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ВІД УПОРЯДНИКІВ 

 
 
 
 
 

Фундаментальним ядром джерельного комплексу для вивчен- 
ня історії українських земель у складі Великого князівства Ли- 
товського безперечно є Литовська Метрика. Це зібрання містить 
копії документів, які видавались від імені великого князя литов- 
ського, Панів-Ради ВКЛ, сейму та представників знаті й дрібної 
шляхти. Основний масив Метрики, як відомо, зберігається у Росій- 
ському державному архіві давніх актів (м. Москва). Водночас у 
архівних установах України, Польщі, Литви, Білорусії, Росії та ін. 
країн можна віднайти чимало оригінальних документів, зокрема й 
таких, із яких, власне, робились метричні копії. 

Одним із таких закладів є Архів головний актів давніх (м. Вар- 
шава). У ньому в окремому фонді — «Zbiόr Dokumentόw Pergami- 
nowych» — зберігаються автентичні рукописні документи, які  
ще у XIX ст. описав відомий метрикант Станіслав Пташицький. До 
інвентаря увійшло 390 «давніх актів», які наразі є частиною зазна- 
ченого фонду. Саме вони представлені також і в книзі Патриції 
Кеннеді-Грімстед (1984), яка репринтно відтворила і доповнила 
видання С. Пташицького. Зокрема, кожен документ пронумеро- 
вано сигнатурою АГАДу. «Давні акти» — розділ X інвентарного 
опису — в обох довідниках розподілені на вісім груп: 

1. Лівонські (52 документи). 
2. Литовські (16 документів: три з них під номерами 65а, 65b 

65c — тому в праці пронумеровано 387 екземплярів). 
3. Польські (33 документи). 
4. Акти Руського воєводства (107 документів). 
5. Акти Волинського воєводства (27 документів). 
6. Акти Белзького та Люблінського воєводства (15 документів). 
7. Акти Сандомирського воєводства (92 документи). 
8. Акти князівств Освітимського і Заторського (48 документів). 
З часу останньої публікації працівники Архіву головного  

актів давніх постійно впроваджують нові документи для наукового 
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дослідження. Лише нещодавно (2010) польськими архівівстами 
було впорядковано «Inwentarz zespołu archiwalnego: Zbiόr Doku- 
mentόw Pergaminowych (z lat 1155–1939). Nr Zespołu: 1». Він 
складається із девʼяти томів, до складу яких увійшло 9140 доку- 
ментів. Вони стосуються історії Польщі, Угорщини, Німеччини, 
України, Литви, Латвії, Білорусі, Росії тощо. Сигнатура докумен- 
тів, які нами публікуються, відповідає саме цьому виданню. Не- 
зважаючи на те, що частина документів раніше публікувались на 
сторінках різних видань, досі немає комплексного видання із 
історичними дослідженнями, археографічним коментарем, а також 
іменним, географічним і предметним покажчиками. 

Варто відзначити, що запропонована публікація комплексу до- 
кументів із Варшавського архіву є логічним продовженням робо- 
ти колективу авторів над виявленням, впровадженням до науково- 
го обігу та публікацією на сучасному рівні археографії джерел  
з історії України ранньомодерного періоду1. 

Нашу увагу привернув п’ятий розділ інвентаря С. Пташиць- 
кого, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 
1565 рр. Ці документи є важливим джерелом із соціально-еконо- 
мічної та правової історії України (переважно Волині) у складі Ве- 
ликого князівства Литовського. Більшість документів фонду пов’яза- 
ні з мобільністю шляхетського землеволодіння і дають можливість 
розглянути практичну сторону укладення та оформлення таких 
трансакційних договорів уже в юридичному полі дії положень 
Литовських Статутів. До збірника увійшло 29 документів. Це — 
документи великих князів литовських Олександра Ягеллончика, 
Сигізмунда І Старого, Сигізмунда ІІ Августа, якими вони жалува- 
ли волинський нобілітет землями та маєтностями. На їх основі 
можна проаналізувати специфіку економічного розвитку Волині 
наприкінці XV — у першій половині XVI ст.; детально вивчити 
особливості здійснення операцій із нерухомістю — купівля-про- 
даж, оренда, застава, обмін; виявити протекціоністські заходи вла- 
ди щодо підтримки цивілізаційного освоєння регіону, розбудови 
галузевого господарства, конституювання соціальних груп і т. ін. 

__________ 
 

1 Перший випуск серії документів такого напрямку здійснено авторами у 
2007 р., основою чого послужили джерела з Державного історичного архіву Ли- 
товської Республіки. Див.: Князі Масальські: документи і матеріали XVI ст. Ви- 
пуск 1 / Підготовка до друку й авторський текст Андрія Блануци, Дмитра Ващу- 
ка. — К.: Університетське видання «Пульсари», 2007. — 176 с. 
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Низка документів «Актів Волинського воєводства» проливає 
світло на формування маєткових комплексів волинських шляхет- 
ських та князівських родів. Особливо вагомо представлений рід 
князів Сангушків упродовж XVI ст., представники котрого займа- 
ли ключові уряди регіонального і загальнодержавного рівнів. 

В «Актах Волинського воєводства» не раз натрапляємо на 
багатовимірну діяльність королеви-італійки Бони Сфорци. Тож, 
залучаючи документи указаного джерельного комплекту, можна 
зробити аналіз господарської політики згаданої королеви на Воли- 
ні за період її правління, порівняти реформаційні заходи, які вона 
впроваджувала у різних підвладних їй регіонах. 

Збірник документів подає цінну інформацію про інститути 
центрального й місцевого управління у ВКЛ та Волинському 
воєводстві зокрема. Це і привілей на заснування міста Ковеля з 
одночасним наданням йому магдебурзького права (№ 7) та під- 
твердний привілей великого князя литовського Сигізмунда I Ста- 
рого на магдебурзьке право місту Кременцю (№ 13). Також у доку- 
ментах збірника міститься інформація про уряди старости (30 на- 
йменувань урядів) та державці (25). 

Частина документів уже вводилася до наукового обігу, а 16 із 
29 були опубліковані у таких виданнях, як «Архів князів Сангуш- 
ків» та «Архив Юго-Западной России». Утім їх комплексне дослід- 
ження не проводилося і рівень археографічного опрацювання ра- 
ніше публікованих документів на сьогодні не відповідає вимогам 
часу. 

Підготовка тексту здійснювалась згідно з критично-дипломатич- 
ним методом, розробленим українським мовознавцем Василем Нім- 
чуком. Зокрема, збережено давні кириличні літери ѣ, Y, j, z, u; 
пунктуаційні знаки розставлено відповідно до сучасного право- 
пису; кінець аркуша позначено двома вертикальними рисками — 
||; позначення паєрика уніфіковано літерою й. Заголовки до доку- 
ментів подані на початку кожного документа. Легенда надає інфор- 
мацію про місце розташування оригіналу, наявні публікації та по- 
дано короткий археографічний опис. Щодо передачі латиномов- 
ного тексту, то зауважимо на приналежності до певного «коди- 
кологічного єретицтва». Воно «пробуджене» новими обставинами 
поширення практик оцифровування-дигіталізації оригінальних до- 
кументів (які дозволяють уникнути різноманітних графічних по- 
середників, «винайдених» за доби Модерну), а також розповсюд- 



 10 

женням можливостей пошукових систем. Усе це, на нашу думку, 
кличе на чергове «лезо Оккама» — до мінімізації використання 
спеціалізованих знаків, часто уживаних занадто локально. Адже ні 
для кого не таємниця, що вони часто створюють певні перешкоди 
як для сприйняття представленого тексту, так і для формування 
пошукових запитів. Тому в збірнику в текстах латиномовних доку- 
ментів представлені усталені (для свого часу) скорочення вже у 
“розкритому” сучасному вигляді. Неусталені ситуативні скорочен- 
ня і пропуски окремих літер подаються у квадратних дужках ( […] ), 
оскільки наш варіант може бути не єдино можливим. В окремих 
випадках відбувалась зміна регістру окремих літер-слів (зазвичай, 
це стосувалося записаних з маленької літери топонімів тощо). 
Зрештою, при варіативності можливого представлення окремих слів  
і літер, зазвичай обиралася сучасна словникова форма. 

Насамкінець висловлюємо щирі слова подяки усім колегам, 
котрі своїми рекомендаціями, консультаціями й зауваженнями 
допомагали в реалізації проекту. Окремо вдячні співробітникам 
відділу історії України середніх віків і раннього нового часу 
Інституту історії України НАН України за фахову оцінку й цінні 
поради під час обговорення рукопису. 

 
Андрій Блануца, Дмитро Ващук, Дмитро Вирський 

Київ, 2014 р. 
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РОЗДІЛ 1 

«Акти Волинського воєводства»  
як джерело із соціально-економічної історії України  

у складі Великого князівства Литовського 
 
 
 
 
 
1.1. Трансакційні договори шляхти  
Великого князівства Литовського  
у достатутовий період* 

 
Важливе значення в економічному житті шляхти Великого 

князівства Литовського (далі — ВКЛ), безумовно, посідав ринок 
нерухомості. Якщо всі поземельні операції із земською нерухомі- 
стю регулювалися Литовськими Статутами трьох редакцій (1529, 
1566 та 1588 рр.)1, то у достатутовий період (до 1529 р.) — окре- 
мими великокнязівським наказами й, зокрема, обласними привіле- 
ями, наданими тій чи іншій землі ВКЛ. Так, правове регулювання 
ринку нерухомості на українських землях ВКЛ знайшло відобра- 
ження в уставній земській грамоті Київській землі (1507 р. та 
1529 р.), натомість жодних правових положень щодо цього сегмен- 
ту економіки не міститься в аналогічній грамоті Волинській землі 
(1501 р. та 1509 р.)2. Хоча не в усіх обласних привілеях землям 
ВКЛ включено положення про земельний ринок, проте не варто 
__________ 
 

* Дослідження підготовлене у рамках наукового проекту «Джерела до історії 
еліти Великого князівства Литовського та Речі Посполитої XVI ст. у польських 
архівосховищах» (спільно з Дмитром Ващуком), підтриманого Інститутом інтер- 
дисциплінарних досліджень IBI «Artes Liberales» Варшавського університету. 

1 Див., зокрема, особливості правового регулювання шляхетського ринку не- 
рухомості: Блануца А. Правові основи шляхетського землеволодіння за Другим 
Литовським Статутом 1566 р. // Україна в Центрально-Східній Європі (з най- 
давніших часів до кінця XVIII ст.). — К., 2003. — Вип. 3. — С. 129–138; Його ж. 
Земельні володіння волинської шляхти у другій половині XVI ст. — К., Інститут 
історії України НАН України, 2007. — 248 с. 

2 Ващук Д.В. Обласні привілеї Київщина та Волині: проблема походження, 
датування та характеру (друга половина XV — початок XVI ст.) // Український 
історичний журнал. — 2004. — №1. — С. 90–101. 
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трактувати це як відсутність таких взагалі. Вірогідно, що указані 
питання через лаконічність загальноземських привілеїв не були на 
той час до них внесені. Поза тим, чисельні документи, що вихо- 
дили з канцелярії ВКЛ й підписувалися власноручно великим кня- 
зем, дають підстави говорити про усталені норми, які передбача- 
ли здійснення операцій з нерухомістю. Документально такі угоди 
оформлялися за усталеними правилами тогочасного діловодства (з 
часом виробився й стандартний формуляр трансакційних догово- 
рів купівлі-продажу, застави, дарування, оренди й обміну). У дано- 
му дослідженні на основі відповідних документів з’ясуємо основні 
принципи функціонування ринку нерухомості у ВКЛ. Для цього 
проаналізуємо основні принципи оформлення трансакційних дого- 
ворів на прикладі оригінальних документів, віднайдених в Архіві 
Головному Актів Давніх у Варшаві1. 

Яскравим прикладом, що дає можливість визначити ключові 
положення здійснення заставних угод, може слугувати договір за- 
стави від 10 липня 1491 р., за яким дорогичинський шляхтич Кой- 
ця Ярославич Строчевич заклав дорогичинському старості пану 
Якубу Довойновичу свої маєтності у сумі 545 золотих і 10 грошів 
широких. Об’єктом застави послужити володіння К. Строчевича: 
двір Липа з підданими (людьми, боярами, челяддю) та його госпо- 
дарством, а також частину у Дідковичах (10 людей з данинами  
і доходами) та Кожі (з людьми і пашнями). Цей договір можна 
кваліфікувати як застава з триманням маєтностей. Дорогичинський 
староста за договором мав право користуватися указаними маєтно- 
стями К. Строчевича до часу (не означеного у договорі) повернен- 
ня боргу останнім. Договір набував статусу юридичного докумен- 
ту за умови, коли він укладався за наявності свідків та закріплю- 
вався печатками транзакційних сторін, а також когось із свідків. 
Так, К. Строчевич свідками укладення заставної угоди обрав доро- 
гичинських шляхтичів, а також міщан, бурмистра польського й пи- 
саря руського (як бачимо, важливо було заручитися свідченнями 
представників різних релігійних конфесій). А сам договір закріп- 
лювався печаткою позичальника та одного із шляхтичів — Ста- 
ніслава Колимонтовича. У дотаційній частині документу важливо 
було указати місце та дату здійснення трансакції2. 
__________ 
 

1 Це документи з фонду «Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych (Tak zwana Metryka 
Litewska)» // Arcѣiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі — AGAD. ZDPerg.). 

2 Див. AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4783. — K. 1. 
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Чільне місце з-поміж операцій з нерухомістю займали догово- 
ри обміну. Обмін маєтностями часто для шляхти ВКЛ був чи не 
єдиним найоптимальнішим способом вирішення проблем земель- 
ного ринку. Так, землевласники на обопільних договірних засадах 
вирішували важливе питання (у кожному окремому випадку мав 
свою специфіку)1 отримання у власність тієї чи іншої маєтності у 
безготівковий спосіб. 

У 1508 р. відповідну угоду обміну маєтностями уклали шлях- 
тич Івашко Сенькович Русинович та пан Лев Боговитинович2. Згід- 
но з договором обміну, І. Русинович обмінював свій маєток Сомин 
у Володимирському повіті, а також фільварок Хмільник і двір  
у Володимирі на володіння Л. Боговитиновича: маєток Берестечко 
у Луцькому повіті, а також Ляшки у Перемишльському повіті 
(існував до 1566 р., після чого внаслідок адміністративної реформи 
у ВКЛ 1564–1566 рр. ввійшов до складу Луцького повіту) і фільва- 
рок у Луцьку на Гнідаві3. У документі зазначено, що свої маєтності 
Л. Боговитинович отримав у винагороду за службу великому кня- 
зю литовському Олександру Ягеллончику, й тому в угоді вони кла- 
сифікуються як вислужені. У диспозиційній частині договору, що 
важливо, внесена санкція про зобов’язання І. Русиновича, його ро- 
дини та всіх близьких до нього дотримуватись умов договору, а у 
разі його порушення — фіксувалася сума заруки. Так, вона визна- 
чалася відповідно на великого князя — 1000 кіп грошів, на місто Воло- 
димир — 100 кіп грошів, на пана Л. Боговитиновича — 500 кіп грошів4. 

__________ 
 

1 Див., наприклад, AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4800. — K. 1; Sygn. 4802. 
— K. 1; Sygn. 4805. — K. 1; Sygn. 4806. — K. 1. 

2 Про Льва Боговитиновича детальну інформацію можна почерпнути зі стат- 
ті В. Собчука. Див.: Собчук В. Боговитиновичі: генеалогія і маєтки // До джерел. 
Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річ- 
чя. — К.; Львів, 2004. — Т. І. — С. 498–537. 

3 Див. документ №4 // AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4782. — K. 1. 
4 Детально про функціонування інституту заруки у Великому князівстві Ли- 

товському див.: Kulisiewicz W. Zaruka w praktyce administracyjnej Wielkiego Księst- 
wa Litewskiego w XV–XVII w. // Czasopismo prawno-historyczne. — 1985. — T. XXXVII. 
— Z. 2. — S. 123–137; Kulisiewicz W. Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV–XVII 
wieku. — Warszawa, 1993. — 192 s; Steponavičenė L. ļkaitas LDK teisėje iki Pirmojo 
Lietuvos Statuto (1529 m.) // Lietuvos istorijos studijos. — 2002. — T. 10. — P. 9–21; 
Блануца А. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (друга 
половина XVI ст.). — К., 2005. — С. 10–22; Князі Масальські: документи і матері- 
али XVI ст. Вип. 1 / Підготовка до друку й авторський текст А. Блануци, Д. Ващу- 
ка. — К.: Пульсари, 2007. — С. 29–32. 
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Специфікою даної мінової угоди було те, що Л. Боговитино- 
вич доплачував за маєтності І. Русиновича певну суму — 20 кіп 
грошів. У договорі також визначалося на що припадала компенса- 
ція: 10 кіп грошів — на поминання батьків Л. Боговитиновича  
у церкві, а інші 10 кіп — сплата десятини на користь тієї ж церкви 
(у документі не вказано саме якої). Оформлення трансакції відбу- 
валося у присутності «людей добрих», у даному випадку якими 
були пан Матвій Миткевич Скуйбіда Угриновський, а також пани 
Федко й Томко Яловичі. 

Не менш важливою процедурою в укладенні мінового догово- 
ру було залучення володимирського владики Васіяна, у присутно- 
сті якого відбувалося закріплення угоди печатками І. Русиновича 
та Л. Боговитиновича. Окрім владики правомочність міни свідчили 
також шановані у повіті шляхтичі — володимирський намісник 
князя Андрія Олександровича Сангушка пан Богуш, а також воло- 
димирський війт пан Федко Єлович і шляхтич Сирота Бобицький. 
У дотаційній частині документу указано точну дату й місце укла- 
дення договору — у Володимирі 15 травня 1508 р. (індикт 12)1. 

Дев’ять років по тому (1517 р.) обміняні маєтності у І. Руси- 
новича вже син Л. Боговитиновича Богдан Боговитинович2, успад- 
кувавши їх від свого батька, продав князю Василю Михайловичу 
Сангушковичу Кошерському за 250 кіп грошів3. Саме указаний до- 
говір купівлі-продажу є класичною угодою даного типу трансакцій- 
них угод достатутового періоду. У диспозиційній частині договору 
чітко визначався об’єкт купівлі-продажу із зазначенням відомо- 
стей про історію його попереднього набуття («кjтороt имѣнє 
jт(е)ць мой вымtнил Y пана Русина за jтчизнY н(а)шу за Бt- 
рtстtчко а за Лuшки с подворьtмъ, што Y Володимtри оу городt, и 
с фолварьком на пtрtдм�стьи Володимtрскомъ и со всимъ с тым, 
как jт(е)ць мой jт прtдка н(а)ш(о)го пана РYсина мuл и как z 
послt jтца своtго то держал»). У цій же частині угоди також 
перераховувалися й об’єкти господарського комплексу, що для да- 
ного періоду не є обов’язковою протокольною формою документу 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4782. — K. 1. 
2 Про Богдана Львовича Боговитиновича детальну інформацію можна по- 

черпнути зі статті В. Собчука. Див.: Собчук В. Боговитиновичі: генеалогія і маєт- 
ки // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди 
його 70-річчя. — К.; Львів, 2004. — Т. І. — С. 498–537. 

3 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4791. — K. 1. 
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(масової практики вона набуває після прийняття І Литовського 
статуту 1529 р.). Санкційна складова договору виражена гарантією 
Б. Боговитиновича, надана кн. В. Сангушку, наступним чином: «А 
вжj чрtз тоє z самъ ани жона моz, ани дѣти, ани ближнии мои нt 
мают сu в тоt имѣнt вступати и къ своtмY лѣпшомY и вжиточномY 
jбtрнути, zк сам (кн. В. Сангушко — А.Б.) налtпtй розумѣючи»1. 
Що важливо, у договорі не передбачена виплата заруки за пору- 
шення дотримання умов купівлі-продажу. Як і в інших типах тран- 
сакційних договорів даний контракт набував правочинності за умов 
його засвідчення поважними свідками. Тому для виконання даної 
умови Б. Боговитинович запросив «людей добрих» Володимир- 
ського повіту: кн. Михайла Івановича Ружинського2, панів Якима 
Волчковича Жасковського, Грицька Івановича Янчинського, Тиш- 
ка Кисіля та Костюка Івановича Хоболтовського, які скріпили до- 
говір Б. Боговитиновича з кн. В. Сангушком своїми печатками. Та- 
ку ж процедуру здійснив й сам Б. Боговитинович. 

На відміну від розглянутих нами трансакційних договорів, у 
даній купчій угоді у дотаційній частині документу не вказано 
місце укладення договору. Проте із його контексту чітко зрозумі- 
ло, що дана операція із нерухомістю була оформлена відповідним 
договором у м. Володимирі. 

У правовій практиці ВКЛ широкого поширення набув інститут 
підтвердження шляхті великим князем литовським документів 
приватноправового характеру, якими власне і являються трансак- 
ційні угоди. До серії документів «Акти Волинського воєводства» 
увійшло кілька таких підтверджень. Зокрема, це підтвердний доку- 
мент договору обміну нерухомості від 12 квітня 1523 р.3 Так, вели- 
кий князь литовський Сигізмунд І Старий підтвердив угоду обмі- 
ну, за якою кн. Василь Михайлович Сангушкович Ковельський об- 
міняв свій отчизний маєток Тишковичі з 23 осілими людьми на 
церковний маєток Сядмярти із 3 людьми та пустими землями 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4791. — K. 1. 
2 Про кн. Михайла Івановича Ружинського певну інформацію можна почерп- 

нути зі статті І. Новицького (див.: Новицкий И.П. Князья Ружинские // Киевская 
старина. — 1882. — № 2. — С. 64) та І. Ворончук. (див.: Ворончук І. Родовід кня- 
зів Ружинських: відоме і невідоме (доповнення і уточнення за матеріалами грод- 
ських і земських актів Волині XVI — початку XVII ст.) // Минуле і сучасне Воли- 
ні та Полісся. Збірник наукових праць. — Луцьк, 2004. — С. 15–18). 

3 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4794. — K. 1. 
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першого володимирського владики Пахнотія. Господар своїм під- 
твердним листом також гарантував кн. В.М. Сангушковичу ковель- 
ському право самостійного розпорядження обміняним маєтком: 
заселити новими людьми, прибавити та розширити володіння. При 
цьому кн. В.М. Сангушкович Ковельський пред’явив господарю як 
доказ лист обміну владики1. 

Роком раніше, 20 липня 1522 р. датується підтвердний лист ве- 
ликого князя литовського Сигізмунда І Старого, адресований тому 
ж кн. Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському на куп- 
лений у волинського зем’янина Богдана Львовича Боговитиновича 
маєток Сомин за «полпеста» кіп грошів литовських2. У листі від- 
значено, що маєток Сомин Б.Л. Боговитинович успадкував від сво- 
го батька Льва Боговитиновича, який, своєю чергою, набув його 
шляхом обміну отчизних маєтків Берестечка та Лєшок з подвір’ям 
у м. Володимирі у волинського зем’янина Русина. Свідком даного 
підтвердного листа став двірний підскарбій та віленський держав- 
ця пан Іван Андрійович, котрий на час видання документу був у 
Кракові при дворі великого князя литовського3. 

Підставою надання підтвердних листів слугували попередні 
оригінальні документи, що підтверджували право на володіння 
маєтностями, які шляхта прагнула узаконити перед новим прави- 
телем. Одним із таких випадків, що вище зазначено, було звернен- 
ня господарського дворянина Івашка Денисковича до Сигізмун- 
да І Старого від 27 липня 1508 р. з проханням підтвердити воло- 
діння І. Денисковича, набутих за часів правління великого князя 
литовського Олександра Ягеллончика. Так, Сигізмунд І Старий під- 
твердив господарському дворянину, по перше, надання великого 
князя литовського Олександра Ягеллончика на пусте селище Дем- 
ківці у Кременецькому повіті, а також двір верх р. Вілії та двір у 
м. Кременці під ровом, і, по-друге, надання пана Юрія Михайло- 
вича Монтовтовича, будучи на той час кременецьким державцею, 
на садок біля двору у м. Кременці під ровом та ділянку під за- 
будову хоромів у м. Кременці по сусідству з подвір’ям якогось 
Пачисенкового та кн. Михайла Збаразького. Оглянувши представ- 
лені Івашком Денисковичем надавчі листи, господар видав свій 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4794. — K. 1. 
2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4793. — K. 1. 
3 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4793. — K. 1. 
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підтвердний лист на указані володіння з правом їх віддати, про- 
дати, замінити та розширити1. 

Практика підтверджень права володіння маєтностями шлях- 
тою ВКЛ існувала й у попередників Сигізмунда І Старого. Так, в 
«Актах Волинського воєводства» присутній підтвердний лист ве- 
ликого князя литовського Олександра Ягеллончика від 19 липня 
1506 р., яким господар підтвердив право на вічне володіння селом 
Денятиним у Кременецькому повіті волинському зем’янину Митку 
Івановичу Бабинському, раніше надане ним на невизначений тер- 
мін («данинY нашY пtрвую, пtрtдъ нами вказывалъ»)2. 

Причиною видачі господарями підтвердних документів шляхті 
ВКЛ, як правило, були відповідні звернення шляхти із проханням 
отримання підтвердження прав на володіння своїми маєтностями. 
Така позиція шляхти указує на її намагання якомога швидше при- 
дати законну силу своїм трансакційним договорам, що з одного 
боку указує на «успішне засвоєння вищими прошарками суспіль- 
ства юридичної культури, а також про достатньо зрілу правову сві- 
домість суспільства ВКЛ»3, а з іншого — отримання санкціонова- 
ного владою юридичного документу, що являвся гарантом непо- 
рушності прав на землю та маєтності. 

Таким чином, правові приписи та формуляр документу транс- 
акційних договорів шляхти ВКЛ у достатутовий період отримали 
усталену практику принаймні з 70–80-х років XV ст. й до часу вве- 
дення у дію І Литовського статуту 1529 р. їх основні положення 
діяли на практиці. Очевидно, що вироблені у цей час правові по- 
ложення й процедури у своїй більшості були кодифіковані Стату- 
том. 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4788. — K. 1. 
2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4808. — K. 1. 
3 Валиконите И. Резюме // Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 261 (1562–1566): 47-

oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Spaudai parengė I. Valikonytė, 
N. Šlimienė. — Vilnius, 2011. — P. XXIV–XXV. 
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1.2. Трансакційні договори шляхти  
Великого князівства Литовського  
у період дії І Литовського Статуту. 

 
І Литовський Статут 1529 р. кодифікував практиковані до часу 

його прийняття усі норми, пов’язані із мобільністю шляхетського 
землеволодіння. У джерелах періоду дії цього Статуту яскраво 
представлені сюжети економічних реалій ВКЛ. Шляхта, укладаю- 
чи трансакційні договори, суворо дотримується усіх норм, що 
регламентували такі угоди. Часто при цьому укладачі документів 
зверталися безпосередньо до тексту Статуту, цитуючи відповідні 
його артикули. 

У період дії І Литовського Статуту в «Актах Волинського 
воєводства» документи, пов’язані з мобільністю шляхетського земле- 
володіння, дають можливість розглянути практичну сторону укла- 
дення та оформлення таких трансакційних договорів вже у юри- 
дичному полі дії положень Статуту. 

За договором купівлі-продажу від 8 квітня 1532 р. шляхтичі 
Тихно та Олехно Гринковичі Козинські продали князеві Яну, біс- 
купу віленському, Ісаївське дворище та сіножаті Хотенєве, Ловче  
і Грим’яче, а також двох чоловіків, Пархуна Івановича і Мацка 
Демковича, з їхніми землями за 60 кіп грошів литовських1. За зміс- 
том договору указане дворище брати Козинські успадкували від 
свого батька Гринка Мжачича Козинського, яке, своєю чергою, він 
вислужив у великого князя литовського Олександра Ягеллончика. 

Ще за одним купчим договором від 20 березня 1533 р. волин- 
ський шляхтич Івашко Сенкович Денискович продав селище Дем- 
ківці у Кременецькому повіті, а також двір верх р. Вілії, вислужені 
у великого князя литовського Олександра Ягеллончика («выслугY 
на АлTксандри короли»), князеві Яну, біскупу віленському, за 230 
кіп грошів литовських2. Він також передав листи на маєтність: 
лист-надання великого князя литовського Олександра Ягеллончи- 
ка, підтвердний лист великого князя литовського Сигізмунда І Ста- 
рого, а також межовий лист пана Юрія Михайловича Монтовто- 
вича, кременецького державці, в якому детально описано межі во- 
лодінь І.С. Денисковича («… тыи грани тых сTлищъ сут, напTрвTй 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4789. — K. 1. 
2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4790. — K. 1. 
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почонши по дорогY, котораu идTть jт Крtмuнца къ МатфTTвцомъ 
на РыбчT, а и с тоT дороги по Чакайлову ЛозY, а jт тоT Лозы 
долиною, а з долины чTрTз горY к рTчцѣ къ ВTли и просто чTрTз 
рTчку и чTрTз дорогYна горY къ Yрганцомъ, а jт Yрганцовъ просто 
къ дорозT, што идTть с того ж имTнz къ ЖTблазомъ…»1). 

20 березня 1534 р. господарський маршалок кн. Андрій Ми- 
хайлович Сангушкович Кошерський видав продажний лист князеві 
Яну, віленському біскупу, на маєток Ціцинівці у Кременецькому 
повіті за 830 кіп грошів литовських. У цьому документі зазанчено, 
що Ціцинівський маєток князь А.М. Сангушкович Кошерський 
успадкував від свого батька, який, своєю чергою, отримав у спадок 
від свого батька — князя Олександра Сангушковича2, тобто вже 
господарський маршалок володів маєтністю у третьому покоління. 

Князь Ян, віленський біскуп, придбавши 20 березня 1534 р. 
маєток Ціцинівці у кн. А.М. Сангушковича Кошерського, півроку 
по тому (22 вересня 1534 р.)3 звернувся до великого князя литов- 
ського Сигізмунда І Старого, предʼявляючи продажний запис госпо- 
дарського маршалка, підтвердити набуте володіння. Господар, згід- 
но практики надання підтвердних листів, задовольним клопотання 
віленського біскупа, наказаши у свій підтвердний лист вписати 
угоду купівлі-продажу4. Зіставивши купчий лист та його запис до 
підтвердного листа, зміст обох документів виявився ідентичним, 
що яскраво ілюструє тогочасну практику ведення діловодства у 
великокнязівській канцелярії. 

10 листопада 1534 р. великий князь литовський Сигізмунд І 
Старий на прохання того ж князя Яна, віленського біскупа, під- 
твердив йому продажний запис Миколи та Яна Радзивілів на маєт- 
ки Дунаїв, Куликів та Рудка у Кременецькому повіті, куплених за 
500 кіп грошів литовських5. 

Низка документів «Актів Волинського воєводства» пролива- 
ють світло на окремі сюжети формування маєткового комплексу 
вже вище згадуваної князівської родини Сангушків, зокрема її 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4790. — K. 1. 
2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4798. — K. 1. 
3 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4799. — K. 1. 
4 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4799. — K. 1. 
5 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4795. — K. 1. 
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ковельської лінії1. Перший з них — це підтвердження королеви 
Бони рішення третейських суддів від 5 серпня 1533 р. панів Вой- 
ницького, Миколи Вольського, Матея Войтеховича та Івана Богда- 
новича Сапєги2. Із нього стає відомо про укладення угоди обміну 
маєтностями князів Федора Андрійовича Сангушка та Василя Ми- 
хайловича Сангушковича Ковельського. Так, з метою залагоджен- 
ня конфлікту князі-брати вирішили заключити договір обміну, за 
яким кн. В.М. Сангушкович Ковельський передавав у володіння мо- 
настир св. Миколи Мільці, села Солов’єво та Комарове кн. Ф.А. Сан- 
гушку, отримавши маєток Мостищі та монастирське село Лаго- 
довль свого брата. За цим же суддівським рішенням, підтверджен- 
ня якого затвердила королева Бона, князі мали поділити порівну 
землі сіл Дороготіша та Лагодовля, при цьому гостро стояло пи- 
тання про втечу селян, підданих обох князів3, які мали бути по- 
вернені попереднім власникам, застосовуючи 10-річний термін 
давності4. 

Згодом кн. Василь Михайлович Сангушкович Ковельський по- 
чав скуповувати волинські маєтності у інших представників нобі- 
літету регіону. Так, 17 травня 1535 р. князь придбав у кн. Петра 
Михайловича Острожецького вислужений у великого князя литов- 
ського Олександра Ягеллончика маєток Туличів у Володимир- 
ському повіті на Волині за 400 кіп грошів литовських. Разом  
з маєтністю продавець передавав новому власнику і всі приватно-
правові документи на продане володіння. У даному випадку — це 
господарські листи, привілеї, педтвердження, а також судовий 
лист — «которыи листы, твtрдости привилz, г(о)с(по)даръскии 
потвtржtнz на Туличов и листъ сYдовый, што єсми мѣ право з 
лѣтовскими j зtмлю туличовскую, тыи вси листы єго м(и)л(о)сти 

__________ 
 

1 Ковельська гілка роду Сангушків отримала свою назву від м. Ковеля на 
Волині, коли кн. Василь Михайлович Сангушкович виклопотав у великого князя 
литовського Сигізмунда І Старого привілей на заснування на місці села Ковель 
однойменного міста з одночасним наданням йому магдебурзького права. Див.: 23 
грудня 1518 р. — у Бресті на сеймі. Локаційний привілей в.к.л. Сигізмунда І 
Старого, наданий кн. Василю Михайловичу Сангушку на заснування м. Ковеля на 
магдебурзькому праві // AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4792. — K. 1. 

2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4796. — K. 1. 
3 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4796. — K. 1. 
4 Тут діє норма терміну давності за аналогію Розділу І, артикулу 18 І ЛС. Див.: 

Первый Литовский Статут (1529 г.) / С. Лазутка, И. Валиконите, Э. Гудавичюс. — 
Вильнюс: Марги Раштай, 2004. — 522 с. 
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єсми дал»1. Трансакційна угода була засвідчена свідками з числа 
волинської шляхти і духовенства. Зокрема, свої підписи поставили 
та скріпили печатками володимирський і берестейський владика 
Іона та шляхтичі Василь Семашкович, Федір Сербин і Петро 
Калусовський2. 

У підтвердному листі великого князя литовського Сигізмун- 
да І Старого від 20 травня 1536 р. уточнюються, зокрема, розміри 
проданого маєтку Туличова. Так, у даному документі указувалося, 
що кн. П.М. Острожецький продав кн. В.М. Сангушковичу Ковель- 
ському половину Туличова3. Укладаючи договір купівлі-продажу, 
разом із маєтністю кн. П.М. Острожецький передав новому влас- 
нику всі документи, що підтверджували право на володіння нею. 
За змістом документу — це, по-перше, привілей великого князя 
литовського Сигізмунда І Старого на тримання Туличова; по-дру- 
ге, надавчий лист великого князя литовського Олександра Ягеллон- 
чинка на Туличів. За указаними листами відомо, що кн. П.М. Остро- 
жецький вислужив половину Туличова за вірну службу великому 
князю литовському Олександру Ягеллончику, а надана маєтність 
перед цим перебувала у володінні Федька Туличівського. Із велико- 
князівських листів також дізнаємося, що власником другої полови- 
ни Туличова був володимирський зем’янин Тирика, який ще за 
правління Олександра Ягеллончика без його дозволу намагався її 
продати. Утім господар заборонив продавати половину Туличова, 
власником якої був Тирика, будь-кому іншому, окрім власнику 
другої половини Туличова, тобто кн. П.М. Острожецькому, аргу- 
ментуючи свій наказ дією норми права близькості. Князь П.М. Остро- 
жецький так і не скористався своїм правом першочергової купівлі 
другої половини Туличова, тому і Сигізмунд І Старий у диспози- 
ційній частині свого підтвердного листа залишав право купівлі Ти- 
рикової частини Туличова за кн. В.М. Сангушковичем Ковель- 
ським4. 

На початку 1536 р. князь став власником ще одного волин- 
ського маєтку. Так, за договором купівлі-продажу від 5 січня цього 
року волинський зем’янин Левко Ласкович Задибський разом з 
дружиною Ганною та дітьми продав кн. Василю Михайловичу 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4785. — K. 1. 
2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4785. — K. 1. 
3 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4786. — K. 1. 
4 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4786. — K. 1. 
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Сангушковичу Ковельському отчизний маєток Задиби (перший 
отримав маєтність у дар від рідного брата Федора) за 500 кіп 
грошів литовських. У цій продажі також продавець передавав усі 
листи та приілеї, що підтверджували право власності на маєток 
Задиби: «которыи маю привильu твεрдости и листы, которыи бы 
колвεкъ к томy им�нью моεму Задыбамъ прислушали, тыи вси 
єсми кн(я)зю Василью εго м(и)л(о)сти Ковεлскому jтдал»1. 

Ще один оригінальний документ із «Актів Волинського воє- 
водства» дозволяє з’ясувати причини територіальної зміни воло- 
дінь засновника ковельської гілки роду Сангушків — кн. Василя 
Михайловича Сангушковича Ковельського. Так, 4 березня 1543 р. 
після 26-річного часу володіння Ковельським замком з прилегли- 
ми до нього маєтками та селами, князь звернувся до королеви Бо- 
ни з проханням замінити указані володіння на Горвольську во- 
лость та двори Смоляни й Обольці королеви2. Причиною такого 
рішучого кроку, як видно з документа, стала напружена конфлікт- 
на обстановка із сусідами: братом, родичами та багатьма іншими 
сусідами-землевласниками, що призвела до великих збитків та 
упадку господарства. Даний договір дає можливість детального 
з’ясування складу маєткового комплексу князя та його родини, що 
формувався понад чверть століття. Це отчизні маєтності та воло- 
діння, набуті шляхом купівлі: «тоє замок Ковлε з м�стом и з дворы 
к нεмy прислухаючими и прилεжачими на ймu Мощεном, Дyбном, 
Клεвεцком, Туличовом и з сεлы к тому ж замкy, и двором при- 
слухаючими на ймu Вεрбка, манастыр Св(е)тоє Тройцы, сεла ма- 
настырскии Гойшин, Бахово, Лагодлεво волu, Jзεрница, Jблапы, 
Городищо къ цεркви Городищской, Новосuды, Соколова волu, 
Jсовεцкаu волu, замок Милuновичи з м�стом и з дворы к нεмy 
прилεжачими на ймu Порыдyбы, Нюйно, Сомын, Тyровичи, Го- 
дεвичи, Клεчковичи, Голшаница, З�лово, боzрε дворεцкии, замок 
Вижва з м�стом и з дворы к нεмy прилεжачими на ймu Хотuшово, 
сεло Вижва стараu, Брод, Гридковцы, Краснаz волu, Сεкyн, Шуш- 
ки, Мостища, замок Фалимичи з м�стом и з сεлы к нεмy при- 
слухаючими на ймu Заставцы, Сuдмεрты, Краснаz волu»3. 

Представник несухоїзько-локацької лінії Сангушків звернувся 
з листом до королеви Бони у 1536 р. Зокрема, 12 жовтнем 1536 р. 
__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4801. — K. 1. 
2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4804. — K. 1. 
3 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4804. — K. 1. 



 23 

датований лист маршалка Волинської землі і володимирського 
старости кн. Федора Андрійовича Сангушковича королеві Боні, 
зміст якого полягав у тому, що князь просив господиню від- 
ступити йому маєток Ставрів Луцького війтівства (триманого ним 
заміною у сумі грошів), а він, відповідно, поступиться своїм дідич- 
ним маєтком Лепесівкою у Кременецькому повіті. Князь Ф.А. Сан- 
гушкович проявив таку ініціативу обміну маєтками після того, як 
королева Бона викупила Луцьке війтівство у попередніх власників 
— Янової Сикнартової Софії, її зятя Андрія Желєзка з дружиною 
Гальжкою та Фалібовського з дружиною Ганною. А маєток Став- 
рів підпорядкоувався саме Луцькому війтівству, й тому королева 
Бона мала намір його викупити. Володимирський староста у своє- 
му листі також пропонував здійснити опис («ограничене») Лепе- 
сівського маєтку у присутності кременецького старости господині 
Дахна Васильовича протягом чотирьох тижнів1. 

Згодом кн. Ф.А. Сангушкович Кошерський фігурує у земель- 
ному спорі, уявлення про який черпаємо із комісарського рішення 
від 6 липня 1543 р. у справі про земельні конфлікти князевих під- 
даних села Карасина із чернчигородськими та маневицьким підда- 
ними великого князя литовського Сигізмунда І Старого про на- 
сильне захоплення першими острова Дубровиці, що межував з во- 
лодіннями луцького старости. Сигізмунд І Старий доручив холм- 
ському войському, любомському старості Миколаю Грабю та ко- 
вельському, мельницькому, вижовському, милянівському та фалі- 
леїцькому старості Богдану Михайловичу Семашку винести вирок 
про земельні спори князя з королівськими підданими маєтків гос- 
подарського домену. Для цього великий князь наказав суддям ви- 
їхати до своїх маєтків Чернчі Городка та Миляновичів, де саме й 
чинив кривди королівським підданим кн. Ф.А. Сангушкович Ко- 
шерський. Головною задачею суддів було визначення кордону 
(«границы») між маєтком Карасин князя та Чернчі Городка й Ми- 
ляновичів короля: «з ыменя єго Карасина осмотрети и справед- 
ливое розознанє о кгрунт того именя, маючи Б(о)га и справедли- 
вост перед очима своими, вчинити»2. 

Приїхавши на місце земельних суперечок, королівські судді 
відразу звернулися до луцького старости (саме на території Луць- 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4800. — K. 1. 
2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4803. — K. 1. 
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кого повіту розташовувалися маєтності короля) кн. Андрія Михай- 
ловича Кошерського, який був урядником королівських маєтків, й 
той вже супроводив їх до місця знищення межових знаків. Сюди ж 
прибув і князь Федір Сангушкович, де у його присутності королів- 
ські судді розпочали опитувати свідків. Королівські піддані Чернчі 
Городка й Маневичів свідчили про те, що піддані кн. Ф.А. Сан- 
гушковича зіпсували межові знаки й силою відібрали їхній острів 
Дубровицю. Князь же свідчив, що то був його острів, а чернчего- 
родські й маневицькі піддані короля самі навмисне зіпсували ме- 
жові знаки й знищили знаки, якими позначалися кордони. Мало 
того, за словами Сангушковича, королівські піддані нанесли свої 
знаки на його володіннях. Після опитування свідків судді оглянули 
кордон й межові знаки, якими розмежовувались володіння. Коро- 
лівські піддані представили суддям речові докази (грані на дере- 
вах), якими ще здійснив розмежування маєтків кн. Костянтин Ост- 
розький через своїх комісарів панів Михайла Семашковича, Степа- 
на Воропайовича та кн. Василя Сокольського. Князь Ф.А. Сангуш- 
кович наполягав на своєму, переконуючи суддів у тому, що ніяких 
комісарів не було й відповідно не було здійсненне розмежування 
за наказом князя К. Острозького. На такі аргумент королівські під- 
дані повідомили суддям, що після розмежування маєтків комісари 
видали їм межовий лист, який, однак, згорів під час одного з 
татарських нападів на Волинь. Як доказ цього, королівські піддані 
скласти присягу («шапку ставили»), що за нормами ранньомодер- 
ного права й звичаїв була прямим доказом. На дії чернчегородців й 
милянівців князь Ф. Сангушкович «на сведецство того заходцы 
слати не хотел», що й послужило для суддів ключовим аргументом 
у винесенні рішення на користь королівських підданих: «А так мы, 
видячи справедливост подданых короля его м(и)л(о)сти и выведав- 
ши от обаполних суседов тамошних, маючи Б(о)га и справедли- 
вост пред очима своими, а звлаща бачачи на то, иж кн(я)зь ста- 
роста володимирский самъ сведецство на тых подданых своих вы- 
дал, што они не з уряду, але злодейским обычаем тыи границы 
клали, подданых короля его м(и)л(о)сти при тых гарницах их єсмо 
зоставили, и межи старыми их гранми новыи границы им єсмо 
казали позначити. А по болотом копцы по грудом казали єсмо 
покопати»1. 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4803. — K. 4—5. 
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Серед комплексу документів «Актів Волинського воєводства» 
є заставний договір, який дає уявлення про практику укладання 
заставних угод із триманням маєтностей. Наприклад, 7 листопада 
1538 р. волинський шляхтич Боговитин Петрович Шумбарський з 
дружиною Софією Андрієвою, видаючи заміж свою дочку Федору 
за пана Яна Богдановича Загоровського, в заміну за посаг дочки у 
триста кіп грошів литовських поступилися своєму зятю маєтками 
Кокоревим та Динятиним1. По суті це була заставна угода із три- 
манням маєтностей, а термін викупу визначався часом першого 
спуску ставків. До указаного часу Я.Б. Загоровський міг брати  
з маєтків на свою користь усі прибутки, зокрема рибу із ставків, 
адже час повернення коштів прив’язувався саме до спуску ставків, 
коли у такий спосіб збиралася риба. Термін повернення коштів міг 
змінитися лише за однієї обставини, яка обумовляювалася у листі 
батьків Федори Шумбарської. Справа в тому, що Кокорів та Диня- 
тин перебував у руках Шумбарських як заставне володіння без 
терміну дії, раніше переданих їм князем Яном, познанським біску- 
пом, у сумі 500 кіп грошів литовських та піввісімдеят залотих чер- 
лених. Коли ж познанський біскуп помер, борг на заставлені маєт- 
ності перейшов до королекви Бони, й тому у разі виплати указаної 
суми боргу Шумбарським раніше обумовленого терміну, ніж з 
їхнім зятем, батьки Федори могли забезпечити посаг дочки готови- 
ми грошима раніше, тож Я.Б. Загоровський мав прийняти посагові 
кошти й поступитися маєтносями, шо тримав у заставі2. 

 
 
 

1.3. Господарська політика королеви Бони  
на Волині у 40-ві роки XVI cт. 

 
Розглядаючи специфіку мобільності земельних володінь во- 

линського нобілітету у період дії І Литовського Статуту на основі 
«Актів Волинського воєводства», не раз у документах фігурувала 
королева Бона. Тож, залучаючи документи указаного джерельного 
комплекту та низку інших, зробимо спробу аналізу господарської 
політики королеви Бони на Волині у період її правління. 

__________ 
 

1 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4787. — K. 1. 
2 AGAD. ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4787. — K. 2. 
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Отримавши від свого чоловіка, великого князя литовського й 
короля польського Сигізмунда І Старого, частину повноважень що- 
до здійснення незалежної господарської політики, королева Бона 
провела реструктуризацію земельного фонду частини білоруських 
та українських земель ВКЛ1. Її діяльність у вказаній сфері задоку- 
ментовано в кількох книгах ЛМ, зокрема, у книзі записів № 32. 
Так, до цієї книги ЛМ увійшли привілеї, листи-надання, листи-
підтвердження, а також судові вироки, накази та розпорядження 
королеви Бони стосовно її підданих у Городенському, Кобринсько- 
му, Пінському, Юрборському, Кременецькому, Володимирському 
повітах, а також ряду волостей ВКЛ. 

Із числа вміщених до книги записів № 32 ЛМ 85 документів 
левову частку складають такі, що дають змогу проаналізувати гос- 
подарську політику королеви Бони й визначити її ставлення до 
упорядкування земельних відносин на підвладних їй територіях 
ВКЛ, зокрема Волині. Влітку 1548 р. Бона, вступаючи в управлін- 
ня наданими їй володіннями, спеціальним розпорядним листом на- 
казувала намісникам дворів Городенського староства сприяти при- 
значеним нею ревізорам (варшавський канонік й великокнязів- 
ський писар князь Адам Пилиховський, господарські служебники 
Томаш Каменський та Микола Лисаковський) провести ревізію Го- 
роденського староства. Дане розпорядження відбилося у відповід- 
ному листі королеви, вміщеному до 32 книги записів ЛМ2. Таку ж 
процедуру Бона провела і в інших своїх повітах та староствах, 
розглядаючи її як неминучий підготовчий захід для проведення 
волочної поміри. 

Відправною точкою у регламентації земельних відносин слід 
вважати І ЛС, який унормував усі аспекти господарської політики 
держави, у тому числі й статус землеволодіння, користування, три- 
мання, включно на правах власності. Тобто з часу прийняття І ЛС 

__________ 
 

1 Економічну політику королеви Бони у ВКЛ свого часу досліджували поль- 
ські історики К. Пуласький, В. Почєха, А. Сухені-Грабовська та частково М. Бо- 
гуцька. Див.: Pułaski K. Szkice i poszukiwania ѣistoryczne. Gospodarka krόlewej Bo- 
ny na kresacѣ. — Krakόw, 1887; Pociecѣa W. Krόlewa Bona. — T. I–II. — Poznań, 
1949; T. III–IV. — Poznań, 1958; Sucѣeni-Grabowska A. Odbudowa domeny krόlew- 
skiej w Polsce 1504–1548. — Wyd 2. — Warszawa, 2007 (перше видання 1967 р.); 
Bogucka M. Bona Sforza. — Wrocław, 2004 (видання перше та друге у 1989 та 
1998 рр.). 

2 Российский государственный архив древних актов (далі — РГАДА). — Ф. 389. 
— Оп. 1. — Ед. хр. 32. — Л. 17 об.–18 об. 
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у ВКЛ зароджується й стрімко розвивається товаризація земельних 
відносин. 

Відтак, товарних ознак земля набуває тоді, коли її власники, 
отримавши дану маєтність з рук литовських володарів на умовах 
безумовного володіння, можуть на власний розсуд вільно розпо- 
ряджатися нею: продавати, дарувати, заставляти, передавати у спа- 
док й віддавати в оренду. Деякі обмеження, що стримували масо- 
вий характер товаризації землі у ВКЛ, були закладені кількома 
артикулами І ЛС: 1) обмеження на продаж більше, ніж третини ро- 
дових маєтків (тут ключового значення набуває термін «родових» 
маєтків); 2) зобов’язання отримувати дозвіл на трансакцію нерухо- 
містю у великого князя литовського. Як показала практика земель- 
них відносин, такий дозвіл носив формальний характер, а його 
отримання учасники трансакції вбачали лише в легімітизації укла- 
деного ними договору перед владою, а з іншого боку — фіксу- 
вання угоди в архіві канцелярії ВКЛ, що в подальшому мало при- 
кладне значення — можливість отримання копії трансакції, засвід- 
ченої представниками влади1. 

В аналізованій 32 книзі записів ЛМ кілька документів засвід- 
чують купівлю-продаж нерухомості. Так, це привілей королеви 
Бони юрборському міщанину Матію Клезсу від 8 грудня 1548 р. на 
будинок в Юрборку, проданий йому королевою з її господарського 
фонду. Як видно з привілею, даний будинок було збудовано юрбор- 
ським намісником Іваном Кунцевичем «на кгрунте нашом (влас- 
ність королеви Бони. — А.Б.) з дерева и людми нашими» і за 
наказом Бони «тотъ домъ продалъ естъ мещанину нашому юръбор- 
скому Матею Клезсу за тридцать копъ грошей личъбы литовъ- 
ское», й «оный Матыс Кла(з)с(к)и тотъ домъ, такъ отъ насъ у 
Юрборъку купъленый, яко властность свою, на вечъные часы с 
потомъки своими маеть держати и его вживати, яко хотячи ку 
пожитъку своему обернути, только абы платъ нашъ и повинъности 
иньшие, с того дому намъ повинные, з него з ыньшими мещаны 
н(а)шими тамошъними были сполнываны и даваны»2. Волинський 

__________ 
 

1 Детально див: Блануца А.В. Шляхетське землеволодіння у Великому князів- 
стві Литовському: джерела дослідження // Укр. іст. журн. — 2009. — № 2. — С. 194–
200; Його ж. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529–1566 рр.: 
джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти // Укр. іст. журн. —  
2010. — № 1. — С. 52–65. 

2 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 32. — Л. 36 об.–37. 
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аспект проблеми відображено в наступному документі. Зокрема, 
на таких же умовах Бона продала володимирському владиці Івану 
Яцьковичу Борзобагатому маєтки Красне, Ставрів, Галичани та по- 
ловину села Зборошова. Дана транзакція також оформлена приві- 
леєм Бони, датованим 29 груднем 1548 р., яким вона продала воло- 
димирському владиці указані маєтності за 2000 кіп грошів литов- 
ських «на вечность»1. 

Договір купівлі-продажу, укладений між Боною та брацлав- 
ською старостинею княгинею Беатою з Костельця від 29 грудня 
1548 р., відображений власне трансакційною угодою2 та листом-
наказом Бони, адресованим кременецькому старості пану Івану Богу- 
шевичу Боговитиновичу3, щоб той забезпечив ув’язання княгині в 
набуте село Лепесівку у королеви Бони за 1000 кіп грошів литов- 
ських «на вечные часы». 

Дані купчі договори свідчать про поступове поширення товар- 
них ознак у сфері шляхетського землеволодіння. Такі ж договори 
купівлі-продажу містяться в інших книгах записів ЛМ, а також існує 
низка окремих договорів, які не ввійшли до жодної з книг ЛМ4. 

Важливе місце у господарській політиці Бони займали питан- 
ня земельних пожалувань. Королева, як це видно з 32 книги запи- 
сів ЛМ, жалувала окремі земельні володіння й часто неосвоєні, так 
звані «пустовщини», шляхтичам на підвладній їй території. Такі 
пожалування відображаються у даній книзі листами-привілеями. 
Так, окремим привілеєм за 1549 р. господиня пожалувала клецько- 
го боярина Бартоша Стецьковича та його дружину Марину п’ятьма 
пустими землями Урвидевської волості у Клецькому повіті до їх- 
__________ 
 

1 Там же. — Л. 41 об.–43. 
2 Там же. — Л. 43 об.–44 об. 
3 Там же. — Л. 44 об.–45 об. 
4 Див., наприклад, такі договори із фонду «Помісно-вотчинний архів Півден- 

но-західних земель XVI–XIX ст.» Російського державного архіву давніх актів. Це — 
1) 15.11.1549 р. — Купча Добрині Зубоєвича київському міщанину Фіцу Кобизеє- 
вичу на двір у Києві (РГАДА. — Ф. 1473. — Оп. 1. — Ед. хр. 175); 2) 4.03.1564 р. — 
Купча київського міщанина Власа Сергійовича Митку Богдановичу на будинок у 
Києві (РГАДА. — Ф. 1473. — Оп. 1. — Ед. хр. 21); 3) 22.05.1554 р. — Купча зем’янок 
Віленського повіту Ганни і Марухни Богдановичів Олені Яковні на чотири служ- 
би людей (РГАДА. — Ф. 1473. — Оп. 1. — Ед. хр. 23); 4) два купчі договори від 
5.09.1554 р. та 7.09.1554 р. — Купча віленських зем’янок Ганни і Марухни Богда- 
новичів Явору Будоєвичу на третину маєтку Януши у Віленському повіті та Оле- 
ні Яковні на третину маєтку Януши у Віленському повіті (РГАДА. — Ф. 1473. — 
Оп. 1. — Ед. хр. 24, 25). 
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ніх животів. Це, власне, вже був другий привілей на указані землі. 
У цьому ж привілеї дізнаємося, що клецький боярин вже володів 
землями Урвидевської волості пожиттєвим правом й просив коро- 
леву надати ці землі на таких же умовах йому та Марині, госпо- 
дарській дворовій служебниці, яка щойно стала його дружиною1. 
У липні 1549 р. Бона надала пунському зем’янину Войтеху Ода- 
ховському три волоки й п’ятнадцять моргів землі «пустовської» на 
р. Мікусі вічним правом. Цей документ цікавий ще й тим, що дане 
надання королева пожалувала на прохання пунського зем’янина. 
Останній повідомляв, що тримав три «пустовські» землі Василев- 
щину, Сомиловщину та Войтковщину у Пунській волості, отрима- 
ні по небіжчику Щасному Полячку, колишньому чоловіку його 
теперішньої дружини. Внаслідок проведення волочної поміри у 
Пунській волості указані землі відійшли до господарського доме- 
ну, взамін яких королева пожалувала згадані нами вище три «пустов- 
ських» та п’ятнадцять моргів землі у тій же Пунській волості. Про- 
те Бона у своєму привілеї наголосила на тому, що В. Одаховський 
ніяких прав не мав на землі покійного чоловіка його дружини,  
а отримав заміної нові земельні наділи у винагороду за вірну служ- 
бу та із зобов’язанням продовжувати нести «служъбу земъскую 
военную»2. 

У червні 1548 р. до королеви звернувся з проханням підданий 
Кременецького замку Сенько Стародубець, щоб її милість видала 
привілей на селище Молодкове на р. Жерді, яким від до цього часу 
володіє до господарської волі і ласки на земській службі, що йому 
пожалував тодішній кременецький староста Станіслав Фальчев- 
ський. Коли ж С. Фальчевський був переведений Боною на коб- 
ринське староство, то це й стало сигналом для С. Стародубця для 
отримання нового привілею на право володіння своїм селищем. 
Розглянувши клопотання С. Стародубця, королева видала свій при- 
вілей, у якому постановила: «Маеть онъ тое селище на Жерди на 
имя Молодковъ зо въсимъ по тому, якъ ся в собе и въ границахъ 
своихъ маеть и потомъ какъ его до сего часу трималъ, держати и 
его с потомъки своими до ласки а воли нашое г(о)с(по)д(а)ръское 
вживати, а с того служъбу военъную конемъ посполъ з ыншою 

__________ 
 

1 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. Ед. хр. 32. — Л. 74 об.–75. 
2 Там же. — Л. 81–82. 
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шляхътою тамошнею кремянецкою, коли кольвекъ потреба того 
будеть вказывати, маеть служити»1. 

Практичну сторону дії І ЛС у частині заставного права відобра- 
жено у привілеї Бони (13 квітня 1549 р.) ковельському старості па- 
ну Богдану Семашку на дозвіл викупити село Сомине, належне до 
Ковельського замку, у господарського маршалка та луцького ста- 
рости князя Андрія Сангушковича Кошерського. Із господарського 
привілею дізнаємося, що луцький староста володів селом Сомине 
на умовах застави, взятої у князя Василя Михайловича Сангушко- 
вича Ковельського у сумі триста кіп грошів литовських. У знак 
вдячності за служби Бона дозволила ковельському старості вику- 
пити указане село у луцького старости тою сумою, в якій князь 
Андрій Кошерський у князя Василя Ковельського тримав, а вику- 
пивши «ку пожитъку своему в той же суме пенязей и тымъ пра- 
вомъ и властностью, яко княз Коширъский его живалъ, и со всимъ 
по тому, яко и князь Коширский уживати и всякие пожитъки, 
которые бы с того именья Соминского, яко ся у собе маеть прийти 
и прибавълены слушне быти могли, держати, а с того имень Со- 
мина через насъ и потомъковъ нашихъ не маеть рушонъ быти»2. 

Як бачимо, окрім дозволу, Бона давала гарантії на непоруш- 
ність укладеного між князями договору. Окремо королева розпоря- 
дилася щодо використання деревини із Соминського острова, на- 
лежного до Вижви. Так, селянам острова дозволялося безкоштовно 
використовувати острівне дерево на потреби для опалювання влас- 
них будівель, а також будівлю та опалювання Соминського двору3. 

Актуальною статтею прибутку у ВКЛ була здача в оренду 
господарських мит4, які приносили до великокнязівської скарбниці 
щорічно у середньому по 200–300 або й більше кіп грошів литов- 
ських від одного митного округу. Як правило, мита здавалися в 
оренду євреям, які справно сплачували орендну плату. Зокрема, 
Бона заключила річний договір (від свята Михаїла Архангела  
у 1548 р. до такого ж свята у 1549 р.) здачі в оренду пінським 
євреям Ізраїлю й Нахиму Песаховичам та Юшку Мошеєвичу мит у 
Пінську, Клецьку та Городку. Указані орендатори мали завідувати 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 4–4 об. 
2 Там же. — Л. 56 об.–57. 
3 Там же. — Л. 57. 
4 Детально про мита у ВКЛ див. останні праці дніпропетровської дослідниці 

Л. Жеребцової. 
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такими митами, як понизове, торгове, важне, помірне, воскобійне, 
перевізне, корчемне, горілчане, медове, воскове, та іншими «по- 
житъки, естли которые ку тымъ мытомъ нашимъ здавъна при- 
слухалы», й по завершенню річного терміну мали сплатити до ве- 
ликокнязівської скарбниці 875 кіп грошів литовських та 25 каменів 
топленого воску1. Волинський сюжет знаходимо у наступному до- 
кументі. Так, 13 січня 1549 р. королева видала орендний лист кре- 
менецькому міщанину Михайлу Скуйбіді, за яким він отримував  
у річну оренду всі мита та «доходи» Кременецького замку. За 
змістом договору визначалися детальні умови завідування креме- 
нецькими митами, у тому числі передбачалися умови т. зв. форс-
мажорних обставин, наприклад, прорив водою греблі тощо. По 
закінченні оренди М. Скуйбіда мав передати через кременецького 
старосту до господарського скарбу триста кіп грошів литовських. 
Утім, виплата мала здійснюватися у три етапи, перші сто кіп на 
громниці, другі — на свято святих апостолів Петра і Павла, а треті — 
по завершенню оренди за три тижні перед Різдвом2. 9 вересня 
1549 р., за три місяці до того, як мав збігати термін першої оренди, 
Бона уклала другий річний орендний договір з Михайлом Скуйбі- 
дою на тих же умовах. Таке рішення королева, очевидно, прийняла 
через ту обставину, що орендатор кременецьких мит завчасно 
сплатив частину коштів до великокнязівської скарбниці, що було 
відзначено у листі: «и тежъ част пенязей на роки певъные ув оной 
аренде нашой описаные, до рукъ старостъ нашихъ кремянецъкихъ 
п(а)на Ивана Богушевича а п(а)на Петра Семашъка отдалъ и 
заплатилъ, што квитами ихъ перед нами оказалъ»3. 

Королева Бона контролювала й питання церковного земле- 
володіння. Зокрема, після смерті пінського й турівського владики 
Варломія вона призначила нового владику, кобринського архі- 
мандрита Васіяна. Згідно «обычая захованого» господиня наказала 
своєму служебнику господарському дворянину Дашку Романовичу 
Гладкому на місці ув’язати новопризначеного владику у турово-
пінські церковні земельні володіння. Для цього Бона спеціальним 
листом від 12 лютого 1549 р. зобов’язувала троцьку воєводину 
княгиню Олександру Семенівну Острозьку (дружину князя Кос- 

__________ 
 

1 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 32. — Л. 21–23. 
2 Там же. — Л. 47 об.–50. 
3 Там же. — Л. 92 об.–94 об. 
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тянтина Івановича Острозького) подати владиці Васіяну через 
господарського дворянина Турово-Пінське владицтво1. 

У серпні 1549 р. Бона видала низку привілеїв на право три- 
мання церков у Ковельському старостві місцевим попам. Новими 
призначеннями або підтвердженнями старих королева таким чи- 
ном упорядкувала систему церковних надань, у тому числі земель- 
них володінь, належних до певних духовних осередків Волині. Це 
привілей попу Олексею Тришинцю Гайку на тримання ковельської 
міської Воскресенської церкви, попу Михайлу — ковельської го- 
родової церкви Благовіщення Пречистої Богородиці, попу Марку 
Кузьмовичу Жабі — ковельської городової церкви Успіння Святої 
Пречистої, попу Кузьмі Васильовичу Жабі — монастиря Святої 
Трійці під Ковелем (попереднє надання князя Василя Сангушко- 
вича Ковельського) та привілей попу Лаврентію Івановичу на три- 
мання міської церкви Святого Спаса з приділом Святого Семена у 
Вижві2. Останнє надання цікаве тим, що його зміст яскраво репре- 
зентує монастирське господарство. Піп Лаврентій Іванович тримав 
вижівську церкву, пожалувану свого часу писарем Бони, її ковель- 
ським і вижівським старостою паном Богданом Семашком у двох 
частинах церковного комплексу, а третьою частиною, розташова- 
ною у Старій Вижві, розпоряджався за другим привілеєм Б. Се- 
машка піп Степан. Бона своїм привілеєм підтвердила надання ко- 
вельського й вижівського старости й до того ж користування цер- 
ковним фільварком у Вижві доручила виключно попу Лаврентію 
Івановичу, не розділяючи його на три частини3. 

Усі відмічені церковні пожалування датовані одним днем — 
17 серпнем 1549 р. Це, на наше переконання, вказує на виважене 
рішення Бони щодо упорядкування церковного господарства у Ко- 
вельскому старостві. 

Питання господарської політики Бони відображено також і в 
підтвердних листах, якими Бона, на прохання її підданих, підтвер- 
джувала пожалування попередніх правителів ВКЛ або підпорядко- 
ваних їй намісників чи державців. Наприклад, 10 квітня 1548 р. ко- 
ролева видала підтвердний лист юрборському боярину Пацу Як- 
гелковичу на «троху леса» та сіножать поблизу р. Лепуні у Юрбор- 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 57 об. 
2 Там же. — ЛЛ. 85–85 об.; 85 об.–86; 86 об.–87 об. (пожиттєве надання); 

87 об.–88 (пожиттєве надання); 88 об.–89 об. 
3 Там же. — Л. 89 об. 
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ській волості. Із змісту документа дізнаємося, що згадане воло- 
діння П. Курцевич отримав від юрборського намісника королеви 
Івана Кунцевича, який «з воли а росказаня нашого (королеви Бони. — 
А.Б.) почалъ люди садити на границы пруской по реце Ширъвинте 
подле Пуне на кгрунъте нашомъ волости Юръборъское, далъ теж 
ему (Пацу Якгелковичу. — А.Б.), назначилъ и завелъ на служъбу 
бояръскую троху леса на пашъню розробити, который лес лежить 
под местомъ межи реки Побиржупы и Еклупы ку самой реце 
Лепуни, и к тому сеножать, которая уво Купяхъ»1, а також отримав 
перед цим й відповідний підтвердний лист Бони на умовах по- 
життєвого тримання. 

Підданий королеви, освоюючи ліс, розбудував фільварок та 
розробив пашню, й при цьому поніс чималі витрати, через що 
звернувся з проханням до Бони, щоб та «быхъмо обачили в тые 
утраты и накълады его, што на тую пашъню и фольварокъ, съ 
сырого кореня ее выробляючи, наложилъ и праве, дей, всю свою 
маетъность тамъ утратилъ, и тую пашню у волости нашой 
Юръборъской в тых границах, веръху описаныхъ, водлугъ листу  
и заведеня намесъника нашого юръборского Ивана Кунъцевича  
и того листу нашого, который до воли нашое только на то мел, 
абыхъмо ему и потомъкомъ его з ласки нашое на вечност (під- 
креслено нами. — А.Б.) листомъ нашимъ потверъдили»2. 

Звернемо увагу на одну прикметну особливість господарчої 
політики Бони, що яскраво відображена у наведеному вище під- 
твердному листі — шляхом політики земельних надань або ко- 
лонізації підданими на умовах земської служби вічним правом на 
пограничних територіях ВКЛ неосвоєних земель забезпечувалося 
зміцнення обороноздатності порубіжних кордонів держави, у да- 
ному разі на литовсько-пруському пограниччі. Симптоматично, що 
подібну політику активно впроваджували й попередники Бони — 
великі князі литовські Казимир та Олександр Ягеллончики на 
литовсько-московському «українному» порубіжжі. Незважаючи на 
те, що під час столітнього наступу Великого князівства Москов- 
ського на пограничні землі ВКЛ литовським правителям не вда- 
лося зберегти за собою значну частину північно-східних територій 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 1. 
2 Там же. — Л. 1 об. 
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держави, проте все ж таки стримування московської експансії 
тривало досить довго1. 

Розглянемо, який механізм видачі підтвердних листів на на- 
дання попередніх великих князів литовських або місцевих наміс- 
ників чи державців практикувався на підвладних Боні землях ВКЛ. 
Яскраве уявлення про це дає підтвердний лист королеви від 18 
грудня 1548 р., адресований мойшакгольському боярину на зем- 
ській (боярській) службі Яну Довцевичу, на пусту Якубишську 
землю Мойшакгольського двора. Зі змісту листа дізнаємося, що 
цю землю Я. Довцевич отримав від мойшакгольського намісника 
королеви Яна Кгедройтя на боярській службі заміною за землю, 
яку тримав до цього: «которую земълю пустовъскую двора нашого 
Мойшакгольского, то ест след двухъ братей, Миколаевъский а 
Петрашовъский» (її було надано попереднім мойшакгольським на- 
місником Федором Волком). Підставою теперішнього надання 
стало повернення на службу попередніх тримачів, указаних вище 
двох братів. Тому Бона наказала наміснику Я. Кгедройтю відшука- 
ти нову пусту землю й надати її Я. Довцевичу2.  

Про те, що королева прагнула підвищити ефективність господар- 
ства ВКЛ і Волині у тому числі, свідчить її ревне ставлення до 
різних його секторів, зокрема, рибного. Так, з одного із документів 
(27 квітня 1549 р.) дізнаємося, як господиня намагається з’ясувати 
пропажу риби із перштунських сажовок, яку там за її наказом роз- 
водив перштунський врядник Беняш Млинський. З цього приводу 
Бона створила комісію у складі квасівського і котренського уряд- 
ника Андрія Тарновського та господарських дворян Щасного То- 
__________ 
 

1 Блануца А. Земельные пожалования Казимира Ягеллончика на украинские 
земли Великого княжества Литовского: попытка реконструкции по источникам 
Литовской метрики // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: по- 
літичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвро- 
пейському вимірі / Тези доповідей. — К., 2007. — С. 17–19; Його ж. Надання та 
підтвердження Олександра Ягеллончика на українські землі Великого князівства 
Литовського // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України. Науковий 
збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. — 
К., 2007. — С. 434–455; Його ж. Земельні надання та підтвердження Казимира 
Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в 
Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVI ІI ст.). — К., 2007. — 
Вип. 7. — С. 124–140; Его же. Земельные пожалования Ягеллонов на Сиверскую 
землю (середина XV — начало XVІ столетия) // Российско-польский историче- 
ский альманах. — Вып. 3. — Ставрополь-Волгоград., 2008. — С. 117–122. 

2 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 32. — Л. 37–37 об. 
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лочка та Шимка Сопотка, які мали вивчити факти пропажі риби та 
повідомити про це королеву1. 

У 32 книзі записів ЛМ відображено також економічну політи- 
ку Бони щодо великокнязівських міст та міщан. Зокрема, детальну 
інформацію про служби, повинності та господарські пільги крин- 
ських міщан можемо почерпнути із королівського привілею від 16 
липня 1549 р. Наприклад, Бона регулювала податки, які наклада- 
лися на кринських міщан за право користуватися міськими земля- 
ми та угіддями. Так, за користування кожною міською волокою 
грунту «лепъшого» кринчани мали сплачувати до скарбниці Бони 
по п’ятдесят п’ять грошів литовських, а волокою грунту «подлей- 
шого» — по сорок грошів литовських2. Натомість королева дозво- 
ляла міщанам вільно користуватися деревиною кринського «угола 
пущи» для будівничих потреб та опалення власних осель, причому 
була чітко виміряна площа пущі, де могли брати деревину кринча- 
ни (то естъ наперъвей з места Крынокъ выехавъши, минувъши 
копецъ волокъ местъскихъ дорогою Наревъскою, которая бежить с 
Кринокъ до Наръви ажъ до дороги Поперечное, которая идеть 
через дорогу Наревъскую от села Лапичъ у Пущу, и тою дорогою 
направо поверънувъши, не доеждчаючи села Абъщаного направо 
у доброву, зася дубровою, оставуючи Саковую долину, налево че- 
рез дороги местъские, которые идуть з места у пущу, а переехавши 
дороги дубровою направо до поль мещаньскихъ, не доежчаючи 
леса острова, тамъ остаточъный копецъ)3. 

За вірну службу Бона пожалувала свого писаря пана Богдана 
Михайловича Семашка (він тривалий час служив королеві писа- 
рем, ковельським старостою й виконував ряд важливих доручень) 
господарським замком Мельницею на умовах вічного тримання з 
правом на свій розсуд розширювати й осаджувати людьми надану 
маєтність4. У 32-й книзі записів ЛМ один документ відображує 
діяльність Б. Семашка на уряді ковельського старости. Зокрема, 
він дав на боярській службі ковельскому зем’янину Саві Олихве- 
ровичу Мартюховське і Совчинське дворища у селі Дубні, а Бона 
вже за складеною у ВКЛ правовою практикою закріпила дане 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 60–60 об. 
2 Там же. — Л. 83. 
3 Там же. — Л. 83 об.–84. 
4 Там же. — Л. 84 об.–85. 
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пожалування своїм підтвердним листом, датованим 17 серпнем 
1549 р.1 

Вельми цікавим й інформативно багатим є лист Бони від 16 лип- 
ня 1548 р., адресований кременецькому старості Щасному Герци- 
ку, у якому зафіксовано низку розпоряджень королеви щодо регу- 
лювання різних сторін економічного життя Кременця2. З огляду на 
важливість цього документа вважаємо за доцільне опублікувати 
його як у додаток до статті. 

Окремими листами-розпорядженнями Бона видавала накази 
щодо упорядкування та механізму збору серебщизни з підданих 
господарських Кременецького та Пінського замку, а також збору 
податків з підданих Лучицького села Рогачевського замку3. 

Важливе значення Бона надавала процесу передачі у володін- 
ня одного з найважливіших в економічному плані міст — Кремен- 
ця. Так, двома розпорядними та одним листом-привілеєм від 8 груд- 
ня 1548 р. королева проконтролювала процедуру введення у кре- 
менецьке війтівство нового війта, Андрія Понятовського, призна- 
ченого безпосередньо за її рішенням4. 

Традиційно у господарській політиці великих князів литов- 
ських чільне місце займали питання щодо надання певних еконо- 
мічних пільг окремим категоріям населення ВКЛ та підданим, або 
дозволу на ведення прибуткових на той час видів економічної 
діяльності. Не становила винятку і політика королеви Бони, що 
проводилася на підвладних їй володіннях. Конкретно такі дії від- 
бито у привілеї Бони за першу половину 1549 р. (документ без да- 
тації), яким вона звільняла городенського аптекара Станіслава від 
міських податків на шість років. Підставою для подібного рішення 
стало прохання самого аптекаря та городенського намісника пана 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 86–86 об. 
2 Там же. — Л. 5–7. 
3 Там же. — Лл. 11–12 (Кременецький замок); 12 об.–14 об. (Пінський 

замок); 16 об.—17 об. (с. Лучицьке Рогачевського замку). 
4 Там же. — Л. 34–34 об. («Лист, писаный до маршалъка г(оспода)рского, 

старосты кремянєцкого пана Боговитиновича а до дворенина Дыбовъского, абы 
войтовство кремянєцкоє у Вацлава Осецкого выкупившы, Андрєю Понятовскому 
в справу подали»); Л. 35–35 об. («Лист, писаный до войта кремянецъкого Вацлава 
Осецкого, абы ставшы перед комисарми, п(еня)зи за войтовство взялъ и 
войтовство Андрею Понятовъскому здалъ»); Л. 35 об.–36 об. («Прывилєй на 
дозволєньє выкупить войтовства кремянєцъкого у Вацлава Осецкого лянтвойту 
луцкому Андрею Понятовскому и держати его до ласки г(оспода)рскоє»). 
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Войтеха Кимбаря, у якому йшлося про те, що Станіслав висловив 
готовність бути господарським підданим й тому за власні кошти 
побудував будинок на одному із вільних пляців у Городенському 
місті (у чому поніс великий наклад, тобто витрати). Саме такі 
мотиви й дії городенського аптекара стали підставою для видачі 
відповідного привілею1. 

Піддані Бони намагалися отримати певні пільги за користу- 
вання наданими їм землями та маєтками, зокрема, звільнення від різ- 
них платежів («плату»). Так, станом на кінець 1548 р. (точна дата у 
документі відсутня) господарський дворянин Дашко Романович 
Гладкий володів Мойшакгольським та Піскаловським дворищем у 
селі Поросцях (пожалування Бони), належних до Пінського замку, 
«на плате нашомъ, на копе грошей», та половиною Шабановського 
дворища у цьому ж селі (надання пінського старости Петра Кирде- 
євича Мильського спільно з господарським писарем Войтехом 
Ленартовичем Нарбутом) «на плате нашомъ врочистомъ, на полу- 
копю грошей». Д. Гладкий, отримавши підтримку пінського старо- 
ти, звернувся до королеви з проханням звільнити його від що- 
річної сплати господарській скарбниці півтори копи грошів литов- 
ських. Бона, «бачачи служъбы его, которые намъ у потребахъ 
нашихъ и подданыхъ нашихъ при старосте н(а)шомъ пиньскомъ 
пану Петру Кирдеевичу Мыльскимъ мешъкаючи, чинить и упред- 
ку таковымъ служъбамъ хотячи его охотънейшимъ учинити, з лас- 
ки нашое то есмо учинили и платъ врочистый, полъторы копы 
грошей, што онъ с тыхъ полътретя дворища до скарбу нашого 
давати былъ повиненъ, з него есмо зняли и тую полътретя двори- 
ща Мошковъщину, Пискаловъщину и полъ дворища Шабановъ- 
ского ему есмо дали» до волі і ласки господарської2. Таким же 
способом інший королівський підданий (городецький зем’янин 
Федір Олешич) отримав привілей Бони від 28 листопада 1548 р. на 
право володіння землею Тишковщиною у селі Бережній Городець- 
кої волості із щорічною виплатою «до скарбу нашого по копе и по 
чотырох грошей платити, а на тотъ платъ нашъ врочистый никото- 
рыхъ иньшихъ платов платити и служобъ, повинности с тои земъли 
Тишъковъщины служити и сполъняти не будеть повиненъ»3. 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 70 об.–71 об. 
2 Там же. — Л. 33. 
3 Там же. — Л. 28 об.–29. 



 38 

У листі від 28 листопада 1548 р., адресованому господар- 
ському маршалку й кременецькому старості пану Івану Богушеви- 
чу, щоб він дав і поступив у держання лепесовському війту Яну 
місцевого млина. Зі змісту листа дізнаємося, що згаданий війт 
тримав лепесовський млин ще за дозволами колишніх кременець- 
ких старост, панів Фальчевського та Герцика. До того ж цей млин, 
за свідченнями старости Фальчевського, був малоприбутковим. 
Щоб покращити роботу млина й у винагороду за службу Бона 
наказала І. Богушевичу, аби той «о томъ ведалъ и того млына ему 
(лепесовському війту Яну. — А.Б.) поступил, и вымелъковъ всихъ, 
которые з него приходять, ему до воли а ласки нашои вживати и на 
себе ихъ брати допустилъ»1. 

Низка документів Бони являє собою різного роду розпоряд- 
ження щодо регулювання господарських відносин на підвладних 
їй землях. В одному із таких розпоряджень від 29 червня 1549 р. 
Бона повідомляла господарського маршалка пана Івана Горностая, 
яким чином вона вирішила розв’язати проблему конфлікту між 
його сином Іваном Промезьким (прізвище отримав від маєтності, 
якою володів) та її пунськими підданими про граничну землю. 
Королева направила на місце конфлікту свого пунського намісни- 
ка писаря Яроша Івелецького, щоб той разом з представниками 
сина господарського маршалка (він сам мав визначити, кого висла- 
ти) «згодивъшися не в обычай якого права, только так згодливымъ 
способомъ тамъ выехали и обачивъши, што естъ властъного сына 
твоей м(и)л(о)сти именья Промезского и к тому, штобы тежъ 
именю нашому Пунскому властъне належати мело, абы то знаки 
граничъными певъными заграничоны и копъцы закопали, ижъ бы 
на потом, якъ подданыє наши пунскиє такъ тежъ и люди сына тоее 
м(и)л(о)сти ведали, хто з нихъ влосности а кгрунъту нашого ужи- 
вати маеть»2. Тобто, Бона прагнула шляхом полюбовної згоди, а не 
комісарським судом розв’язати земельний спір між її підданими. 

За іншим листом від 17 серпня 1549 р. Бона наказувала луць- 
кому старості та урядникам разом з ковельським старостою Олек- 
сандром Лащем (намісник Бони її ковельских володінь) провести 
уточнене розмежування (поправълене) кордонів Ковельського ста- 
роства в межах Луцького повіту3. 
__________ 
 

1 Там же. — Л. 29 об. 
2 Там же. — Л. 78 об. 
3 Там же. — Л. 88–88 об. 
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Цікаву інформацію містить розпорядження Бони, адресоване 
кобринському старості пану Станіславу Фальчевському у 1549 р. 
(точна дата у документі не указана), щоб той за судовим листами 
(у разі їх наявності) залишив за кобринським зем’янином Михном 
Єсковичем Федоровичем волосний ліс та бортну землю, на який 
претендували кобринські піддані Бони з села Девятчич. На свою 
правоту Михно Єскович пред’явив перед кобринським старостою 
три судових листа з вердиктом на його користь. Виявляється, що 
девятчичі (люди села Девятчич) неодноразово намагалися відібра- 
ти у кобринського зем’янина по праву належні йому волосний ліс 
та бортну землю. У першому випадку девятчичі намагалися довес- 
ти, що указані угіддя доводилися їм «отчизною». Проте вердикт на 
той час кобринського державці пана Яна Хребтовича Литавора був 
винесений на користь Михна Єсковича. Друга спроба девятчичів 
також не увінчалася успіхом. Тоді за наказом Сигізмінда І Старого 
справу розглядав кобринський державця Венцлав Костевич, який 
також присудив спірні угіддя Михнові Єсковичу. Відповідно його 
рішення у вигляді судового листа й представив кобринський 
зем’янин Станіславу Фальчевському. Врешті третій судовий лист 
«певъныхъ судей под печатьми ихъ» (імена суддів у листі не 
указано) також підтверджував право Михна Єсковича на володін- 
ня волосним лісом і бортною землею. У цій справі Бона, по суті, 
виступала арбітром й гарантом непорушності права на земельну 
власність: «приказуемъ тобе (Станіславу Фальчевському. — А.Б.), 
ижъ был того Михъна Есковича при той земъли и лесе водлугъ 
листовъ тыхъ судовыхъ, которые перед нами покладал и по ста- 
рымъ границамъ, якъ того до сего часу спокойне уживалъ, захо- 
валъ и ему того вживати не боронилъ. Нехай онъ тое земъли и лесу 
водлугъ тыхъ листовъ судовыхъ и тежъ спокойного ажъ до сего 
часу ег(о) вживаня и держаня, спокойне вживаеть и держить, ко- 
нечъно»1. 

Бона також виступила арбітром у вирішенні земельного спору 
між королівськими пивничим Степаном Вешеневичем, з однієї сто- 
рони, та лазебником Олексієм Юрійовичем та його батьком, брата- 
ми і потужниками — з противної сторони. Конфліктуючі сторони 
вчинили між собою єднальну угоду, за якою С. Вешеневичу мала 
належати четверта частина землі Масевщини у Городенському 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 72 об.–73. 
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повіті, а решта три четвертих частини — Олексію Юрійовичу та 
його родичам. Дану угоду королівські піддані пред’явили перед 
Боною, й вона своєю владою гарантувала її правомочність, визна- 
чивши заруку у 50 кіп грошів литовських на уряд Городенського 
замку у разі порушення якоюсь із сторін. Для цього королева дала 
своєму лазебнику відповідний лист-гарантію, виданий у Чирську 
13 вересня 1549 р., завіривши підписом і печаткою1. 

Королева практикувала винесення вироків у земельних спорах 
на основі комісарських рішень. Так, у 1548 р. (дата у документі не 
указана) Бона розглянула спір між пінським суддею Семеном До- 
мановичем і його сином Іваном, з однієї сторони та пінським під- 
старостою (на момент розгляду справи — рогачевським держав- 
цею) Павлом Попельжинським — з іншої. Конфлік стався через 
володіння перших — половиною Батиївського дворища, Котов- 
ської землі і третини Дідовського дворища Пінської волості, части- 
ни яких П. Попелжинський надав до ласки пінського старости Іва- 
на Михайловича (на момент розгляду справи вже покійного) зам- 
ковому слузі Федору Стирському та пінським підданим Іванцю та 
Нацу Ігнатовичам. Бона призначила комісарський суд на чолі з 
королівським писарем Войтехом Ленартовичем Нарбутом й нака- 
зала на місці вияснити усі обставини конфлікту й винести відпо- 
відний вирок. Для доведення свого права на володіння указаними 
вище маєтностями пінський суддя з сином представили надавчі 
документи на них, отримані від князя Федора Ярославича, а також 
підтвердні листи Сигізмунда І Старого й самої Бони. Тому комі- 
сарський суд виніс рішення на користь Семена Домановича та йо- 
го сина Івана. Ознайомившись із рішенням комісарського суду, ко- 
ролева постановила, що «мають они то со въсею властъностью, 
якъ ся в собе у гъраницахъ и обыходехъ своихъ тые дворища Ба- 
тиевское и Дедовъское моють водлугъ даты кн(я)зя Яросълавича и 
потверженья его королевъское м(и)л(о)сти, светои памяти, и тежъ 
нашои, держати и того спокойне уживати»2. 

На прохання своїх підданих Бона могла скасовувати трансак- 
ційні договори. Так, вельми цікавий випадок зафіксований у листі 
королеви, адресованому красносільському наміснику Василю Юнке- 
вичу, виданому у Варшаві на рубежі 1548–1549 р. (точна дата у до- 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 95–95 об. 
2 Там же. — Л. 40–41. 
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кументі відсутня). Із його змісту дізнаємося, що В. Юнкевич 
подарував королеві по своєму животі третину своєї маєтності, двір 
Колмово та половину Зборошева у Волинській землі. Проте пев- 
ний час по тому він звернувся до Бони з проханням скасувати 
відповідний дарчий договір. Очевидно, В. Юнкевич прагнув інак- 
ше розпорядитися своїми володіннями. Зважаючи на заслуги свого 
підданого, господиня скасувала дарчу угоду й видала відповідний 
лист-скасування, у якому гарантувала: «воленъ будеть тотъ Васи- 
лей Юнкевичъ и потомъкове его тые именья свои, верху писаные, 
где и яко похочеть ку пожитъку своему обернути и ими справо- 
вати, а мы никоторое переказы ему в тыхъ именяхъ, Колмове а по- 
ловине Зборошева, делати не будемъ»1. 

Для ефективного вирішення різного роду земельних питань 
королева вдавалася до обмінів частин володінь, якими вона роз- 
поряджалася, з сусідніми володіннями місцевої шляхти. Напри- 
клад, 30 вересня 1544 р. Бона видала лист угоди обміну велико- 
князівському маршалку, луцькому старості кн. Андрію Михайло- 
вичу Сангушковичу Кошерському, в результаті реалізації умов 
якого свої інтереси відстояли дві сторони. Так, луцький староста 
володів отчизним маєтком Речицею, прилеглим до ковельських во- 
лодінь королеви Бони і віддаленим від його основного маєткового 
комплеку, розташованого у Луцькому ключі однойменного повіту. 
Об’єктом зацікавлень кн. А.М. Сангушковича Кошерського стали 
села Луцького ключа Красне і Ставрів. Перше з двох королева 
Бона отримала у дар від свого чоловіка великого князя литовсько- 
го Сигізмунда І Старого, яке він успадкував по зем’янину Волин- 
ської землі Андрієві Павловичу, а друге — вже сама господиня 
придбала з рук волинського зем’янина Матвія Красовського. Зва- 
живши всі аргументи, учасники договору обміну прийшли до спіль- 
ної згоди і королева Бона видала лист обміну луцькому старості, 
одночасно передаючи йому усі документи, що засвідчували право 
власності на обміняні маєтки: дарчий запис великого князя литов- 
ського Сигізмунда І Старого на село Красне та купча королеви 
Бони на село Ставрів. Документ скріплений власноручним підпи- 
сом (Bona Regina, ліворуч після тексту угоди) та печаткою госпо- 
дині2. 

__________ 
 

1 Там же. — Л. 46–46 об. 
2 AGAD. — ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4892. — K. 1. 
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Днем раніше (29 вересня 1544 р.) датована угода обміну ко- 
ролеви з луцьким старостою, за якою вона долучила до Мельни- 
цького замку сусідні маєтки однойменної волості Бруховичі, Коз- 
линичі та остаток Головб, що здавна (коли великий князь ли- 
товський Свидригайло пожалував Мельницю своєму стрільцю Зу- 
бу) належали саме до указаної волості, однак за правління Сигіз- 
мунда І Старого були підпорядковані до Луцького замку. Взамін 
указаних маєтків, якими володів князь А.М. Сангушкович Кошер- 
ський, господиня віддала луцьке війтівство зі всима прибутками, 
що йшли на війтівство з трьох війтівських будинків, двох лазень, а 
також помірне з прісного меду, із збіжжя ятка, плата з міщанських 
лазень, горіле вино, коляда та великоноцькі вина великі і малі, і бу- 
динок кграбія. Загалом з указаних зборів щорічний прибуток скла- 
дав 130 кіп грошів литовських. Проте князю заборонялося втру- 
чатися у справи вибору луцького лентвійта та судити міщан за 
замковим правом, щоб підданим від луцького старости «обтяженя 
не было»1. 

Набутий шляхом обміну Річицький маєток успадкував син 
кн. Андрія Михайловича Сангушковича Кошерського кн. Олек- 
сандр Андрійович. Він у квітні 1562 р. продав його пану Матису 
Савицькому, писарю канцлера ВКЛ пана Миколая Радзивіла, за 
вельми солідну суму — чотири тисячі кіп грошів литовських. Да- 
ний договір купівлі-продажу оформлявся за розширеним формуля- 
ром. Зокрема, у наративній частині відзначено, що власник маєтку 
володів ним за правом отчизним і дідичним дому Сангушків. Та- 
кож кн. О.А. Сангушкович Кошерський отримав від королеви Бо- 
ни підтвердження на граничний лист Сигізмунда І Старого (розме- 
жування кордонів маєтку Хотєшова королеви та Річиці князя)2, 
який слугував вагомим юридичним актом, що визначав приватно-
правовий статус Річицького маєтку. Санкція у договорі визначена 
зарукою — чотирма тисячами кіп грошів литовських на короля  
і такою ж сумою на Матиса Савицького та його нащадків. Коробо- 
рація у документі відображена підписом та печаткою кн. О.А. Сан- 
гушковича Кошерського, а також власними підписами та печатка- 
ми високих урядників ВКЛ. У даному продажному записі зберег- 
лися вислі печатки підляського воєводи, господарського маршал- 

__________ 
 

1 AGAD. — ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4805. — K. 1. 
2 AGAD. — ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4806. — K. 1. 
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ка, мінського старости пана Василя Тишкевича, двірного маршал- 
ка, земського підскарбія, господарського писаря, могилевського 
старости, усвятського та озеришського державці пана Остафія Во- 
ловича, господарського писаря, городенського конюшого, ошукан- 
ського, рутенського та красно сільського державці Миколая Яно- 
вича Гайка, а також віленського конюшого та під конюшого, ва- 
силішського державці пана Яна Волчковича1. Відзначимо, що по- 
єднання в одних руках реальних та номінальних урядів та титулів 
було характери явищем у ВКЛ. 

З наступного документу стає відомо про походження Матиса 
Савицький, який був шляхтичем із Дорогицької землі. Вочевидь 
його походження й зіграло ключову роль у прийнятті рішення про 
повернення на свою батьківщину. Тому у 1565 р. він при сприят- 
ливій нагоді уклав договір обміну з великим князем литовським 
Сигізмундом ІІ Августом, за яким дорогицький шляхтич віддавав 
господарю свій Річицький маєток на Волині заміною за 60 волок 
землі в Упітській волості. До договору М. Савицький також долу- 
чив документи, що підтверджували права на власність Річицьким 
маєтком: купчу угода з кн. О.А. Сангушковичем Кошерським, під- 
тверджувалний лист в.к.л. Сигізмунда ІІ Августа на купілю та ме- 
жовий лист господарського дворянина Дмитра Сапєги2. 

Отже, документи книги записів № 32 ЛМ та «Актів Волин- 
ського воєводства» дають уявлення про різні аспекти господар- 
ської політики Бони, що проводилася нею на підвладних їй землях. 
Подальше дослідження інших книг ЛМ Бони Сфорци дозволить 
більш детально та комплексно проаналізувати господарську полі- 
тику королеви щодо всіх підвладних їй земель, у тому числі окре- 
мо українських у порівняльному ракурсі.  

 
Андрій Блануца 

__________ 
 

1 AGAD. — ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4806. — K. 1. 
2 AGAD. — ZDPerg. — Dz. X. — Sygn. 4807. — K. 1. 
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РОЗДІЛ 2 

Дипломатичний аналіз  
«Актів Волинського воєводства» 

 
 
 
 
 

Необхідність ґрунтовного різнобічного вивчення джерел з істо- 
рії України литовської доби пов’язана зокрема із тим, що у цей 
період удосконалюються процес ведення ділової документації та 
староукраїнська мова. Саме тому сучасне джерелознавство потре- 
бує звернення до дипломатичного аналізу документів. На жаль,  
у сучасній українській історіографії дослідження такого характе- 
ру майже не проводяться. Проте це не означає, що праці з дипло- 
матики відсутні взагалі. 

Наприклад, передусім варто відмітити фундаментальне видан- 
ня М. Котлярем «Галицько-Волинського літопису»1. Велику увагу 
питанням дипломатики актів Галицько-Волинського князівства 
приділено у ґрунтовній праці О. Купчинського2. Дослідження фор- 
муляру актів XVI ст. здійснено у виданні «Князі Масальські: доку- 
менти і матеріали XVI ст.»3. Окремі історики на сторінках своїх 
видань вивчали дипломатику джерел XVII–XVIII ст.4 Означена 

__________ 
 

1 Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар / За ред. чл.-
кор. НАН України М.Ф. Котляра. — К., 2002. 

2 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII — 
першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. — Львів, 2004. 

3 Князі Масальські: документи і матеріали XVI ст. Випуск 1 / Підготовка до 
друку й авторський текст Андрія Блануци, Дмитра Ващука. — К.: Університет- 
ське видання «Пульсари», 2007. 

4 Універсали Богдана Хмельницького 1648–1657 / Упорядники І. Крип’яке- 
вич, І. Бутич. — К., 1998; Листи Івана Мазепи. 1687–1691 / Упор. та автор перед- 
мови В. Станіславський. — Т. 1. — К., 2002; Універсали українських гетьманів 
від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687) / Упорядкування: Іван 
Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. — К.–Львів, 2004; Доба гетьмана Івана 
Мазепи в документах / Упорядн.: С.О. Павленко. — К., 2007; Військові кампанії 
доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Упорядн.: С.О. Павленко. — К., 2009; 
Листи Івана Мазепи. 1692–1700 / Упор. та автор вступного дослідження В. Ста- 
ніславський. — Т. 2. — К., 2010; Документальна спадщина Свято-Михайлів- 
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проблематика присутня і в окремих наукових статтях1. Загалом 
зауважимо, що у вітчизняній історіографії всі роботи мають прак- 
тичний і, в окремих випадках, методологічний характер. Нато- 
мість праці теоретичного характеру, на кшталт монографії росій- 
ського вченого С. Каштанова2, відсутні. 

Документи, які представлені у цьому збірнику, стосуються істо- 
рії Волинської землі кінця XV — першої половини XVI ст. Усі во- 
ни є оригінальними та зберігаються в Архіві головному актів дав- 
ніх (м. Варшава). Серед 29-ти представлених актів три написані на 

__________ 
 

ського Золотоверхого монастиря у Києві XVI–XVIII ст. з фондів Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Зб. документів. [Текст] / Автори-
укладачі: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк; Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. — К., 2011; Білоус Н. Тестаменти киян 
середини XVI — першої половини XVII ст. — К., 2011. 

1 Степанков В. «Реляція панів комісарів Острозької комісії» (вересень 1970 р.) 
як джерело дослідження політичної історії Правобережного гетьманства // Спеці- 
альні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. — Число 
8–9. У 2-х част. — Ч. 2. — К.: НАН України, Інститут історії України, 2002. — 
С. 164–177; Василенко В. Аналіз документальних відомостей про литовсько-мос- 
ковські угоди 70-80-х рр. XIV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання 
теорії та методики: Зб. наук. праць. — Число 10. — У 2-х част. — Ч. 2. — К.: 
НАН України, Інститут історії України, 2003. — С. 131–142; Міцан Т. Актові 
документи з колекції архівних матеріалів Всеукраїнського історичного музею 
імені Т.Г. Шевченка як джерела з історії козацького землеволодіння України 
XV ІІ–XVІІI ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: 
Зб. наук. праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. — Число 15 — К.: НАН України, Інститут 
історії України, 2007. — С. 16–24; Ващук Д. До питання про обіг нерухомого 
майна на Волині в середині XVI ст.: історія одного документу // Наукові праці 
Кам’янець-Подільського національного університету: історичні науки. — Т. 18: 
На пошану професора В.С. Степанкова. — Кам’янець-Подільський, 2008. — С. 84–97. 
Попельницька О. Універсали гетьмана Івана Мазепи у зібранні Національного 
музею історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та мето- 
дики: Зб. наук. праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. — Число 16. — К.: НАН України, 
Інститут історії України, 2009. — C. 36–45; Попельницька О. Писемні документи 
з історії Батурина кінця XVII — початку XVIII ст. у зібранні документів Націо- 
нального музею історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання 
теорії та методики. Зб. наук. праць / Відп. ред. Г. В. Боряк. — К.: НАН України, 
Інститут історії України, 2011. — Число 19. — С. 117–121; Сокирко О. Мобілі- 
заційні та оповіщувальні універсали і листи гетьманів середини XVII — першої 
третини XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 
Зб. наук. праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. — К.: НАН України, Інститут історії Укра- 
їни, 2011. — Число 19. — С. 122–134. 

2 Каштанов С. Русская дипломатика. — М., 1988. 
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папері: № 21 (водяний знак — «кабан» — Рис. 1), № 23 (водяний 
знак — «кабан» — Рис. 2), № 24 (водяний знак — «ліва рука» — 
Рис. 3)1; решта — на пергаменті. У виданні дослідниці П. Кеннеді-
Грімстед вони об’єднані в групу «Акти Волинського воєводства»2, 
до складу якої увійшло 27 пронумерованих актів. Ще два розта- 
шовано в інших групах: № 1.1. в «Актах Литовських»3, а № 1.2.  
в «Актах Польських»4. 

Початковий протокол5 вивчених документів складається із 
двох складових: інвокації й інтитуляції. Інвокація (invocatio  пред- 
ставлена так: «Во имя Божьє станся» (№ 1, 4), «In nomine Domini 
amen» (№ 2, 7, 16). Відповідно до інтитуляції (intitulatio) акти 
розподіляються на такі групи: 

1) господарські (великокнязівські): 
1.1. Олександра Ягеллончика — «Ad perpetuam Rei memoriam 

Alexandra dei gratia Magnus dux Lithuanie, Russie, Semogithie q[uae] 
d[omin]us et heres etc» (№ 2); «Самъ Александръ Божю милостью 
корол полский, великий князь литовский, руский, княжа пруское, 
жомоитский и иных» (№ 3); 

1.2. Сигізмунда I Старого — «Жикгимонтъ, Божю м(и)л(о)стью 
корол полский, великий князь литовский, руский, княжа пруское, 
жомоитский и иных» (№5); «Proinde Nos Sigismundus dei gratia Rex 
Polonie, Magnus Dux Lithuanie, Russie, Prussie, Samogithie quae 
dominus et heres etc» (№ 7); також документи №№ 8, 9, 13, 15, 16, 
18, 1.1, 1.2; 

1.3. Бони Сфорци — «Бона, Божю милостью королевая пол- 
ская, великая княгиня литовская, рyская, прyская, жомоитская, ма- 
зовεцка и иных» (№ 25); також документи №№12, 24; 

2) князівські — «Я князь Андрей Михайлович Санкгушкови- 
ча Коширский, маршалок господаря короля его милости» (№ 14); 
також документи №№ 17, 19, 22, 26; 

__________ 
 

1 Прорисовку водяних знаків виконала к.і.н., науковий співробітник Інсти- 
туту історії України НАН України Ірина Хромова. 

2 Kennedy-Grimsted P. The «Lithuanian Metrica» in Moscow and Warsaw: Re- 
constructing the Archives of the Grand Duchy of Lithuania. — Cambridgh, Massachu- 
setts, 1984. — S. 238–243. 

3 Ibidem. — S. 216. 
4 Ibidem. — S. 220. 
5 «Розгорнутий вигляд акту» взято із видання: Князі Масальські: документи  

і матеріали XVI ст… — С. 12–13. 
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3) шляхетські (зем’янські) — «Я, Ивашко Сенковичъ Денис- 
ковича, земянин кремянецкий, зъ жоною и детми своими вжо лет 
дорослыми Солтаномъ а Петром» (№ 11); «Я, земянин его к(о)ро- 
левской милости земли Дорогицкой Матыс Савицкий» (№ 27); 
також документи №№ 1, 4, 6, 10, 20, 21, 23. 

Безсумнівна інскрипція (inscriptio), наприклад «Дворянину ко- 
роля его м(и)л(о)сти пану Семену Бабиньскому»1, у проаналізова- 
них джерелах відсутня. Проте її можна визначити разом із нара- 
цією (narratio): «Билъ намъ чоломъ земянинъ волыньский Митько 
Ивановичь Бабиньский…» (№ 2), «Продал есми именє свое отчиз- 
ное на имя Сомин князю Василю Михайловичу Санкнушковича 
Ковелскому…» (№ 6), «Иж которое зашстье мели промежку себе  
з обудву сторон староста володимерский, княз Федор Андреевич 
Сонкгушковича з братом своим князем Василием Михайловичом 
Сонкгушковича Ковелским» (№ 12) і т. п. 

Елементом салютації (salutatio) можуть виступати такі слова: 
«Ознаймуєм тым-то нашим листом, хто на него посмотрит албо 
чтучи его вслышит, нинешним и напотом будyчим, комy будет 
потреб того ведати» (№ 12), «Чинимъ знаменито симъ нашиъ 
листомъ, хто на него посмотрить, або чтучи его yслышить, нынеш- 
нимъ и потомъ будучимъ, кому бyдеть потребъ того ведати» (№ 18) 
тощо. В окремих випадках салютація об’єднана із інтитуляцією: 
«Я, князь Петръ Михайлович Острожецкий, чиню явно и сознаваю 
самъ на себе симъ моимъ листом, нинешнимъ и на потом будучим, 
кому будет потреб того ведати або чтучи его слышати» (№ 17). 

Основний текст є найбільш змістовною частиною документів. 
Він складається із таких елементів: аренга, промульгація, нарація, 
диспозиція, санкція та короборація. Далі розкриємо, які з цих 
позицій присутні в актах, що публікуються. 

Аренга (arenga) визначається у латиномовних документах: 
«Quoniam ea que in humanis aguntur facile oblivionis obducuntur cali- 
gine nisi litterarum ministerio et monimentis posteritatis commendata 
fuerint noticie» (№ 16; майже дослівно у № 13). Значно ширше пред- 
ставлена у № 7: «Ad perpetuam rei memoriam Ne gesta aut alique 
ordinaciones et principum concessiones cum temporum labilitate prete- 

__________ 
 

1 Российский государственный архив древних актов, ф. 389: Литовская Мет- 
рика, оп. 1, ед. хр. 32. «Листъ, писаный до дворанина г(о)с(по)д(а)ръского пана 
Семена Бабинского, ижъ вольно з ним правом чынити о имєнє Городищо под- 
скарбему князя Ильиному Ивану» (20 червня 1547 р.), л. 2. 
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reant et evanescant conveniens visum est ut litterarum apicibus sigillo- 
rum quae autenticorum appensione et testium annotacione ad posterita- 
tis noticiam deducantur». У вигляді юридичної сентенції аренга при- 
сутня у двох продажних листах: крем’янецького зем’янина Івана 
Денисковича (№ 11): «Маючи и будучи в добромъ здорови и су- 
полномъ умыслу своєм»; князя Андрія Михайловича Сангушка: 
«Прадал есми имене свое власное, отчизне, ничимъ никому непен- 
ное, без жадного припуженя и намовы, леч самъ своею доброю 
волею» (№ 14). 

Промульгація (promulgatio) чітко визначається у рішенні комі- 
сарів Миколи Корабя та Богдана Семашка щодо справи між коро- 
лівськими підданими міст Чернчі й Маневичі із князем Федором 
Андрійовичем Сангушком-Кошерським (№ 23): «…объявямы тымъ 
листом нашим, яко господарь корол его милость, пан наш мило- 
стивый, рачил нам, слугам своим, росказати выехати до именя его 
милости господарского повету Луцкого Чернче Городка и Мане- 
вич и кривдъ подданных его милости того-то именя Чернчего- 
родского и Маневицкого, которыи они менили починены собе бы- 
ти от князя Федора Андреевича Санкгушковича, маршалка Волын- 
ское земли, старосты володимирского, з ыменя его Карасина осмо- 
трети и справедливое розознане о кгрунт того именя, маючи Бога, 
и справедливост перед очима своими вчинити, и штобы было 
кгрунту справедливого его королевски милости, иж быхмо то при 
именю его милости господарьском зоставили…». 

Нарація (narratio), як правило, присутня у кожному акті. Наве- 
демо декілька прикладів із різних за своєю типологією доку- 
ментів. У заставному листі (№ 1) вона характеризується викладом 
обставин, за яких Койца Ярославич Строчевич віддав у заставу свій 
маєток Липа дорогичинському старості Якубу Довойновичу: «позы- 
чил есми оу пана Якуба Довойновича, оу тои час будучом старостою 
оу Дорогичине, пятисот злотых и сорока злотых и пяти злотых и 
десяти гроши широких по два, а ву тых злотых заставил есми пану 
Якубу Довоиновичу, старосте дорогицкому, имене свое двор ву Ли- 
пой з людми зо всеми, и з бояры, и с челядю неволною, и з живо- 
тиною дворною, и со все тыи, як же сам есми держал, ничого собе не 
оставля, и теж часть свою оу Дедковичах, десят человеков з даню и з 
ыными доходы так, як сам есми держал, ничого собе не оставляючи». 

У підтвердній грамоті Олександра Ягеллончика (№ 3) нарацій- 
на частина виглядає так: «Билъ намъ чоломъ земянинъ волыньский 
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Митько Ивановичь Бабиньский, што перво сего дали есмо ему се- 
ло в Кремяницкомъ повете на имя Денятинъ со въсимъ, што к тому 
здавъна прислухало, и онъ на то и листы, данину нашу первую, 
передъ нами вказывалъ, и билъ намъ чоломъ, абыхъмо потвердили 
ему нашимъ листом». 

У листі обміну маєтками між Івашком Сеньковичем Русино- 
вичем з паном Левом Боговитиновичем (№ 4) маємо таке форму- 
лювання: «менил есми и с паном Ильвом Боговитиновичом име- 
ньемъ своимъ Сомином у Володимерьском повете а фолварком 
своим Хмелником, который есми купил у Тимошка, мещанина 
володимерьского, а дворцем, што у Володимери у городе, на 
именье его милости на Берестечко у Луцком повете, а на Ляшки у 
Перемилскомъ повете, а на фолварок у Лyцку на Гнидави, которыи 
ж его милость выслужил на господари короли Александри подли 
двора тивyнова. А менял есми изь его милостью вечно и непо- 
рушно у тых именьях, ничого на себе не оставляючи, какь ся тые 
имянья сами у собе и мають y своих границах из стародавна». 

Нараційна частина листа продажного Богдана Львовича Бого- 
витиновича виглядає так (№ 6): «Продал есми имене свое отчизное 
на имя Сомин князю Василю Михайловичу Санкнушковича Ко- 
велскому, которое имене отець мой выменил у пана Русина за от- 
чизну нашу за Берестечко а за Ляшки с подворьемъ, што у Во- 
лодимери оу городе, и с фолварьком на передместьи Володимер- 
скомъ и со всимъ с тым, как отець мой от предка нашого пана 
Русина мял и как я после отца своего то держал, за полпетаста коп 
грошей литовское монеты его милости самому и его милости 
княгини, и их милости детем, и на потом будучимъ ихъ щадком». 

Досить цікаво сформульовано нарацію у жалуваній грамоті 
Сигізмунда I Старого вінницькому зем’янину Левону Берендею з 
братами (№ 1.1.): «Бил нам чолом земянин веницкий Левонъ Бе- 
рендей и з братьею своею о том, што перво сего брат наш, славное 
памяти Александро корол, дал был был им именеицо оу Вениц- 
комъ повете на имя Вонячич и потом его милость тое именье от 
них отнемши и дал дворянину своему Оcтафью Дашьковичу. И 
они били нам чолом, абыхмо ихъ напротивку того чим пожало- 
вали». 

Диспозиція (dispositio) характеризується розпорядженням по 
суті справи. У підтвердних листах на нерухомість маємо таке фор- 
мулювання: «И волен то он отдати, продати, заменити, розшы- 
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рити къ своєму вжиточному и лепшому обернути, как сu єму на- 
лепtе оувидить» (№ 5); «Ино мы з ласки н(а)шоє на єго чоломбитьє 
то вчинили, на то дали єму нашь листъ и потвержаєм єму симъ 
нашимъ листом. Маєть он самъ и єго жона, и дети их, и на потом 
будучии щадки их тоє именьє Сомин и двор в замку Володимир- 
скомъ и фольварок на передместьи у Володимири держати вечно и 
на веки непорушно со всими людми того именья, и зъ землями 
пашными и бортными, звериными и пташьими, и с посполитыми 
ловищи. Воленъ он тамъ прибавити и людми осадити и розъши- 
рити, и къ своєму лепшому и вжиточному обернути такъ, какъ самъ 
налепей розумеючи водълугъ купли своєє и листу купчого» (№ 8). 

У продажних листах маємо інше формулювання: «А вжо чрез 
тоє я самъ ани жона моя, ани дети, ани ближнии мои не мают ся в 
тое имене вступати и къ своему лепшому и вжиточному обернути, 
як сам налепей розумеючи» (№ 6); «Волен кн(я)зь Василей єго 
м(и)л(о)сть и єго м(и)л(о)сти кн(я)г(и)ня, и ихъ м(и)л(о)сти дети и 
потомки тоє вышшо мененоє именьє продати и отдати, и заменити, 
и на ц(е)рков Божю записати, и къ своєму лепшому пожитку 
обернути, яко самъ налепей розумети будеть, а я, кн(я)зь Петръ, 
жона и дети мои, и ближнии и потомки н(а)ши не маємъ ся в тоє 
именьє ничимъ въступати, а ни тоє купли єго м(и)л(о)сти зрушити. 
И которыи листы, твердости привиля, г(о)с(по)даръскии потвер- 
женя на Туличов и листъ судовый, што єсми мел право з летовски- 
ми о землю туличовскую, тыи вси листы єго м(и)л(о)сти єсми дал» 
(№ 17). 

Значно ширше диспозиція представлена в обмінних листах. 
Наприклад: «и спyстилмо тыи имεня свои сполмо с кн(е)г(и)нεю и 
з дεтми своими г(о)с(по)д(а)рини нашой м(и)л(о)стивой, королεвой 
єє м(и)л(о)сти самой и их м(и)л(о)сти потомком г(о)с(по)д(а)рεмъ 
нашим м(и)л(о)стивым, вечно и навεки нεпорyшно, волна єє 
м(и)л(о)ст королεвая сама и их м(и)л(о)сти потомки г(о)с(по)д(а)ри 
н(а)ши м(и)л(о)стивыи, тыи замки, места, дворы и имεня мои 
вышεй мεнεныи, отдати, продати, записати, замεнити, розширити 
и прибавити, замки и места бyдовати, и люди садити, гдε наслуш- 
ных мεстцах их м(и)л(о)сти ся подоба, и ку своεмy лепшомy и 
вжиточномy обεрнути, водлε воли своεй г(о)с(по)д(а)рской, якъ 
сами налεпεй розyмεючи. А я сам, и жона моя, и дεти, и потомки 
мои тоє yмовы и мεны своεε рyшати, ани под єє м(и)л(о)стью и 
под потомки их м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рε н(а)шими м(и)л(о)сти- 



 51 

выми, тых имεнεй поискивати нεмаεм. Алε вжо на тои мεне, кото- 
рyю от єє м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рини н(а)шоε м(и)л(о)стивоε 
одεржал, пεрεставам и досыт маю, и то от єє м(и)л(о)сти, 
г(о)с(по)д(а)рини н(а)шоε м(и)л(о)стивоε, вдячнε приймyю» (№ 22); 
«Маεт вжо кн(я)зь Коширский и εго потомки тыи два имεня 
н(а)ши Красноε и Ставров на сεбε дεржати, кром зεмян н(а)ших 
шляхты Богуша Павловича з ымεнεм εго Былчо, Богдана Зyбовича 
з ымεнεм εго Пεрεкладовичи, в которых ся нε маεт он ничим yсту- 
повати, алε они прεд ся то повинни бyдyт кy замку Лyцкому слy- 
жити и εго вживати, людми осаживати, и всякими пожитки тамъ 
собε прибавлят и от тол на сεбε брат. И волεн бyдεт то отдать, про- 
дат и што хотя с тым вчинит. А мы вжо пεрεставаεм и досыт маεм 
на том имεни их Рεчицы и за ровную отмεну от нεго маεмъ кото- 
роε мεны яко мы з нашεε стороны, так и княз Коширъский с потом- 
ки своими  нынε и напотомныε часы нε маεмъ рyшати» (№ 25). 

Записні листи мають таку диспозицію: «А того, Б(о)жε вховай, 
εстли бы над зятεм н(а)шимъ, паномъ Яномъ або дочкою н(а)шою, 
жоною εго, Б(о)жя  воля стала смεрть зашла, дεтεй нε мεвши, а мы 
быхмо того  имεня в нεго нε окупили, тогды в той сyмε y трεхсот 
копах грошεй маεмъ с паномъ Яномъ або братεю εго заховатися 
водлε Статутy прав зεмскихъ и подлугъ листy εго вεновного, кото- 
рый он жонε своεй, дочцε н(а)шой, дал. А остатку сумы пенязεй, то 
εсть y двусот копахъ грошεй и в полосмядεсит золотых чεрлεных, 
которыи мы на томъ имεни маεмъ, маεт намъ пан Ян Загоровский 
того имεня поступити бεз кождого гамованя. И того тεж, Б(о)жε 
милый, рач вховати εстли бы на нас обεюх смεрть пришла, а тоε 
бы имεнε в п(а)на Яна, зята н(а)шого, прεд ся в той сумε было, 
тогды сыновε и дочки, або зяти н(а)ши мают ся в томъ с нимъ 
справовати водлугъ того листу и тεпεрεшнεε вмовы н(а)шоε» (№ 21). 

Цікава диспозиція міститься в рішенні королівських комісарів 
щодо справи між королівськими підданими містечок Чернчі та Ма- 
невичі у Луцькому повіті із маршалком Волинської землі, воло- 
димирським старостою, князем Федором Андрійовичем Сангуш- 
ком-Кошерським: «А так мы, видячи справедливост подданых ко- 
роля его м(и)л(о)сти и выведавши от обаполних суседов тамош- 
них, маючи Б(о)га и справедливост пред очима своими, а звлаща 
бачачи на то, иж кн(я)зь староста володимирский самъ сведецство 
на тых подданых своих выдал, што они не з уряду, але злодейским 
обычаем тыи границы клали, подданых короля его м(и)л(о)сти при 
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тых гарницах их єсмо зоставили, и межи старыми их гранми но- 
выи границы им єсмо казали позначити. А по болотом копцы по 
грудом казали єсмо покопати. Нижли што ся дотычет того остров- 
ка Дубровицы, выведали єсмо от короля ж его м(и)л(о)сти под- 
даных их. Тыи подданыи єго карасинцы мяли в нем пол своих в 
заставе от сто лет и далей, и не хотячи єсмо нарушити сумненя 
своего, придали єсмо єму в том островку ку болоту земли» (№ 23). 

Санкція (sanctio) — заборона порушувати диспозицію під за- 
грозою Божого покарання чи штрафу — є не чисельною. Найчасті- 
ше зустрічається в документах судового характеру. Наприклад, у 
суддівському вироку зустрічаємо такий вираз: «Гдε ж княз Фεдор, 
и княз Василεй ку всεмy томy, што пановε εдначи промεжку них 
знашли и сказали приступили и тот вырок их приняли хотячи всε 
то, як они промεжку них знашли и сказали, и поровновали, дεр- 
жати на вεчныи часы под закладом вышεмεноным тисячма копами 
грошεй на нас, гос(пода)р(и)ню, а под пятмасот копами грошεй 
паном εдначом, а под пятмасот копами грошεй сторонε, которая 
бы то дεржати и на том остати хотіла» (№ 12). У комісарському 
рішенні санкцію сформульовано так: «што ж кн(я)зь староста во- 
лодимирский и подданыи короля его м(и)л(о)сти от нас вдячне 
приняли, и юж по тыи граници и по тыи копцы як кн(я)зь староста 
володимирский, так подданыи короля его м(и)л(о)сти спокойне 
вечне держати подняли и через оныи грани и копцы в тыи земли 
уступовали, не мают под закладом на короля его м(и)л(о)сти двеми 
тисячма копами грошей» (№ 23). Водночас у продажному листі 
санкція має вигляд: «А я вжо от сего часу самъ, жона моя, дети и 
потомки и вси блиские мои не маемъ ся в тое именє Речицкое  
и в наменшую речъ, што єст и будет в немъ причинено господар- 
ствомъ, вступовати и переказы держанью спокойному пана Маты- 
совому и его потомъков чинити под закладомъ на г(о)с(по)дара 
короля его м(и)л(о)сти чотырма тисячи копъ грошей, а пану Ма- 
тысу и его потомкамъ другими чотырма тисячми копами грошей. 
А естли бы хто пана Матыса або потомъковъ его в томъ находилъ 
у тое именє якимъ выналязкомъ розуму або блискостю доискива- 
ючи ся под нимъ от него отняти хотел и трудность в границахъ 
задавал, тогды я и потомъкове пану Матысу и потомъкамъ его за 
обосланемъ от него листомъ г(о)с(по)д(а)ръскимъ або врадовым 
без всякого позываня маемъ от такового позыскованя блискости у 
всякого права тое имене и границу очищати» (№ 26). 
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Завершує основну частину формуляру короборація (corrobora- 
tio), яка присутня практично у кожному документі. Ось найбільш 
цікаві приклади: «А при том были люде добрыє: пан Богушь, на- 
местник володимерьскии кн(я)зя Андрея Александровича, а пан 
Сирота Бобицький, пан Федко, воитъ володимерьскии. И просили 
єсмо г(о)с(по)д(и)на єго м(и)л(о)сти вл(а)д(ы)ки печати. И єго 
м(и)л(о)сть на наше чолобитьє вчинил и печать свою привесил к 
сему нашему листу для лепшеи твердости. А я, Ивашко, свою єсми 
печат привесил к сему моему листу» (№ 4); «И жεдали нас кн(я)зь 
Фεдор Анъдрεεвич, староста володимεрский, княз Василεй Михай- 
лович Ковεлский, абыхмо им для вεчноε памяти и лεпшεго свεдо- 
мя тоε рεчи, на то лист наш дали. Ино мы, на жεданε их то вчи- 
нили, сεсъ наш листъ им на то дали с пεчатю н(а)шою приве- 
систою» (№ 12); «И на то дал есми его к(о)ролевской м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)ру моему м(и)л(о)стивому сес мой листъ вызнанный  
з подписомъ власное моее руки и з моею печатью» (№27). 

У заключному протоколі кожного документа міститься лише 
датування (datum). Наведемо найбільш типові приклади: «П(и)сан 
у Дорогичин(е), в лет(о) 6999, м(е)с(я)ца июл(я) 10 д(е)нь, индик(т) 
10» (№ 1); «Dat[um] in Vilno feria s[e]c[un]da in crastino sete[m] 
Trinitatis Anno Do[min]i Millesimo quadriugin[t]o nonagesimo quar- 
to» (№ 2); «П(и)сан в Менску, лета Божєго тисяча пятьсот осмого 
м(е)с(я)ца июл(я) 27 д(е)нь, индикт 11» (№ 5); «П(и)сан в Кракове, 
подъ леты Божєго нароженя тисяча пятьсот двадцать второго, 
месяца июля двадцатый д(е)нь, индикта девятый» (№ 8); «Actum et 
datum Vilne feria sexta in Vigilia Sanctorum omnium. Anno domini 
Millesimo Quingentesimo Tricesimo Tercio» (№ 13); «П(и)сан оу 
Смоленску, сен(тября) 29 д(е)нь, індикт» 12 (№ 1.1.). 

Завершують формуляр документів часткові свідчення. Субск- 
рипція (subscriptio) наявна в таких документах: «А коли боудут 
розєзды, Коици под нас ся о своя часть мовити и покладати» 
(№ 1); «Тот листъ дал королεвой εε м(и)л(о)сти княз Ковεлский,  
з оного фримарку поспол з ыншими листы» (№ 12). До субскрипції 
можна також віднести такі свідчення: «Прав(ил) воєвод(а) тр(о)ц- 
(кий) пан Мик(олай) Мик(олаевич) Рад(ивил), п(а)н стар(оста) 
луц(кий), мар(шалок) вел(икий) зем(ский) кн(язь) Констан(тин) 
Остроз(кий), пан тр(о)цкий, стар(оста) жом(оитский) пан Стан(и- 
слав) Ян(ович)» (№ 5); «Яко ж заховываючи ся я, водле звычаю 
права посполитого, оповедал есми тую продажу мою его к(о)ролев- 
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ской м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ру моему м(и)л(о)стивому ч(о)л(о)мъ 
бъючи, абы то его королевская м(и)л(о)сть ку ведомости своей 
г(о)с(по)д(а)рской припустивши до книгъ канцлярейскихъ роска- 
зать записати рачилъ» (№ 26); «Пр(а)в(ил) г(е)т(ман), ст(а)р(оста) 
луц(кий), и бр(ацлавский), и вен(ицкий), м(а)р(шалок) Вол(ын- 
ское) з(е)м(ли), кн(язь) Ко(н)с(тантин) Иван(ович) (Острожский)» 
(№ 1.1.). 

Сигнатура (signature) є у декількох актах: Scripsit aut[em] 
Laurentius Miedzileski p[rae]p[osi]tus vilnen[si] et Secretarius Regie 
(№ 7); Копоть Васкович, маршалок и писарь (№ 9); Bona Regina 
(№ 12, 24, 25); Sigismundus Rex (№ 13, 15); Михайло, писар, дер- 
жавца медницкий и стоклишский (№ 15); Михайло писарь (№ 18); 
Иванъ Шимкович (№ 24, 25); Александр, рука в(л)асне подпи(са)л 
(№26); Матыс Савицкий власною рукою (№ 27); Paulus de Vola, 
R.P. Canc[ellarii] (№ 1.2.). 

Отже, незважаючи на невелику кількість типологічно різних 
документів (публічно-правові та приватно-правові), їхній зміст 
практично повністю відповідає структурній частині актового фор- 
муляру. Проте у представлених джерелах не ідентифікується лише 
один елемент заключного протоколу — апрекація (apprecatio). 

 
Дмитро Ващук 
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РОЗДІЛ 3 

Публікація документів 
 
 
 
 
 

№ 1. 1492, липня 10. Дорогичин. — Лист заставний Койці 
Ярославича Строчевича старості дорогичинському Якобу 
Довойновичу на маєток Липа та частину в Дедковичах у сумі 
545 злотих і 10 грошів, позичених у Довойновича до того часу, 
поки не віддасть борг.  

 
Во имu Б(о)жьє стансu. 
Z, Коица Zрославич Строчtвича, сознаваю сим своим 

листом, што ж: позычил єсми оу пана ZкYба Довойновича, оу тои 
час бYдучом старостою оу Дорогичинѣ, пuтисот злотых и сорока 
злотых и пuти злотых и дtсuти гроши широких по два, а ву тых 
злотых заставил єсми пану Zкубу ДовоиновичY, старостѣ дорогиц- 
комY, имtнє своє двор ву Липой з людми зо всѣми, и з боzры, и с 
чtлuдю нtволною, и з животиною дворною, и со всѣ тыи, zк жt 
сам єсми дtржал, ничог(о) собѣ нt jставлu, и тtж часть свою оу 
Дtдковичах, дtсuт ч(е)л(о)в(е)ков з даню и з ыными доходы так, 
zк сам єсми дtржал, ничог(о) собѣ нt jставлuючи. 

И тtж часть свою имtнz на Кожи, котораz на мu придtт з 
людми, с пашнtю, ничог(о) собѣ нt jставлuючи. А коли z пану 
ZкYбY ДовойновичY, старостѣ дорогицкомY, jтдам тыи пuтсот 
злотых и сорок злотых и пuт злотых по дваю и дtсuт гроши 
широких, тогды тыи имtнz пан ZкYб Довоинович вышшt выпи- 
саныи споустити маєт мнѣ. 

А при том свtтки был: Василии Старыи Костъка, Гримала 
Сачкович Воискии, Васко Скирвич, Станислав Колимонтович, 
бYрмистръ лuдскии, дорогицкии, Матыс Роуски Прuдцкии, Пашко 
Слинчич, Артишко Рuдскии Забоузскии, Шиман Нtмынскии, 
Боутко, мѣщанин дорогицкии, КYрило, писар роускии зtмскии, 
Патрыш, мѣщанин дорогицкии, а Пашко Цибович, мѣщанин 
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дорогицкии. И z, Коици Zрославич, кY сtмоу листY пtчат свою 
приложил. А Станислав Колимонтович тtж пtчат свою приложил. 

П(и)сан у Дорогичин(е), в лѣт(о) 69991, м(е)с(я)ца июл(я) 10 
д(е)нь, индик(т) 10. 

А коли боудYт розєзды, Коици под нас сu о своz часть 
мовити и покладати. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4783, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 29,5х33,2 см. Кількість стрі- 
чок — 20. Стан збереження — добрий. Чорнило 
світло-коричневе. Скоропис. Почерк писаря вираз- 
ний. Натиск сильний. Збереглися залишки слідів від 
трьох печаток. Ім’я писаря відсутнє. 

 
 

№ 2. 1494, червня 16. Вільно. — Жалувана грамота великого 
князя литовського Олександра Ягеллончика Анні, вдові троць- 
кого воєводи Мартина Гаштольда, на замок Дорогобуж на 
Смоленщині з містом і селами. 

 
In nomine Domi[ni] amen. 
Ad perpetuam Rei memoriam Alexandra dei g[rati]a Magnus dux 

Lithuanie, Russie, Semogithie q[uae] d[omin]us et heres etc. Signifi- 
camus tenore p[rese]nciu[m] q[ui]bus expedit universis et singulis tam 
p[rese]ntibus q[ua]m futur[is] p[rese]nciu[m] noticiam habituris. 
Quo[d]mo[do] Rogaurru[n]t Nos do[m]ini Consiliarii nostri pro Mag- 
nifica Anna conjuge olim magnifici Martini Gastowthowicz Palatini 
Trocensis. Ut ei condonarem[us] Bona n[ost]ra ducalia Castrum Doro- 
hobusz et resereba[n]t nobis quia maritus ip[s]ia Magnifice Anna 
d[omi]ne Martina et etiam Gastowdus fuit in posessione dicti Castri 
Qua[m]obrem peticionib[us] ip[s]orum gro[s]se acclinati d[i]ct[u]m 
Castrum Dorohobusz et curias illas2 ac predia ad illud spectan[t] prefate 
Magnifice Anne usq[ue] ad tp[er]a vita eius et post fata al[iu]s post 
mortem ip[s]ius legitt[im]is pueris et successorib[us] eorund[us] dedi- 
mus donavi[us] p[rese]ntibus q[uae] damus donavi[us] p[er]petuo 
q[uae] et im[m]ob[i]liter inscribiui[us]. Cum Bonaris terrigenis servi- 

__________ 
 

1 У відповідності з індиктом має бути 1492 р. 
2 Варіант — ullas. 
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torib[us] villanus equoru[m] pab[u]latorib[us] familia obnoxia et cum 
om[n]ib[us] utilitatib[us], censib[us], reditib[us], contributionib[us], 
mellis, grossoru[m], Marduru[m], fibroru[m] seu castorum, tribut[is] et 
tributaries et ceteris q[ui]busius exactionib[us] ex ritu terri Lithuanie 
q[ui]buscunque no[m]inibus censeant emergen[si] ad pred[i]ct[u]m 
Castrum, spectan, agris, cult[is] et excolendis, silvis, gaiis, rubetis, borris, 
nemorib[us], aucupationib[us], venationib[us], Castoru[m] et quaru[m]q[ue] 
feraru[m], pratis, campis, pascuis, paludib[us], quis fluviis et eoru[m] 
Ripis, lacub[us], Stagnis, aggerib[us], piscinis, piscatur[is], Molendinis, 
et eoru[m] emolime[n]tis et quaru[m]q[ue] aquaru[m], decursib[us] et 
generaliter cu[m] om[n]ib[us] et sing[u]lis, usitus et obue[n]tionib[us], 
que nu[n]c hu[n]tur et imposteru[m] bona provision[em] procurari 
atq[ue] adaugeri poteru[n]t. Necno[n] cu[m] om[n]i iure dom[in]io et 
p[ro]prietate longe late et inambitu prout ville predia possession[i]s 
al[ii]s Ostrowii mellificia et o[m]nis terre ad p[rae]d[i]ct[u]m Castrum 
Dorohobusz spectan[t] in suis metis, graniciis et limitib[us] ab antiquo 
sunt distincte et limitate. Et prout ip[su]m Castrum cum om[n]ib[us] que 
sup[er]ius en[er]vata sunt olim Gastowdus et tand[em] filius eius Martinus 
habuit et possedit per ip[s]am Magnifican[us] do[m]ina usq[ue] ad 
tempora vite et tand[em] per ip[s]ius pueros et ligitti[m]os successores 
eorund[um] habendu[m] tenendum quiete pacifice et p[er]petuo possi- 
dendu[m]. Casu vero quo prefate Magnifice Anne pueri defecerint pro- 
lem legitti[m]am et successors p[us] se non relinqueii alii consanguinei et 
p[ro]pinque a pre[s] vel a n[ost]re et quiq[ue] affines vel cognati ad 
pred[i]ct[u]m Castrum Dorohobusz et possession[e]s ad illud p[er]ti- 
nen[t], nullu[m] jus habebunt, sed cum om[n]ib[us] et in toto ad Nos et 
successores n[ost]ros pleno iure redibit ad devolvetur. In cui[us] Rei 
testimoniu[m] et robur sigillum nostrum p[rese]ntib[us] est appensum. 

Dat[um] in Vilno feria s[e]c[un]da in crastino sete[m] Trinitatis 
Anno Do[min]i Millesimo quadriugin[t]o nonagesimo quarto. 

P[rese]ntibus Magnific[is] et Generosis Nicolao Rodvilowicz Pa- 
latino Vilnen[si] et Cancell[a]rio n[ost]ro, Petro Iviowicz de Iwije 
palatino Trocensi et Marschalco sup[re]mo al[iu]s terrestri, Iohanne 
Littaor Marschalco et Tenutario in Slonijm, Alberto Kuczuk Marschal- 
co et Tenutario in Wlodimijr, Sanislao Barthochowicz Tenutario in 
Punija, Nicolao Nicolaj Rodvilowicz pincerna n[ost]ro et Tenutario in 
Braslaw, Sfethko secreta[r]io, ceteris q[uae] dignitariis et Con[cili]arii 
n[ost]ris circa p[re]missa per hon[es]tem Adam Jakubowicz de Cothra 
Notariu[m] nostrum qui p[rese]ncia huiс[is] in co[m]missus. 
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Rel[ati]o Magnifici Nicolai Rodvilowscz palate[no] Vilnen[si] et 
M.D. Lithuanie 

Cancellarij. 
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4784, K. 1. 
Пергамент. Розміри:34,5х29,5 см. Кількість стрічок — 
25. Стан збереження — відмінний. Чорнило світло-
коричневе. Почерк писаря виразний. Натиск силь- 
ний. Збереглася печатка червоного кольору із гербом 
“ Погоня”, яка прив’язана плетеним шнурком черво- 
ного кольору. Ім’я писаря відсутнє. 

 
 

№ 3. 15061, липень 19. Ейшишки. — Підтвердна грамота 
великого князя литовського Олександра Ягеллончика волин- 
ському зем’янину Митьку Івановичу Бабинському на село Деня- 
тин у Крем’янецькому повіті на вічність. 

 
Самъ Алtксандръ Божю м(и)л(о)стью корол полский,  
вtликий кн(u)зь литовский, рYский, кн(u)жа прYскоє, 

жомоитский и иных  
Чинимъ знамѣнито симъ нашимъ листjмъ, хто на нtго 

посмотрить або чтYчи єго вслышить, нынѣшьнимъ и на потомъ 
будучимъ, комY будtть потрѣбъ того вѣдати. Билъ намъ чоломъ 
зtмuнинъ волыньский Митькj Иванjвичь Бабиньский, што пtрво 
сtго дали єсмо ємY сtло в Крtмuницкомъ повѣтt на имu Дtнuтинъ 
со въсимъ, што к томY здавъна прислухало, и jнъ на то и листы, 
данинY нашY пtрвую, пtрtдъ нами вказывалъ, и билъ намъ чоломъ, 
абыхъмо потвѣрдили ємY нашимъ листомъ. Ино мы з ласки нашоє 
за єго к намъ вѣрную служьбу тоє сtло в Крtмuницъкомъ повѣтt 
Дtнuтинъ потвѣржаємъ симъ нашимъ листомъ вѣчно и нtпорYшно 
єму самому и єго жонt, и ихъ дtтtмъ, и на потомъ будучимъ ихъ 
счадъкомъ со всими людми того сtла путными и тuглыми, и 
данъными изъ ихъ служьбами, и зъ даньми грошовыми и мtдо- 

__________ 
 

1 У виданні Патриції Кеннеді-Грімстед помилково вказано рік: 7000 (1492) 
(Kennedy-Grimsted P. Tѣe «Lithuanian Metrica» in Moscow and Warsaw: Reconstruc- 
ting the Archives of the Grand Duchy of Lithuania. — Cambridgh, Massachusetts, 
1984. — S. 241). 
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выми, и бобровыми, и куничьными и со всими платы и доходы, и 
вжитки и зъ зtмлuми пашными и борътными, и съ сѣножатьми, и з 
дубровами, и з гаи, и зъ лѣсы, и зъ болоты, и съ ставы и сътавищи, 
и з рѣками, и зъ млыны и зъ ихъ вымилъками, и зъ ловы 
звѣриными и пташьими, и с озtры, и зъ бобровыми гоны и со 
въсимъ с тымъ, што къ томY здавъна прислухало и такъ широко и 
долъго, какъ сu тоє ctло, вышt писаноє, и зtмъли того сtла въ 
границахъ своихъ мають и какъ мы, г(о)с(по)д(а)рь, сами єго на 
насъ дtръжали, ничого на насъ нt jставълuючи, волtнъ jнъ то 
jтдати и продати, и замѣнити, и розъширити, и прибавити, и ку 
своєму лtпъшомY и вжиточьномY jбtрънути какъ самъ налtпtй 
розумtючи. 

А на твѣрдость того и пtчать нашY казали єсмо привtсити к 
сtмY нашомY листу. 

А при томъ были пановѣ рада наша Вtликого кн(я)зьства Ли- 
товъского маръшалокъ дворъный, дtржавъца бtльский и утtньский 
кн(я)зь Михайло Лвовичь Глиньский, а крайчий кн(я)зь Zнушь 
Алtксандровичь, а ловчий и конюший дворный пан Мартин Хрtб- 
тович. 

П(и)сан в Єишишках в лѣт(о) 7014 м(t)с(t)ца июл(я) 19 дtн, 
индикт 9. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4808, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 52х38 см. Кількість стрічок — 
17. Стан збереження — відмінний. Чорнило темно-
коричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. На- 
тиск сильний. Збереглася печатка червоного кольору 
із гербом «Погоня», яка прив’язана плетеним шнур- 
ком червоного кольору. Ім’я писаря відсутнє. 
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№ 4. 1509, березня 15. Володимир. — Лист обмінний Івашка 
Сеньковича Русиновича з паном Левом Боговитиновичем 
маєтку Сомин у Володимирському повіті з фільварком Хмель- 
ником і палацом у Володимирі, на маєток Берестечко у Луць- 
кому повіті, Ляшки у Перемильському повіті і фільварок у 
Луцьку в Гнідаві. 

 
Во имu Божt стан сu. 
Z, Ивашко Сtнкович РYсиновича, сознаваю сим моимъ 

листом, хто на нtго посмотрить або чтYчи tго Yслышит, што ж: 
мtнил єсми и с паном Ильвом Б(о)говитиновичом имѣньємъ 
своимъ Сомином Y Володимtрьском повѣтt а фолварком своим 
Хмtлником, который єсми кYпил Y Тимошка, мtщанина володимt- 
рьского, а дворцtм, што Y Володимtри Y городѣ, на имѣньє єго 
м(и)л(о)сти на Бtрєстtчко Y ЛYцком повѣтt, а на Лuшки Y Пtрt- 
милскомъ повѣтt, а на фолварок Y ЛyцкY на Гнидави, которыи ж 
єго м(и)л(о)сть выслYжил на г(о)с(по)д(а)ри короли Алtксандри 
подли двора тивyнова. А мtнuл tсми изь єго м(и)л(о)стью вѣчно и 
нtпорYшно Y тых имѣньzх, ничого на сtбt нt jставлuючи, какь сu 
тыє имѣньz сами y собѣ и мають y своих границах из стародавна. 
А мнѣ, Ивашкy Рyсиновичy, того имѣньz и фолварка нt рyшити 
ани жtнѣ моtи Марии, ани дѣтtм моимъ, ани моим щадьком, ани 
ближнимь моим. А єсли бых z або жона моz, або дѣти мои, або 
ближниє мои тyю мtнy рyшили, тогды z заплачю г(о)с(по)д(а)рю 
королю тысuчю коп гроши, а городY ВолодимtрьскомY сто коп 
грошtи, а пану ЛьвY Б(о)говитиновичю пuтсотъ коп грошtи. А 
придал ми єго м(и)л(о)сть к тым имѣньєм двадцать коп грошtи, а 
што єсми придал, а ц(е)ркви Божtи вtликомy стyдиuтинy и спол к 
своими къ вtсниным абы с того родитtли наши поминаных, а пану 
ЛвY Б(о)говитиновичю тYю дtсuтинY ц(е)ркви Божи давати ани 
єго м(и)л(о)сть jт ц(е)ркви нt jтнимати. Коли tсмо тYю мtнY 
чинили, тогды при том были людt добрыє: пан Матьфtи Миткtвич 
СкYибtда Угриновскии, пан Фtдко а пан Томъко Єловичи. А запи- 
сали сu tсмо были пtрво пtрtд ними на листы папѣрныє. 

И мы, пришtдшt с тыми листы папѣрными пtрtд г(о)с(по)- 
д(и)на jтца вл(а)д(ы)кY володимtрьского Васtuна, и били єсмо 
єго м(и)л(о)сти чолом, абыхмо сu записали пtрtд єго м(и)л(о)стью 
мtнныє листы. И єго м(и)л(о)сть нам то вчинил на нашt чолом- 
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битьє, и казал єго м(и)л(о)сть как сu записати. И мы записали сu 
пtрtд ихъ м(и)л(о)стью под тыми ж винами, вtрхY писаными.  

А при том были людt добрыє: пан БогYшь, намѣстник воло- 
димtрьскии кн(я)зu Андрѣz Алtксандровича, а пан Сирота Бо- 
бицький, пан Фtдко, воитъ володимtрьскии. И просили єсмо 
г(о)с(по)д(и)на єго м(и)л(о)сти вл(а)д(ы)ки пtчати. И єго м(и)- 
л(о)сть на нашt чолобитьє вчинил и пtчать свою привѣсил к сtмY 
нашtмY листY длu лѣпшtи твtрдости. А z, Ивашко, свою єсми 
пtчат привѣсил к сtмY моtмY листY. 

П(и)сан Y Володимtри, м(е)с(я)ца мар(та) 15 дtн, в лѣт(о) 
70161 индикт 12. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4782, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 34,5х24,6 см. Кількість стрі- 
чок — 21. Стан збереження — відмінний. Чорнило 
світло-коричневе. Скоропис. Почерк писаря вираз- 
ний. Натиск сильний. Перша літера з візерунком. 
Збереглося дві печатки чорного кольору, які при- 
в’язані плетеними шнурками (перша — синього і зе- 
леного кольору, друга — синього кольору). Ім’я пи- 
саря відсутнє. 

 
 

№ 5. 1508, червень 26. Мінськ. — Лист підтвердий великого 
князя литовського Сигізмунда I Старого дворянину господар- 
ському Івашку Денисковичу на пусте селище Демківці  
у Крем’янецькому повіті, палац верх Вілії та двір під містом  
у рові на вічність, які йому пожалував Олександр Ягеллончик. 

 
Жикгимонтъ, Божю м(и)л(о)стью корол полский,  

вtликий кн(я)зь лит(о)вский, рYский, кн(я)жа прYскоє, 
жомоитский и иных 

Чиним знамѣнито сим нашим листом, хто на нtго постмотрить 
або чтYчи єго вслышит нинѣшним и потом бYдYчим, комY бYдtть 
потрtбъ того вѣдати. Бил нам чолом дворuнин нашь Ивашко 
Дtнискович и клал пtрtд нами листы брата нашого щастноє 
памuти Алtксандра, королu и вtликого кн(я)зu єго м(и)л(о)сти, на 

__________ 
 

1 У відповідності з індиктом має бути 1509 р. 
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што ж дал єго м(и)л(о)сть ємY сtлищо пYстоє въ Крtмuницком 
повѣтt на имu Дtлtнитци1, а двора два ихъ Вѣльи, а дворъ в 
Крѣмuнци под городом в ровѣ и к томY дворY садокъ придал ємY 
пан Юрый Михайловичь Монтовтовича, как дужал и з брата 
нашого Крtмuнtць налогъ повиннYю дорогY, по дрYгую дорогY, 
што зь єго двора на мѣсто идtть, а на горY по стtжкY, тtж повѣдил 
нам, што пан Юрый Михаиловичь дал ємY мѣстцо в замкY Крt- 
мuницком, гдѣ бы собѣ мtл хоромы ставити по подворьє Пачисtн- 
ковоє, а з дрYгоє стороны по кн(я)зu Михаилово подворьє Збараж- 
ского, а покоморки, и тыи листы брата нашого на то и пана 
Юрьєвы Михаиловича пtрtд нами вказывал. Бил нам чолом, абых- 
мо тоє сtлищо Дtмкивци и дворtць ву вtрхъ Вѣльи, и дворъ в 
Крtмuнци под городом в ровѣ, и садок, што пан Юрыи придал ємY 
к томY дворY и мѣстцо в городt на бYдованьє хором,  ємY дал на 
вѣчность и потвtрдили нашим листом. 

Ино мы, выслYхавши тых листив брата нашого Алtксандра, 
королu єго м(и)л(о)сти, и пана Юрьєвыхъ Михаиловича з ласки 
нашоє и тtж длu єго вѣрноє слYжбы тым єго пожаловали, на то 
даємъ сtсь нашь листъ и потвtржаєм  то сим нашим листом вѣчноє 
кY и єго жонt, и дѣтtм, и на потом бYдYчим их счадком. Нtхаи jн 
тоє сtлищо Дtлtнитци2 и дворtць Yвtрхъ Вѣльи, и дворъ под 
городом в ровѣ, и садок, што кY дворY и мѣстцо в городt на хоро- 
мы дtржить со всими зtмлuми пашными и борътными, и сѣно- 
жатми, и з  боры, и з лtсы, и з гаи, и з дYбровами, и з лuды и з лu- 
дищи, и съ хворостtнки, и съ хмtлнищи, и з болоты, и з рѣками, и з 
рѣчками и их потоки, и з бобровыми гоны, и съ ставы и ставищи,  
и з млыны и ихъ вымtлки, и з данми грошовыми и мtдовыми,  
и кYничными и со всим с тым, как на тоє  сtлищо Дtмкивцы  
и дворtць ву Вtрхъ Вѣльи, и дворъ под городом в Ровѣ, и садокъ,  
и мtстцо в городѣ на хоромы съ стародавна в собѣ мають, и как 
дtржано пtрtд тым к замкY нашомY КрtмuницкомY. И волtн то jн 
jтдати, продати, замtнити, розшырити къ своємY вжиточномY  
и лѣпшомY jбtрнYти, как сu ємY налѣпtи оувидить. 

А на твtрдасть того и пtчать нашY казали єсмо приложити к 
сtмY нашомY листY. 

__________ 
 

1 Так у ркп, має бути «Дtмкивци». 
2 Так у ркп, має бути «Дtмкивци». 
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П(и)сан в МѣнскY, лѣта Бjжєго тисuча пuтьсот jсмого 
м(е)с(я)ца июл(я) 27 д(t)нь, индикт 11. 

 
Прав(ил) воєвод(а) тр(о)ц(кий) пан Мик(олай) Мик(олаевич) 
Рад(ивил), п(а)н стар(оста) луц(кий), мар(шалок) вtл(икий) 

зtм(ский) кн(язь) Констан(тин) 
Jстроз(кий), пан тр(о)цкий, стар(оста) жом(оитский) пан 

Стан(ислав) zн(ович). 
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4788, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 38х32,7 см. Кількість стрічок — 
22. Стан збереження — добрий. У верхній правій 
частині пляма. Чорнило світло-коричневе. Скоро- 
пис. Почерк писаря виразний. Натиск сильний. Збе- 
реглася печатка червоного кольору із гербом “Пого- 
ня”, яка прив’язана плетеним шнурком червоного 
кольору. Ім’я писаря відсутнє. 

 
 
№ 6. 1520, липня 1. Лист продажний Богдана Львовича 
Боговитиновича князю Василю Михайловичу Сангушковичу 
Ковельському маєтку Сомин у Володимирському повіті за 450 
кіп грошів. 

 

U, Богдан Илвович Боговитиновича, вызнаваю сим моим лис- 
томъ, хто на нtг(о) посмотрить або чтучи tго вслышит, н(и)нtшнимъ 
и на потомъ будYчимъ, кому бYдtть потрtб того вѣдати. 

Продал tсми имѣнє своt jтчизноt на имu Сjмин кн(я)зю 
Василю Михайловичу Сtнкнушковича Кjвtлскому, кjтороt имѣ- 
нє jт(е)ць мой вымtнил Y пана Русина за jтчизнY н(а)шу за 
Бtрtстtчко а за Лuшки с подворьtмъ, што Y Володимtри оу городt, 
и с фолварьком на пtрtдмѣстьи Володимtрскомъ и со всимъ с тым, 
как jт(е)ць мой jт прtдка н(а)ш(о)го пана РYсина мuл и как z 
послt jтца своtго то дtржал, за полпtтаста коп грошtй литовскоt 
мониты єго м(и)л(о)сти самомY и tго м(и)л(о)сти кнt(ги)ни, и их 
м(и)л(о)сти дѣтtм, и на потом будучимъ ихъ щадкjм. Маtть 
кнu(зь) tго м(и)л(о)стиь тоt имѣнt дtржати со всим с тымъ,  как сu 
тоє имѣнt здавна само в собѣ сu маtть за прtдков н(а)шихъ дtр- 
жанz и за jтца моtго и за мtни самого с полми и съ сtножатми,  
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з боры, и зъ дубровами, з озtры, и зъ рtками, и ставы, и з млыны, и 
з бобровыми гоны, и звtриными ловы, и со всими  посполитыми 
ловищи. А вжj чрtз тоє z самъ ани жона моz, ани дѣти, ани 
ближнии мои нt мают сu в тоt имѣнt вступати  и къ своtмY 
лѣпшомY и вжиточномY jбtрнути, zк сам налtпtй розумѣючи. 

А при том были люди добрыt: кн(я)зь Михайло Иванович 
Ружинский а пан Zким Волчкович Жасковский, а пан Грицкj Ива- 
нович Zнчинский, а пан Тишкj Кисилъ, а пан Костюшко Ивано- 
вич Хоболтовский. 

А просил єсми тых вышшT писаных людTй добрых, абы их 
м(и)л(о)сть пTчати свои  приложили к сTмY моTмY листу. И их 
м(и)л(о)сть на мою прозбY то вчинили и пTчати свои приложили к 
сTмY моTмY листу.  

А длu лѣпшоT твTрдости z сам пTчать свою приложилъ к сTмY 
моTмY листу. 

П(и)сан в лѣто сTм тисuщ двадцать пuтоT
1, м(е)с(я)ца июлu  

1 д(е)нь, индикта jсмогj. 
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4791, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 42х34,5 см. Кількість стрічок — 
16. Стан збереження — добрий. Чорнило світло-ко- 
ричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. Натиск 
сильний. Збереглося шість плетених шнурків (кожен 
з яких складається із зеленого та бордового кольо- 
рів), на одному з них залишилась печатка чорного 
кольору. Ім’я писаря відсутнє. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. III. (1432–1534) — 
Lwów, 1890. — № CCVIII. — S. 198–199. 

__________ 
 

1 У відповідності з індиктом має бути 1520 р. 
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№ 7. 1518, грудня 23. Берестя. — Дозвіл великого князя литов- 
ського Сигізмунда I Старого князю Василю Михайловичу Сан- 
гушковичу Ковельському заснувати на місці села Ковель у Во- 
линській землі однойменне місто і надає його мешканцям 
(полякам, русинам, євреям, вірменам і татарам) магдебурзьке 
право. 

 
In nomine Domini amen.  
Ad perpetuam rei memoriam Ne gesta aut alique ordinaciones et 

principum concessiones cum temporum labilitate pretereant et evanes- 
cant conveniens visum est ut l[itte]rarum apicibus sigillorum q[uae] 
autenticorum appensione et testium annotacione ad posteritatis noticiam 
deducantur. Proinde Nos Sigismundus dei gratia Rex Polonie, Magnus 
Dux Lithuanie, Russie, Prussie, Samogithie q[uae] dominus et heres 
etc. Significamus tenore presencium quibus expedit universis p[rese]n- 
tibus et futuris harum noticiam habituris. Quo[d]modo dux Wassil 
Michalovicz Sanguskovicz supplicant nobis ut ei concederemus de villa 
sua hereditaria Kowle in terra Volhinen[si] sitta oppido erigere et locare 
cum foris septimanalibus et annalibus. Ut q[uae] om[n]ibus incolis in 
eodem oppido seu civitate denuo erigenda residentibus. Jus Maydem- 
burgen[si] cum quibusdam prerogatinis daremus, super quod exhibuit 
eciam coram nobis l[itte]ras divi olim Alexandri Regis fratri et pre- 
decessores nostri patri suo duci Michaeli concessas Nos itaq[ue] 
attendentes fidelia servicia ipsuis ducis Wassil que nobis et reipublice 
Magni ducatus nostri Lituanie exhibere consuenit. Sibi de certa sciencia 
et gracia nostra speciali ad eiusmodi supplicacionem suam veluti instam 
dedimus et concessimus damus q[uae] et concedimus de preduta villa 
sua Kowle oppidum denuo erigere et locare quibusuis hominibus Polo- 
nis, Rutenis, Judeis, Armenis et Tartaris. In quo tam septimanalia 
q[uam] annalia fora tenenda et exercenda admittimus forum si quid 
septimanale quocumq[ue] die illud habere instituere et proclamari vol- 
verit. Annalia autem duo instituimus unum pro die exaltacionis sancte 
Crucis in five estatis, alterum die opeta[m] post diem Natalis domini et 
hoc tribus diebus utrobiq[ue] sexus omnimodam Libertatem et secu- 
ritatem veniendi et abeundi iuxta ius et consuetudinem aliarum civita- 
tum nostrarum. Preterea quia eo Libencius et celerius homines et om- 
[n]es artifices. Undequaq[ue] confluent quo se maiore Libertate sense- 
rint esse dotatos. Ideo predictum oppidum Kowle prout in suis metis, 
limitibus et graniciebus, longe et late, ac circumferencialiter continetur 
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ab aliis quia distinguitur et limmittatur de Jure Ruthenico, Lituanico et 
quovis alio in Jus Teutonicum quae Maydemburgen[si] dicitur transtuli- 
mus et transferrimus, tenore p[rese]ncium mediante, temporibus p[er]- 
petuis duraturum, removentes ibidem omnia[m] jura Lituanica, Rute- 
nica et quevis alia modos q[uae] et consuetudines universas que 
ip[su]m Jus Teutonicum consueverunt perturbare. Eximimus insuper et 
p[er]petuo liberamus om[n]es et singilos kmethones oppidanos et 
quosvis dicti oppidi incolas ab omni jurisdicione et potestate omniu[m] 
dignitariorum nostrorum Palatinorum, Castellanorum, Capitaneorum, 
Judicum, Subjudicum et quorumvis dignitariorum et officialium ac 
Ministerialium nostrorum et ip[s]orum al[ii]s dzieczke sic q[uae] ipsi 
oppidani et advocatus eorum coram ip[s]is aut aliquo prefatorum dig- 
nitariorum et officialium pro causis tam magnis q[uae] parvis, ut pote 
furti, incendii, sanguinis effusione, homicidii, membrorum mutilacione 
et aliis quibusvis enormibus excessibus cittati minime respondeant, nec 
aliquas penas solvere teneantur. Sed ipsi dicti oppidi incole tantum 
coram ip[s]orum advocato qui pro tempore fuerit comparebunt advo- 
catus vero coram ip[s]o duce Vassil vel successoribus eius et hoc dum 
cittatus fuerit L[itte]ra suo sigillo sigillata et tunc non aliter q[uae] jure 
suo Teutonico Maydemburgen[si] de se querulantibus respondere sint 
astricti. In causis vero criminalibus vel capitalibus superius expressis 
advocatus pro tempore existens intra metas et granicies suas indi- 
ca[n]di, sentenciandi, puniendi, corrigendi, plectendi et condemnandi, 
plenam et omnimodam habebit facultatem, prout hoc Jus Teutonicum in 
omnibus suis punctis, sentenciis, clausulis, articulis, condicionibus et 
capitulis postulat et requirit tenore p[rese]ncium mediante inp[er]pe- 
tuum. Judei autem Cowlen[si] debent se regere eo jure quo Judei 
Brzesten[si] se ip[s]os regunt. Preterea om[n]es et singuli Cives ac 
mercatores Incole ip[s]ius oppidi Kowle qu[e]cumq[ue] cum suis mer- 
cibus ad aliquas Civitates oppida et alia Loca per Lituaniam equitabunt 
tunc antigua thelonea tam in Locis et Civitatibus nostris q[uaem] 
quorumcomq[ue] subditorum nostrorum ducum et dominorum. Nova 
vero seu noviter instituta nullibi Locorum solvere debent sed imunes et 
liberi erunt a solucione eoru[m] p[er]petuo et inviolabiliter liber erit 
ip[s]e dux Vassil hoc oppidum augmentare dilatare at[que] ex tabernis 
et ex foris utilitates et proventus facere prout sibi uxori et liberis at[que] 
eorum successoribus melius et utilius videbitur expedire p[er]petuo et 
ineium. In cuius rei testimoniu[m] et robur sigillum nostrum p[rese]n- 
tibus est sub appensum. 
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Actum in Conventu guali[s] Brzesten[si] feria sexta in vigilia 
Nativitatis domini nostri anno eusdem Millesimo quingentesimo decimo 
octavo presentibus ibidem R[evere]ndis in p[ro]po[s] patribus d[omi]nis 
Alberto Vilnen[si] et Paulo Luceorien[si] Ep[iscop]is. Necnon Magni- 
ficis et Generosio Nicolao secundo Radzivil Palatino Vilnen[si] et Mag- 
ni ducatus nostri Cancellario, duce Costantino Castellano Vilnen[si] 
Exercituu[m] q[uae] Lituanie suppremo[s] et Luceorien[si] seu Volhi- 
nen[si] Capitaneo, Gregorio Stankovicz Ossczykovicz Palatino Tro- 
cen[si] et Curie nostre Marsalco, Joanne Nicolai Radzivil suppremo[s] 
Magni ducatus Marschalco et Capitaneo Drohicen[si] et Georgio Hly- 
nycz Marschalco n[ost]ro et Capitaneo Brzesten[si] et aliis q[uam] plu- 
ribus fidedignis testibus ad premissa[m]. 

Datum per manus eusdem Magnifici Nicolai se[cun]di Radivil 
Palatini Vilnen[si] et Cancellarii nostri. 

Scripsit aut[em] Laurentius Miedzileski p[rae]p[osi]tus vilnen[si] 
et Secretarius Regie1. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4792, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 56х44 см. Кількість стрічок — 
33. Стан збереження — відмінний. Чорнило світло-
коричневе. Почерк писаря виразний. Натиск силь- 
ний. Перша літера з візерунком. Збереглася печатка 
червоного кольору із гербом “Погоня”, яка прив’яза- 
на плетеним шнурком червоного кольору. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. III. (1432–1534) — Lwów, 
1890. — № CXCIII. — S. 182–184. У цьому виданні 
документ помилково датується 24 грудня 1518 р. 
 

__________ 
 

1 Дописано іншим почерком. 
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№ 8. 1521, липня 20. Краків. — Лист підтвердний великого 
князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю Ми- 
хайловичу Сангушковичу Ковельському купівлі маєтку Сомин  
у Володимирському повіті у зем’янина волинського Богдана 
Львовича Боговитиновича. 

 
Сам Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стью корол полский,  

вtликий кн(я)зь лит(о)вский, кн(я)жа прYскоє,  
жомоитский и иныхъ  

Чиним знамѣнито симъ нашим листом, хто на нtго постмот- 
рить або чтYчи єго въслышить нынtшним и потом бYдYчимъ, комY 
бYдtть потрѣб того вѣдати. Бил намъ чолом кн(я)зь Василtй Ми- 
хайлович СонькгYшковича Ковtльский и повѣдил пtрtд нами, иж 
купил Y зtмuнина волынского Богдана Львовича Боговитиновича 
имѣньє jтчизноє єго на имu Сомин, котороє жь имtньє jтtц єго 
вымtнuлъ Y зtмѣнина волынского РYсина за имtньz jтчизныи 
свои за Бtрtстtчко а за Лtшки с подворьєм, што в замкY Володи- 
мtрском, и съ фольварком на пtрtдмtстьи Володимирском жt со 
всим с тым, как сu съ стародавна в собt мѣло и тtж как jтtц єго 
Лtв Боговитиновичь и зtмuнин волынский РYсин дtржали за пол- 
пtста коп грошtй литовскjє монtты по дtсtти пѣнuзtй въ грош, на 
што жь и листъ купчий пѣрtд нами вказывал. И бил намъ чолом, 
абыхмо ємY на то дали нашь листъ и то потвtрдили єму нашимъ 
листом на вtчность. 

Ино мы з ласки н(а)шоє на єго чоломбитьє то вчинили, на то 
дали ємY нашь листъ и потвtржаєм єму симъ нашимъ листом. 
Маєть jн самъ и єго жона, и дtти их, и на потом будучии щадки их 
тоє имѣньє Сомин и двор в замку Володимирскомъ и  фольварок 
на пtрtдмtстьи Y Володимири дtржати вtчно и на вtки нtпорYшно 
со всими людми того имѣньz, и зъ зtмлuми пашными и бортными,  
звtриными и пташьими, и с посполитыми ловищи. Волtнъ jн тамъ 
прибавити и людми jсадити и розъширити, и къ своємY лtпшомY и 
вжиточномY jбtрнYти такъ, какъ самъ налtпtй розYмtючи водъ- 
лYгъ кYпли своєє и листY кYпчого. 

А на твtрдость того и пtчать нашY казали єсмо привtсити к 
сtмY н(а)ш(о)му листY. 

При том  был подскарбий дворной, дtржавца вилtнский пан 
Иван Андрѣєвичь. 
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П(и)сан в Краковѣ, подъ лtты Божєго нарожtнz тисzча пuть- 
сот двадцать второго1, мtсtца июлz двадцатый д(е)нь, индикта 
дtвzтый. 

Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4793, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 56х28 см. Кількість стрічок — 
15. Стан збереження — добрий. Чорнило світло-
коричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. На- 
тиск сильний. Збереглася печатка червоного кольору 
із гербом “Погоня”, яка прив’язана двокольоровим 
(білий та коричневий) плетеним шнурком. Ім’я пи- 
саря відсутнє. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. III. (1432–1534) — Lwów, 
1890. — № CCXIX. — S. 209–210. 

 
 
№ 9. 1523, квітня 12. Краків. Лист підтвердний великого князя 
литовського Сигізмунда I Старого на обмін маєтка Тишковичі 
князя Василя Михайловича Сангушковича Ковельського на 
маєток Сядмярти владики володимирського Пахнотія. 
 

Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стью корол полский,  
вεликий кн(я)зь лит(о)вский, рyский,  
кн(я)жа прускоε, жомоитский и иных  

Чиним знамεнито сим нашим листом, хто на нεго посмотрит 
або чтучи εго yслышит, н(ы)нѣшним и потом будyчим, комy 
будεт потрεб того вѣдати. 

Бил нам чолом кн(я)зь Василεй Михайлович Сонкгушковича и 
повѣдил пεрεд нами, што ж jн, з дозволεнєм нашим, мεнuл с 
пεрвъшим вл(а)д(ы)кою володимирскимъ Пахнотεм имѣньεм сво- 
им jтчизным на ймu Тишковичи  зъ двадцатма и трима ч(е)л(о)- 
в(е)ки на имѣнє ц(е)рковноє на ймu на Сuдмuрты, к котором жε 
сεлѣ толко три ч(е)л(о)в(е)ки, а зεмли пустый. И на то jн запис 
пεрвъшого вл(а)д(ы)ки володимирского Пахнотεв пεрεд нами вка- 
зывал, и бил нам чолом, абыхмо εму на то дали наш листъ, и тоε 
имѣньε Сuдмuрты потвεрдили εму н(а)шим листомъ на вѣчность. 

__________ 
 

1 У відповідності з індиктом має бути 1521 р. 
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Ино мы, з ласки н(а)шоє, на εго чоломбитє то вчинили: на то 
дали εму наш листъ и тоε имѣнє Сuдмuрты потвεржаεм симъ 
нашим листом вѣчно ємy самому и εго кн(е)г(и)ни, и их дѣтεм, и 
напотом будyчим их щадком, со всими людми с того имѣньz, и зъ 
их зεмлuми пашными, и бортными, и сεножатми, и з гаи, и лεсы, и 
дyбровами, и з ловы звεриными, и пташьими, и с озεры, и з рεками, 
и з рѣчками, и с ставы, и ставищи, и з млыны и их вымεлки, и з 
бобровыми гоны, и з данми грошовыми и мεдовыми, и бобровыми, 
и куничными, и со всими иными платы и пожитки того имѣньz, 
которым-колвε имεнεм могут названы або мѣнεны быти, и со всим 
с тым, как сu тоε имѣньε здавна иннѣ само въ собѣ и в границах сu 
своих маεт. 

Нεхай jн тоє имѣньε Сuдмuрты дεржит водлε мεны  своεε и 
листу мεновного пεпвъшого вл(а)д(ы)ки володимирьского Пахнотz. 
И волεн jн тамъ людми jсадити, прибавити и розширити, и к 
своεму лѣпшомy и вжиточному jбεрнути, какъ сам налεпεй розy- 
мѣючи. 

А на твεрдость того и пεчать нашу казали єсмо привѣсити къ 
сεмy нашому листy.  

П(и)с(а)н y Краковε. Пjд лѣты Божєго нарожεнz тисuча пuть- 
сот двадцат трεтий, м(е)с(я)ца април, 12 д(е)нь. Индикт 11.  

Копоть Васкович, маршалjк и писарь  
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4794, К. 1. 
Пергамент. Розміри: 44,5х26,5 см. Кількість стрі- 
чок — 16. Стан збереження — відмінний. Чорнило 
темно-коричневе. Скоропис. Почерк писаря вираз- 
ний. Натиск сильний. Збереглася печатка червоного 
кольору із гербом “Погоня”, яка прив’язана двоко- 
льоровим (білий та коричневий) плетеним шнурком. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. III. (1432–1534) — Lwów, 
1890. — № CCLVI. — S. 248–249. 
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№ 10. 1532, квітня 8. Луцьк. — Лист продажний Тихна та 
Олехна Гриньковичів Козинських віленському біскупу Яну з 
князів литовських (позашлюбного сина короля) на дворище 
Ісаєвське разом із сіножатями Хотенове, Ловче та Гремяче  
у Крем’янецькому повіті за 60 кіп грошів.  
 

Z, Тихно а Jлtхно Гринковичи Козинскии, зъ жонами и з 
дѣтми н(а)ш(и)ми, вызнаваєм симъ н(а)шимъ листомъ кождомY 
доброму, хто на нtго посмотрѣт або чтучи єго Yслышит ни- 
нtшнимъ и на потом бYдYчимъ, комY бYдtть потрtб того вѣдати. 
Што ж котороє дворищt Исаєвскоє, а к томY полu и сtножати на 
имu Хотtново а Ловчtt, а Гримuчtє в Крtмuнtцкомъ повѣтt 
jт(е)ць нашь нtбожчик Гринко Мжачич Козинский выслужил на 
корист славноє памuти Алtксандрѣ королѣ tго м(и)л(о)сти. Мы 
тоє дворищt и полu и сtножати, к тому и два ч(е)л(о)в(е)ки наши 
jтчизныи на имu ПархYна Ивановича а Мацка Дtмковича из 
зtмлtю ихъ на долгость и на широкость со всимъ, как сu в собѣ тоє 
дворищt, полu и сtножати и тыи люди зъ зtмлuми своими мають з 
роботами, з доходы и поплатами всѣми, которыи з нихъ идут, 
продати кн(я)зю Uну tго м(и)л(о)сти с кн(я)жать литовскихъ з 
Божtє м(и)л(о)сти бискупY вилtнскомY за шtстьдtсuть копъ гро- 
шtй широкоt личбы литовскоє монtты єго м(и)л(о)сти самомY и 
потомкомъ єго м(и)л(о)сти вѣчно и навtки нtпорушно. Волtнь tго 
м(и)л(о)сть и справtдливыи наслtдки єго м(и)л(о)сти то собѣ 
розширити, прибавити, людми jсадити, мtнuти, даровати и ку своє- 
му вжиточномY и лѣпшому jбtрнути, как налtпtй tго м(и)л(о)сть 
розумtючи. До чого жъ вжо мы дtти и близкии наши ничого нt 
мають мtти и который привилtй кор(о)лu tго м(и)л(о)сти на tсмо в 
сtбt мѣли, тотъ tсмо tго м(и)л(о)сти в рYки дали, а тыи пѣнuзи 
шtстьдtсuть копъ грошtй зYполна Y tго м(и)л(о)сти взuли. 

А при томъ были и тому добрt звѣдоми кн(я)зь Василtй 
Фtдоровичь Чtтвtртtньский а пан Б(о)говитин Пtтровичь Шумъ- 
барский, а кн(я)зь Юрtй Михайловичь Соколский, а пан Богдан 
Костюшкович Ставtцкий, на тот час бYдYчи намѣстникомъ луц- 
кимъ jт кн(я)зu Фtдора Михайловича Чорторыйского.  

Zкож ихъ м(и)л(о)сть длu лѣпшого свtдомъz и твtрдости на 
жаданє нашt и пtчати свои вtсполок и з нашими пtчатми къ сtмY  
нашому листу приложили. 
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Писан в ЛуцкY, м(е)с(я)ца апрtл(я) 8 дtнь, лѣта Божєго 
нарожtнz 1532, инъдикъта 5. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4789, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 43,5х33,5 см. Кількість стрі- 
чок — 16. Стан збереження — відмінний. Чорнило 
темно-коричневе. Скоропис. Почерк писаря вираз- 
ний. Натиск сильний. Перша літера сильно виділена. 
Збереглося п’ять печаток чорного кольору, кожна з 
яких прив’язана плетеним шнурком червоного кольо- 
ру. Ім’я писаря відсутнє. 

 
 

№ 11. 1533, травня
1 20. Крем’янець. — Лист продажний 

крем’янецького зем’янина Івашка Сеньковича Денисковича 
віленському біскупу Яну з князів литовських (позашлюбного 
сина короля) на селище Демківці та двір Верх Вілії за 230 кіп 
грошів. 
 

U, Ивашко Сtнковичъ Дtнисковича, зtмuнин крtмuнtцкий, зъ 
жоною и дTтми своими вжо лTт дорослыми Солтаномъ а ПTтром, 
вызнаваю симъ листомъ моимъ кождомY доброму, хто бы на хотtл 
єго видtти або чтYчи слышати нинtшнимъ и на потомъ бYдYчимъ. 

Маючи и бYдYчи в добромъ здорови и сYполномъ Yмыслѣ своєм 
и видTчи кY собѣ ласку и добродTйство вTликоT кн(я)зu Zна Tєго 
м(и)л(о)сти с кн(я)жат литовскихъ, з ласки БожTи бискупа вилTн-
ског(о) как вдатку, такъ и всuком шановани старости моTT, нT 
маючи по мнѣ никоторого заслужTньz, а ни тому против jтдаро- 
ванz, которой жT ласцT и таковому добродTйствY єго м(и)л(о)сти 
хотuчи то съ сTбT вчинити, а тымъ и на потомъ єго м(и)л(о)сть в 
той ласцT и нTлочности Tго м(и)л(о)сти кY собѣ заховати, а на 
болшTй всTй YкраинT Tго м(и)л(о)сти, бYдYчи и с поганства татаръ 
спYстошоной, на которYю Tго м(и)л(о)ст сTбѣ важити и вTликий 
накладъ чинити, рачить длu доброго гос(пода)ръского и посполи- 
тог(о) зTмског(о) сTлищT моT, выслугY на АлTксандри короли, на 
имu ДTмъковцы а дворTц ВTрхъ ВTли, котороT ж сTлищо и тот 

__________ 
 

1 У виданні Патриції Кеннеді-Грімстед помилково вказано місяць: березень 
(Kennedy-Grimsted P. The «Lithuanian Metrica» in Moscow and Warsaw… — S. 239. 
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дворTцъ ВTрхъ ВTли къ замку КрTмuнцY вTлми прилTгли сут. И 
про то Tго м(и)л(о)сти кн(я)зю Zну с кн(я)жат литовскихъ, з 
ласки БожTи бискупY вилTнскому продал Tсми на вTчность за 
двTстT коп и тридцат копъ грошTй широкихъ литовскоT монTты на 
долгость и на широкость со всим, как сu тоT сTлищо и тот дворTцъ 
в собѣ мают и в границахъ своихъ и писаны сут и в листTхъ 
гос(пода)рTй АлTксандра а в потвTржTньи Жикгимонта королTй их 
м(и)л(о)сти jпTвают. ВолTнъ Tго м(и)л(о)сть и потомки, а кото- 
рыи з близкихъ єго м(и)л(о)сти тоT сTлищT и дворTц мTнuти, 
продати, даровати, людми jсадити, ставы засыпати и как сu 
налTпTй Tго м(и)л(о)сти и потомком Tго м(и)л(о)сти або которым 
близкимъ єго Tго м(и)л(о)сти бYдTт видTти кY своTму лTпшому 
а пожиточнTйшому jбTрнути. А z и дTти мои а никоторыи з 
близкихъ моихъ до того вжо нT маTмъ ничого мTти и чинити, в то 
нT вступовати zко то Y выслYгу мою. А што сu тичTт гранTи тог(о) 
сTлища и дворца, а коли пан ZнYвъ Михайловичъ Монтовтовича, 
бYдYчи в тот час дTржавцою крtмuнtцкимъ з росказанz гос(по- 
да)ръского и граничивши и закопы закопал и в дTржанT подал, на 
то лист свой дал. Чогомъ z потомъ в дTржани и во в покои аж до 
сихъ мTст был и Yживалъ тыи грани тых сTлищъ сут. НапTрвTй 
почонши по дорогY, котораu идTть jт Крtмuнца къ МатфTTвцомъ 
на РыбчT, а и с тоT дороги по Чакайлову ЛозY, а jт тоT Лозы 
долиною, а з долины чTрTз горY к рTчцѣ къ ВTли и просто чTрTз 
рTчку и чTрTз дорогY на горY къ Yрганцомъ, а jт Yрганцовъ просто 
къ дорозT, што идTть с того ж имTнz къ ЖTблазомъ, которы иж 
границ ч(а)су потрTбы або которог(о) правованz єго м(и)л(о)сти 
кн(я)зи бYдY повинTн jказывати и заводити и при Tго м(и)л(о)сти Y 
правѣ моцно стоzти и jчищати, как скоро Tго м(и)л(о)сть мнѣ 
чTрTз листъ свой росказати рачил под виною Tго ж м(и)л(о)сти 
трTмасты копами грошTй. А которыи листы и потвTржTнT гос(по- 
да)рTй королTй ихъ м(и)л(о)сти на тыи сTлища єсми мTл, zм тыи 
листы всии потвTржTнz ихъ м(и)л(о)сти єго м(и)л(о)сти кн(я)зю 
ZнY в рYки дал, а тыи пѣнuзи двTстT копъ и тридцат копъ грошTй 
зYполна  Y Tго м(и)л(о)сти взuлъ. 

А при томъ были к тому добрT звTдоми кн(я)зь Иван Михай- 
лович ВишнTвTцкий, дTржавца Tйшиский а кн(я)зь Кузма Иванович 
Жославский, а кн(я)зь ФTдор Михайлович ВишнTвTцкий, а пан 
Боговитин ПTтрович ШYмбарский, судz, городничий и мостовни- 
чий крtмuнtцкий. 
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Zко ж и пTчати их м(и)л(о)ст на чоломбитT моT к сTму 
листу моTму привTсили, а длu лTпшоT твTрдости сTго листу моTго 
и z пTчат свою к сTму листу моTму привTсTл. 

П(и)с(а)н Y Крtмuнцы, под лTт(о) Бож(его) нарож(еня) 1533, 
м(е)с(я)ца маz 20 дtн, индикта 6. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4790, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 49х39,5 см. Кількість стрічок — 
23. Стан збереження — добрий. Чорнило темно-ко- 
ричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. Натиск 
сильний. Перша літера з візерунком. Збереглося три 
печатки світло-коричневого кольору, які прив’язані 
плетеним шнурком коричневого кольору. Від першої 
та п’ятої печаток залишилися тільки шнурки. Ім’я 
писаря відсутнє. 

 
 
№ 12. 1533, серпня 5. Вільно. — Лист підтвердний королеви 
Бони на рішення третейських суддів у справі між старостою 
володимирським Федором Андрійовичем Сангушковичем і кня- 
зем Василем Михайловичем Сангушковичем Ковельським щодо 
різноманітних збитків та волинських маєтностей. 

 
Бона, Божю м(и)л(о)стью королεваu полскаu, вεликаu 
кн(е)г(и)ни литовскаu,  русскаu, прускаu, жомоитскаu, 

мазовεцъскаu и иныхъ  
Jзнаймуєм тым-то н(а)шим листом, хто на нεго посмотрит 

албо чтучи εго вслышит, нинεшним и напотом будyчим, комy 
будεт потрεб того вѣдати. 

Иж котороε зашстьε мεли промεжку сεбε з обудву сторон 
староста володимεрский, кнuз Фεдор Андрѣεвич Сонкгушковича з 
братом своим кнuзεм Василиεм Михайловичом Сонкгушковича 
Ковεлским j многиε кривды и втиски зεмлuныи и тεж рyхомыи 
имεнεй своих волынских, на што ж jни промεжку сεбε з обудву 
сторон листы королu εго м(и)л(ости) и многиε записы свои влас- 
ныи, и тутε ж выроки королu εго м(и)л(ости), пана а малжонка 
н(а)шого, и иншии многиε листовыи вызнанu и твεрдости мεли, за 
которыми листы и записы своими и jными иными листы j тыи 
кривды свои jт нεмалого часу y право сu были вдали, и тым къ 
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нεзгодε братской, котораu бы промεжку них быти нεмεла, и ку 
шкодам, трудностuм и накладом вεликим з обу сторон пришли. 

Ино мы в тых рѣчах маючи к ним лютость с причины тоε, иж 
zк кн(я)зu Фεдора, старосту володимεрского, так тεж и кн(я)зu 
Василz Ковεлского, jт нεмалого часу въ jсобливую εсмо jпεку и 
jборонy нашу и заслуг н(а)ших jсобливых взuли, гдεж абы jни, 
будyчи слугами н(а)шими, за таковыми нεзгодами своими болши 
того правом сu jбыходuчи ку болшим трудностuм, шкодам и 
накладом нε прышли. Кдыж то нε jдно им, алεй всεй Рεчи 
Посполитой ку пожиточномy нε єстъ, иж бы промεжку подданых 
н(а)ших таковыи нεзгоды и зашстъu шкодливыи быти мεли, з 
ласки н(а)шоε гос(пода)ръскоε к тому εсмо yмыслъ наш приклали, 
абыхмо их j тыи зашъстъu ихъ, кривды вси, которыε jни про- 
мεжку сεбε на jбε стороны jдин jт другого собε подεланыи 
быти мεнuт, zко братю ку згоди привεли и то промεжку них 
εднаным а згодливым jбычаεм так, zкобы jбεи сторонε зносно 
было, поровновали и далεи того правом сu им j то jбыходити  
и ку шкодам и накладом болшим приходити нε допустили, 
загамовали εсмо вси тыи нεзгоды и поступованu права их, zко ж и 
сами jни, тоεст кн(я)зь Фεдор Андрεєвич, староста володимεр- 
ский, и кнuз Василεй Михайлович Ковεлский, тоε ласки н(а)шоε 
вдuчни будyчи и пεрεд нас, гос(пода)р(ы)ню, jбличнε  пришεдши 
и всεго права своεго и листов своих, которыи jдин противко 
дрyгомy ку помочи справεдливости своεи мεли, jступивши под тоε 
сu εднанє, нам доброволнε и бεз всuкого припужεнu поддали, што 
быхмо мы промεжку них знашли, и на чом быхмо их згодили, 
хотuчи то зъ jбудвy сторон дεржати и на том пεрεстати на 
вεчныи часы. 

Ино мы за таковым их доброволным подданεм, хотuчи в том 
εднани поступок вчинити, так з рyки кн(я)зu Фεдоровы, zк тεж и 
кн(я)зu Василεвы Ковεлского, брата εго, высадили εсмо на то з 
рuмεни н(а)шого εдначми пана Войницкого, jхмистра н(а)шого, 
старосту саноцкого, ломзεнского, ланскорунского и вирского, пана 
Миколаu Волского, а воεводy витεбского, маршалка королu εго 
м(и)л(ости), дεржавцy мεрεцкого и волковыйского, пана Матѣu 
Войтεховича, а воεводy подлuшского, маршалка королu εго 
м(и)л(ости), старосту дорогицкого, пана Ивана Богдановича Со- 
пεгy, а старосту н(а)шого пинского, кобрынского, клεцкого, горо- 
дεцкого и рогачовского, пана Ивана Михайловича. Гдε ж кн(я)зь 
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Фεдор Андрѣεвич Сонкгушковича, староста володимεрский, а кнuз 
Василεй Михайлович Ковεлский, пεрεд тыми εдначми сu постано- 
вивши, рѣчи свои и кривды, которыи собε jдин jт дрyгого мεнили 
быти починεныи, под тым способом и jбычаεм повѣдили. 

Напεрвεй повѣдил кнuз Фεдор, иж εмy съ суда с права суди их 
послюбεныи, маршалок королu εго м(и)л(ости) кнuз Андрεй Ми- 
хайлович Коширский, а дворuнин гос(пода)ръский Фεдор Гулεвич, 
за нεкоторыи кривды рyхомыи, zко за кгвалты, грабεжи, голов- 
щины, бои, и бчол подранu, и збεги jтчизныи, и за иншиε многиε 
шкоды, водлуг того, zк лист их судовый поширεй jписуεт, 
присудили на кн(я)зи Васили Михайловичи Ковεлском jсмъсот 
коп грошεй. Повѣдил кнuз Фεдор, иж εму того кн(я)зь Василεй, 
водлуг jного суда нε платит и за то досыт нε чинит, н(а) штож и 
лист судовый jных судεй и вырок королu εго м(и)л(ости) пεрεд 
паны εдначми кн(я)зь Фεдор покладал, хотuчи, абы εмy кнuз 
Василεй тую сумy платεн был. Гдε ж кнuз Василεй к той сu сумε 
пѣнuзεй нε знал и суда jного jных судεй нε приймовал, причины 
и листы нεкоторыи гос(пода)ръскии на то даючи, а тым то 
jтпираючи. За тым повѣдил кнuз Фεдор, иж што jн съ кн(я)зεмъ 
Василεм вчинили промεжку сεбε мεну εднанє и yгодy братским 
jбычаεм, по своεй доброй воли, j нεкоторыи зашстъu, пεрвъшии 
который промεжку них были, кнuз Василεй поступилсu и дал 
кн(я)зю Фεдорy на вεчныи часы манастыр свой jтчизный С(ве)то- 
го Николы Милци, а сεло Соловεво, а село Комарово со всим с 
тым, zк сu тот манастыр и с тыми сεлы въ собε маεт. А кнuз 
Фεдор напротивку того всεго имεнu своεго на ймu Мостищъ со 
всим с тым, што к нεмy прислухало, а к тому тεж сεла манастыр- 
ского на ймu Лагодовлu кн(я)зю Василю сu поступил такε ж на 
вεчныи часы. Zко ж в том промεжку сεбε и листы сu своими на 
jбε стороны jписали и зарyками yтвεрдили, иж то jни сами и 
потомковε их дεржати мεли на вεчныи часы. Которыи ж листы 
свои записныи и вырок королu εго м(и)л(ости), который был вжо 
на то  напротивку кн(я)зu Василu вышол, кнuз Фεдор пεрεд паны 
εдначми покладал хотuчи, абы таu мεна их прεд сu промεжку них 
в цεлости была захована и ничим нε рyшона. 

Засu повѣдил кнuз Фεдор, иж што сu дотычεт имεнz εго 
Доротεша, а кн(я)зu Василεва имεнu Лагодовлu, иж jни съ кн(я)- 
зεм Василεм рѣчь свою на том были постановили и так сu листы 
своими jписали, иж мѣли приzтεли их, которых вжо jни собε на 
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то были выбрали, jныи имεнu Доротεш а Лагодовлъ, jбεхати по 
тым мѣстъцом и врочищом, как сu тыи имεнu y своих границах 
мают и зεмли им н(а)полы подεлити. Повидил1 кнuз Фεдор, иж 
сu тεж томy промεжку них конεц и роздεлεнε jных зεмлъ нико- 
тороε εщε нε стало, а к томy и иншии многиε кривды собε jт 
кн(я)зu Василu кнuз Фεдор быти мεнил, j которыи εщε с ним 
правом мεти хочεт и листы вжо позовными гос(пода)ръскими 
кн(я)зu Василu j то позвал, нижли томy право εщε сu εмy наконεц 
с ним нε сточило. 

Кнuз Василεй Михайлович Сонкгушковича Ковεлский напро- 
тивку жалобам и рѣчам вышε мεноным кн(я)зu Фεдоровым тако- 
вый jтпоръ чинил и кривды свои, которыи сu тεж εму jт кн(я)зu 
Фεдора стали под тым способом jповѣдил. Напεрвεй, што сu 
дотычεт того иж кнuз Фεдор покладал пεрεд паны εдначми листъ 
вырокy королu εго м(и)л(ости), который вырок кнuз Фεдор y 
гос(пода)рu εго м(и)л(ости) напротивку εмy jтрымал, повѣдил 
кнuз Василεй, zко бы кнuз Фεдор в εго м(и)л(ости) гос(пода)рu 
тот вырок jтрымал собε заjчнε, и мεнил кнuз Василεй иж jн 
маεт в сεбε листы королu εго м(и)л(ости) и иныи многиε выводы, 
которыми листы ку слушномy выводy напротивку кн(я)зu Фεдора 
сu брал и jтпор томy вчинити хотεл, и к праву сu в той рεчи до 
королu εго м(и)л(ости) jтзывал. За тым повѣдилъ кнuз Василεй, 
иж который jстров промεжку рεки Вижвы и Буцεнu сεла εстъ, 
εмy с кн(я)зεм Фεдором посполитый имεл промεжку них наполы 
подѣлεн быти, иж кнuз Фεдор того jстрова сам вживаεт, а с ним 
εго наполы нε дѣлит. Над то повѣдил тεж кнuз Василεй, иж jн в 
том жо jстровε сполном маεт чотырεх сεл своих входы бортныи 
стародавныи, с которых εмy дан идεт, то пак кнuз Фεдор jным 
людεм εго тых yходов их мεти там нε допускаεт, и того им 
боронит. Гдε ж кнuз Фεдор напротивку того мовил, иж штосu 
дотычεт того jстрова, повѣдил, иж jный jстров єст вεс εго 
самого, а кнuз Василεй с ним никотороε в нεм сполности нε маεт, 
и люди εго jных чотырεх сεлъ, zко jн мεнил, никоторых там 
yходов своих, ани бортεй въ jном jстровε нε мают, jдно jн сам 
зъ дεда и з jтца своεго тот jстров на сεбε дεржит, zко ж εго и 
тεпεр єстъ в дεржани jт колка дεсuт лѣтъ, а кнuз Василεй и люди 
εго до нεго нε мают ничого. Засu повѣдил кнuз Василεй, zко бы 

__________ 
 

1 Так в ркп, слід читати повѣдил. 
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многиε люди εго jтчичи нεпохожии повтεкали jт нεго проч до 
имεнεй кн(я)зu Фεдоровых, а jн их выдати εмy нε хочεт. 

Которым жо тым жалобам их вышε мεноным jныи пановε 
εдначи з рамεни н(а)шого на то выкажоныи, зрозумεвшы j тыε 
кривды и зашьстьu их, котороє сu промεжку них стало, таковую 
промεжку них вгодy и поровнанε вчинили. Нижли напεрвεй так 
кнuз Фεдор, zк тεж и кнuз Василεй, будучи jбличнε пεрεд ними 
доброволнε сu поддали и зарyкою на то з обудву сторон под тисu- 
чю коп грошεй на нас, гос(пода)р(и)ню, а под пuтмасот коп гро- 
шεй имъ εдначом, а под пuтмасот коп грошεй сторонε дεржачой 
подвεзали, иж штобы тыи пановε εдначи промεжку них знашли и 
исказали, то jни принuти и дεржати, и на том зостати мεли з 
обудву сторон на вεчныи часы. А пакли бы котораu сторона с них 
на то призволити нε мεли, тогды jнаu сторона тую зарyку тисuчу 
коп грошεй мεла нам гос(пода)р(и)ни заплатити, а паном εдначом 
пuтсот коп грошεй, а сторонε дεржачой пuтсот коп грошεй. 

Гдε ж кдыс вжо jни под то всε поддали, пановε их м(и)л(ость) 
εдначи промεжку них таковый посродок поровнанε и вырок вчини- 
ли. Што кн(я)зь Фεдор Андрѣεвич, староста володимεрский повѣ- 
дил, иж бы на кн(я)зи Васили Михайловичи Ковεском мεл съ суда 
с права присужоных собε прεзысков jсмъсотъ копъ грошεй, с тых 
jсмисот коп грошεй jни кн(я)зu Василu Михайловича Ковεл- 
ского выпустили и jт того εго волного вчинили на вεчныи часы, 
так иж кнuз Фεдор и потомковε εго поискивати вжо того на нεм и 
на потомках εго нε маεт. За тым, што котораz сu мεна стала 
промεжку кн(я)зu Фεдора и кн(я)зu Василu, которую мεною кнuз 
Василεй поступилu и дал кн(я)зю Фεдорy манастыр свой С(ве)того 
Николы Милци, а сεло Соловєво, а сεло Комарово со всим тым, 
што к томy манастырy и сεлом здавна прислухало, а кнuз Фεдор 
напротивко того всεго имεнu на ймu Мостищъ со всим тым, што к 
нεмy прислухало, а к томy тεж сεла манастырского на ймu Лаго- 
довлu так жо со всим кн(я)зю Василю поступил тую мεнy кнuз 
Фεдор, а кнuз Василεй и потомковε их мают промεжку сεбε 
дεржати, такεж на вεчныи часы кн(я)зь Фεдор дεржати маεт 
манастыр С(ве)того Николы Милци, а сεло Соловεво, а сεло Кома- 
рово со всим тым, што к томy манастырy и сεлом прислухаεт,  
а кнuз Василεй имεнε εго Мостищо со всим тым, што к нεмy 
прислухаεт, а томy сεло Лагодовлε такεж со всим, што к нεмy 
прислухаεт, дεржати маεт. Далεй засu, што кн(я)зь Фεдор и кнuз 
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Василεй мѣли промεжку сεбε подεлити наполы зεмли прεрεчоных 
сεл своих Дороготεша1, а Лагодовлu, тыи зεмли тых сεл своих jни 
и тεпεр мεжи собою подεлити мают наполы. А штос которомy с 
них jных зεмлъ з дѣлy достатнε, то вжε кождый с нихъ и потом- 
ковε их дεржати мают на вεчныи часы. При том засu который 
jстров промεжку рεки Вижвы и Буцεнu сεла кнuз Василεй мεнил, 
быти собε с полным с кнuзεм Фεдором. А кнuз Фεдор повѣдил, 
zко бы кнuз Василεй до того jстрова и люди εго ничого нε мεли, 
тот jстров вεсъ по старым границам приказали кн(я)зy Фεдорy и 
εго потомком дεржати на вεчныи часы, а кнuз Василεй и по- 
томковε εго вто сu вжо ничим yступати нε маεт. А што сu до- 
тычεт того, што кнuз Василεй повѣдил, zко бы люди тых чотырεх 
сεл εго мѣли в тот jстров прεрεчоный входы свои бортью и с того 
εмy с тых сεл дан приходит, а кнuз Фεдор мовил, иж кнuз Василεй 
до того jстрова ничого нε маεт и люди εго jных чотырεх сεл 
входов там никоторых нεмают, мы длu того выслати там маεм з 
рамεни н(а)шого  дворuнина н(а)шого, и пεрεд тым дворuнином 
кнuз Василεй jказати той довод томy слушный вчинити маεт, 
иж εго люди jных чотырεх сεл там борти свои стародавныи мают. 
И εсли так на то довод слушный yчинит, тогды люди тых чотырεх 
сεл кн(я)зu Василεвых и тεпεр там в том jстровε борти свои дεр- 
жати и новыи борти собε в нεм причинuти подлуг стародавного 
jбычаu, и их потомковε мают на вεчныи часы, а кнuз Фεдор того 
им боронити нε маεт, нижли jкром того бортного входy, εстли 
сu на то довод слушный стат кнuз Василεй в том jстровε иного 
ничого мѣти нε маεт. 

Над то сказали пановε εдначи, иж которыи бы  люди jтчиз- 
ныи кн(я)зu Василu Ковεлского до имεний кн(я)зu Фεдоровых jт 
кн(я)зu Фεдора до имεний кн(я)зu Василεвых повтεкали, а засεдили 
будyт дεсuт лѣт, тых вжε jни людεй собε з обудву сторон вы- 
давати нε мают, нижли которыи бы εщε дεсuти лѣт нε засεдεли, 
тых jни мают собε людεй выдавати  на jбε стороны с права. Засu 
што тεж которыи будyт люди або зεмли, zк кнuз Фεдор, так тεж 
кнuз Василεй до сεго εднанu их тεпεрεшнεго промεжку сεбε по- 
дεлили, тот вжε дεл jни мεжи собою зо jбудву сторон дεржати 
мают и потомковε их на вεчныи часы jстаточнε. Што сu дотычεт  
кривдъ zких-колвεкъ j рѣчи рyхомыи, j которыи бы εщε так 

__________ 
 

1 Так у ркп., потібно читати Доротеша. 
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промεжку кн(я)зu Фεдоровых, zк тεж и кн(я)зu Василεвых людεй, 
конεц сu нε стал, и томy суди досыт вчинεнє зъ jбу сторон 
нεвчинεно, в том сu кнuз Василεй, а кнuз Фεдор пεрεд jным жо 
дворuнином н(а)шим, которого там вышлεм росправити, и в том 
мεжи собою вгодy або што с права придεт, jдин дрyгомy за то 
досыт вчинεнε и людεм своим казати вчинити мают, ажбы вжо 
надалεй длu таковых рѣчεй ровных никотораz сu промεжкy них 
нεзгода и нεприzзнъ нε множила. 

Гдε ж кнuз Фεдор, и кнuз Василεй ку всεмy томy, што пановε 
εдначи промεжку них знашли и сказали приступили и тот вырок 
их принuли хотuчи всε то, zк jни промεжку них знашли и 
сказали, и поровновали, дεржати на вεчныи часы под закладом 
вышε мεноным тисuчма копами грошεй на нас, гос(пода)р(и)ню, а 
под пuтмасот копами грошεй паном εдначом, а под пuтмасот 
копами грошεй сторонε, котораu бы то дεржати и на том jстати 
хотεла. 

И жεдали нас кн(я)зь Фεдор Анъдрѣεвич, староста володимεр- 
ский, кнuз Василεй Михайлович Ковεлский, абыхмо им длu вεчноε 
памuти и лεпшεго свεдомu тоε рεчи, на то лист наш дали. Ино мы, 
на жεданε их то вчинили, сεсъ наш листъ им на то дали с пεчатю 
н(а)шою привѣсистою. 

П(и)сан y Вилни под лεты Божεго нарожεнu тисuча пuтсот 
тридцат трεтεго, м(е)с(я)ца августа пuтый дεн, индикта шεстый. 

Bona Regina1 
2Тот листъ дал королεвой εε м(и)л(о)сти кнuз Ковεлский,  

з оного фримарку поспол з ыншими листы  
 

Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4796, К. 1. 
Пергамент. Розмір 63х51,5 см. Кількість стрічок — 
51. Стан збереження — відмінний. Чорнило темно-
коричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. На- 
тиск сильний. Документ підписано королевою Бо- 
ною (латина). Збереглася особиста печатка короле- 
ви Бони, яка прив’язана двокольоровим (червоний та 
синій) плетеним шнурком. Ім’я писаря відсутнє. 

__________ 
 

1 Поряд особистий підпис королеви Бони. 
2 Напис зроблено на згині пергамену, праворуч від вислої печатки. 
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Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. III. (1432–1534) — Lwów, 
1890. — № CDL. — S. 421–426; Ващук Д. До історії 
родинної суперечки князів Сангушків на початку 
другої третини XVI ст. // Український історичний 
збірник. — К.: Інститут історії України НАН 
України, 2009. — Вип. 12. — С. 468–474. 

 
 

№ 13. 1533, жовтня 31. Вільно. — Привілей підтвердний вели- 
кого князя литовського Сигізмунда I Старого магдебурзького 
права місту Кременцю на Волині (за взірцем Кракова і Вільно) 
відповідно до попередніх привілеїв великого князя Свидригайла 
та свого батька — короля Казимира Ягеллончика1. 

 
Quoniam ea que in humanis aguntur facile oblivionis obducuntur 

caligine nisi l[itte]rarum ministerio et monimentis noticie posteritatis 
fuerint commendata. Ad perpetuam proinde rei memoriam Nos Sigis- 
mundus dei gratia Rex Polonie, Magnus Dux Lithuanie, Russie, Prus- 
sie, Samogithie, Masovieq[ue] re[x], dominus et heres. Significamus 
tenore p[resen]cium quibus expedit universis singulis putibus et futuris 
harum noticiam habituris. Q[uae] postq[ua]m Reverendo in Christo pat- 
ri et illustri domino Janussio ex Ducibus Lithuanie Episcopus Vilnensi. 
Sincere nobis dilecto condignam dexteritatis eius et plurimorum in 
Rempublicam opime et fructifere conducibilium officiorum et beneme- 
ritorum habentes rationem. Volentesq[ue] ut et inantea specimine virtu- 
tis sue et acrimonia ingenii consiliiq[ue] magnitudine jugiter et indefes- 
se nobis et Reipublice prodesse et opitulari studeat inter cetera nostre 
erga eum liberalitatis et munificentie dona et premia bona nostra du- 
calia in terra Volijnensi dicta Cremijenecz cum Castro, Civitate et villis 
omnibusq[ue] fundis et pertinentiis eorum in hereditatem perpetuam 
dedimus et concessimus. Tandem ipse existens iam possessor et heres 
perpetuus bonorum p[rae]dictorum Cremijenijecz de restauratione 

__________ 
 

1 Згодом король Сигизмунд І зробив ще одне надання Кременцю на магдебур- 
зьке право (від 5.IV.1536). Цей привілей підтвержували і наступні королі — 
Сигізмунд Август (1569) і Сигізмунд ІІІ Ваза (1593). Його ж представляли міща- 
ни на люстрацію Руського, Белзького і Волинського воєводств (15.Х.1628). Див.: 
Jabłonowski Aleksander. Żródła dziejowe. — T. V. — Warszawa, 1877. — S. 170–172. 
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eorum solicitus exhibuit coram Nobis privilegia quedam certa originalia 
predecessorum uxorum pie recolendorum unum Magni ducis olim 
Boleslaj al[iu]s Swijtrigal aliud divi olim et felicis recordationis Regis 
et Magni ducis Kasimiri genitoris n[ost]ri charissimi. Sigillis eorum 
appensis rite ac authentice communita salva integra et illibata con- 
tinentia in se clare et perexpressum datum esse et concessum a dictis 
olim predecessoribus n[ost]ris successive Civitati Cremenensi omni- 
busq[ue] incolis eius Jus Thevtonicum civile dictum Maidemburgense 
totum et integrum prout et quemadmodum in suis sententiis et articulis 
continentur cum libertatibus et prerogativis quibus Cetere Civitates 
n[ost]re huju[s] jure privilegiate videlicet Cracovia et Vilna gaudent, 
necnon cum facultate indicandi, sententiandi et alia iuxta formam juris 
ipsius exercendi. Supplicans nobis, ut pro commodiori Civitatis eius 
p[rae]dicte Cremenecensis magna nunc ex parte desolate reformatione 
et ad pristinum melioremq[ue] statum reductione, augmentoq[ue] ube- 
riori et quo p[ro]pensius ad incolatum eius popul[us] confluat, et confi- 
dentius in ea consistat et perseveret ea ipsa privilegia vetusta p[rae]- 
decessorum n[ost]rorum civitati ipse benigne et liberaliter concessa et 
omnia in eis contenta innovare app[ro]bare confirmare ac etiam denuo 
nunc jus ipsum civile Thevtonicum Maideburgense, quod ibi per desu- 
etudinem et abusum aboleverat civitati eidem Cremenecensi et omnibus 
incolis eius dare et concedere dignaremur. Nos itaq[ue] benemeritorum 
eius intuitu, supplicationi hujusmodi eius velut iuste ac rationabili be- 
nigne annueu privilegia predicta predecessorum n[ost]rorum et omnia 
in eis contenta. Prout et quemadmodum in ipsis originalibus continetur 
privilegiis tenores eorum totos de verbo ad verbum hic pro insertis 
habeu et haberi voleu innovanda, approbanda, confirmandaq[ue] ac de- 
nuo jus ipsum civitati eius p[rae]dicte concedendum duximus, per 
p[rese]ntesq[ue] de certa scientia et gratia ac liberalitate n[ost]ra deq[ue] 
plenitudine potestatis Maiestatis n[ost]re innovanius app[ro]bamus et 
confirmamus ac denuo damus et concedimus civitati eidem Cremene- 
censi et universes incolis eius id ipsum jus civile Thevtonicum Maide- 
burgense totali et integrum prout et quemadmodum in omnibus et sin- 
gulis suis edictis tam admissoriis q[ua]m prohibitoriis decretis, consti- 
tutionibus, necnon Capitulis, articulis, clausulis, punctis, conditioni- 
busq[ue] et sententiis continetur atque cum exemptionibus, libertatibus 
et prerogativis, quibus cetere civitates hujuscemodi jure dotate et privi- 
legiate et precipue Cracovia et Vilna gaudent et potiuntur et cum totali 
ac omnimoda facultate tribunal indiciarium ibi sistendi et Magistra- 
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tu[m] iuxta modum et fomam juris ipsius civilis conscituendi ac per 
Magistratum ipsum civiles causas quascuuq[ue] reales personales et 
criminales audiendi, cognoscendi, indicandi, decernendi, sententiandi, 
p[ro]mulgandi et in criminosos et excessivos animadvertendi, eos mul- 
ctandi, puniendi et ad quaslibet de jure edictas et inflictas penas q[ua]m 
pecuniarias tam carcerarias ac etiam sanguinarias, inutilatorias et ad 
varia tormentorum et necis genera, iuxta excessuum qualitatem et 
enormitatem et iuris ipsius Maideburgensis dispositionem sententiandi, 
damnandi hujusmodiq[ue] et alias sententias, suas exequendi seu exe- 
qui faciendi et cetera, prout iuris ipsius forma et disposition requirit 
exercendi. Necnon pro uberiori civitatis ipsius incremento et copiosio- 
ribus fluctibus ex ipsa percipiendis fora ibi septimanalia et annua seu 
anniversaria, que nundine dicuntur temporibus et diebus, quibus com- 
modius visum fuerit instituendi, publicandi, proclamandi et celebrandi. 
Et pro publico usu publica diversoria, hospitia, culinas, balneas ac insti- 
tas, macella, apotecas, mercantiarias, aromatarias, p[ro]pinatorias, pis- 
torias, salinarias, ferrarias, tonsorias, sartorias, sutorias, coriorias et cui- 
uscunq[ue] alterius generis et specie ii rerum et atrium, a jure tamen 
non prohibitarum officinas et alia que pro usu necessitate, utilitate, aut 
decore, ornamentoq[ue], vel p[ro]pugnatione ac securitate civitatis ip- 
sius commode vel opportune fuerint locandi et erigendi1. Cum autem 
Civitas ipsa Cremenecensis una cum toto ambitu bonorum ipsorum 
Cremijenijecz omniq[ue] iure dominio ac p[ro]prietate ipsi domino Ja- 
nussio in hereditatem perpetuam sic ut premittitur concessa volumes 
igitur et decernimus, ut huiuscemodi nunc a nobis innovate app[ro]bata 
et confirmata atq[ue] denuo data et concessa facultas dispositio et ditio 
Juris ipsius civilis Thevtonici Maideburgensis omniu[m]q[ue] et singu- 
lorum civitatis ipsius fructuu[m] et p[ro]ventuum dispositio et ordinatio 
sint in manu et arbitrio ipsius domini Jannussij velut domini et heredis 
loci illius. Et q[ua] l[itte]re eius privilegiales sub eius titulo et sigillo de 
et super jure ipso civili et iurisditione, iurisditionisq[ue] ipsius et fundo- 
rum limitatione et dimensione ac super quibuscunq[ue] aliis eius consti- 
tutionib[us], dispositionibus et decretis civitati ipsi concesse seu in fu- 
turum concedende, quas in omnibus et singulis carum articulis, punctis 
et clausulis per p[rese]ntes app[ro]bamus et confirmamus pleni momen- 
ti valoris, roboris, firmitatis et authoritatis perinde ac n[ost]re Regie 
p[rese]ntes, sint et habeantur ac plenarie valeant perpetue et in eium 

__________ 
 

1 У привілеї 1536 р. — «eligendi». 
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Nostrarum harum quibus sigillum n[ost]r[u]m est subappensum testi- 
monio ac patrocinio. Actum et datum Vilne feria sexta in Vigilia 
Sanctorum omnium. 

Anno domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo Tercio. 
Presentibus Reverendis in Christo patribus Magnificis dominis 

Paulo Luceonensi, Venceslao Medincensi, Francisco Kijoviensi Episco- 
pis, Alberto Gastolth Comite in Murata Geranoijnij Palatino Vilnensi 
Cancellarioq[ue] Magni ducatus n[ost]ri Lithuanie Capitaneo Bijelscen- 
se et Mosirense, Georgio Nicolai Radijwil Castellano Vilnensi Marsal- 
co curie n[ost]re Capitaneo Grodnensi et Lidensi ac Campiductore ge- 
nerali, Jannie Joannis Zabrezinski Palatino Trocensi, Petro Stanislai de 
Czijerhonowijecz Castellano Trocensi Capitaneo Samagitiensi, Stanis- 
lao Alberti Gastolth Comite in Murata Gieraijnoij Nowogrodensi, Ma- 
thia Alberti Cloczko Withebensi, Joanne Bogdani Sapijeha Podlijassen- 
si Palatinis, Johanne Gornostaij tesaurario crescii Tenutario Slonimensi 
et Dorsuniscensi, Nicolao Sczith Nijemijrowicz, Johanne Steczko de 
Dobolow Marsalcis n[ost]ris, aliisq[ue] Conciliariis et officialibus 
n[ost]ris sincere dilectus. 

 
Sigismundus Rex1 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4797, К. 1. 
Пергамент. Розміри: 68х48,5 см. Кількість стрічок — 
31. Стан збереження — відмінний. Чорнило темно-
коричневе. Почерк писаря виразний. Натиск силь- 
ний. Документ підписано Сигізмундом I Старим. Збе- 
реглася печатка червоного кольору із гербом “По- 
гоня”, яка прив’язана плетеним шнурком червоного 
кольору. Ім’я писаря відсутнє. 

 
№ 14. 1534, березня 20. Вільно. — Лист продажний князя Андрія 
Михайловича Сангушковича Кошерського віленському біскупу, 
князю Яну з князів литовських, (позашлюбного сина короля) на 
маєток Цеценівці в Крем’янецькому повіті за 830 кіп грошів. 

 
Z, кн(я)зь Андрεй Михайлович Сεнкгушковича1 Коширский, 

маршалок гос(пода)рu королu εго м(и)л(о)сти, вызнаваю самъ на 

__________ 
 

1 Особистий підпис короля Сигізмунда I Старого. 
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сεбε симъ моимъ листомъ, кождому доброму, хто на нεго по- 
смотрит або чтучи εго въслышит, кому будεт потрεб того вεдати, 
нинεшнимъ и потом будyчимъ. 

Што ж прадал2 єсми имεнє своє власноє, jтчизнє, ничимъ 
никому нεпεнноє, бεз жадного припужεнz и намовы, лεч самъ 
своεю доброю волεю, котороє имεнє мεл єсми в повεтε Крεмu- 
нεцком на имu Цѣцыновцы, кн(я)зю Zну, εго м(и)л(о)сти с кн(я)- 
жать литовских, з Бjжє ласки бискупу вилεнскому, за jсмъсотъ 
коп и за тридцат коп грошεи монεты Вεликого кнuзства Литов- 
ского, личачи по дεсuти пεнεзεи въ грош, jбεл вεчно со всими 
пожитки, то εсть з людми путными и тuглыми, и з ихъ змлuми и 
службами, и платы грошовыми и мεдовыми, бобровыми, кунич- 
ными, и з зεмлuми пашными и бортными, и з сεножатми, з лεсы, з 
дyбровами, з гаи, з озεры, з рεками и з рεчками, з болоты, съ ставы 
и ставищи, и з млыном и з ихъ вымεлки, и з ловы звεриными и 
пташьми, и з бобровыми гоны, так долго и широко, zко дεд мой, 
кн(я)зь Алεксандро Сεнкгушкович3, и jтεц мой, и z самъ дεр- 
жалъ, со всимъ с тымъ, как сu тоє имεнє з людми и зεмлuми y 
своих границах здавна в собε маεт, ничого на сεбε нε jставуючи. 
Маεт εго м(и)л(о)сть кн(я)зь Zн, бискуп вилεнский, того имεнz 
Цѣцыновцовъ со всимъ с тым увεрхy мεнεным так вжывати и 
дεржати, zко своεго власного jтчизного, и вжε волεн будεт εго 
м(и)л(о)сть тоє имεнє кому хотuчи даровати, продати, замεнити 
и на ц(е)рков  Бjжю записати, розширити, прибавити и людми 
jсадити, и ку своєму налεпшому вжиточному jбεрнути, zко εго 
м(и)л(о)сть налεпεй бyдεт розyмεти. 

Ани кн(я)зю Андрεю вышεй мεнεному, ани моεй жонε, ани 
дεтεм н(а)шимъ, ани потомком и близким н(а)шим в тую продажу 
н(а)шу вжε нεпотрεб устyпати сu, а ничим yзрyшивати. Маεт εго 
м(и)л(о)сть кн(я)зь Zн, бискуп вилεнский, и εго м(и)л(о)сти по- 
томки, тоє имεнє Цѣцыново дεржати вεчно навεки. И на тоє єсми 
εго м(и)л(о)сти дал сεс мой листъ з моεю пεчатю. 

А при том были и того сут добрє звεдоми, пан Василεй 
Богданович Чиж, конюший дворный гос(пода)рьский, дεржавца 
кричовский и анинский, а кнuз Сεмεн Богданович Jдинцεвича, 
городничий городεнский, а кнuз Иван Андрεєвич Полубεнский. И 
__________ 
 

1 Так в ркп, слід читати Санкгушковича. 
2 Так в ркп, слід читати продал. 
3 Так в ркп, слід читати Санкгушкович. 
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просил єсми их м(и)л(о)сти j пεчати. И их м(и)л(о)сть на мою 
прозбу вчинили: пεчать свой приложили к сεму моεму листу. 

П(и)сан y Вилни под лεт Б(о)ж(его) нар(о)ж(енья) 1534 годy, 
м(е)с(я)ца мар(та), 20 д(е)нь. Индиктъ 7. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4798, К. 1. 
Пергамент. Розміри: 55х34,4 см. Кількість стрічок — 
15. Стан збереження — відмінний. Чорнило темно-
коричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. На- 
тиск сильний. Перша літера написана олівцем. Збе- 
реглося чотири печатки чорного кольору, кожна з 
яких прив’язана плетеним шнурком червоного кольо- 
ру. Ім’я писаря відсутнє. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. III. (1432–1534) — Lwów, 
1890. — № CDLXXX. — S. 458–459. 

 
 
№ 15. 1534, вересня 22. Вільно. — Лист підтвердний великого 
князя литовського Сигізмунда I Старого продажного запису 
маршалка господарського князя Андрія Михайловича Сангушко- 
вича Кошерського, віленському біскупу, князю Яну з князів 
литовських (позашлюбного сина короля), маєтку Цеценівці в 
Крем’янецькому повіті за 830 кіп грошів. 

 
Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стью корол полский  
и вtликий кнuзь литовский, руский, пруский,  

жомоитский и мазовtцкий и иных. 
Чинимъ знамtнито симъ н(а)шимъ листомъ, хто на нtго по- 

смотрить або чтучи єго вслышить, нынtшнимъ и потомъ буду- 
чимъ, кому будtт потрtб того вtдати. 

Повtдилъ пtрtд нами кнuзь Zн, єго м(и)л(о)сть бискуп вилtн- 
ский, иж jткупилъ Y маршалъка нашtг(о) кнuзu Андрtz Михаи- 
ловича Санкгушковича Коширског(о) имtнє єго власноє jтчизноє 
в повtти Крtмuнtцкомъ на имu Цtцынtвцы за jсtмъсот и за 
тридцат коп грошtй монtты Вtликог(о) кнuзства Литовского на 
вtчность, на што ж кнuз бискуп єго м(и)л(о)сть и листъ купчий 
пjд пtчатю кнuзu Андрtz Коширског(о) и под свtдомомъ и 
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пtчатми нtкоторых врuдников наших пtрtд нами вказывалъ. И 
жtдал єго м(и)л(о)сть нас, абыхмо тую куплю єго м(и)л(о)сти jноє 
имtнє прtрtчоноє Цtцынивцы потвtрдили єго м(и)л(о)сти нашимъ 
привильємъ на вtчность. А такъ мы тjг(о) листу купчjг(о) jглt- 
давши, росказали єго слово jт слова в сtсь н(а)шь листъ Yписати. 
Которыи жt такъ сu в собt маєть: Z, кнuзь Андрtй Михаилович 
Сtнкгушковича Коширьский, маршалокъ г(о)с(по)д(а)рu королu 
єго м(и)л(о)сти, вызнаваю самъ на сtбt симъ моимъ листомъ каж- 
дому доброму, хто на нtго посмотрить або чтучи єго вслышит, 
кому будtт потрtб тjг(о) вtдати, нынtшнимъ и потомъ будучимъ. 

Што ж продал єсми имtнє своє власноє, ничимъ никому нt 
пtнноє, бtз жаднjг(о) принужtнz и намовы, лtч самъ своєю доб- 
рою волtю, котороє имtнє мtл єсми в повtтt Крtмuницкомъ на 
имu Цtцынjвцы кнuзю Zну, єго м(и)л(о)сти с кнuжат литjвских 
Божtє ласки бискупу вилtнскому, за jсмъсот кjп и за тридцат 
кjп грошtй монtты Вtликjг(о) кнuзства Литjвскjг(о), личtчи по 
дtсuти пtнtзtй в грош, jбtл вtчно сj всими пожитки, тоєcть з 
людми путными и тuглыми, и з ихъ зtмлuми, и службами, платы 
грошовыми и мtдовыми, бобровыми, и куничными, и з зtмлuми 
пашными и бjртными, и з сtножатми, з лtсы, з дубровами, з гаи, 
и jзtрами, и рtками, и рtчками, з болоты, съ ставы, ставищи и з 
млыны и ихъ вымtлки, и ловы звtриными и пташими, и з бобро- 
выми гоны такъ долго и широко, zко дtд мой, кнuз Алtксандро 
Сjнкгушкович, и jтtцъ мой, и z самъ дtржал, и сj всимъ стымъ, 
какъ сu тоє имtнє з людми и з зtмлuми Y своих границах здавна  
в собt маєт, ничим на сtбt нt jставуючи. 

Маєт єго м(и)л(о)сть кнuз Zн, бискуп вилtнский, тjг(о) 
имtнz Цtцынивцив сj всимъ с тымъ вtрху мtнtнымъ такъ вжива- 
ти и дtржати, zко своєго власнjг(о) jтчизнjг(о). И вжо волtн 
будtт єго м(и)л(о)сть тоє имtнє кому хотuчи даровати, продати, 
замtнити, на цtркjв Божю записати, розширити, и прибавити, и 
людми jсадити, и ку своєму налtпшому и вжиточному jбtрну- 
ти zко єго м(и)л(о)сть налtпtй будtт розумtти. А мнt, кнuзю 
Андрtю, вышt мtнtному, ани моєй жонt, ани дtтtмъ н(а)шимъ, 
ани потомъкомъ и близкимъ н(а)шимъ в тую продажу нашу вжt 
нt потрtб Yступатисu, а ничимъ Yзрушивати. Маєт єго м(и)л(о)сть 
кнuз Zнъ, бискуп вилtнский, и єго м(и)л(о)сть потомъки тоє 
имtнє Цtцыново дtржати вtчнt и навtки. И на тоє tсми єго 
м(и)л(о)сть дал сtс мой листъ з моєю пtчатю. 
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А при томъ были к тому-то добрt звtдоми: пан Василtй 
Бjгданович Чыж, конюший дворный г(о)с(по)д(а)рьский, дtржав- 
ца кричjвский и аинский, а кнuз Сtмtн Богданович Jдинцtвича, 
городничий городtнский, а кнuз Иван Андрtєвич Полубtнский. И 
просил єсми ихъ м(и)л(о)сти j пtчати. И ихъ м(и)л(о)сть на мою 
прозбу вчинили, пtчати свои приложили к сtму моєму листу. 

Писан Y Вильни под лtты Божєго нарожtнz тисtча пuтсо- 
тог(о) тридцат чtтвtртог(о) году и мtсtца маz двадцатог(о) днu, 
индикта сtмог(о). 

И на жtданє кнuзu Zна, єго м(и)л(о)сти бискупа вилtнскj- 
г(о), тоє tсми вчинили, jноє имtнє Цtцыновцы потвtржаємъ єго 
м(и)л(о)сти тымъ-то привильємъ вtчно и навtки нtпорушно сj 
всими людми тог(о) имtнz путными и тuглыми, и ихъ зtмлuми 
пашными и бjртными, и с сtножатми, з гаи, и лtсы, и боры, и 
дубровами, и з ловы звtриными и пташими, и с озtры, и рtками, и 
рtчками, и съ ставы, ставищи, и з млыны и их вымtлки, и з бобро- 
выми гоны, и съ службами всими тых людtй, и з данми грошо- 
выми и мtдовыми, и сj всими иными платы, и доходы, и пожит- 
ки, zкъ сu тоє имtнє прtрtчоноє само в собt и в границах, и в 
обыходtх, uко  ихъ маєт. Волtн єго м(и)л(о)сти тую куплю свою 
jтдати, продати, замtнити и на костtл записати, и єго розширити, 
и прибавити, и ку своєму лtпшому и вжиточному jбtрнути, zко 
самъ налtпtй розумtючи вjдлє купли своєє и листу купчjг(о). 

А на твtрдость тjг(о) и пtчат нашу к тому н(а)шому при- 
вилью привtсити єсмо казали. 

П(и)сан Y Вилни под лtты Божєго нарожtнz тисtча пuтсот 
тридцат чtтвtртог(о), м(е)с(я)ца сtнтuбрu двадцат второг(о) днu, 
индикта jсмjг(о). 

Михайло, писар, дtржавца мtдницкий и стоклишский. 
Sigismundus Rex1 

Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4799, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 66,5х46,3 см. Кількість стрі- 
чок — 26. Стан збереження — відмінний. Чорнило 
темно-коричневе. Скоропис. Почерк писаря вираз- 
ний. Натиск сильний. Перша літера з візерунком. 
Документ підписано Сигізмундом I Старим (латина). 
Збереглася печатка червоного кольору із гербом 

__________ 
 

1 Особистий підпис короля Сигізмунда I Старого. 
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“ Погоня”, яка прив’язана плетеним шнурком мали- 
нового кольору. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. III. (1432–1534) — Lwów, 
1890. — № CDXCIV. — S. 474–475. 

 
 

№ 16. 1534, листопада 10. Вільно. — Лист підтвердний велико- 
го князя литовського Сигізмунда I Старого продажного запису 
Миколая та Яна Радзивілів віленському біскупу Яну, з литов- 
ських князів (позашлюбному сину короля), на маєтки Дунаїв, 
Куликів і Рудка в Крем’янецькому повіті за 560 кіп грошів. 

 
In nomine Domini amen.  
Quoniam ea que in humanis aguntur facile oblivionis obducuntur 

caligine nisi litterarum ministerio et monimentis posteritatis commen- 
data fuerint noticie. Ad perpetuam proinde rei memoriam NOS 
Sigismundus dei gratia Rex Polonie, Magnus Dux Lithuanie, Russie, 
Prussie, Samogithie, Masovie etq[ue] dominus et heres. Significamus 
tenore presencium quibus expedit universis et singulis, p[rese]ntibus et 
futuris harum noticiam habituris. Q[uam] cum Reverendus in Christo 
pater dominus Joannes ex Ducibus Lithuanie Episcopus Vilnen[sis]. 
Sincere nobis dilectus exhibitis coram nobis literis originalibus Genero- 
sorum Nicolai et Joannis Radivil Castellani Trocensis filiorum eorum et 
testium quorundam fide dignoru[m] appensione com[m]munitis salvis 
et illesis vendicionem bonorum certor[um] Dunaijow, Kulijkow et Rud- 
ka intra districtum Cramenecensem consistencium per ipsos Nicolaum 
et Joannem sibi factam continentibus supplicaverit nobis. Ut eas ipsas 
venditorias l[itte]ras et contenta meis approbare et confirmare dignare- 
mur. Quarum quidem l[itte]rarum tenor de verbo ad verbum sequitur et 
est talis NOS NICOLAUS et Joannes Radiwil Castellani Trocen[sis] 
fraters germani indivisi. Ad perpetuam rei memoriam, significamus te- 
nore p[rese]ncium quibus expedit universis p[rese]ntibus et futuris pre- 
sentes literas inspecturis. Visuris, lecturis et audituris Recognoscimus 
his l[itte]ris nostris quod nos non compulsi nec coacti nec aliquo dolo 
circumventi. Sed matura deliberacione intra nos prehabita bona materna 
in terra Volnien[sis] et districtu Cremenecen[sis] sitta, videl[ice]t villas 
n[ost]ras Dunaijow, Kulikow et Rudka R[everendissi]mo ac Ill[ustrissi]mo 
in Chr[ist]o patri et Domino d[omi]no Joanni ex Ducibus Lithuanie dei 
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gr[ati]a Episcopo Vilnen[sis] etc vendidimus venicione perpetua et 
irrevocabile pro summa quingentaru[m] sexagenaru[m] numeri et mo- 
nete lithuanicalium sexaginta grossos in qualibet sexagena computan[t]. 
Quam su[m]mam integre et innumerata peccunia a sua R[everendi- 
ssi]ma et Ill[ustrissi]ma D[omi]ne accepimus et manualiter lenavimus. 
Quequidem bona et villas prefatas Dunaiow, Kulikow et Rudka sue 
R[everendissi]me et Ill[ustrissi]me d[omi]ni libere et hactenus pacifice 
per nos possessa tradidimus et possessione eorum in perpetuum condes- 
cendimus cum omni iure utilitate et dominio necnon l[itte]ras et muni- 
menta omnia ad prefata bona seu villas superius expressas spectancia 
sue R[everendissi]me ac Ill[ustrissi]me D[omi]ni porreximus nil iuris et 
proprietatis amplius pro nobis et successoribus n[ost]ris reservan[t] hoc 
est cum servis, quos vulgo vocant puthnii hominibus, daciis, colonis, 
servilibus et eorum serviciis tributo peccuniario et mellis, castorum et 
mardur[um]1 venacionibus cum omnibus solucionibus proventibus, uti- 
litatib[us] cum terris predioru[m] mellificioru[m] pratis, silvis, nemori- 
bus, borris, mericis, paludibus, lacubus, piscinis, fluminibus, molen- 
dinis et eorum emolumentis venacionibus feraru[m] avium aucupiis. 
Stagnis cum omnibus hiis proventibus, que ad eadem bona spectabant 
et pertinebant. Ita ut generalitas specialiti et specialitas generalitati 
econverso non deroget ita longe late et circumferencial[ite]r ut ipse 
ville v[idelice]t Dunaijow, Kulikow et Rudka prefate sunt per nos  
et predecessores n[ost]ros possesse in suis limitibus et terminis ab 
aliisq[ue] bonis vicinoru[m] districte prout soli terminiimus habuimus 
possedimus nihil amplius et ex nunc in prefatis bonis utilitatis et fructu- 
um pro nobis et successoribus n[ost]ros reservando. Licebit ecia[m] 
prefato R[everendissi]mo ac Ill[ustrissi]mo d[omi]no et successoribus 
eius villas et bona prefata vendere donare alienare, com[m]utare impig- 
norare ampliare et in usus suos quos noverit sua R[everendissi]ma ac 
Ill[ustrissi]ma D[omi]cio et successores eius meliores convertere et in 
eventum si qiuspiam successorum seu consanguineoru[m] n[ost]rum 
prefata bona et villas per nos venditas ab R[everendissi]mo ac Ill[ustris- 
si]mo d[omi]no quoq[uo] repetere velit et velint. Nos Nicolaus et Joan- 
nes fratres prefati pollicemur obligamur omnem eviccionem ipsi R[eve- 
rendissi]mo ac Ill[ustrissi]mo d[omi]no et successoribus facere et nihil 
damni permittere sed in possessione pacifica sua R[everendissi]ma ac 
Ill[ustrissi]ma D[omi]cio impensa n[ost]ra fueri et deffendere tocies 

__________ 
 

1 Від martens (куниці), martes (куниця)? 
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quocies necesse fuerit coram quibuscunq[ue] Iudicibus et tribunalibus 
eviccionem pollicemur p[rese]ntibus Illustris ac Generosis Dominis 
Vassilio Michailowicz Kowalski, Iwan Wisniowski Tenutario in Eiixi- 
iski Ducibus, Alberto Kmitha Tenutario Wilkomirien[sis] et Onixti Bo- 
howitin Piotrowicz Schumbarski et aliis fide dignis testibus. Actum et 
Datum Vilne die dominica Indica Anno domini Millesimo Quingente- 
simo Tricesimo Quarto N[ost]ris ac prefatorum testium sub sigillis 
NOS itaq[ue] Rex et Magnus Dux attenden[t] l[itte]ras ipsas et in eis 
contenta esse licita et iuri consona supplicationi ipsius domini Episcopi 
velut iuste et racionabili benigne amicien[t] l[itte]ras preinsertas ac om- 
nia et singula contenta in eis in earumq[ue] omnibus et singulis punctis 
clausulis et articulis approbandum et confirmandum duximus Approba- 
musq[ue] et confirmamus per presentes robur firmum et perpetuo 
inviolabiliterq[ue] duraturum eis decernentes. Harum quib[us] sigillum 
nostrum Magni ducatus est sub appensum testimonio l[itte]rarum 

Datum Vilne feria tercia in vigilia Sancti Martini pontificis et con- 
fessoris Anno domini Millesimo quingentesimo tricesimo quarto Regni 
vero et Magni ducatus n[ost]rorum vigesimo octavo. 

Presentibus Magnificis et Generosis Alberto Gastholth Comite in 
murata Geranoijnij Palatino Vilnen[sis] Cancellarioq[ue] n[ost]ro Magni 
ducatus Lithuanie Capitaneo Bielscensi et Mosiren[si], Georgio Nicolai 
Radiwil Castellano Vilnen[si] Campiductore supremo et Marsalco curie 
Magni ducatus nostri Capitaneo Grodnensi et Lidensi, Andrea Nijemi- 
jerowijcz Kijowiensi, Stanislao Alberti Gastolth Comite de prefata Gie- 
raijnoij murata Nowogrodensi palatinis, Joanne Nicolai Radivil pincer- 
na Tenutario Cawnensi Vashiliscen[si] et Markoviensi, Gregorio Gre- 
gorii Ostikowicz structure mense n[ost]re, Joanne Steczko de Dolo- 
bowo Marsalco nostris sincere ac fidelibus dilectis. Per manus Nobilis 
Venceslai Nicolai de Morishogola Secretarii nostri Qui presencia a 
nobis habuit in commissis. 

Sigismundus Rex1 
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4795, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 62х45,3 см. Кількість стрічок — 
31. Стан збереження — відмінний. Чорнило темно-
коричневе. Почерк писаря виразний. Натиск силь- 
ний. Документ підписано Сигізмундом I Старим. 

__________ 
 

1 Особистий підпис короля Сигізмунда I Старого. 
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Збереглася печатка червоного кольору із гербом 
“ Погоня”, яка прив’язана двокольоровим (жовтий 
та червоний) плетеним шнурком. 

 
 

№ 17. 1535, травня 16. Туличів. — Лист продажний князя 
Петра Михайловича Острожецького князю Василю Михай- 
ловичу Сангушковичу Ковельському на маєток Туличів за 400 
кіп грошів. 
 

Z, кн(я)зь Пtтръ Михайлович jстрожtцкий, чиню zвно и 
сознаваю самъ на сtбt симъ моимъ листtмъ, нинtшнимъ и на по- 
том будучим, кому будtт потрtб того вѣдати або чтучи єго слы- 
шати, што ж продал єсмо на вѣчность кн(я)зю Василю Михай- 
ловичу Сонкгушкtвича Ковtлскому tго м(и)л(о)сти, кн(я)г(и)ни и 
ихъ м(и)л(о)сти дѣтtмъ имtнє, выслугу мою, в повѣтt Володи- 
мtрскомъ на имz Туличовъ за чотыриста коп грошtй монtты и 
личбы Вtликого кн(я)зтва Литовского по дtсzти пѣнzзtй Y грошь, 
котороє жь имtнє выслужилъ єсми на г(о)с(по)дарѣ н(а)шомъ 
славноє памtти Алtксандрt, короли єго м(и)л(о)сти, а продал єсми 
єго м(и)л(о)сти тоє вышшо мtнtноє имtнє вѣчно и на вtчныи часы 
нtпорушно з дворомъ моимъ, с полми пашными того двора и сtно- 
жатми, з людми и зъ ихъ подачками и роботами, и з ихъ зtмлzми 
пашными и бортными, съ сtножатми, з лtсы и з дубровами, з ло- 
вы звtриными и пташими, з рtками и з рtчками, и з болоты, съ 
ставы и съ ставищи, з млыны и з ихъ вымtлками, и зо всимъ с 
тымъ, какъ z тоє имѣньє самъ дtржал и как сz тоє имtнє съ 
стародавна Y своих границах маєт, ничого на сtбt нt выймуючи  
и на потомки мои. 

Волtн кн(я)зь Василtй єго м(и)л(о)сть и єго м(и)л(о)сти кн(я)- 
г(и)нz, и ихъ м(и)л(о)сти дѣти и потомки тоє вышшо мtнtноє 
имѣньє продати и jтдати, и замtнити, и на ц(t)рков Божю за- 
писати, и къ своєму лtпшому пожитку jбtрнути, zко самъ на- 
лtпtй розумtти будtть, а z, кн(я)зь Пtтръ, жона и дtти мои, и 
ближнии и потомки н(а)ши нt маємъ сz в тоє имѣньє ничимъ 
въступати, а ни тоє купли єго м(и)л(о)сти зрYшити. И которыи 
листы, твtрдости привилz, г(о)с(по)даръскии потвtржtнz на Ту- 
личов и листъ сYдовый, што єсми мѣл право з лѣтовскими j зtмлю 
туличовскую, тыи вси листы єго м(и)л(о)сти єсми дал. И на то єсми 
єго м(и)л(о)сти дал сtй мой листъ з моєю пtчатью. 
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А при томъ были к тому добрt свѣдоми г(о)с(по)д(и)нъ jт(t)цъ 
вл(а)ди(к)а володимtрский и бtрtстtйский Иjна, а пан Василtй 
Сtмашкtвич, а пан Фtдоръ Сtрбин, а пан Пtтръ Калусовский.  
И жtдал єсми ихъ м(и)л(о)сть j пtчати, и их м(и)л(о)сть на моє 
жtданє то вчинили и пtчати свои приложили к сtму моєму листу. 

П(и)с(а)н в Туличовt под лtт(о) Бож(его) нарож(еня) 1535 
м(е)с(я)ца маz 17 дtн, индикта jсмый. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4785, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 53,5х30 см. Кількість стрічок — 
15. Стан збереження — добрий. Чорнило світло-
коричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. На- 
тиск сильний. Перша літера з візерунком. Зберег- 
лися місця від п’яти печаток, а також два плете- 
них шнурки (кожен з яких складається із зеленого 
та коричневого кольорів). На одному з них залиши- 
лась кустодія без печатки. Ім’я писаря відсутнє. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucię, wydane przez Bronisława Gorczaka, kon- 
serwatora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — 
Lwów, 1890. — № VIII. — S. 11–12. У цьому видані 
документ помилково датується 17 травня 1535 р. 
 

 
№ 18. 1536, травня 20. Вільно. — Лист підтвердний великого 
князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю 
Михайловичу Сангушковичу Ковельському на купівлю половини 
маєтка Туличова у Володимирському повіті на вічність. 

 
Жикгимjнт Божю м(и)л(о)стью корол полский,  
вєликий кн(я)зь ли(то)вский,  рyский, пруский,  

жомоитский, мазовєцкий и иныхъ  
Чинимъ знамεнито симъ нашимъ листомъ, хто на нεго посмот- 

рить, або чтучи єго yслышить, нынεшнимъ и потомъ будучимъ, 
кому бyдεть потрεбъ того вεдати. 

Билъ намъ чоломъ кн(я)зь Василєй Михайловичъ Санъкгушко- 
вича Ковεльский j томъ, штjж продалъ εму имεньε, выслугy 
свою, y повεтε Володимεрьскомъ половицу Туличова кн(я)зь 
Пєтръ Михайловичъ Jстрожεцкий, за чотыриста копъ грошεй мо- 
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нєты Вєликого кн(я)зства Литовъского на вεчность, котороє jнъ 
выслужилъ на братε нашомъ, славноє памεтε Алεксандрε, короли 
єго м(и)л(о)сти, з дворомъ своимъ, и с польми пашными того 
двора, и сεножатми, з людьми со въсими ихъ подачъками и 
роботами, и со всимъ с тымъ, zкъ jнъ самъ к рукамъ своимъ тоε 
имεньє дεржалъ и zкъ сu то съ стародавна в собε мεло, которого 
жъ имεньz jнъ самъ з жоною, и з дεтьми, и с потомъки, и з 
ближними своими вεчнε сu вырεкъ, ижь вжо нε мають в то ничим 
сu yступати и никоторыми причинами того подъ кн(я)зємъ Васи- 
льεмъ поискивати. И листъ свой на паръкгамεнε писаный подъ 
пεчатью своεю и подъ свεдомомъ и пεчатьми з людεй добрыхъ єму 
далъ, и тεжъ привилεй нашъ за чимъ кн(я)зь Пεтръ тоє имεньε 
дεржалъ и листъ брата нашого Алεксандра, королu єго м(и)- 
л(о)сти, єму жъ jтдалъ, гдε ж кн(я)зь Василεй тотъ листъ єго 
продажный и привилεй наш и листъ королu Алεксандровъ пεрεд 
нами покладалъ. 

Ино на привильи нашомъ jписано, ижъ єсмо за εго к намъ 
вεръную службу половицу того имεньz Туличова, которyю дεр- 
жалъ Фεдько Тyличовъский водлε данины брата нашого Алεксанд- 
ра, королu єго м(и)л(о)сти, кн(я)зю Пεтру и єго жонε, и дεтεмъ  
и напотомъ будучимъ ихъ счадкомъ з людьми и со всими ихъ 
зεмлuми пашными и бортными, съ сεножатьми, з лεсы, боры, и з 
даньми грошовыми, и мεдовыми, бобровыми, куничными, с озεры, 
з рεками и рεчъками, съ ставы и зъ ставищи, з млыны и ихъ 
вымεлками, и со всими ихъ зεмлuми и пожитъки, zк сu тоε имεньє 
съ стародавна y границахъ своихъ мεло на вεчность потверъдили. 
А к тому на листε брата нашого, королu Алεксандра, и тεжъ на 
томъ жε привильи нашомъ выписано, ижь зεмuнинъ володимирь- 
ский Тирика хотεлъ половину того имεньz Туличова бεз дозволε- 
ньz брата нашого на вεчность продати. И єго м(и)л(о)сть тую 
половину кн(я)зю Пεтру дозволилъ в оного зεмuнина по близкости 
купити. А тому Тирику приказалъ, абы jноє половины никому 
иному мимо кн(я)зu Пεтра нε продавалъ. Ино, дεй, кн(я)зь Пεтръ 
тоєва право своє єму спустилъ. 

И билъ намъ чоломъ кн(я)зь Василεй Ковεльский, абыхмо при 
той купли єго зоставили и листом нашимъ на вεчность то єму 
потвεръдили, j чомъ жо и пановε рада н(а)ша Вεликого кн(я)зства 
насъ за нимъ жεдали. А такъ мы привильz нашого кн(я)зю Пεтрy 
даного и листу королu єго м(и)л(о)сти Алεксандрова и тεж листу 
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εго купъчого jглεдавъши, з ласки нашоє на чоломъбитьє εго то 
вчинили, на то дали єму сεсь нашъ листъ и тyю куплю єго пот- 
вεръжаємъ нашимъ листомъ вεчно єму и εго кн(е)гини, и ихъ 
дεтεмъ и напотомъ будучимъ ихъ счадкомъ. 

Маεть jнъ тyю половинy имεньz Туличова, выслугу кн(я)зu 
Пεтрову, з людми и со всими ихъ и со всими ихъ зεмлuми паш- 
ными и бортными, и з сεножатьми, з лεсы, боры, и з даньми гро- 
шовыми, и мεдовыми, бобровыми, и куничными, и с озεры, з рε- 
ками и рεчъками, съ ставы и ставищи, з млыны и ихъ вымεлъки, и 
со всими ихъ зεмлuми и подачками, и со всимъ с тым, zк сu тоє 
имεнεи съ стародавна y границахъ своихъ маεть, водлε данины 
Алεксанъдра, королu єго м(и)л(о)сти, и потвεръжεньz нашого, zк 
кн(я)зю Пεтрy на твεрдостuхъ єго было то jписано. А што сu 
дотычεтъ дрyгоε половицы того имεньz Тyличова, єстли кн(я)зь 
Василεй тую половинy в оного зεмuнина Тирика або въ εго по- 
томъковъ купитъ, тогды маεтъ такεж дεржати то навεчныε часы, а 
тот Тирикъ або εго потомъки мимо кн(я)зu Василu Ковεлского нε 
мают того никому продавати, и волεнъ jнъ тамъ собε розъши- 
рити, прибавити и къ своєму лεпъшому а вжиточъному jбεрнути, 
zкъ самъ налεпεй розумεючи. 

А на твεрдость того и пεчат(ь) нашу казали єсмо привεсити къ 
сεму нашому листy. 

Писан y Вилни под лεть Бjжεго нарожεнz тисuча пuтсот 
тридцать шостого року, м(е)с(я)ца маz двадцатого днu, инъдикта 
дεвuтогj. 

Михайло писарь  
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4786, К. 1. 
Пергамент. Розміри: 66х40,5 см. Кількість стрічок — 
24. Стан збереження — добрий. У верхній правій 
частині дві плями округлої форми. Чорнило світло-
коричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. На- 
тиск сильний. Перша літера з візерунком. Зберегла- 
ся печатка червоного кольору із гербом “Погоня”, 
яка прив’язана плетеним шнурком червоного кольору. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucię, wydane przez Bronisława Gorczaka, kon- 
serwatora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — 
Lwów, 1890. — № XXX. — S. 28–30; Блануца А.В. 
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Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 
1529–1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-
економічні аспекти // Український історичний жур- 
нал. — 2010. — №1. — С. 62–63.  

 
 

№ 19. 1536, жовтня 12. Вільно. — Лист обміну маршалка 
Волинської землі, володимирського старости, князя Федора 
Андрійовича Сангушковича Кошерського з королевою Боною 
маєтку Ставрів біля Луцька на маєток Лепесовку Креме- 
нецького повіту. 

 
Z, кн(я)зь Фεдоръ Андрѣεвичь Сонкгyшковича, маршалокъ 

зεмли Волынскоє, староста володимεрьский, zвно чиню симъ 
моимъ листомъ. 

Котороε войтовъство мѣста Лyцкого со всимъ имεньємъ лεжа- 
чим, што кy томy войтовствy надано и въ прывильzхъ воитовъ- 
скихъ jписано и yмεцнεно єсть, и со всимъ правомъ и властъно- 
стью, zк ж сu тоε войтовъство само в собѣ и в пожиткохъ своихъ 
маєть, кyпити рачила на сεбε на вѣчность г(о)с(по)д(а)р(и)ни н(а)- 
ша, королεваu εε м(и)л(о)сть и вεликаu кнεг(и)ни Бона, за дозво- 
лεньємъ г(о)с(по)д(а)ра королu εго м(и)л(о)сти y войтовоє Лyцкоε 
Zновоε Сыкънаротовоε Зофѣи в зuтu εε Андрѣu Жεлεзка и в 
жоны εго Гальжки, а y Фалибовъского и в жоны εго Ганны. Ино ж 
и z, кн(я)зь Фεдоръ Андрѣεвичь Сонкгyшковича, дεржy под собою 
мεновнымъ jбычаємъ и сyмою пѣнuзεй jдъно имεньє войтовъства 
Лyцкого на имu Ставровъ, котороε жъ имεньє водлyгъ права маль- 
барьского посполь и з воитовъствомъ вышεй мεнεным Лyцкимъ 
правомъ звεръхности своεε г(о)с(по)д(а)рьскоє такε ж и листь 
г(о)с(по)д(а)р(ы)ни н(а)ша jкупити в мεнε хотεла, а  г(о)с(по)д(а)рь 
εго м(и)л(о)сть εи м(и)л(о)сти того дозволити рачилъ. 

Билъ єсми ч(о)ломъ εε м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)р(и)ни н(а)шой 
м(и)л(о)стивой, абы εε м(и)л(о)сть ласкy свою вчинила и прεд сu 
мεнε с того имεньz Ставрова нε рyшала на вѣчность, а на противкy 
того взuла бы εε м(и)л(о)сть jт мεнε іншого. Што jтмѣною zко 
ж εε м(и)л(о)сть на чоломъбитьє моє то вчинити рачила, мεнε при 
томъ имεни Ставровε посполь з г(о)с(по)д(а)рεмъ εго м(и)л(о)стью 
зоставила на вѣчность, zко то ширεй листы г(о)с(по)д(а)рu королu 
εго м(и)л(о)сти и εε м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)р(ы)ни н(а)шоє на то 
мнѣ даный jбмавuють. А z-мъ εε м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)р(ы)ни 
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моεй напротивкy того имεньz Ставрова прырεкъ и симъ листомъ 
моимъ прырεкаю и записyю сu достати моимъ властнымъ накла- 
домъ jт дѣдичов и дати εε м(и)л(о)сти кy замкy εε м(и)л(о)сти 
Крεмuнцу имεньє Лεпεсовкy тамъ жε y повѣтε Крεмuнεцкомъ 
лεжачεε, такεжъ на вѣчность со всимъ тымъ, zкъ сu тоε имεньє 
само в собѣ и в границахъ, и в пожиткохъ своихъ маєт, jт того 
часy, zкъ εε м(и)л(о)сти тыми разы зъ г(о)с(по)д(а)рεмъ королεмъ 
εго м(и)л(о)стью до Корyны Польскоε εдyчи з границ литовскихъ 
выεдεть за чотыры нεдѣли бεзъ кождоε похибы в рyки старосты εε 
м(и)л(о)сти крεмuнεцкого, п(а)на Дахна Васильєвича. А кгды εи 
м(и)л(о)сть тоε имεньє подлугъ того листу моεго тεпεрεшнεго на 
тотъ рокъ положоный дамъ, тогды в тотъ жε часъ мають пану 
старостε εε м(и)л(о)сти пану Дахнy дεдичи в кого сu того имεнz 
достанку, тоε имεнє Лεпсовкy jбъεхати, границы в нεмъ εмy 
jказати и завεсти, абы εε м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)р(ы)нu н(а)ша 
маючи тоε имεнє к рyкамъ своимъ жаднεй jнεго трyдности ни 
чимъ нε мѣла, алε в сyпокойности єго кy томy замкy εε м(и)л(о)сти 
Крεмuнцy дεржала и вживала, и потомки εε м(и)л(о)сти на вѣчныε. 

А пакли быхъ u нεzко того нε пополънилъ и того имεньz 
Лεпεсовки по выεханьи εε м(и)л(о)сти зъ границъ литовскихъ y 
чотырεхъ нεдѣлuхъ кy замкy εε м(и)л(о)сти Крεмuнцy нε подамъ, 
тогды вольно εε м(и)л(о)сти бyдεть г(о)с(по)д(а)р(ы)ни моєй мεнε 
j то пεрεдъ г(о)с(по)д(а)рu εго  м(и)л(о)сти и до Корyны Польскоε 
з Вεликого кн(я)зьства позвати и j то со мною казати мовити, а u 
сu пεрεд г(о)с(по)д(а)рεмъ εго м(и)л(о)стью постановити и j то εε 
м(и)л(о)сти бεз кождоє вымовы в отъказε быти маю. 

И што кольвεкъ бы тεж εε м(и)л(о)сть чεрεзъ jный рокъ 
чотыры нεдѣли нε маючи в рyкахъ своихъ того имεньz Лεпεсовки 
в той рεчи шкодовала, тогды z вси jныε шкоды и наклады маю εε 
м(и)л(о)сти платεнъ быти и за всε про всε εε м(и)л(о)сти досыть 
yчинити. 

И на то далъ єсми εи м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)р(ы)ни моєй 
королεвой єи м(и)л(о)сти сεсъ мой листъ подъ моεю пεчатью. 

При томъ были и того добрε свѣдоми вεлεбныи и вεльможныε 
пановε: кн(я)зь Юрьи εго м(и)л(о)сть Фальчεвъский, бискyпъ лyцъ- 
кий и бεрεстεйский, а пан Иванъ Горностай, подъскарбий зεмъ- 
ский, маршалокъ и писаръ г(о)с(по)д(а)рьский, староста слонимъ- 
ский и мъстиб(о)говский, дεржавца дорсyнишский, зεльвεнский, а 
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пан Шимко Мацковичъ, тивун вилεньский, дεржавца yшпольский, 
пεнuнский и радуньский. 

А длu лεпшεго свεдомъz и твεрдости сεго моεго листy про- 
силъ єсми пановъ ихъ м(и)л(о)сти вышεй мεнεныхъ j пεчати ихъ 
м(и)л(о)сти къ сεмy моεмy листy. И их м(и)л(о)сть на прозбy мою 
то вчинили и пεчати свои прыложили къ сεмy моεмy листy. 

П(и)с(а)н y Вилни под лεты Бjж(ьего) нарож(енья) 1536, 
м(е)с(я)ца jктuб(ря) 12 дεн, индикт дεсuтый. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4800, К. 1. 
Пергамент. Розміри: 56х33,5 см. Кількість стрічок — 
25. Стан збереження — добрий. У лівій та правій 
верхніх частинах плями. Чорнило темно-коричневе. 
Скоропис. Почерк писаря виразний. Натиск сильний. 
Збереглося чотири плетених шнурки (кожен з яких 
складається із червоного та зеленого), на першому  
і третьому залишились печатки. Перша — світло-
коричневого, друга — чорного кольорів. Ім’я писаря 
відсутнє. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucię, wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — 
Lwów, 1890. — № L. — S. 52–54. 

 
 

№ 20. 1538, січня 05. Миляновичі. — Лист продажний волин- 
ського зем’янина Левка Ласковича Задибського князю Василю 
Михайловичу Сангушковичу Ковельському отчинного маєтку 
Задиби у Володимирському повіті за 500 кіп грошів. 

 
Z, Лεвко Ласкович Задыбский, зεмuнин зεмли Волынскоε, 

вεсполокъ и з жоною моεю Ганною, и з дѣтми н(а)шими, вызнаваю 
сим моим листомъ самъ на сεбε, кождомy доброму хто на нεго 
посмотритъ, або чтучи εго yслышит, нинεшнимъ и напотом 
будучим, комy будεть потрεб того дѣла вѣдати. 

Продал єсми на вѣчность имѣньε моε jтчизноε на имu 
Задыбы кн(я)зю Василью Михайловичy Сонкгушковича Ковεлско- 
мy и єго м(и)л(о)сти кн(е)гини, и дѣтεм, и напотом будучимъ их 
щадком за пuтсот копъ грошεй монѣты Вεликого кн(я)зства 
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Литовского, личачи по дεсuти пѣнuзεй y грош, тоεсть так долго и 
широко, zко сu мнѣ зостало на дεлу jт брата моεго, нεбожчика 
Фεдора со всими людми, платы и доходы, и зъ зεмлuми пашными, 
и сѣножатми, и дεрεвом бортнымъ, и зъ ставы и ставищи, зъ млы- 
ны, и их всuкими пожитки, zкии колвεкъ могуть быти пожитки 
вчинεны, и з ловы звεриными, и пташьими, и з бобровыми гоны, и 
со всuкимъ правомъ и дѣдицствомъ, ничого на сεбε сам, ни на 
жону, ни на дѣти, ани на ближних моих нε jставуючи. А который 
маю привильu твεрдости и листы, которыи бы колвεкъ к томy имѣ- 
нью моεму Задыбамъ прислушали, тыи вси єсми кн(я)зю Василью 
εго м(и)л(о)сти Ковεлскому jтдал и хотu бы пак который листъ за 
нεjбачεньεм моимъ y мεнε jстал, тот вжо нε маεт жадноε моци 
мѣти и бyду повинεн всuкими листы, которыи к томy имѣнью 
прислyшають, кн(я)зю Василью Ковεльскомy вεрнyти, и вжо кн(я)зь 
Василεй Ковεльский тyю кyплю єго м(и)л(о)сти в томъ имѣньи 
Задыбскомъ розширити, прибавити, людьми jсадити, и всuкии по- 
житки собѣ вчинити, zко сu єго м(и)л(о)сть налεпεй бyдεт видεти. 

И волεнъ εго м(и)л(о)сть jтдати, продати, замεнити, даровати 
и на ц(е)рковъ Божию jтписати, и во всεмъ волεнъ вчинити, zко 
властный дѣдизный панъ, а мнѣ вжо таz вышεй писанаz сyма 
пuтсотъ копъ грошεй сполна дошла. 

А при томъ были и того добрε свѣдоми: кн(я)зь Иван Андрѣ- 
εвич Полубεнский, а кн(я)зь Алεксандръ Фεдорович Порыцкий, а 
дворuнε г(о)с(по)д(а)рскии пан Пεтръ Богданович Загоровский, а 
пан Давыд Zцкεвича. Zко ж z, Лεвко Ласковича, тыхъ вышεй 
писаныхъ кн(я)жатъ и панuтъ просилъ j пεчати, и ихъ м(и)л(о)сть 
на мою прозбу вчинили, пεчати свои приложили. А длu лѣпшого 
свεдомьz и твεрдости и свою пεчать приложилъ єсми к сεмy моεмy 
листy. 

П(и)сан y Милεновичахъ под лѣт Бож(ьего) нарожεнu 1538, 
м(е)с(я)ца гεнварu 5 дεн, индикта пεрвого надεсεт. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4801, К. 1. 
Пергамент. Розміри: 46х30,5 см. Кількість стрічок — 
18. Стан збереження — добрий. Чорнило світло-ко- 
ричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. Натиск 
сильний. Збереглося п’ять плетених шнурків (кожен 
з яких складається із бордового та синього), на 
третьому та п’ятому залишились печатки чорного 
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кольору. Під третьою печаткою тріснута кусто- 
дія. Ім’я писаря відсутнє. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucię, wydane przez Bronisława Gorczaka, kon- 
serwatora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — 
Lwów, 1890. — № XCVIII. — S. 123–124. 

 
 

№ 21. 1538, листопад 71. Шумбар. — Лист записний Богови- 
тина Петровича Шумбарському з дружиною Софією зятю 
своєму, пану Яну Богдановичу Загоровському, маєтків Кокорєва 
та Динятина вартістю 500 кіп грошів та 40 золотих черлених 
замість приданого за дочкою Федорою в сумі 300 кіп грошів до 
того часу, поки їх не віддадуть. 

 
[Арк. 1] Z, Б(о)говитин Пεтрович Шумбарский и з жоною 

своεю Зофѣεю Андрεεвною, вызнаваεмъ симъ н(а)шимъ листомъ, 
кому будεт потрεб того вѣдать. 

Што εсмо з ласки милого Б(о)га зволили и дали дочкy н(а)шу 
паннy Фεдорy за п(а)на Zна Б(о)гдановича Загоровского, а так 
который посагъ готовых пѣнuзεй триста копъ грошεй мѣло пану 
Zну зuтю н(а)шому за дочкою н(а)шою прийти водлε jбεцанz 
н(а)шого, мы на тот час готовых пѣнuзεй нε маючы, поступили 
εсмо εму имεнz н(а)шого Кокорεва, а Динuтина, котороε имεнε 
маεмъ мы в пѣнuзεх в пuти сот копах грошεй литовскоε монεты и 
в полjсмuдεсuт золотых чεрлεных jт нεбожчика кн(я)зu Zна, 
бискупа познанского. 

Маεт пан Zн Загоровский, зuт нашъ, тоε имεнε в той сумε y 
трεхсот копах грошεй дεржати и вживати со всими ставы и 
пожитки, и доходы, которыи с тог(о) имεнz идут, и съпyсты 
ставов, который мают на пεрвый час прийти, а мы нε маεмъ до 
пεрвшого испyсту ставов тыхъ пѣнuзεй пану Zну jтдавати и того 
имεнz в нεго jкупати и з рук εго выймовати, поки jн пεрвший 
испустъ з ставов того имεнz возмεт, а как jнъ пεрвый спустъ с 
тых дву ставов к пожиткy своεму привεдεт, тогды мы маεмъ тыи 

__________ 
 

1 У виданні Патриції Кеннеді-Грімстед помилково вказано дату: 6 листопа- 
да (Kennedy-Grimsted P. The «Lithuanian Metrica» in Moscow and Warsaw... — 
S. 238). 
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пѣнuзи триста копъ грошεй зuтю н(а)шому jтложити, а jн маεт 
того имεнz намъ засu со всимъ постyпити. 

Нижли εстли бы мѣла волю королεваz εε м(и)л(о)сть за тоε 
имεнε тыи пѣнuзи пuтсот копъ гроший и полjсмzдεсuт золотых 
чεрлεных намъ jтложити, мы напротивку того стоzти нε можεмъ, 
и коли колвεк εε м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)рини н(а)шоε на то волu 
будεт пѣнuзи нам jтдати, мы маεмъ тыи пѣнuзи к рукамъ 
своимъ взuти и пану Zнy триста копъ гроший маεмъ дати, а jн 
хотu бы дождалъ або нε дождал спустy с тых ставовъ, тогды прεд 
сu маεт пѣнuзи свои триста копъ гроший принuти, а того имεнz 
королεвой εй м(и)л(о)сти поступити. 

А того, Б(о)жε вховай, εстли бы над зuтεм н(а)шимъ, паномъ 
Zномъ або дочкою н(а)шою, жоною εго, Б(о)жz волz стала 
смεрть зашла, дεтεй нε мεвши, а мы быхмо того имεнz в нεго нε 
jкупили, тогды в той сyмε y трεхсот копах грошεй маεмъ с паномъ 
Zномъ або братεю εго заховатисu || [Арк. 2] водлε Статутy прав 
зεмскихъ и подлугъ листy εго вεновного, который jн жонε своεй, 
дочцε н(а)шой, дал. А остатку сумы пѣнuзεй, то εсть y двусот 
копахъ грошεй и в полjсмzдεсит золотых чεрлεных, которыи мы 
на томъ имεни маεмъ, маεт намъ пан Zн Загоровский того имεнz 
поступити бεз кождого гамованz. И того тεж, Б(о)жε милый, рач 
вховати εстли бы на нас jбεюх смεрть пришла, а тоε бы имεнε в 
п(а)на Zна, зuта н(а)шого, прεд сu в той сумε было, тогды сыновε 
и дочки, або зuти н(а)ши мают сu в томъ с нимъ справовати 
водлугъ того листу и тεпεрεшнεε вмовы н(а)шоε. 

И на то εсмо  пану Zну Зогоровскому, зuтю н(а)шому, дали 
сεс наш листъ з нашою пεчатю. 

А при томъ были и тому добрε свεдоми и пεчати свои на нашу 
прозбy к сεму н(а)шому листy приложили, кн(я)зь Василεй Фεдо- 
рович Чεтвεртεнский, пан Станислав Фалчовский, староста крεмu- 
нεцкий, пан Лεв Патиεвич Тишкεвича, пан Сεмεн Цата. 

П(и)сан в Шумбарε под лεт Бож(его) нарож(енья) 1538, 
м(е)с(я)ца ноzбр(я) 7 дεн, индикт 12. || 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4787, К. 1–2. 
Папір. Водяний знак — «кабан» — міститься на 
першому аркуші. Загальні розміри: 42,4х32,2 см. Роз- 
міри аркушів текстової частини: 21,2х32,2 см. Кіль- 
кість стрічок: Арк. 1 — 32, Арк. 2 — 15. Стан збере- 
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ження — добрий. У місцях згину папір надірваний. 
Чорнило темно-коричневе. Скоропис. Почерк писаря 
виразний. Натиск сильний. Збереглося п’ять печаток 
під паперовою кустодією. Ім’я писаря відсутнє. 

 
 

№ 22. 1543, березня 04. Краків. — Лист обміну князя Василя 
Михайловича Сангушковича Ковельського з королевою Боною 
замку Ковель з усіма прилеглими населеними пунктами та 
землями на волость Горвол і двори Смолняни і Обольці. 

 
Z, Василεй Михайловичъ Санкгyшковича Ковεлский з жоною 

моєю Зофѣю и сыномъ моимъ, кн(я)зεмъ Григорьєм, и з дочками 
моими Ганною, Макдалεною, Мариною, вызнавамы сами на сεбε, 
сим нашимъ листом, хто на нεго посмотрит, або чтyчи єго 
yслышит, нинεшнимъ и напотомъ бyдyчим, комy будεт потрεбъ 
того вεдати. 

Иж z, маючи вεликии, а нεзносныи кривды свои jт молодо- 
сти своєє, а ж и до того часу jт брата и крεвных своих и jт 
инших многих сyсεдов своих, zк в посεдании [зεмль, так в частых 
заплатах]1 y прεзыскох их, которыми им чинилъ завждым ку впаду 
и шкодам приходил [и нигдым впокою] в ыймεнzхъ своих пεрεд 
ними мεти нε могъ, и в долги нεмалыи сεбεм заводил, j чом жε 
єсми нεjднокрот г(о)с(по)д(а)рю королю єго м(и)л(о)сти и εε 
м(и)л(о)сти королεвой чолом бил, абых мог з братєю крεвною и з 
ыншими сyсεды своими справεдливост jдεржати, ач-колвε была 
ласка их м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рьскаz надо мною, слугою их 
м(и)л(о)сти, [иж их м(и)л(о)сть] за чоломъбитεм моим, [часто]крот 
листы свои и комисарεй своих, людεй добрых, зацных зъ двора их 
м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рского мнѣ давати рачили, абых z пεрεд 
тыми комисарми их м(и)л(о)сти з братεю моεю справεдливост 
обεих jдεржал, [алε z за великим yзказнεнεмъ] их, тогды пεрεд 
тыми комисарми справεдливости собε з ними jдεржати нε мог, 
jдном завжды трyдност jт них приймовал и в наклады вεликии 
приходил. 

__________ 
 

1 Тут і далі у цьому документі у квадратних дужках пошкоджений текст 
відновлено за виданням: Archiwum książąt Sanguszków w Sławucię, wydane przez 
Bronisława Gorczaka, konserwatora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — Lwów, 
1890. — № CCLXXVI. — S. 340–343. 
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И нε могyчи юж далεй тыε трyдности и кривдъ тых тεрпεти, и 
за тым вεликим yзванεнєм ихъ нε бyдучи єсми бεзпεчон горла 
своεго и вси маεтности своєє, бил-мо чолом нεjднокрот королε- 
вой εε м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рини нашой м(и)л(о)стивой, абы єє 
м(и)л(о)сть рачила надо мною, слугою εи м(и)л(о)сти, [ласкy и] 
змилованє своε г(о)с(по)д(а)рьскоє вчинити и за мною до королu 
εго м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)рu нашого м(и)л(о)стивого, [вложити, 
а] ласкавε и м(и)л(о)стивε причинити, абы εго м(и)л(о)ст рачил 
мои имεнz к рyкам своим г(о)с(по)д(а)рским взuти, а мнε гдε индε 
на спокойнεйшом мѣстцy jтмεнy дати, а єстли бы воли королu εго 
м(и)л(о)сти на то не было, иж бы εε м(и)л(о)ст рачила сама тыи 
имεнu мои к рyкам своим г(оспо)д(а)рскимъ взuти, а мнε jтмεнy 
дати, гдε ж их м(и)л(о)сть, волu г(о)с(по)д(а)рскаu, пεрвεй на то 
нε была, абы мεл имεнz jтчизны мои к рyкам своим взuти, а мнѣ 
за них jтмεны давати. 

А потом за нас тым чоломбитεм моим и слεзными прозбами 
моими єє м(и)л(о)ст королεваz и вεликаu кн(е)г(и)нu Бона рачила 
надо мною, слyгою а подданым своим, м(и)л(о)с(е)рдиε и ласкy 
свою г(о)с(по)д(а)рскyю jказати и зεмлю г(о)с(по)д(а)рu нашого, 
королu εго м(и)л(о)сти, рачила εε м(и)л(о)сть мнѣ дати в отмεнy 
волост Горвол, а дворы свои Смолнuнε, а Jболцы зо всимъ, zк 
таz волост и тыи дворы в собε сu мают и zк єст в листε εε 
м(и)л(о)сти ширεй jписано. А на противкy тоε волости и jных 
дворов εε м(и)л(о)сти спyстилмо εε м(и)л(о)сти jтмѣною имεнz 
свои jтчизны вси и куплεныи, и всuкими jбычаи набытыи, 
ничого на сεбε и на потомков, и на ближних своих в тых имεнzх нε 
jставуючи: тоє замок Ковлε з мѣстом и з дворы к нεмy прислу- 
хаючими и прилεжачими на ймu Мощεном, Дyбном, Клεвεцком, 
Туличовом и з сεлы к тому ж замкy, и двором прислухаючими на 
ймu Вεрбка, манастыр Св(е)тоє Тройцы, сεла манастырскии Гой- 
шин, Бахово, Лагодлεво Волu, Jзεрница, Jблапы, Городищо къ 
цεркви Городищской, Новосuды, Соколова Волu, Jсовεцкаu Волu, 
замок Милuновичи з мѣстом и з дворы к нεмy прилεжачими на 
ймu Порыдyбы, Нюйно, Сомын, Тyровичи, Годεвичи, Клεчковичи, 
Голшаница, Зѣлово, боzрε дворεцкии, замок Вижва з мѣстом и з 
дворы к нεмy прилεжачими на ймu Хотuшово, сεло Вижва Ста- 
раu, Брод, Гридковцы, Краснаz Волu, Сεкyн, Шушки, Мостища, 
замок Фалимичи з мѣстом и з сεлы к нεмy прислухаючими на ймu 
Заставцы, Сuдмεрты, Краснаz Волu. 
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Которыи ж замки и имεнz свои спустилмо королεвой єє 
м(и)л(о)сти и вεликой кн(е)г(и)ни Бони нεпεрвεй с костεлом и 
цεркви Божими, и с подавани цεрковными, з мѣсты, и дворы, и с 
пашнuми дворными, з боzры, и з людми боzрскими, и слугами 
путными, з людми тzглыми, и з данными, с торги, и з zрмарки, з 
мыты, с корчмами, и со всuкими подачки а платы в тых мεстεх  
и дворεх моих, с цынши пεнuжными и куничными, и з данми 
мεдовыми, и грошовыми, и jвсuными, и зо всuкою властностью 
тых замков и мѣстъ, и дворов, и имεнεй моих, тоєсть зо всими 
зεмлuми пашными, и бортными, з лεсы, боры и дyбровами, и з 
ловы всuкого звεрю малого и вεликого, и пташими и з бобровыми 
гоны, з рεками и з рεчками, с озεры, и ставы и ставищи, з млыны и 
з ихъ вымεлки, и зо всим тым правом и властностью, zк сu тыи 
замки, мѣста, и дворы, и имεнz мои съ стародавна сами в собε и в 
границах, и в обыходεх своих мают, ничого на сεбε, и на потом- 
ков, и на ближних своих нε зоставyючи. И спyстилмо тыи имεнz 
свои сполмо с кн(е)г(и)нεю и з дεтми своими г(о)с(по)д(а)рини 
нашой м(и)л(о)стивой, королεвой єє м(и)л(о)сти самой и их 
м(и)л(о)сти потомком г(о)с(по)д(а)рεмъ нашим м(и)л(о)стивым, 
вѣчно и навεки нεпорyшно, волна єє м(и)л(о)ст королεваz сама и 
их м(и)л(о)сти потомки г(о)с(по)д(а)ри н(а)ши м(и)л(о)стивыи, тыи 
замки, мѣста, дворы и имεнz мои вышεй мεнεныи, jтдати, про- 
дати, записати, замεнити, розширити и прибавити, замки и мѣста 
бyдовати, и люди садити, гдε наслушных мεстцах их м(и)л(о)сти 
сu подоба, и ку своεмy лѣпшомy и вжиточномy jбεрнути, водлε 
воли своεй г(о)с(по)д(а)рской, zкъ сами налεпεй розyмεючи. А z 
сам, и жона моz, и дεти, и потомки мои тоє yмовы и мεны своεε 
рyшати, ани под єє м(и)л(о)стью и под потомки их м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)рε н(а)шими м(и)л(о)стивыми, тых имεнεй поискива- 
ти нε маεм. Алε вжо на тои мεнѣ, которyю jт єє м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)рини н(а)шоε м(и)л(о)стивоε jдεржал, пεрεставам и 
досыт маю, и то jт єє м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)рини н(а)шоε 
м(и)л(о)стивоε, вдuчнε приймyю. 

Zко ж єсми εго м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)рю нашомy м(и)л(о)с- 
тивомy Жикгимонтy, королю полскомy и вεликомy кн(я)зю литов- 
скомy jбzвил и то єсми пεрεд єго кролεвскy м(и)л(о)стю вызнал, 
иж за тую мεнy мнѣ досыт стало и так ровно jт єє м(и)л(о)сти 
мам, zк и тыи имεнz мои были, и тым листом моим вызнавам, иж 
таz мεна мнѣ добрε вышла и jвшεм за мои имεнz мнѣ ровно и 
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сполна jт єє м(и)л(о)сти стало, и листы привилz, которыим колвε 
на тыи имεнz мои jтчизни и куплεныи, и набытыи в сεбε мuл,  
и листы граничныи и вси твεрдости туж пεрεд королεм εго 
м(и)л(о)стю, паном н(а)шим м(и)л(о)стивым, в рyки королεвой εε 
м(и)л(о)сти подавал. А єстли бы которыи листы в нεвѣдомости 
моεй εщε при мнε зостали, а потом бы сu jказали тв(е)рды, тыи 
листы жадной моцы мѣти нε мают, ани тых замков, дворов, 
имεнεй властности н(а)ши и листы, z сам ани потомки мои под их 
м(и)л(о)стю г(о)с(по)д(а)ри н(а)шими м(и)л(о)стивыми поискива- 
ти нε маεм, и на жадной шкодε и пεрεказε тыи листы, єстли бы сu 
jказали их м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рεм нашим, юж быти нε мают. 

А длu твεрдости тых рѣчεй вышεй писаных, давам єє м(и)л(о)сти 
королεвой и вεликой кн(е)г(и)ни Бони сεс мой лист з моεю 
пεчатю. 

А при тои змовѣ и мεнѣ н(а)шой, которyю королεваz єє 
м(и)л(о)ст рачила зо мною вчинити, были и тому добрε звѣдоми: 
вεлможный пан Миколай Волский, пан сyдомирьский, jхмистръ 
королεвоє єє м(и)л(о)сти, староста саноцкий, лuнскорунский, лом- 
зεнский и визнεнский, кн(я)зь Zн з Доманова, проборщъ вилεн- 
ский, сεкрεтар королu єго м(и)л(о)сти, пан Михайло Василєвич, 
писарь королu єго м(и)л(о)сти, пан Миколай Войтεхович Нарбут, 
староста мозырский, пан Мартин Тyръ, сεкрεтар королu εго м(и)- 
л(о)сти, войский бεрεстεйский, пан Юхно Иванович Ванковича, пан 
Михайло Zкубович, дворuнε королu єго м(и)л(о)сти. Zк жε их 
м(и)л(о)сть вси сполом за чоломъбитємъ моим и пεчати свои 
приложили к сεмy моєму листу. 

Писан y Краковε под лѣты Божєго нарожεнz тисuча 500 
чотырдεсuт трεтεго, м(е)с(я)ца марта 4 днu, индикт 1. 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4804, К. 1. 
Пергамент. Розмір 67 см×51 см. Кількість стрічок — 
33. Стан збереження — задовільний. У деяких міс- 
цях надірваний пергамент, частково пошкоджено 
текст документа. Чорнило світло-коричневе. Ско- 
ропис. Почерк писаря виразний. Натиск сильний. 
Збереглося вісім плетених шнурків зеленого кольору, 
на яких залишилось вісім печаток. Перша, п’ята, 
шоста, сьома та восьма — світло-коричневого 
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кольору; друга, третя і четверта — червоного 
кольору. Ім’я писаря відсутнє. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków w 
Sławucię, wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — Lwów, 
1890. — № CCLXXVI. — S. 339–343. Документ впи- 
саний у підтвердний лист Сигізмунда І Старого на 
С. 340–343 зазначеного видання. 

 
 

№ 23. 1543, липня 6. Чернче. — Рішення комісарів стосовно 
скарги підданих королівських маєтків у містечку Чернчі та 
Маневичі Луцького повіту на утиски маршалка Волинської 
землі, володимирсько старости, князя Федора Андрійовича 
Сангушковича Кошерського. 

 
[Арк. 1] Мы, Миколай Корабu, войский холмъский, староста 

любомский, а Богдан Михайлович Сtмашко, староста ковtлский, 
мtлницкий, вижовский, милuновский, фалилtицкий jбъzвuмы 
тымъ листом нашим, zко г(о)с(по)д(а)рь корол єго м(и)л(о)сть, пан 
наш м(и)л(о)стивый, рачил нам, слугам своим, росказати выєхати 
до имtнz tго м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рского повѣтY Луцкого 
Чtрнчt Городка и Манtвич и кривдъ подданных єго м(и)л(о)сти 
того-то имtнz Чtрнчtгородского и Манtвицкого, которыи jни мt- 
нили починtны собt быти jт кн(я)зu Фtдора Андрѣtвича СанкгYш- 
ковича, маршалка Волынскоє зtмли, старосты володимирского, з 
ымtнz єго Карасина jсмотрtти и справtдливоt розознанє j 
кгрунт того имtнz, маючи Б(о)га, и справtдливост пtрtд jчима 
своими вчинити, и штобы было кгрунтY справtдливого єго к(о)ро- 
лtвски м(и)л(о)сти, иж быхмо то при имtню єго м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)рьском зоставили. А штобы было кн(я)зu, старосты 
володимирского, справtдливого, абыхмо єго при єго справtдли- 
вости заховали и границY пtвную мtжи имtнєм єго м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)рским и кн(я)зu старостиным имtнєм вчинили. 

Мы, слуги єго к(о)ролtвски м(и)л(о)сти, на росказанє tго м(и)- 
л(о)сти на рокъ, jт г(о)с(по)д(а)рu tго м(и)л(о)сти зложоный, и 
jт кн(я)зu старосты володимирского принuтый, д(е)нь св(я)то- 
го Пtтра, св(я)та минYлого, там до того имtнz єго м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)рского Чtрнчt Городка и Манtвич приtхали, а кн(я)зь 
Андрtй Михайлович Кошtрский, староста луцкий, стtрtгYчи рtчи 
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г(о)с(по)д(а)рьскоє zко врuдовник єго м(и)л(о)сти тамошнtго 
замкY Луцкого, и нам до того имtнz || [Арк. 2] г(о)с(по)д(а)рьского 
приєхал, гдt ж и кн(я)зь, староста володимирский, пилнYючи тоє 
Yмовы и року своєго, к намъ приєхал. Мы, маючи наYкY єго 
к(о)ролtвски м(и)л(о)сти, и в копtи листY кн(я)зu, старосты воло- 
димирского, jписан. Так сu єсмо справовали, напtрвtй росказали 
єсмо подданным г(о)с(по)д(а)рьским чtрнчtгородцом и манtвича- 
ном, абы jни нас привtли и нам вскзали, гдt кривдY собt jт 
кн(я)зu, старосты володимирского, мают. Jни нас напtрвtй при- 
вtли в остров, который мtнют ДYбровицою, и всказали пtрtд нами 
вtлt дtрtва бортного, скажоного и попалtного, повtдаючи, иж 
тот jстров их влостный, а кн(я)зь, староста, им то кгвалтом jт- 
нимал и тоє дtрtво показити казал. А кн(я)зь, староста, повtдuл, 
ижбы тот jстров єго  былъ, а тыи люди, королu tго м(и)л(о)сти в 
нtго кгвалтом jтнимали и новым знамtнtм в тот сu jстров 
вписали, тоє дtрtво ижбы  сами ж показили, zк тоє имtнt єго 
пYсто было спустошоно jт татар, а повtдuл, иж єго имtнz и 
людtй, в том jстровt старшии, знамtна были. А люди королu tго 
м(и)л(о)сти повtдили, иж в томъ дtрtвt посажоном ихъ были 
старыи подписы и знамtна, нижли люди tго за росказанєм єго 
показили и попалили, чого люди королu tго м(и)л(о)сти на людtй 
єго хотtли довод чинити и присuгати. 

Мы, хотuчи достаточнt всtє кривды подданых єго м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)рьских довtдати и jсмотрtти, росказали єсмо имъ, 
абы jни всю границY свою, которую jни мают с Карасином, намъ 
jказали. 

Гдt ж || [Арк. 3] jни повtдиди, иж мают с Карасиномъ по- 
сtрtд болота, которым болотом повtли к одномY jстровку, на 
котором была jлха, и в той jлсt гран вынuли и нам jказали, и 
jттол повtли болотом, минуючи jстров ц(е)рковный чtрнчtго- 
родский аж до борY, кды на бор вывtли, тогды вказали нам 
колкосот гранtй в дtрtвtх нарубиных. Которыtи повtдили, иж 
имъ положоны чtрtз комисари jт кн(я)зu Костuнтина, нtбож- 
чика, высланный пана Михайла Сtмашковича, а кн(я)зu Василz 
Соколского, а пана Стtпана Воропаtвича, кн(я)зь староста володи- 
мирский вказал, поjдал тых гранtй людtй королu tго м(и)л(о)сти 
свои грани барзо старыи. Который повtдил, иж кды tщо тоt имtнt 
єго Карасин на прtдков королu tго м(и)л(о)сти кY Чtрнчt Городку  
дtржано, тtды люди карасинскии сами заходuчи злодtйским 
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jбычаtм, тыи границы положили, а нt з Yрuду тыи границы мtжи 
ними положоны были, а ку людtмъ королu tго м(и)л(о)сти мовил, 
иж бы jни тыи свои грани такжt злодtйским jбычаtм клали. 

А тыи комисари, jт кн(я)зu Костuнтина высланыи, имъ тых 
границ нt клали, повtдаючи, иж бы Стtпан Воропаtвич чtрtз по- 
сYлы то зводил, а границ нt положил. Тыи люди королu tго 
м(и)л(о)сти мовили, иж тыи границы тыи комисари, высланыи 
jт кн(я)зu Костuнтина, имъ положили и листъ сYдовый на тоим 
были дали, нижли кды татаровt прибыли на Волын|| [Арк. 4]скY 
зtмлю бtз вtсти и в тот час и тоє имtнt Чtрнчt Городок на корtн 
сказили и людtй всих выбрали, в тtн час и лист сYдовый в них 
згинул. Алt прtд сu ставили шапкY на колкодtсuт свtтков jба- 
полних сYсtдов своих, и которыи тому розєздY и тым границам zкъ 
их тыи суди клали были свtдоми, и иншии и сами на том розєздѣ 
при тых судzхъ были и с тыми свtтки на том присuгнути хотtли. 
И к томY бралисu на самого того заходцY, jт кого кн(я)зь староста 
тоє имtнt Каtрасин маtт на зtмuнина зtмли Волынскоє Лtцка 
Баtвског(о), который жив, а jни с ним тыи гарницы граничили, а 
кн(я)зь староста того заходцы своtго на том рокY нt поставил, што 
был повинtнъ вчинити и до нtго тыи люди королu tго м(и)л(о)сти 
слали, иж по тыи границы jн тыи зtмли с ними дtржал, а чtрtз 
них нt вступовал. Кнuз староста на свtдtцство того заходцы слати 
нt хотtл. 

А так мы, видuчи справtдливост пjдданых королu tго м(и)- 
л(о)сти и вывtдавши jт jбаполних сYсtдов тамошних, маючи 
Б(о)га и справtдливост прtд jчима своими, а звлаща бачачи на то, 
иж кн(я)зь староста володимирский самъ свtдtцство на тых подда- 
ных своих выдал, што jни нt з YрuдY, алt злодtйским jбычаtм 
тыи границы клали, под|| [Арк. 5]даных королu tго м(и)л(о)сти при 
тых гарницах их єсмо зоставили, и мtжи старыми их гранми новыи 
границы им єсмо казали позначити. А по болотом копцы по 
грYдом казали єсмо покопати. Нижли што сu дотычtт того jстров- 
ка ДYбровицы, вывtдали єсмо jт королu ж tго м(и)л(о)сти 
подданых их. Тыи подданыи єго карасинцы мuли в нtм пол своих в 
заставt jт сто лtт и далtй, и нt хотuчи єсмо нарушити сумнtнz 
своtго, придали єсмо єму в том jстровкY кY болотY зtмли. 

А тYю зtмлю jт имtнz кн(я)зu старостина въ сторону под- 
даных королu tго м(и)л(о)сти єсмо jтєхали, jграничили и копцы 
закопали почон jт границы ГолYзtйскоє jт болота Водска до 
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ДYбровицы, и чtрtз тот jстров ДyбровицY до болота Jсотнu тым 
болотом по половицы против долгого jстровка до дороги Кара- 
синскоє, jт дороги до нивки врочища Бtрлtноt против Чtрнчt- 
городского ц(е)рковного jстрова Сtтовищъ, jттол до врочища 
рtчки Колtнца, jт Колtнца до Клtмного, jт Клtмного до Крас- 
ного БорY по дорогY Боровtнскую, jт Красного БорY до Столских 
плtсъ, jт Столских плtс до Бtлского лtса, jт Бtл|| [Арк. 6]ского 
лtса до Цtтани бродY по дорогY вtликYю Пинскую до границы 
Чtрвищъскоt и Боровtнскоє, по которымъ врочищам гранtй в дt- 
рtвtх ново положоных, кромъ старых нtскажоных триста а копцов 
сtмнадцат єсмо положили, што ж кн(я)зь староста володимир- 
ский и подданыи королu tго м(и)л(о)сти jт нас вдuчнt принuли, 
и юж по тыи граници и по тыи копцы zк кн(я)зь староста 
володимирский, так подданыи королu tго м(и)л(о)сти спокойнt 
вtчнt дtржати поднuли и чtрtз jныи грани и копцы в тыи зtмли 
Yступовали, нt мают под закладом на королu tго м(и)л(о)сти 
двtми тисuчма копами грошtй. А што сu тычtт шкод, которыи 
мtнили люди королu tго м(и)л(о)сти собt починtны быти, а 
кн(я)зu старостины подданыи собt zко ж спор нtмалый коло того 
мtжи собою мtли. А потом сu jни поtднали и з обудвY сторон тыи 
шкоды мtжи собою jпустили. 

И на то єсмо чtрнчtгородцом и манtвичаном || [Арк. 7] дали 
сtс наш лист з нашими пtчатми. 

П(и)сан в Чtрнчt ГородкY, лtт(а) Бож(его) нарож(еня) 1543, 
м(е)с(я)ца июл(я) 6 дtн, индикт 1. || 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4803, K. 1–8. 
Папір. Водяний знак — «кабан» — міститься на 
аркушах 5–6, 7–8. Два аркуші паперу зігнуті навпіл. 
Зверху та знизу зашиті білою ниткою. У нижній 
частині скріплені шнурком червоного кольору, який 
на Арк. 8 закріплений печаткою з червоного сургучу 
із гербом Російської імперії 3-го Департаменту 
Урядового Сенату. Загальні розміри великого арку- 
шу: 45х33 см. Розміри аркушів текстової частини: 
22,5х16,5 см. Кількість стрічок: Арк. 1 — 24, Арк. 2 — 
24, Арк. 3 — 23, Арк. 4 — 23, Арк. 5 — 21, Арк. 6 — 
20, Арк. 7 — 4. Стан збереження — відмінний. Чор- 
нило темно-коричневе. Скоропис. Почерк писаря вираз- 
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ний. Натиск сильний. Збереглося дві печатки під 
паперовою кустодією. Ім’я писаря відсутнє. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków w 
Sławucię, wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — 
Lwów, 1890. — № ССLXXXIII. — S. 353–355. 

 
 

№ 24. 1544, вересня 29. Берестя. — Лист обміну королеви Бони 
старості луцькому, маршалку господарському, князю Андрію 
Михайловичу Сангушковичу Кошерському та наступним луць- 
ким старостам маєтків Бруховичі, Козлиничі і частини 
Головб, що стали належати до маєтку Мельниці, на луцьке 
війтівство з усіма доходами.  
 

Бона, Божю м(и)л(о)стью королtваz полскаu, вtликаu 
кн(я)г(и)нu лит(ов)скаu, рускаu, прYскаu, жомоитскаu, 

мазовtцка и иных. 
Jзнаймуємъ тымъ нашимъ листомъ, котороє войтовство лYц- 

коє купили єсмо в дочок войта лYцкого Zна, а такъ мы змовY 
вчинили съ старостою лYцкимъ, маршалкомъ королu єго м(и)л(о)- 
сти кн(я)зtмъ Андрѣєм Михайловичtм Сtнкгушковича Кошtрскимъ. 

Которыи имtнz волости Мtлницкоє БрYховичи, Козлиничи и 
jстатокъ Головбъ з давных часов тuгнули кY Мtлници. Ино кды 
вtликий кнuзь Швитригайло jтдалъ былъ МtлницY стрtлцY сво- 
ємY ЗYбу, тогды тыи имtнz зостали при замкY королu єго 
м(и)л(о)сти ЛYцку, а так тоє имtнє Мtлница пришла в руки наши, 
гдt ж єсми замок заробити казали. Ино мы тыи имѣнz взuли 
фримарком и привtрнYли к замкY н(а)шомY Мtлници. А старостt 
лyцкомY и єго потомком старостам лYцким против тых имtнtй дали 
єсмо войтовство луцкоє зов сими доходы к войтовствY прислY- 
хаючими, тоєст три домы войтовских, двѣ лазни, помtрноє з мtдY 
прѣсного, из збожz zтка и к тому плат з лазtн мtщанских, 
которыи в домtх своих мtщанt мают, а вино горѣлоє, а колuда и 
вtликоноцкоє вины малыи и вtликии, а домъ, гдt Кграбинский 
мtшкал, которыи доходы староста луцкий тtпtрtшний и потом 
будyчии мают на сtбt брати, с которых доходов в кождый гjд 
шло нам плату сто и тридцат копъ грошtй. Нижли кн(я)зь, 
староста луцкий и потомки єго, нt мают лантвойта jбирати и 
встановлuти, лtч бурмистровt и рuдцы и всt посполство мают 
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собѣ лантвойта jбирати и кого jни jбtрут, того ємY принuти и 
нам дати знати то, гды з волtю нашою jного лантвойта им мѣти. 
А кн(я)зь староста нt маєт мtщан правом замковым судити, алt 
лантвойт з бурмистры и рuдцы мают мtщан сYдити правом их 
малбарским длu того, ижбы подданым нашим jт старосты 
jбтuжtнz нt было. 

И на  то єсмо ємY дали сtс нашъ листъ з нашою пtчатью. 
П(и)сан в Бtрtстьи, пjд лѣт(о) Бож(его) нарож(еня) 1544, 

м(е)с(я)ца сtнт(ября) 29 днu, индикта 3. 
Bona Regina1 

Иванъ Шимкович. 
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4805, K. 1. 
Папір. Водяний знак — «ліва рука». Великий аркуш 
паперу складений навпіл і закріплений паперовою 
стрічкою у місці печатки. Розміри: 42х29 см. Кіль- 
кість стрічок — 19. Стан збереження — відмінний. 
Чорнило світло-коричневе. Скоропис. Почерк писаря 
виразний. Натиск сильний. Документ підписано 
королевою Боною (латина). Збереглася особиста 
печатка королеви Бони під паперовою кустодією. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków w 
Sławucię, wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — Lwów, 
1890. — № СССXXIV. — S. 401–402; Архив Юго-За- 
падной России. — Ч. 5. — Т. І. — К., 1869. — № X. — 
С. 45–46 (У цій публікації документ внесено до під- 
твердного листа польського короля Станіслава Ав- 
густа від 13.12.1791 у Варшаві); Блануца А.В. Ринок 
землі у Великому князівстві Литовському в 1529–
1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-еко- 
номічні аспекти // Український історичний журнал. — 
2010. — №1. — С. 61–62. 

__________ 
 

1 Особистий підпис королеви Бони. 
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№ 25. 1544, вересня 30. Берестя. — Лист обміну королеви Бони 
старості луцькому, маршалку господарському, князю Андрію 
Михайловичу Сангушковичу Кошерському маєтків Красне і 
Ставрів Луцького повіту на маєток Річицю Володимирського 
повіту. 
 

Бона, Божю м(и)л(о)стью королεваu полскаu, вεликаu 
кн(е)г(и)ни ли(то)вскаu, рyскаu, прyскаu, жомоитскаu, 

мазовεцка и иных.  
Чинимъ знамεнито тым н(а)шимъ листомъ всимъ посполито, 

кому бyдεть потрεб того вѣдати. 
Што который дворъ Красноε в зεмли Волынской в повѣтε 

Луцкомъ спадкомъ на королu εго м(и)л(о)сть, пана а малжонка 
н(а)шого, по смεрти зεмuнина зεмли Волынскоε Андрεu Павло- 
вича пришолъ и до ключа Луцкого ку пожитку королu εго 
м(и)л(о)сти дεржано было, и корол εго м(и)л(о)сть на жεданε 
н(а)шо з ласки и милости своεε противку нас тоε имεнε Красноε зо 
всим на всε zко сu в собε маεть нам дат(ь), дароват(ь) и на 
вѣчност(ь) записат(ь) рачил и всим правом и властностю так 
долго и широко, zко на на εго м(и)л(о)сть было дεржано и как сu 
тоε имεнε само в собε в границах и в обыходεх своих здавна мεло  
и тεпεр εстъ, на што ж εго м(и)л(о)сть и привилεй свой нам дал,  
в котором jписyεт иж мы можεм то jтдат, продат и замεнит, 
на цεрков Божyю записати, и што хотuчи с тым вчинит. 

А так дεржачи нам тоε имεнε к рyкам н(а)шим староста луц- 
кий, маршалок королu εго м(и)л(о)сти, кн(я)зь Андрεй Михайло- 
вич Санкгушковича Коширский частыми прозбами и чоломбитεм 
своим нас в том найдовал, абыхмо имεнε εго jтчизноε Рεчицy, 
котороε прилεгло к имεнzм н(а)шим ковεлским, а jдалεй всих 
имεнεй кн(я)зu Коширского на нас взuли, а εму в одмѣну за то 
дали jноε имεнε н(а)шо Красноε, и к тому дрyгоε тεж имεнεйцо 
н(а)шо Ставров, котороε εсмо купили были в зεмuнина зεмли 
Волынскоε Матфεu Красовского. Ино мы на прозбy и чоломбитε 
кн(я)зu Коширского, а тому иж имεнε εго Рεчица к имεнzм 
н(а)шимъ Ковεлским близко прилεгло и правε з одного εстъ, длu 
покою подданых н(а)ших то εсмо вчинили и с кн(я)зεмъ Кошир- 
ским yмову и мεнy вдѣлали под тым способомъ, иж мы jныи 
имεнu н(а)ши Красноε и Ставров εму дали и симъ листом н(а)шим 
на вѣчност даεм и записyεм тым правом, которым εсмо то jт 
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королu εго м(и)л(о)сти, пана а малжонка н(а)шого мεли, и jный 
привилεй-данину королu εго м(и)л(о)сти и тεж вси листы, zко 
купчий, так и потвεржεнz, на Ставров εму дали и вεрнули, а jн 
нам напротивку того в одмεнy дал и на вѣчност поступил jдного 
имεнu своεго Рεчицы з людми и зо всими платы и доходы, и зо 
всимъ с тым, zко jн на сεбε дεржал, ничого собε, ани потомком 
своим нε выймуючи, ани зоставуючи. 

Маεт вжо кн(я)зь Коширский и εго потомки тыи два имεнu 
н(а)ши Красноε и Ставров на сεбε дεржати, кром зεмuн н(а)ших 
шляхты Богуша Павловича з ымεнεм εго Былчо, Богдана Зyбовича 
з ымεнεм εго Пεрεкладовичи, в которых сu нε маεт jн ничим 
yступовати, алε jни прεд сu то повинни бyдyт кy замку Лyцкому 
слyжити и εго вживати, людми jсаживати, и всuкими пожитки  
тамъ собε прибавлuт и jт тол на сεбε брат. И волεн бyдεт то 
jтдать, продат и што хотu с тым вчинит. А мы вжо пεрεставаεм и 
досыт маεм на том имεни их Рεчицы и за ровную jтмεну jт нεго 
маεмъ котороε мεны zко мы з нашεε стороны, так и кнuз Коширъ- 
ский с потомки своими нынε и на потомныε часы нε маεмъ рyшати. 

И на то εсмо кн(я)зю Коширскому дали сεс нашъ листъ, до 
которого и пεчат(ь) нашу казали привѣсити. 

П(и)сан y Бεрεсти подъ лѣтъ Божъεго нарожεньz тисuча пuть 
сот чотырдεсuт чεтвεртого року, м(е)с(я)ц(а) сεнтuбра тридца- 
того днu, индикта трεтεго. 

Bona Regina1    Иванъ Шимкович 
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4802, К. 1. 
Пергамент. Розмір 57,3 см×36 см. Кількість стрі- 
чок — 23. Стан збереження — відмінний. Чорнило 
темно-коричневе. Скоропис. Почерк писаря вираз- 
ний. Натиск сильний. Перша літера з візерунком. 
Документ підписано королевою Боною (латина). 
Збереглася особиста печатка королеви Бони, яка 
прив’язана плетеним шнурком малинового кольору. 
Попередні публікації: Archiwum książąt Sanguszków w 
Sławucię, wydane przez Bronisława Gorczaka, konser- 
watora tegoż archiwum. — T. IV. (1535–1547). — 
Lwów, 1890. — № ССCXXV. — S. 402–404. 

__________ 
 

1 Особистий підпис королеви Бони. 
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№ 26. 1562, квітня 20. Вільно. — Лист продажний маршалка 
господарського князя Александра Андрійовича Сангушковича Ко- 
шерського, писарю пана Миколая Радзивіла пану Матису Савиць- 
кому маєтку Річиці Володимирського повіту за 4000 кіп грошів. 

 
Алtксандръ Андрttвичъ Санкгушковича Кошtрский, марша- 

локъ г(о)с(по)д(а)ра королu tго м(и)л(о)сти Жикгимонта Августа, 
Божю м(и)л(о)стью королu полского и вtликого кн(я)зu литов- 
ского, рYского, прусского, жомоитског(о), мазовtцкого, лифлuнт- 
ского и иныхъ, чиню zвно и вызнаваю самъ на сtбt тымъ моимъ 
листомъ, кому будtть того потрtба вtдати або чтучи tго слышати 
нинtшнимъ и на потомъ будYчим. 

Иж z, вынuвши з трtтtt части всихъ имtнtй моихъ jтчиз- 
ных, jдно имtньt моt РtчицY, лtжачоt на Полtсьи мtжи волость- 
ми Ратtчскими и Ковtлскими Хотuшtва, продал tсми тоt имtньt 
своt Рtчицкоt пану Матысу Савицкому, писарY zснtвtлможного 
пана, пана Миколаz Радивила, кн(я)жати на Jлыцt и Нtсвижу, 
воtводы вилtнского, маршалка зtмъского и канцлtра навышъшого 
Вtликого кнuзства Литовского, старосты бtрtстtйского и ковtн- 
ского, дtржавцы борисовского и шовлtнского, за чотыри тисачи 
копъ грошtй личбы и монtты литовскоt, личачи по дtсuти 
п(е)н)я)зtй в грошъ, пану Матысу помtнtному самому, tго жонt, 
дtтuмъ, потомъкамъ и щадкамъ tго, а в зоштью потомъства бtз 
плоду и всимъ близкимъ tго мужского и жtнского рожаю, jтда- 
лuючи то jт сtбt, jт дtтtй и всихъ блискихъ, крtвныхъ моихъ, 
jбtль вtчно и никому ничимъ нtпорушъно. А продалъ tсми тоt 
имtньt своt Рtчицкоt зов сими людми тuглыми, з данниками и 
бортными, и з данью мtдовою и грошовою, с цыншами, с куни- 
цами, з боры, лtсы, гаzми, з ловы звtринными и пташими, и з 
бобровыми гоны, з рtками и рtчками, зъ jзtромъ Рtчицою, и з 
вступомъ до половицы jзtра Сtрса, до которого с продковъ моихъ 
вольный вступъ в половицY маю, и з вtчшими моими властными и 
з вступными jзtры, с половомъ рибнымъ, и зо всими пожитки з 
лtсовъ и пущъ по границахъ старовtчныхъ такъ долго и широко, 
zко сu тоt имtньt Рtчица само в собt и в jбыходtхъ своих маtть. 
И zко то продковt мои з роздtлу пtвного jт иных кн(я)зtй 
Санкгушковичовъ, братьи своtt, по Yрочищахъ и пtвныхъ грани- 
цах своихъ дtржали и со всtю владностью, zко z самъ правомъ 
своимъ прирожонымъ в моцы своtй мtлъ, ничого вжt на сtбt, на 
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жону, на дtти, на близкиt и крtвныt мои, нt выймуючи ани зоста- 
вуючи такъ, иж jсобливоt нt мtнованому а мtнованоt jсобливо- 
му всuкимъ потомъ вынайдtнымъ пожиткомъ, ничого шкодити, 
права и владность вtчности jт мtнt пущоной зъмtншивати нt 
маtть. Кгды ж кождому водлt звычаю права посполитого и стату- 
ту зtмъского tстъ вольно трtтѣю часть имtнtй своихъ шафовати и 
на вtчность кому хотuчи заводити длu слушноt з часомъ припалоt 
потрtбы своtй. 

Котороt имtньt моt РtчицY вжt jт сtго часу и даты нижtй 
jписаноt пану Матысу Савицкому вжt tсми пустилъ и симъ 
моимъ листомъ пущаю в моцъ и дtржаньt дtдичноt tму подаю, 
записую и завожу правомъ моимъ властнымъ jтчизнымъ и дtдиз- 
нымъ, за которимъ jт засажtньz продковъ моихъ дому Санкгуш- 
ково з давных часовъ, zко тоt имtньє РtчицY, такъ и всю jтчизнY 
мою во Yспокои до сихъ мtстъ дtржу. Вtдь жt потвtржtньt слав- 
ноt памtти королtвой tt м(и)л(о)сти и вtликоt кн(я)гини Боны на 
границы, коториt tt к(о)ролtвскоt м(и)л(о)сть jт Хотtшова, имt- 
ньu своtго Ковtльского, вtсти рачила с тымъ имtньtмъ моимъ 
Рtчицою, тоt z потвtржtньt пану Матысу з ыншими листами, ку 
тому налtжачими, jтдал єсми. А в мtнt на тоt имtньt ниzкий 
листъ вжt нt зосталъ. 

А хотu ж бы сu по томъ и показалъ ку шкодt zко пана 
Матысовой, таковыt листы Y всuкого права жадноt моцы мtти и 
ни в чомъ ку моtй и потомъков моихъ сторонt помагати нt маtть, 
алt tщt праву и вtчности tго подпорою пристойной будtть. Кото- 
ри границы водлt того потвtржtньz помtнtного jт Хотtшtва, а 
jсобливt jт Ратtнскихъ волостtй ку КорYнt налtжачихъ, маю z 
пану Матысова с поддаными моими рtчицкими завtсти и подати 
такъ, zко то здавна ку тому имtнью прислухало, а jн маtть собt 
тыхъ границъ доходити водлt моtго завtданьz моимъ властнымъ 
накладомъ. Маtть пан Матысъ Савицкий, жона, дtти, потомъки и 
щадки tго jбоtго, мужского и жtнского стану, а в заштью по- 
томства ихъ, поки народ властный и на tго зойдtть, ино блискиt, 
крtвныt ихъ тоt имtньt вtчнымъ дtдицствомъ дtржати со всими 
пожитками, которыt сu вышtй помtнили, и которыt бы tщt з до- 
встипу людского могли сu выналtзти и причинити прибавлuючи и 
розшираючи в томъ имtньи  Рtчицкомъ покулu границы стариt 
идYть, млыны, рYды, фолюшtt ставы сажавшt, тамъ собt робuчи и 
пожиток с того собt привлащаючи. 
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И волtн jн будtть самъ, жона tго, такъ жt дtти, потомки и вси 
блискиt tго тоt имtнt РtчицY, jт мtнt вtчностью завtдtноt, кому 
хотuчи jтдати, продати, даровати, замtнити, заставити, на костtл 
або шпиталь записати, и zко сами налtпtй розумtючи ку своtму 
пожитку привлащити и jборочати. А z вжt jт сtго часу самъ, 
жона моz, дtти и потомки и вси блискиt мои нt маtмъ сu в тоt 
имtнє Рtчицкоt и в намtншую рtчъ, што єст и будtт в нtмъ при- 
чинtно господарствомъ, вступовати и пtрtказы дtржанью спокой- 
ному пана Матысовому и tго потомъков чинити под закладомъ на 
г(о)с(по)дара королu tго м(и)л(о)сти чотырма тисuчи копъ гро- 
шtй, а пану Матысу и tго потомкамъ другими чотырма тисuчми 
копами грошtй. А tстли бы хто пана Матыса або потомъковъ tго в 
томъ находилъ Y тоt имtнє zкимъ выналuзкомъ розуму або блиско- 
стю доискиваючи сu под нимъ jт нtго jтнuти хотtл и труд- 
ность в границахъ задавал, тогды z и потомъковt пану Матысу и 
потомъкамъ tго за jбосланtмъ jт нtго листомъ г(о)с(по)д(а)ръ- 
скимъ або врадовым бtз всuкого позыванz маtмъ jт такового по- 
зыскованz блискости Y всuкого права тоt имtнt и границY jчищати. 

Zко ж заховываючи сu z, водлt звычаю права посполитого, 
jповtдал tсми тую продажу мою tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти, 
г(о)с(по)д(а)ру моtму м(и)л(о)стивому ч(о)л(о)мъ бъючи, абы то 
tго королtвскаz м(и)л(о)сть ку вtдомости своtй г(о)с(по)д(а)рской 
припустивши до книгъ канцлuрtйскихъ росказать записати рачилъ. 

А длu лtпшоt пtвности подписавшимъ тотъ tго листъ власт- 
ною рукою моtю и пtчать tсми свою до нtго завtсилъ. 

А при томъ были и того суть добрt свtдоки вtльможныt па- 
новt их м(и)л(о)сти: панъ Василtй Тишкtвичъ, воtвода подлuшъ- 
ский, маршалок г(о)с(по)д(а)рский, староста мtньский, панъ Jста- 
фtй Воловичъ, маршалокъ дворный, подскарбий зtмъский, писар 
г(о)с(по)д(а)рский, староста могилtвский, дtржавца Yсвuтский и 
jзtришъский, панъ Zн Миколаtвичъ Гайко, писар г(о)с(по)д(а)р- 
ский, конюший городtнский, дtржавца jшканский, Yтtнский и красно- 
сtльский, а панъ Zн Волчковичъ, конюший и подконюший вилtн- 
ский, дtржавца василишский, которыt за моtю прозбою и пtчати 
свои привtсити и приложити рачили к сtму моtму листу. 

П(и)санъ Y Вильни, лѣто БожTго нарожtньz тисuча пuтсотъ 
шtстьдtсuтъ второго, м(е)с(я)ца априлu двадцатого днu. 
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1Александр, рука в(л)асне подпи(са)л. 
 

Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4806, K. 1.  
Пергамент. Розміри: 54,8х49,5 см. Кількість стрі- 
чок — 37. Стан збереження — відмінний. Чорнило 
світло-коричневе. Скоропис. Почерк писаря вираз- 
ний. Натиск сильний. Документ підписано Олек- 
сандром Андрійовичем Сангушком-Кошерським. Збе- 
реглося п’ять плетених шнурків (кожен з яких 
складається із бордового та зеленого), на яких 
залишилось п’ять печаток темно-зеленого кольору. 
Ім’я писаря відсутнє. 

 
 

№ 27. 1565, травень 23. Петриків. — Лист обміну дорогицького 
зем’янина Матиса Савицького великому князю литовському 
Сигізмунду II Августу маєтку Річиця Володимирського повіту 
на 60 волок землі в Упітській волості. 

 
Наzснtйшого вtликого и нtзвитtжоного г(о)с(по)д(а)рu Жик- 

гимонта Августа, Божю м(и)л(о)стью королz полского и вtликого 
кн(я)зu литовского, руского, пруского, жомоитского, мазовtцкого, 
лифлuнтского и иных многих панствъ, г(о)с(по)д(а)ра п(а)на и 
дtдича. 

Z, зtмuнин tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти зtмли Дорогицкоt 
Матыс Савицкий, сознаваю на сtбt тымъ моимъ листомъ, кому бы 
была потрtба того вtдати або чтучи сtс мой лист слышtти, ни- 
нtшнимъ и на потомъ будучимъ, иж што котороє имtнt названоt 
Рtчицу, лtжачоt в зtмли Волынской на полt и с мtжи волостьми 
замков tго к(о)ролtвскоt м(и)л(о)сти Ковtлского и Ратtнского, 
купил tсми был Y маршалка tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти кн(я)зz 
Алtксандра Андрttвича Сонкгушковича Кошtрского jтчизну и 
дtдизну дому их м(и)л(о)сти кн(я)зtй Сонкгушковичов за пtвную 
суму п(е)н(я)зtй, за чотыры тисuчи копъ гр(о)шtй личьбы и мо- 
нtты Вtликого кнuзства Литовского на вtчност водлt права пос- 
политого и статуту зtмского Вtликого кнuзства Литовского, zко 
то досыт jбваровно мtл, tсми jписано на листt кн(я)зu Кошtр- 

__________ 
 

1 Особистий підпис Олександра Андрійовича Сангушка-Кошерського. 
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ского продажномъ, которому то имtнью моtму помtнtной Рtчи- 
цы, мtжи волостми tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти правt в сtрtди- 
нt лtжачому, в забираню зtмль в покажtньи границ, в боtх, гро- 
бtжох, в кгвалтtх и въ иных многих рtчах jт подданых г(о)с(по)- 
д(а)рьских ковtлских и ратtнских кривда Yставичнаz бывала длz 
вtликоt прилtглости границами кгрунтов з ними, которымъ z 
jборонитисu нt могучи. 

Бил tсми чоломъ г(о)с(по)д(а)ру королю tго м(и)л(о)сти, абы 
tго tго к(о)ролtвскаz м(и)л(о)сть з ласки своtt г(о)с(по)д(а)рьскоt 
то вчинити, а мtнt, подданого tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти, 
м(и)л(о)стивt в томъ Yспокоити, а взtмши тоt имtнt моt Рtчицу ку 
столу своtму г(о)с(по)д(а)рьскому, мнt за то jтмtну слушую гдt 
на иншомъ мtстцы казати дати рачил. Ино tго к(о)ролtвскоz 
м(и)л(о)сть, пан мой м(и)л(о)стивый, з милосtрдьz и ласки своtt 
г(о)с(по)д(а)рьскоt за чоломъбитtмъ моимъ намtншого слуги и 
подданого tго к(о)ролtвскоt м(и)л(о)сти то вдtлати рачилъ. А j 
широкости того имtнz моtго Рtчицы и j всих платtх, доходtх и 
пожиткохъ jт дворанина свого г(о)с(по)д(а)рьского п(а)на Дмит- 
ра Сопtгу, рtвизора подлuшского, чtрtз рtвидованє tго в томъ 
имtни моtмъ Рtчицы справу взtмши, мнt за тоt имtнt моt Рtчицу 
jтмtну слушную на волости Упитской, шtстьдtсuт волокъ зtм- 
ли, людми jсtлых, завtсти и дати росказати рачил, давши мнt 
лист свой г(о)с(по)д(а)рьский до кн(я)зu Ивана Крошинского, 
дtржавцы Yпитского, а до тивуна волости […]1 в зtмли Жомоит- 
ской, рtвизора Yпитского п(а)на Ивана Алtксttвича, абы jни тую 
шtстьдtсuтъ волокъ Yпитскихъ, jбравши мнt в дtржаньt вtчноt 
подали и в них Yвtзали, всuкоt послушtнство ку мнt подданымъ 
тамошнимъ, в которыt Yвuжут, до мtнt мtти, приказавши jбtцу- 
ючими то tго к(о)ролtвскаz м(и)л(о)сть, мой м(и)л(о)стивый пан, 
кгды на писмt вtдомост jт них прынtсу, гдt сz мнt таz jтмtна 
даст на вtчност привилtмъ своимъ г(о)с(по)д(а)рьскимъ потвtр- 
дити, мtновитt jзнаймивши такимъ жt дtдичнымъ правомъ, за 
zкимъ z тую Рtчицу дtржал, которую jтмtну на Упитt jт tго 
к(о)ролtвской м(и)л(о)сти п(а)на своtго за слушную а правt, zко 
добрt за моt стоит, приймую. 

А вжо тоt своє имtнt Рtчицу до рук и столу tго к(о)ролtвской 
м(и)л(о)сти jтмtною тtпtр заразомъ датою тут, в томъ листt 

__________ 
 

1 У ркп. пропущено місце для написання волості. 
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моtмъ jписаного, на концы пустил tсми и симъ моимъ листомъ 
пущамъ tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ру моtму 
м(и)л(о)стивому, и потомству tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти 
свuтобливому королtмъ и вtликимъ кнuзtмъ литовскимъ, их 
г(о)с(по)д(а)рьской м(и)л(о)сти вtчно и на вtки нtпорушно зо в 
сими людми, в томъ имtни Рtчицы jсtлыми, с подаванtмъ 
цtрковнымъ зъ их всими зtмлuми, з боры, гаи, лtсы, сtножатми, 
болотами, з дtрtвомъ бортнымъ, зъ jзtромъ Рtчицою над рtкою 
Прыпuтю и з ыньшими jзtрми здавна ку имtню Рtчицы дtржа- 
ными, и з jзtрми з Прыпuти, з ставищи, з ловы звtрынными, пта- 
шими, и з бобровыми гоны, з даню мtдовою и з грошовою, и зо 
всими платы и доходы такъ, zко z, Матыс Савицкий, самъ то на 
сtбt дtржал и штомъ за повинност и платы на моих подданых 
рtчицких за своtго дtржанz, а нt такъ zко было за кн(я)зz Кошир- 
ского был Yстановил такъ долго и широко, zко то границы давныt 
того имtнz Рtчицы показуют, которыt границы сут мtновитt 
jписаны в листt комисарскомъ славноt памuти королtвои tt 
м(и)л(о)сти и вtликоt кн(я)г(и)ни Боны, п(а)нtt матки tго к(о)ро- 
лtвской м(и)л(о)сти, бо tt к(о)ролtвска м(и)л(о)сть дtржачи Ковtл, 
тамъ на тыt кгрунты выслалати рачила комисаров своих г(о)с(по)- 
д(а)рьских напротив кн(я)зu Коширского. 

Которыt попсованыє границы понаправовали и скончили 
сполнt на jн час з дtржавцою єє к(о)ролtвскоt м(и)л(о)сти ковtл- 
скимъ паномъ […]1 Лащомъ и водлt рtвизыи дворанина г(о)с(по)- 
д(а)рьского п(а)на Дмитра Сопtги, который рtвизоромъ до тоt 
Рtчицы тtпtр нtдавно зъtжчалъ и вси границы рtчицкиt zко 
комиссары tt к(о)ролtвскоt м(и)л(о)сти были направили, jбtхав- 
ши с конца в конtц всuкий кгрунт jрtмый, лtсы, болота, сtно- 
жати Y jдно мtстцt злучивши, помtрил платы и вси доходы на 
листt своtмъ рtвизорскомъ. Zко старtц с поддаными моими tму 
повtдали водлt моtt Yставы выписавши, до tго к(о)ролtвской 
м(и)л(о)сти jтослал, гдt сут вси люди личбою сtмъдtсzт шtст 
дымовъ имtны написаны, зtмли границы и широкост кгрунту 
jрtмого, пол сtножатtй, болот, бору, лtсу, jстровов тамъ жt в 
рtвизыи з jдного jгуломъ вымtривши, положоно в личбу волного 
кгрунту нtпtнного всuкого, што z тtпtр на сtбt спокойнt дtр- 
жалъ,  и кгдtмъ попtлы палил спокойнt. 

__________ 
 

1 Ім’я пропущене в ркп. 
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И такъ tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти в томъ имtни Рtчицы 
поступил и тымъ листомъ моимъ поступую волокъ двtстt jсмъ- 
дtсzт и jсмъ волокъ, а jсобливt пtнного кгрунту, который ков- 
лuнt и ратнuнt jтнzли и jтнимают кгвалтовнt моцъю волокъ 
двtстt сорокъ сtмъдtсzт посполитог(о), такъжt кгрунту, поль, 
лtсов, болот, бору, jзtр и дtрtва бортного, такъжt платы и 
доходы с того имtнz Рtчицы, то всt на рtвизыи п(а)на Сопtжиной 
tстъ и сут достаточнt jписаны. Который жt то лист граничный 
вышtй помtнtный королtвои tt м(и)л(о)сти и рtвизыю п(а)на 
Сопtжину, такъ жt лист купчий мнt jт кн(я)зz Кошtрского на 
тоt имtнt Рtчицу даный под tго пtчатю, зъ свtдомомъ и пtчатми 
нtкоторых Панов Рад и врuдников г(о)с(по)д(а)рьских. И потвtр- 
жtнt tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти п(а)на н(а)шого м(и)л(о)сти- 
вого на тую мою куплю и иныt вси листы на тоt имtнt, што их 
tсми мtл jт кн(я)зz Коширского, то z, Матыс Савицкий, всt 
право своt tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти в скарбъ по jтдавал, 
ничого права на потомъныє часы собt, жонt, дtтtмъ и потомъству 
моtму, такъжt и кровнымъ, близкимъ своимъ на тоt имtньє  Рtчи- 
цу нt заховываючи и вtчнtмъ сz вжt с того вырtк и тымъ листомъ 
моимъ с того имtнz Рtчицы вирtкаю. Волно будtт tго к(о)ролtв- 
ской м(и)л(о)сти дtржачи тоt имtнt Рtчицу з людми и со всимъ, 
zко сu в собt маtт, zко миную властност свою г(о)с(по)д(а)рь- 
скую, шафовати и jтдати, даровати, на костtл записати, замtнити 
и куды хотtчи jбtрнути подлt воли tго м(и)л(о)сти г(о)с(по)- 
д(а)рьской. 

А z, Матыс Савицкий самъ, жона, дtти и близкиt мои инихъ  
с кн(я)зtй Сонкгушковичовъ, и тtж и иныи нихто в тоt имtнt 
Рtчицу вtчно нt мают сu вступовати. А tсли бы сz хто ж колвtкъ 
zкого стану jбралъ, хотuчи того имtньz Рtчицы Y tго к(о)ролtв- 
ской м(и)л(о)сти нzкимъ правомъ своимъ прирожонымъ або 
zкимъ колвtкъ набытымъ доходити и вступовати сz, тогды z, а по 
мнt жона, дtти, потомъство моt и ближниt мои повинни будtмъ и 
маtмъ своимъ власнымъ накладомъ tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти 
и потомъкомъ tго к(о)ролtвскоt м(и)л(о)сти jт всих таковых тоt 
имtнt Рtчицу и кгрунты зtмлtныt тамошниt jчищати и правомъ 
боронити за привtдtнtмъ, и тому кн(я)зz Коширского и потомъ- 
ство tго чtрtз мtнt и потомъства моtго старанt, и кгды ж сz jн 
такъжt то jчищати мнt листомъ своимъ jписал. 
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А пакъли быхмо jчистити всtго имtнz Рtчицы нt могли, так 
иж бы водлt статуту права писаного давного, под которымъ 
часомъ сz jноt имtнt купил, tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти тоt всt 
имtнt Рtчицу кому, алt аж справа росказати слушнt поступити, а 
мы бы справноt jбороны и очищtнz в томъ tго к(о)ролtвской 
м(и)л(о)сти нt вдtлали, тогды z, Матыс Савицкий, жона, дtти мои 
и потомъки, близкиt н(а)ши або, хто ж бы колъвtкъ изъ jбчих 
людtй тую jтмtну jт tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти мнt на Yпитt 
шtстьдtсuт волокъ даную за поступлtнtмъ моимъ и потомъков 
моих дtржал, маtмъ и повинни будtмъ за tго к(о)ролtвской 
м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ру своtму м(и)л(о)стивому за росказанtмъ 
tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти тую jтмtну на Упитt до столу tго 
к(о)ролtвской м(и)л(о)сти пустити и бtз жадноt вымовы поступи- 
ти и вси шкоды и наклады, што бы зъ стороны г(о)с(по)д(а)рьскоt 
з скарбу комисари або на права было выложtно. Маю z, Матыс 
Савицкий, жона, дtти мои, потомъки и близкиt н(а)ши платити  
и jфtровати, в чомъ завожу моtтность мою Yбогую, лtжачую в 
повtтt Дорогицкомъ, або гдt колвtкъ мамъ и мtти буду в панствt 
tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти Вtликомъ кнuзствt Литовскомъ, на 
которой того скарбъ г(о)с(по)д(а)рьский смотрtти и бtз жадного 
права и позыванz, jдно за листомъ и з вижомъ, двораниномъ 
г(о)с(по)д(а)рьскимъ, маtт и волно будtт в томъ Yвuзатисz и тыt 
имtнz, маtтность мою, до заплаты jных шкод и накладовъ tго 
к(о)ролtвской м(и)л(о)сти зуполноt на г(о)с(по)д(а)рu королz tго 
м(и)л(о)сти дtржати. А z в томъ jступую всих jборон правных и 
нtправных, и ничимъ их собt на помоч брати и вживати  нt маю. 

Такъ z самъ, потомъки и ближниt мои, вtд жt листу продаж- 
ного, zко мнt кн(я)зь Коширский продал и jчищtнt на сtбt и на 
потомъство своt в нtмъ написал, и листу граничного к(о)ролtвои 
tt м(и)л(о)сти и иных листов, маtт tго к(о)ролtвскаu м(и)л(о)сть 
росказати з скарбу мнє  або потомъкомъ моимъ на jн час до права 
Yзычити, за которымъ бых мог к(я)зz Коширского або потомъковъ 
tго и мои потомъки ку jчищаню имtнz того Рtчицы до права 
прывtсти, а шкод, Yтрат и нагороды за тую Рtчицу доходити, 
jсобливt tщt того докладамъ, иж jт всих кн(я)зtй, панов, боzр, 
шлzхты и jт всих вобtцъ сусtдов, которых бы колъвtкъ имtньz и 
jсtлости до того имtнz Рtчицы границами прилtгли, за jчищанt 
границъ покулz волный и свtбодный кгрунт того имtнz Рtчиц- 
кого лtжит водлt рtвизыи п(а)на Сопtжины, jкромъ пtнного и 
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забранного здавна кгрунту, jзtр и jстрововъ, jбовtзуюсz и симъ 
листомъ на сtбt и на потомъство своt тую повинност вси ладаю 
жt с кн(я)зtмъ Коширскимъ и з потомъствомъ tго водлt tго 
jбовuзку и jпису на листtх мнt продажных jт кождого кн(я)зz, 
и п(а)на, и зtмtнина, и jт всих jколичных сусtдов jчищати буду 
повинtн. 

А tсли бы што правнt jт тоt Рtчицы кгрунтовъ волных, 
штомъ спокойнt дtржал мtло jтыйти, то z такъ много повинtн 
буду tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти, штобы волного, а нtпtнного 
кгрунту правомъ jтошло своимъ власнымъ на иншомъ мtстцы, 
нагородити и вси наклады и шкоды jфtровати, штобы з скарбу 
г(о)с(по)д(а)рьского наложоно бtз жадного права, tщt к тому и 
того докладаючи jбовuзокъ на сtбt tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)ру своtму м(и)л(о)стивому записую, иж tсли бы тtпtр 
за зъданtмъ моимъв томъ имtни Рtчицы такъ много кгрунту 
jрtмого, лtсовъ, болот, сtножатtй, бору, jстровов, всtго а всtго 
доброю ильхою вымtрtного волоками двtстt jсtмъдtсzт jсмъ 
волокъ зtмль свtбодных, волных, спокойных подлt рtвизьи п(а)на 
Сопtжиноt нt показалосz за нtzкою мылскою мtрниковъ, тогды в 
той мtрt пущамсu на г(о)с(по)д(а)рьскоє tго к(о)ролtвской м(и)- 
л(о)сти п(а) своtго, а нt входuчи в суд з tго к(о)ролtвскою м(и)- 
л(о)стью г(о)с(по)д(а)рtмъ своимъ tсли будtт волz tго м(и)л(о)- 
сти г(о)с(по)д(а)рьскаz, буду повинtн и маю тую jтмtну волокъ 
шtстьдtсuтъ jт tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти мнt данную в 
цtлости засu ку столу г(о)с(по)д(а)рьскому поступити, а собt за сt 
тую Рtчицу взzти со всимъ правомъ, zкомъ tго к(о)ролtвской 
м(и)л(о)сти был здал, вtд жt тот мой jпослtдний jбовuзокъ 
jколо личбы а можности кгрунту, колко всtго в той Рtчицы вол- 
ного и спокойного чtрtс п(а)на Сопtгу вымtрtно. Нt маtт трвати 
Yзломъ таковымъ звuзанымъ вtчно на мнt и на потомъствt моtмъ 
болшtй толко до трtхъ годов, jтдати нижtй jписаноt длz тог(о), 
абымъ тtж z и потомъки мои на той jтмtнt Yпитской Yбtзпtчи- 
тисu и фундоватисu могли, zко на власности своtй вtчными часы 
бtз жадноt вонтпливости затруднtньz и пtрtказы. 

И на то дал tсми tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ру 
моtму м(и)л(о)стивому сtс мой листъ вызнанный з подписомъ 
власноt моtt руки и з моtю пtчатью. 

А при томъ были и того добрt свtдоми вtлможныt п(а)н(о)вt 
а врадники tго к(о)ролtвской м(и)л(о)сти зtмскиt: пан Миколай 
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Кишъка с Тtхоновца, подчаший Вtликого кнuзства Литовского, 
староста дорогицкий, а пан Zн Гайко, маршалокъ и писар 
г(о)с(по)д(а)рu tго м(и)л(о)сти, дtржавца jшмtнский, вилънtн- 
ский и красносtлский, пан Миколай Нарушtвичъ, писар и сtкрtтар 
г(о)с(по)д(а)рьский, дtржавца марковский и мuдtлский, которыt за 
моtю прозбою и пtчати свои приложити рачили ку тому моtму 
вызнанному листу. 

Писан в Пtтрковt, лtто Божtго нарожtньz тисuча пzтсот 
шtстдtсzт пuтого, м(е)с(я)ца маz двадцат трtтtго днz. 

Матыс Савицкий власною рYкою1. 
 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4807, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 70х59 см. Кількість стрічок — 
49. Стан збереження — добрий. Однак в декільком 
місцях є невеликі дірки в пергаменті. Чорнило світ- 
ло-коричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. 
Натиск сильний. Документ підписано Матисом 
Савицьким. Збереглося чотири плетених шнурки 
малинового кольору, на яких залишились печатки 
темно-зеленого кольору. Ім’я писаря відсутнє. 

 

__________ 
 

1 Особистий підпис Матиса Савицького. 
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ДОДАТКИ 

 
 
 
 
 

№ 1.1. 1508, вересня 29. Смоленськ. — Жалувана грамота вели- 
кого князя литовського Сигізмунда I Старого вінницькому 
зем’янину Левону Берендею з братами на маєток Кузьмин у 
Крем’янецькому повіті. 
 

ЖикгимYт, Бjжю м(и)л(о)стью корол полский,  
вtликий кн(я)зь лит(о)вский, рYский, кн(я)жа прYскоє, 

жомоитский и иных 
Чиним знамtнито сим нашим листjм, хто на нtго посмотрит, 

або чтучи єго оуслышить, нинѣшним и потом бYдучим, комY 
будtт потрtбъ того вѣдати. 

Бил нам чолом зtмuнин вѣницкий Лtвонъ Бtрtндѣй и з 
братьtю своtю j том, што пtрво сего брат наш, славноє памuти 
Алtксандро корол, дал был был им имѣнtицо оу Вtницкомъ повtтѣ 
на имu Вонuчич и потом єго м(и)л(о)сть тоє имѣньє jт них 
jтнtмши и дал дворuнинY своєму Jcтафью ДашьковичY. И jни 
били нам чолом, абыхмо ихъ напротивку того чим пожаловали. 
Ино мы, на их чоломбитьє пожаловали ихъ и дали им имѣньє оу 
Крѣмuницком повѣтt Кузмин то пак, как люди нtприzтtлu на- 
шого вtликого кн(я)зu москивского поимали Jcтафьz Дашькови- 
ча. И мы были тоє ихъ имѣньє Вонuчич имъ засu jтдали. Ино как 
тыми разы Jcтафtй Дашьковичь jт зрадци нашого Глинского к 
нам прибtгъ и мы, бачачи єго к намъ вѣрную службY при той таки 
данинt брата нашого єго єсмо заставили и тоє имѣньє Вонuчич 
єму єсмо дали. И jни били нам чолом, абыхмо им тоє имѣньє 
Кузмин потвtрдили на вѣчность. 

Ино мы з ласки нашоє на их чоломбитьє и бачачи их к нам 
вѣрную службY, тоє имѣньє Кузмин з людми и с платы грошовоми 
и мtдовыми, и зtмлuми пашьным(и) и бортными, и съ сѣножать- 
ми, и з дубробровами1, и съ ставы, и со всим стым, как тот Кузмин 

__________ 
 

1 Так у ркп, потрібно читати дубровами. 
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здавна в собѣ сu маєт, потвѣржаєм сим нашим листомъ вѣчно имъ 
и ихъ жонам, и ихъ дtтtм. 

А на твѣрдость того и пtчать нашу казали єсмо приложити  
к сtмY нашомY листу. 

П(и)сан оу СмолtнскY, сtн(тября) 29 д(е)нь, индикт 12. 
Пр(а)в(ил) г(е)т(ман), ст(а)р(оста) луц(кий), и бр(ацлавский), 

и вѣн(ицкий), м(а)р(шалок) Вол(ынское) з(е)м(ли), кн(язь) 
Ко(н)с(тантин) Иван(ович) (Острожский). 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4637, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 34х24,5 см. Кількість стрічок — 
18. Стан збереження — відмінний. Чорнило світло-
коричневе. Скоропис. Почерк писаря виразний. На- 
тиск сильний. Збереглася печатка Сигізмунда I 
Старого під паперовою кустодією. 

 
 

№1.2. 1539, лютого 27. Краків. Король Сигізмунд I Старий 
оголошує про те, що Беата, вроджена Костелецька, дружина 
Іллі Костянтиновича Острозького, надала посвідчення щодо 
повного отримання свого спадку. 

 
SIGISMUNDUS Dei gratia Rex Polonie, Magnus dux 

Lithwani[a]e, Russie, Prussie, Mazovie etc. dominus et heres. 
 
Significamus tenore presentium quibus expedit universis. Quia 

comparens personaliter coram nobis, et consiliariis nostris pro tunc 
lateri n[ost]ro assistentibus Magnifica Beata de Kosczielecz filia Mag- 
nifici olim Nicolai de Cosczielecz castellani Voinicien[si] Thezaurarii 
Regni nostri, Consers vero legittima Magnifici Heli[a]s Constantino- 
witz Ducis Ostrovien[si], Braczlavien[si] et Vinniczen[si] capitanei, 
cum consensu presentaneo eiusdem Ducis mariti suj ad latus eius stan- 
tis sana mente et corpore et recedendo ab omnibus terris, districtibus et 
juribus suis quibusuis, se que[m] presenti iurisditioni nostrae incorpo- 
rando, publice et per expressum recognovit, Quia a nobis sufficientem 
ac plenariam satisfactionem de omnibus ipsi Beata testamentaliter,  
seu alio quovis modo per Magnificum olim Nicolaum de Kosczielecz 
Castellanum Voiniciensem patre[m] ipsius, legatis, necnon rationem 
sufficientem de tutoria, a nobis quantum ad nos pertinebat, recepit 
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realiter et in effectu. De quibus quidem omnibus legatis et Tutoria, seu 
eiusdem administracione nos quiettavit, presenti que[m] recognitione 
sua quiettat, perpetue et in euum. Harum testimonio literarum quibus 
sigillum nostrum est subappensum. 

Dat[um] Cracoviae feria qui[n]ta ante Dominicam Reminiscere 
proxima. Anno domini Millesimo Quingentesimo trigesimo nono. Reg- 
ni n[ost]ri anno Trigesimo tercio.  

 
Paulus de Vola  R[e]l[ati]o Magnij Pauli de Volia R.P. Cancellarii 
R. P. Canc[ellarii]1 Burgrabii Cracovien[si] et Capit[aneo] 
Gostinen[si] 

 
Оригінал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, 
Dz. X, Sygn. 4661, K. 1. 
Пергамент. Розміри: 39,5х25 см. Кількість стрічок — 
17. Стан збереження — відмінний. Чорнило темно-
коричневе. Почерк писаря виразний. Натиск силь- 
ний. Документ підписано писарем Павлом де Воля. 
Збереглася велика гербова печатка червоного кольо- 
ру яка прив’язана пергаментною стрічкою. 

__________ 
 

1 Особистий підпис писаря Павла де Волі. 
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SUMMARY 
 

Acts of Volhynia province from the end of the XVth to the XVIth 
centuries (from the Collection of Parchment documents at the Central 
Archive of Old Acts in Warsaw) / Edited and commented by Andrij 
Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Dmytro Vyrskyj (documents in Latin). Kyiv: 
Institute of History of Ukraine at the National Academy of Sciences of 
Ukraine, 2014. 154 p. 

 
In the book, the set of documents «Acts of Volhynia province» located in 

the Collection of Parchment documents at the Central Archive of Old Acts in 
Warsaw, the materials of which cover the period from 1492 to 1565, is 
examined. 29 documents are included in the book. There are acts by the 
monarchs of the Grand Duchy of Lithuanian Alexander Jagiellon, Sigismund I 
the Old, Sigismund II Augustus of conferring land and property on the 
Volhynia nobles. On their basis, the features of economic development in 
Volhynia at the end of the XVth and in the first half of the XVIth centuries are 
analysed; the peculiarities of real estate transactions like buying-selling, a 
lease, a mortgage, and an exchange are studied; governmental protectionist 
measures to support the civilizing process of the region, to develop various 
branches of economy, to constitute social groups etc. are singed out. 

The documents of the collection shed the light on forming property 
complexes of the Volhynia noble families. The House of Sanguszko, the 
representatives of which occupied the key governmental positions of regional 
and national level in the XVIth century, is presented the most completely. The 
economic policy of the Queen Bona Sforza in Volhynia during her rule is also 
analyzed. This book gives valuable information about the institutes of central 
and local management in the Grand Duchy of Lithuania in general, and in 
Volhynia province in particular. 

Translated from Ukrainian by Natalia Laas 
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Akta województwa Wołyńskiego końca XV–XVI w. (ze Zbioru 
Dokumentów Pergaminowych Archiwum Głównego Akt Dawnych w 
Warszawie) / Przygotowali do druku Andrzej Blanuca, Dmytro Waszczuk, 
Dmytro Wyrski (teksty łacińskie), Kijów, Instytut Historii Ukrainy, 2014, 
154 s. 

 
W pracy zamieszczono Akta województwa Wołyńskiego znajdujące się w 

zasobie Archiwum Głównym Akt Dawnych. Opublikowane materiały w liczbie 
29 dokumentów pochodzą z lat 1492–1565. Materiały te zostały wytworzone 
w okresie rządów wielkich książąt litewskich Aleksandra Jagiellończyka, 
Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta. Dotyczą one przede wszystkim 
nadań ziemi oraz majętności szlachcie wołyńskiej. Na podstawie tych doku- 
mentów przeanalizowano specyfikę rozwoju ekonomicznego województwa 
Wołyńskiego od końca XV w. do połowy XVI w. W szczególności takie 
zjawiska związane z operowaniem nieruchomościami (kupno, sprzedaż, arenda 
i zastaw), protekcję władzy oraz problemy związane z konstytuowaniem się 
grup społecznych. 

Dokumenty zamieszczone w pracy wyjaśniają proces formowania się 
latyfundium rodów książęcych i szlacheckich Wołynia. W dużej mierze 
dotyczą działalności rodu książąt Sanguszków, którego przedstawiciele w 
XVI w. posiadali wyższe urzędy regionalne i państwowe. Opublikowane 
materiały dotyczą również polityki gospodarczej królowej Bony na Wołyniu 
oraz działalność instytucji miejscowego i centralnego zarządzania tak w 
Wielkim księstwie litewskim, jak i na Wołyniu. 

tłum. Władysław Berkowski  
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Акты Волынского воеводства конца XV–XVI в. (из собрания 
Пергаментных документов Архива главного актов давних в Варша- 
ве) / Подготовка к печати Андрея Блануцы, Дмитрия Ващука, 
Дмитрия Вырского (латинские документы). — К.: Институт истории 
Украины НАН Украины, 2014. — 154 с. 

 
В книге исследуется комплекс документов «Акты Волынского вое- 

водства» из собрания Пергаментных документов Архива главного актов 
давних в Варшаве, материалы которого хронологически охватывают период 
с 1492 по 1565 гг. В сборник вошло 29 документов. Это — документы 
великих князей литовских Александра Ягеллончика, Сигизмунда I Старо- 
го, Сигизмунда ІІ Августа, которыми они жаловали волынский нобилитет 
землями и поместьями. На их основе проанализирована специфика эко- 
номического развития Волыни конца XV — первой половины XVI в.; 
изучены особенности осуществления операций с недвижимостью: покуп- 
ка-продажа, аренда, залог, обмен; выявлены протекционистские меропри- 
ятия власти относительно поддержки цивилизационного освоения регио- 
на, развития отраслевого хозяйства, конституирования социальных групп 
и т.п. 

Документы сборника содержат информацию об формировании помест- 
ных комплексов волынских шляхетских и княжеских родов. Особенно 
широко представлен род князей Сангушков, представители которого на 
протяжении XVI в. занимали ключевые урядницкие должности регио- 
нального и общегосударственного уровня. Также проанализирована хо- 
зяйственная политика королевы Боны на Волыни. Сборник документов 
имеет ценную информацию об институтах центрального и местного 
управления в ВКЛ и Волынском воеводстве в частности. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК* 
 

Adam Jakubowicz de Cothra, великокнязівський писар 2 
Alberto Gastholth, віленський воєвода, бєльський і мозирський староста 16 
Alberto Kmitha, вілкомирський державця 16 
Alberto Kuczuk 2 
Alexandеr (Олександр Ягеллончик), великий князь литовський 2 
Anna, вдова троцького воєводи Мартина Гаштольда 2 
Andrea Nijemijerowijcz, київський воєвода 16 
Beata de Kosczielecz, княгиня 1.2 
Costantino (Острозький), князь 7 
Iohanne Littaor, маршалок, слонімський державця 2 
Iwan Wisniowski, князь, єйшицький державця 16 
Francisco Kijoviensi, плоцький і львівський канонік (досі вважалося, що біскупом 

київським був з 11.ІІ.1534 р.) 13 
Joannis Radivil, троцький каштелян16 
Johanne Gornostaij, земскй підскарбій, королівський маршалок і писар, слонім- 

ський і дорсунішський староста 13 
Johanne Steczko de Dobolow, 13, 16 
Joanne Bogdani Sapijeha, під ляський воєвода 13 
Joanne Nicolai Radzivil, канцлер ВКЛ, василішський і марковський староста 7, 16 
Georgio Hlynycz, маршалок ВКЛ, берестейський і лідський староста 7 
Gregorio Gregorii Ostikowicz 16 
Georgio Nicolai Radiwil, віленський каштелян, великокнязівський маршалок, 

гродненський і лідський староста 16 
Gregorio Stankovicz Ossczykovicz, троцький пан, маршалок двірний ВКЛ, 7 
Kasimiri (Казимир Ягеллончик), король польський, великий князь литовський 13 
Nicolai Radivil, троцький каштелян16 
Mathia Alberti Cloczko, господарський маршалок і волковийський державця, 

вітебський воєвода і жмудський староста 13 
Nicolao Sczith Nijemijrowicz, брат Юрія Немировича 13 
Onixti Bohowitin Piotrowicz Schumbarski, волинський шляхтич 16 
Paulo Luceonensi, луцький біскуп (з 1507), віленський (з 1536) 13 
Petro Iviowicz de Iwije, троцький воєвода, земський маршалок 2 
Petro Stanislai de Czijerhonowijecz, троцький каштелян 13 
Rodvilowicz Nicolao 2 
Rodvilowicz Nicolao Nicolaj, великокнязівський підчаший, браславський державця 2 
Sigismundus (Сигізмунд І Старий), король польський, великий князь литовський 

7, 13, 16, 1.2 
Stanislao Alberti Gastolth, новогрудський і троцький воєвода 13, 16 
Stanislao Barthochowicz, пунський державця 2 
Sfethko, великокнязівський секретар 2 

__________ 
 

* Покажчики охоплюють лише опубліковані документи. 
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Venceslao Medincensi, королівський секретар і віленський канонік, жмудський 
біскуп (як вважалося, з 1534 р.) 13 

Wassil Michalovicz Sanguskovicz, князь 7, 16 
 
А 
Алtксандръ, король польський, великий князь литовський 3, 5, 10, 11, 17, 18, 1.1 
Алεксандръ Фεдорович → Порыцкий 
Алεксандро (Федорович) → Санкгушкович (Сεнкгушкович) 
Алtксандръ Андрttвичъ → Санкгушкович Кошtрский 
Алtксандровичь Zнушь, князь, великокнязівський крайчий 3 
Андрεй → Павлович 
Андр�й → Жεлεзко 
Андр�й Алtксандрович → Сангушкович Кошерский 
Андр�й Михайлович → Сангушкович Кошерский 
Артишко → Забоузскии Рuдскии 
 
Б 
Бабиньский Митькj Иванjвичь, волинський зем’янин 3 
Баtвский Лtцко, волинський зем’янин 23 
Бtрtнд�й Лtвонъ, вінницький зем’янин 1.1 
Бобицький Сирота, волинський зем’янин 4 
Богдан → Зyбович 
Богдан Илвович (Львович) → Боговитинович 
Богдан Костюшкович → Ставtцкий 
Богдан Михайлович → Сtмашко 
Боговитин Пtтровичь → Шумъбарский 
Боговитинович Богдан Илвович (Львович), волинський пан, син Льва Боговити- 

новича 6, 8 
Боговитинович Лtв, волинський пан, 4 
БогYшь, володимирський намісник князя Андрія Олександровича Сангушковича 

Кошерського 4 
БогYшь → Павлович 
Бона, королева, дружина Сигізмунда І Старого 12, 19, 22, 24, 25, 27 
Боутко, дорогицький міщанин 1 
 
В 
Ванкович Юхно Иванович, господарський дворянин 22 
Васtuн, володимирський владика 4 
Василtй → Сtмашкtвич, Тишкtвичъ Василεй Богданович → Чиж  
Василtй Фtдоровичь → Чtтвtртtньский 
Василий Михайлович → Сtнкнушкович (Сангушкович) Кjвtлский 
Василий → Соколский 
Василий Старый → Костъка 
Васко → Скирвич 
ВишнTвTцкий Иван Михайлович, князь єйшицький державця 11 
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ВишнTвTцкий ФTдор Михайлович, князь 11 
Войницкий, пан, королівський охмістр 12 
Войтεхович Мат�й, королівський маршалок, вітебський воєвода, волковийський 

та мерецький державця 12 
Воловичъ Jстафtй, двірний маршалок, земський підскарбій, господарський пи- 

сар, могилевський староста, усвятський та озеришський державця 26 
Волский Миколай, пан, королівський охмістр, визненський, ланскорунський, 

ломзенський та саноцький староста 12, 22 
Волчковичъ Zн, конюший і під конюший віленський, василішський державця 26 
Воропаtвич Стtпан, королівський комісарський суддя 23 
 
Г 
Гайко Zн Миколаtвичъ, господарський писар, городенський конюший, ошмян- 

ський, вілненський, утенський і красносільський державця 26, 27 
Гальжка → Жεлεзкова 
Ганна → Задыбская, Фалибовъская 
Глиньский 1.1 
Глиньский Михайло Лвовичь, князь, маршалок двірний ВКЛ, більський та утен- 

ський державця 3 
Горностай Иванъ, земський підскарбій, господарський маршалок і писар, слонім- 

ський і мстигобовський староста, дорсунішський та зельвенський державця 19 
Гримала → Сачкович 
Гринко Мжачич → Козинский 
Грицкj Иванович → Zнчинский 
Гулεвич Фεдор, господарський дворянин 12 
 
Д 
Давыд → Zцкεвич 
Дахно Васильєвич, кременецький староста 19 
Дашькович Jcтафtй 1.1 
Дtмкович Мацко, кременецький селянин 10 
Дtнискович Ивашко Сtнкович, господарський дворянин 5, 11 
Дtнискович ПTтро, син Івашка Сеньковича Денисковича 11 
Дtнискович Солтан, син Івашка Сеньковича Денисковича 11 
Довойнович ZкYб, дорогицький староста 1  
 
Є 
Єлович Томъко, волинський шляхтич 4 
Єлович Фtдко, волинський шляхтич 4 
 
Ж 
Жасковский Zким Волчкович, володимирський зем’янин 6 
Жεлεзко Андр�й 19 

Жεлεзкова Гальжка, дружина Жεлεзка Андр�я 19 
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Жикгимонтъ, король польський, великий князь литовський 5, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 
22, 1.1 

Жикгимонт Август, король польський, великий князь литовський 26, 27 
Жославский Кузма Иванович, князь 11 
 
З 
Забоузскии Артишко Рuдскии 1 
Загоровский Пεтръ Богданович, господарський дворянин 20 
Загоровский Zн Богданович, волинський шляхтич 21 
Задыбская Ганна, дружина Задыбского Лεвка Ласковича 20 
Задыбский Лεвко Ласкович, волинський зем’янин 20 
Задыбский Фεдор Ласкович, волинський зем’янин 20 
Збаражский Михаило, князь 5 
Зоф�я → Санкгушковича (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлского Василия 

Михайловича, Сыкънаротовая Zнова 
Зофeя Андрεεвна → Шумъбарская Боговитина Пtтровича 
Зyбович Богдан, волинський зем’янин 25 
 
И 
Иван → Горностай, Крошинский, Шимкович 
Иван Алtксttвич, упітський ревізор 27 
Иван Андр�євичь, двірний підскарбій, віленський державця 8 
Иван Андрεєвич → Полубεнский 
Иван Богданович → Сопεга 
Иван Михайлович, пінський, кобринський, клецький, городецький та рогачев- 

ський староста 12 
Иван Михайлович → ВишнTвTцкий 
Иванович ПархYн, кременецький селянин 10 
Ивашко Сtнкович → Дtнискович, РYсинович (Русин) 
Иjна, володимирський та берестейський владика 17 
 
К 
Калусовский Пtтръ, волинський шляхтич 17 
Карасинцы, піддані села Карасина 23 
Кграбинский, луцький міщанин 24 
Кисилъ Тишкj, володимирський зем’янин 
Кишъка с Тtхоновца Миколай, великокнязівський підчаший, дорогицький ста- 

роста 27 
Ковtлскиt, піддані Ковельського замку 27 
Коица Zрославич → Строчtвич 
Козинский Гринко Мжачич, кременецький зем’янин, батько Олехна і Тихна 

Козинських 10 
Козинский Jлtхно Гринкович, кременецький зем’янин 10 
Козинский Тихно Гринкович, кременецький зем’янин 10 
Колимонтович Станислав, дорогицький бурмістр 1 
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Константин → Jстрозкий 
Копоть Васкович, маршалок і писар ВКЛ 9 
Корабu Миколай, холмський войський, лбомський староста 23 
Костъка Василии Старыи 1 
Костюшко Иванович → Хоболтовский 
Красовский Матфεй, волинський зем’янин 25 
Крошинский Иван, князь, упітський державця 27 
Кузма Иванович → Жославский 
КYрило, дорогицький земський писар 1 
 
Л 
Лащ, ковельський державця 27 
Лtв → Боговитинович 
Лεв Патиεвич → Тишкεвич 
Лεвко Ласкович → Задыбский 
Лtвонъ → Бtрtндhй  
Лtцко → Баtвский 
 
М 
Макдалεна → Санкгушковича (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлского Ва- 

силия Михайловича 
Манtвичаны, піддані маневицького маєтку 23 
Марина → Санкгушковича (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлского Василия 

Михайловича 
Мария → РYсинова  
Мартин → Тyръ, Хрtбтович 
Матыс → Савицкий 
Матыс Роуски → Прuдцкии 
Матeй → Войтεхович 
Матфεй → Красовский 
Матьфtи Миткtвич СкYибtда → Угриновскии 
Мацко → Дtмкович 
Мацковичъ Шимко, віленський тивун, ушпольський, пенянський та радунський 

державця 19 
Миколай → Волский, Кишъка с Тtхоновца, Корабu, Нарушtвичъ, Радивил 
Миколай Войтεхович → Нарбут 
Миколай Миколаевич → Радивил 
Митькj Иванjвичь → Бабиньский 
Михайло → Збаражский, Zкубович 
Михайло Василєвич (Свинюський), великокнязівський писар, мідницький і сток- 

лішський державця 18, 22 
Михайло Иванович → Ружинский 
Михайло Лвовичь → Глиньский 
Монтовтович Юрый Михайловичь, пан 5 
Монтовтович Zн Михайловичь, пан, кременецький державця 11 
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Н 
Нарбут Миколай Войтεхович, мозирський староста 22 
Нарушtвичъ Миколай, господарський писар і секретар 27 
Нtмынскии Шиман 1 
О 
Jдинцεвич Сεмεн Богданович, князь, городенський городничих 14, 15 
Jлtхно Гринкович → Козинский 
Jстафtй → Воловичъ, Дашькович  
Jстрожtцкий Пtтръ Михайлович, князь 17, 18 
Jстрозкий Константин, князь, маршалок земський ВКЛ, луцький староста 5, 23, 1.1 
 
П 
Павлович Андрεй, волиський зем’янин 25 
Павлович БогYшь, волинський зем’янин 25 
ПархYн → Иванович 
Патрыш, дорогицький міщанин 1 
Пашко → Слинчич, Цибович 
Пахнотий, володимирський владика 9 
Пtтръ → Калусовский 
Пεтръ Богданович → Загоровский 
Пtтръ Михайлович → Jстрожtцкий 
Полубεнский Иван Андрεєвич, князь 14, 15, 20 
Порыцкий Алεксандръ Фεдорович, князь 20 
Прuдцкии Матыс Роуски 1 
 
Р 
Радивил Миколай, князь на Олиці та Несвіжу, земський маршалок, найвищий 

канцлер ВКЛ, віленський воєвода, берестейський та ровенський староста, 
борисівський та шов ленський державця 26 

Радивил Миколай Миколаевич, пан, троцький воєвода 5 
Ратtнскиt, піддані Ратенського замку 27 
Ружинский Михайло Иванович, князь 6 
РYсинович (Русин) Ивашко Сtнкович, волинський шляхтич 4, 6, 8 
РYсинова Мария, дружина Івашка Сеньковича Русинович 4 
 
С 
Савицкий Матыс, писар пана Миколая Радзивіла, дорогицький зем’янин 26, 27 
Санкгушкович (Сεнкгушкович) Алεксандро (Федорович), князь 14, 15 
Санкгушкович Кошtрский Алtксандръ Андрttвичъ, князь,господарський марша- 

лок 26, 27 
Сангушкович Кошерский Андр�й Алtксандрович, князь, володимирський ста- 

роста 4 
Сангушкович (Сεнкгушкович) Кошерский (Коширский) Андр�й Михайлович, 

князь, королівський маршалок, луцький староста 12, 14, 15, 23, 24, 25 
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Санкгушкович (Сонкгушкович) Кошерский Фεдор Андрeεвич, князь, маршалок 
Волинської землі, володимирський староста, засновник несухоїзько-лока- 
цької лінії Сангушків 12, 19, 23 

Санкгушкович (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлский Василий Михайло- 
вич, князь 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 22 

Санкгушкович (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлский Григорий Василtвич, 
князь 22 

Санкгушкович (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлского Василия Михайло- 
вича Ганна, княжна, дочка 22 

Санкгушковича (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлского Василия Михайло- 
вича Зоф�я, княжна, дружина 22 

Санкгушкович (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлского Василия Михайло- 
вича Макдалεна, княжна, дочка 22 

Санкгушкович (Сtнкнушкович, Сонкгушкович) Кjвtлского Василия Михайло- 
вича Марина, княжна, дочка 22 

Санкгушковичи, князі 26, 27 
Сачкович Гримала 1 
Сtмашкtвич Василtй, волинський пан 17 
Сtмашко Богдан Михайлович, ковельський, мельницький, вишівський, миляно- 

вицький та фалілеїцький староста 23 
Сεмεн → Цата 
Сεмεн Богданович → Jдинцεвич 
Сtрбин Фtдоръ, волинський шляхтич 17 
Сирота → Бобицький 
Скирвич Васко 1 
Слинчич Пашко 1 
СоколскиВасилий, князь 23 
Соколский Юрtй Михайловичь, князь 10 
Сопtга Дмитро, господарський дворянин підляшський ревізор 27 
Сопεга Иван Богданович, королівський маршалок, підляшський воєвода, доро- 

гицький староста 12 
Ставtцкий Богдан Костюшкович, волинський шляхтич, луцький намісник князя 

Федора Михайловича Чорторийського 10 
Станислав → Колимонтович, Фалчовский, zнович 
Стtпан → Воропаtвич 
Строчtвич Коица Zрославич 1 
Сыкънаротовая Zнова Зоф�я, луцька войтова 19 
 
Т 
Тимошко, володимирський міщанин 4 
Тирика, володимирський зем’янин 18 
Тишкtвичъ Василtй, господарський маршалок, під ляський воєвода, мінський 

староста 27 
Тишкεвич Лεв Патиεвич,кременецький староста 21 
Тишкj → Кисилъ 
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Тихно Гринкович → Козинский 
Томко → Єлович 
Тyръ Мартин, королівський секретар, беретейський войський 22 
 
У 
Угриновскии Матьфtи Миткtвич СкYибtда, волинський пан 4 
 
Ф 
Фалибовъский 19 
Фалибовъская Ганна, дружина Фалибовъского 19 
Фалчовский Станислав 21 
Фальчεвъский Юрий, князь, луцький і берестейський біскуп 19 
Фtдко, володимирський війт 4 
Фtдко → Єлович 
Фεдора → Шумъбарская Боговитина Пtтровича 
Фεдор → Гулεвич, Задыбский, Сtрбин 
Фεдор Андр�εвич → Санкгушкович (Сонкгушкович) Кошерский 
Фtдор Михайлович → ВишнTвTцкий, Чорторыйский 
 
Х 
Хоболтовский Костюшко Иванович, володимирський зем’янин 
Хрtбтович Мартин, великокнязівський ловчий і конюший 3 
 
Ц 
Цата Сεмεн 21 
Цибович Пашко, дорогицький міщанин 1 
 
Ч 
Чtрнчtгородцы, піддані маневицького маєтку 23  
Чtтвtртtньский Василtй Фtдоровичь, князь 10, 21 
Чиж Василεй Богданович, королівський двірний конюший, кричевський та 

анінський державця 14, 15 
Чорторыйский Фtдор Михайлович, князь луцький староста 10 
 
Ш 
Швитригайло (Свидригайло), великикий княз литовський 24 
Шиман → Нtмынскии 
Шумъбарская Боговитина Пtтровича Зоф�я Андрεεвна, дружина Шумъбарского 

Боговитина Пtтровича 21 
Шумъбарская Боговитина Пtтровича Фεдора, дочка Шумъбарского Боговитина 

Пtтровича 21 
Шумъбарский Боговитин Пtтровичь, кременецький суддя, городничий та 

мостовничий 10, 11, 21 
Шимко → Мацковичъ 
Шимкович Иванъ, великокнязівський писар 24, 25 
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Ю 
Юрtй Михайловичь → Соколский 
Юрий → Фальчεвъский 
Юрый Михайловичь → Монтовтович 
Юхно Иванович → Ванкович 
 
Я 
Zким Волчкович → Жасковский 

ZкYб → Довойнович 
Zкубович Михайло, господарський дворянин 22 
Zн → Волчковичъ 
Zн, луцький війт 24 
Zновые дочки, дочки луцького війта Zна 24 
Zн Богданович → Загоровский 
Zн з Доманова, князь, віленський проборщ, королівський секретар 22 
Zн Миколаtвичъ → Гайко 
Zн Михайловичь → Монтовтович  
Zн (Uнъ), князь, віленський біскуп 10, 11, 14, 15, 26 
zнович Станислав, троцький пан, жемайтійський староста 5 
Zнушь → Алtксандровичь 
Zнчинский Грицкj Иванович, володимирський зем’янин 6 
Zцкεвич Давыд, господарський дворянин 20 
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ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 
 
 

Capitaneo Bijelscense 13, 16 
Capitaneo Brzestensi 7 
Capitaneo Drohicensi 7 
Capitaneo Grodnensi 13, 16 
Capitaneo Lidensi 13, 16 
Capitaneo Mosirense 13, 16 
Castellano Trocensi 13, 16 
Castellano Vilnensi 7, 13, 16 
Cracovia 13, 1.2 
Dicta Cremijenecz 13, 16 
Dorohobusz 2 
Ducibus Lithuanie 13 
Dunaijow 16 
Episcopus Vilnensi 13, 16 
Judei Brzestensi 7 
Judei autem Cowlensi 7 
Kowle 7 
Kulijkow 16 
Lithuanie 2, 7 
Nowogrodensi palatinis 16 
Palatini Trocensis 2, 13 
Palatino Vilnensi 2, 7, 13, 16 
Podlijassensi Palatinis 13 
Рraedicte Cremenecensis 13 
Рraepositus vilnensi 7 
Rudka 16 
Tenutario in Braslaw 2 
Tenutario Dorsuniscensi 13 
Tenutario in Punija 2 
Tenutario in Slonijm 2, 13 
Tenutario in Wlodimijr 2 
Tenutario Markoviensi 12 
Tenutario Wilkomiriensis 16 
Tenutario Vashiliscensi 16 
Terra Volhinensi 7, 13, 16 
Vilnе 2, 7, 13, 16 
 
А 
Анинский дεржавца 14, 15 
 
 
 

Б 
Бахово, монастирське село Ковель- 

ського замку 22 
Бtльский дtржавъца 3 
Бtлский лtс 23 
Бtрлtноt, урочище 23 
Бtрtстьt, місто 24, 25 
Бtрtстtйский  

– бискуп 19 
– войский 22 
– владыка 17 
– староста 26 

Бtрєстtчко, маєток у Луцькому повіті 
4, 6, 8 

Борисовский дtржавца 26 
Боровtнская  

– граница 23 
– дорога, 23 

Брацлавский староста 1.1 
Брод, село у Володимирському повіті 22 
БрYховичи, маєток у Луцькому повіті 24 
Буцεнu, село у Володимирському по- 

віті 12 
Былчо, маєток у Луцькому повіті 25 
 
В 
Василишский дtржавца 26 
Вtликоt князьство Литовъскоt 3, 14, 

15, 17, 18, 20, 26, 27 
Вtницкий  

– зtмuнин 1.1 
– повtт 1.1 
– староста 1.1 

Вhлья, річка 5, 11 
Вεрбка, двір Ковельського замку 22 
Вижва, замок і місто 22 
Вижва, річка 12 
Вижва Стараu, село у Володимир- 

ському повіті 22 
Вижовский староста 23 
Вилна, місто 12, 14, 15, 18, 19, 26 
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Вилtнский  
– бискуп 10, 11, 14, 15 
– воєвода 26 
– дtржавца 8, 27 
– конюший 26 
– подконюший 26 
– проборщ 22 
– тивун 19 

Визнεнский староста 22 
Вирский староста 12 
Витεбский воεвода 12 
Водско, болото 23 
Волковыйский дTржавца 12 
Володимtр, місто 4, 6, 8 
Володимtрьский  

– владыка 4, 9, 17 
– войт 4 
– замок 8 
– мtщанин 4 
– нам�стник 4 
– пов�т 4, 8, 17, 18 
– староста 12, 19, 23 

Волыньская зtмля 19, 20, 23, 25, 27, 1.1 
Волыньский зtмuнинъ 3, 8, 20, 23, 25 
Вонuчич, маєток у Вінницькому пові- 

ті 1.1 
 
Г 
Годεвичи, двір Миляновицького замку 

22 
Гойшин, монастирське село Ковель- 

ського замку 22 
Головб, маєток у Луцькому повіті 24 
ГолYзtйская граница 23 
Голшаница, двір Миляновицького 

замку 22 
Горвол, волость 22 
Городεнский  

– городничий 14, 15 
– конюший 26 

Городεцкий староста 12 
Городищо, монастирське село Ковель- 

ського замку 22 
Гридковцы, село у Володимирському 

повіті 22 

Гримuчtє, сіножать у Кременецькому 
повіті 10 

 
Д 
ДворTцъ вTрхъ ВTли 11 
Дtдковичи, маєток у Дорогицькому 

повіті 1 
Дtмковци, пусте селище у Кременець- 

кому повіті 5, 11 
Дtнuтинъ, село у Кременецькому 

повіті 3, 21 
Дорогичин, місто 1 
Дорогицкая зtмля 27 
Дорогицкий 

– бYрмистр 1 
– зtмuнин 27 
– м�щанин 1 
– повtт 27 
– староста 1, 12, 27 

Доротεш, маєток у Володимирському 
повіті 12 

Дорсyнишский дεржавца 19 
ДYбровица, острів 23 
Дyбно, двір Ковельського замку 22 
 
Є 
Ейшишский дTржавца 11 
Єишишки, місто 3 
 
Ж 
ЖTблазы, селище у Кременецькому 

повіті 11 
Жомоитская зTмля 27 
Жомоитский староста 5 
 
З 
Задыбы, маєток у Володимирському 

повіті 20 
Заставцы, село у Володимирському 

повіті 22 
З�лово, двір Миляновицького замку 22 
Зεльвεнский дεржавца 19 
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И 
Исаєвскоє, дворище у Кременецькому 

повіті 10 
 
К 
Карасин, маєток у Луцькому повіті 23 
Карасинская дорога 23 
Клεвεцк, двір Ковельського замку 22 
Клεмно, урочище 23 
Клεчковичи, двір Миляновицького 

замку 22 
Клεцкий староста 12 
Кобрынский староста 12 
Ковtнский староста 26 
Ковtлская волость 26, 27 
Ковtлский  

– дTржавца 27 
– староста 23 

Ковεл, замок 22, 27 
Козлиничи, маєток у Луцькому повіті 

24 
Кожа, маєток у Дорогицькому повіті 1 
Кокорεв, маєток у Кременецькому по- 

віті 21 
Колtнца, річка 23 
Комарово, село у Володимирському 

повіті 12 
Корyна Польская 19, 26 
Краков, місто 8, 9, 22 
Краснаz Волu, село у Володимир- 

ському повіті 22 
Красносtльский дTржавца 26, 27 
Красноε, двір у Луцькому повіті 25 
Красный Бор, урочище 23 
Кр�мuнtц, місто 5, 11, 19 
Крtмuнtцкий  

– городничих 11 
– дTржавца 11 
– замок 5, 11, 19 
– зtмuнин 11 
– мостовничий 11 
– пов�т 3, 5, 10, 14, 15, 1,1 
– староста 19, 21 

Кричовский дεржавца 14, 15 

Кузмин, маєток у Кременецькому 
повіті 1.1 

 
Л 
Лагодлεво Волu, монастирське село 

Ковельського замку 22 
Лагодовль, монастирське село у Во- 

лодимирському повіті 12 
Ланскорунский староста 12, 22 
Лεпεсовка, маєток у Кременецькому 

повіті 19 
Липа, двір у Дорогицькому повіті 1 
Литовскиε границы 19 
Ловчtt, сіножать у Кременецькому 

повіті 10 
Ломзεнский староста 12, 22 
Лyцк, замок і місто 4, 10, 19, 23, 24, 25 
ЛYцкий  

– бискуп 19 
– войт 24 
– ключ 25 
– нам�стник 10 
– пов�т 4, 23, 25 
– староста 5, 23, 24, 1.1 

Лyцкоε войтовоє 19 
Любомский староста 23 
Лuшки (Лtшки), маєток у Перемиль- 

ському повіті 4, 6, 8 
 
М 
Манtвичи, маєток у Луцькому повіті 

23 
Марковский дtржавца 27 
МатфTTвцы, селище у Кременецькому 

повіті 11 
Мtдницкий дtржавца 15 
Мtлница, місто 24 
Мtлницкая волость 24 
Мtлницкий староста 23 
Мεрεцкий дTржавца 12 
Мtньский староста 26 
М�нск, місто 5 
Милεновичи (Милuновичи), місто у 

Володимирському повіті 20, 22 
Милuновский староста 23 
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Могилtвский староста 26 
Мозырский староста 22 
Мостищε, маєток у Володимирському 

повіті 12, 22 
Мощεний, двір Ковельського замку 22 
Мстибоговский староста 19 
Мuдtлский дtржавца 27 
 
Н 
Нtсвиж, місто 26 
Новосuды, монастирське село Ковель- 

ського замку 22 
Нюйно, двір Миляновицького замку 22 
 
О 
Jблапы, монастирське село Ковель- 

ського замку 22 

Jболцы, двір 22 
Jзtришъский дtржавца 26 

Jзεрница, монастирське село Ковель- 
ського замку 22 

Jлыка, місто 26 
Jсовεцкаu Волu, монастирське село 

Ковельського замку 22 
Jсотнu, болото 23 
Jшканский дtржавца 26 
Jшмεнский дtржавца 27 
 
П 
Пεнuнский дεржавца 19 
Пεрεкладовичи, маєток у Луцькому 

повіті 25 
Пtрtмилский пов�т 4 
Пtтриков, місто 27 
Пинская дорога вtликая 23 
Пинский староста 12 
Подлuшский  

– воεвода 12, 26 
– рεвизор 27 

Познанский біскуп 21 
Полtсьt 26 
Порыдyбы, двір Миляновицького зам- 

ку 22 
Прыпuть, річка 27 
 

Р 
Радуньский дεржавца 19 
Ратtнская волость 26, 27 
Рεчица, маєток у Володимирському 

повіті 25, 26, 27 
Рεчица, озеро 27 
Рtчицкиt границы 27 
Рεчь Посполита 12 
Рогачовский староста 12 
РыбчT, селище у Кременецькому 

повіті 11 
 
С 
Саноцкий староста 12, 22 
Сεкyн, село у Володимирському повіті 

22 
Сtтовищ, церковний острів 23 
Смолtнск, місто 1.1 
Смолнuнε, двір 22 
Слонимъский староста 19 
Соколова Волu, монастирське село 

Ковельського замку 22 
Соловεво, село у володимирському 

повіті 12 
Сомин (Сjмин), маєток у Володимир- 

ському повіті 4, 6, 8, 22 
Ставровъ, маєток Луцького війтівства 

19, 25 
Столскиt плtсы 23 
Стоклишский дtржавца 15 
Сyдомирьский пан 22 
Сuдмuрты, церковний маєток у Воло- 

димирському повіті 9, 22 
 
Т 
Тишковичи, маєток у Володимир- 

ському повіті 9 
Троцкий  

– воєвода 5 
– пан 5 

Туличов, двір Ковельського замку 22 
Туличовъ, маєток у Володимирському 

повіті 17, 18 
Туличовская зtмля 17 
Тyровичи, двір Миляновицького замку 22 
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У 
Yкраина 11 
Упита 27 
Упитская волость 27 
Упитскиt волоки 27 
Упитский  

– дtржавца 27 
– рtвизор 27 

Yрганцы, селище у Кременецькому 
повіті 11 

Yсвuтский дtржавца 26 
Утtньский дtржавца 3, 26 
yшпольский дεржавца 19 
 
Ф 
Фалилtицкий староста 23 
Фалимичи, замок і місто 22 
Фолварок Y ЛyцкY на Гнидави 4 
 
Х 
Хмtлник, фільварок у Володимир- 

ському повіті 4 

Холмский войский 23 
Хотtново, сіножать у Кременецькому 

повіті 10 
Хотuшово, двір Вижівського замку 22, 26 
 
Ц 
Цtтань, брід 23 
Ц�цыновцы, маєток у Кременецькому 

повіті 14, 15 
 
Ч 
Чакайлова Лоза 11 
Чtрнчt Городок, місто у Луцькому 

повіті 23 
Чtрвищъская граница 23  
 
Ш 
Шовлtнский дtржавца 26 
Шумбар, маєток у Кременецькому 

повіті 21 
Шушки, село у Володимирському 

повіті 22 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
 

Б 
Бискуп 

– бεрεстεйский 19 
– вилtнский 10, 11, 14, 15 
– луцъкий 19 
– познанский 21 

Близкость 18 
Ближниє, близкии, ближнимь 4, 6, 10, 

11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 27 
Бои 12, 27 
Болото, болотом 23 
Болоты 3, 5, 14, 15, 17, 27 
Бор 23 
Боронити 12, 27 
Борти, бортей 12 
Боры 5, 6, 18, 22, 26, 27 
Боzры 1, 22, 27 

– дворtцкии 22 
Брат, брата 5, 12, 18, 20, 22, 1.1 
Братя, братю 12, 1.1 

– крεвная 22 
Будовати 22 
БYрмистръ 

– лuдскии 1 
– дорогицкии 1 

БYрмистрове 24 
Бчол подранu 12 
 
В 
В�дати, вtдати 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 1.1 
Вtдомость 27 
ВtрнYти, вtрнYли 20, 25 
В�чно, вtчно 10, 17, 18, 22 
В�чность, вtчность 5, 8, 9, 11, 17, 18, 

19, 20, 25, 26, 27, 1.1 
Видtти 11 
Виж 27 
Вина, винами 4, 11 
Вино гор�лоє 24 
Вины вtликоноцкоє 24 

Вживати 14, 19, 25 
Вжитки 3 
Взuли 10, 12, 25 
Вказывалъ 3, 5, 8 
Владность 26 
Владыка, владыкY  

– бtрtстtйский 17 
– володимtрьского 4, 9, 17 

Властъность 19, 22, 25 
Вмова, вмовы 21 
Войский 

– бtрtстtйский 22 
– холмский 23 

Воєвода 
– вилtнский 26 
– витtбский 12 
– подлuшский 12, 26 
– троцкий 5 

Войтовая Луцкая 19 
Воитъ 

– володимtрьскии 4 
– луцкий 24 

Войтовство Луцкое 19, 24 
Волоки, волок 27 
Волость 22, 24, 26, 27 
Воля, воли, волtю 12, 14, 15, 21, 22, 24 
Впад, впаду 22 
Врадники 27 
Врочищо 12, 23, 26 
Врuдовник 23 
Вслышить 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 

17, 20 
Встановляти 24 
Вступ 26 
Вступати 6, 11, 17, 23, 26 
Втиски зεмлuныи и рyхомыи 12 
Входы бортныи стародавныи 12 
Вчынити, вчынили 6, 11, 12, 17, 18, 19, 

20, 23, 24, 25, 27 
Выбрали 12 
Вывод слушный 12 
Выдавати 12 
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Выtханьt 19 

Выtхати 23 
Вызнаваю, вызнаваtм 6, 10, 11, 14, 15, 

17, 20, 21, 22, 26 
Вызнанu листовыи 12 
Выймовати 21 
Вымtлки, 3, 5, 9, 14, 15, 17, 18, 22 
Вымtнил 6, 8 
Вымова 19, 27 
Выписано 18 
Вырок короля его милости 12 
Выроки 12 
Выслуга, вислугу 11, 17, 18 
ВыслYжил на господари короли 4, 10, 

17, 18 
 
Г 
Гаи 3, 5, 9, 14, 15, 26, 27 
Гамованt, гамованz 21 
Гетман 1.1 
Год 24, 27 
Гоны 

– бобровыми 3, 5, 6, 9, 14, 15, 20, 26 
– пташими 22 

Город�, городY, городом 4, 5, 6 
Гора, горy 5, 11 
Горло,горла 22 
Городничий  

– городtнский 14, 15 
– крtмuнtцкий 11 

Господарство 26 
Господарыня, господарыню 12 
Грабεжи 12, 27 
Головщины 12 
Граница, границу 23 
Границы, границахъ 3, 4, 9, 11, 14, 15, 

17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 
– литовские 10 

Гроши 
– золотых чεрлεных 21 
– литовских 3, 11, 14, 15, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 26, 27 
– широких 1 

ГрYд, грYдом 23 
 

Д 
Давати, дали 3, 4, 21, 22, 25 
Данники 26 
Дань, данинY 1, 12, 18, 1.1 
Даньми 

– бобровими 3, 9, 18 
– грошовими 3, 5, 9, 18, 22, 26, 27 
– куничьными 3, 5, 9, 18 
– мtдовыми 3, 5, 9, 18, 22, 26, 27 
– jвсuные 22 

Даровати 10, 11, 14, 15, 20, 25, 27 
Дата 26 
Двора тивунова 4 
Двор, двора, дворцtм 1, 4, 5, 8, 11, 17, 

18, 22, 25 
Дворищt 10 
Дворuнин 5, 1.1 

– господарский 12, 27 
Дворuнε господарскии 20, 22 
Дворы 22 
Дtд, дtда 12, 14, 15 
Д�дичи, д�дичов 19 
Д�дицство, дtдизна 20, 26, 27 
Д�ло, д�лy 12, 20 
Дtржавъца 

– аинский, анинский 14, 15 
– бtльский 3 
– борисовский 26 
– василишский 26 
– вилtнский 8, 27 
– волковыйский 12 
– дорсyнишский 19 
– Tйшиский 11 
– зTльвTнский 19 
– красносtльский 26, 27 
– крtмuницъкий 11 
– кричовский 14 
– марковский 27 
– мuдtльский 27 
– мtрtцкий 12 
– jзtришъский 26 
– jшканский 26 
– jшмtнский 27 
– пtнuнский 19 
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– радунский 19 
– Yпитский 27 
– утtньский 3, 26 
– Yсвuтский 26 
– Yшпольский 19 
– шовлtнский 26 

Дtржаньt 
– дtдичноt 26 
– спокойное 26 

Дtржати, дtржал, дtръжали 1, 3, 6, 9, 
12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 27 

Дtрtво бортное 20, 23, 27 
ДtсuтинY церкви Божи 4 
Дети, дtтtмъ, дtтми 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 1.1 
ДобродTйство вTликоT 11 
Довод слушный 12, 23 
Дозволεнє, дозволεнєм 9, 18, 19 
Дозволяти, дозволил 18 
Долги 22 
Долина, долины, долиною 11 
Дом, дому 26 
Домы войтовские 24 
Дорога, дороги, дорогY 5, 11, 23 

– повиннYю 5 
Доходити 26 
Доходы 1, 3, 10, 20, 21, 24, 25, 27 
Дочка, дочку 21 
Дочки, дочками 22, 24 
Дубровы, дубровами 3, 5, 6, 9, 14, 15, 

17, 22 
 
Е 
Εднанє 12 
Εдначи 12 
 
Ж 
Жtдал, жtдали 17, 18 
Жаданє 10, 17, 25 
Жалобы, жалобам 12 
Животиною дворною 1 
Жона, жонt, жоною, жtн� 3, 4, 5, 8, 

11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
26, 27 

Жоны, жонами 10, 1.1 

З 
Заводити, заводил 11, 22, 26 
Загамовали 12 
Задавати 26 
Заклад, закладом 12, 23, 26 
Закопы закопал 11 
Замок, замку 5, 8, 11, 19, 22, 24, 27 

– Луцкий 23, 25 
Зам�нити, замtнити 3, 5, 14, 15, 17, 20, 

22,  
25, 26, 27 
Запис 9 
Записати 17, 27 
Записы власныи 12 
Записати, записали 3, 4, 22, 25, 26 
Заплачю 4 
Зарyки, зарyками 12 
Засажεньε 26 
Засεдили 12 
Заслуги 12 
Заслужtньt, заслужTньz 11 
Застава 23 
Заставити, заставил 1, 18, 26, 1.1 
Засыпати 11 
Заховатися, заховали 21, 23 
Заходεц, заходцу 23 
Заходцы 23 
Зашла 21 
Зашстьε 12 
Збεги jтчизныи 12 
Збожε 24 
Звεрь 22 
Зволили 21 
Звычай права посполитого 26 
Згодили 12 
Згинути, згинул 23 
Здоровt, здорови 11 
Зtмлu 27 

– Волынская 19, 23, 25, 27 
– Дорогицкая 27 
– Жомоитская 27 
– короля его милости 22 
– пустая 9 
– туличовская 17 

Зtмлuми 10, 14, 18, 27 
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– борътными 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 
18, 22, 1.1 
– пашными 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 
18, 20, 22, 1.1 

Зtмuнинъ 27 
– в�ницкий 1.1 
– володимиръский 18 
– волыньский 3, 8, 20, 23, 25 
– дорогицкий 27 
– крtмuнtцкий 11 

Зtмuны 25 
Знамtна 23 
Знамtнt 23 
Знати 24 
Знашли 12 
Змова 22, 24 
Зоставити, зоставила, зоставили 18, 

19, 23, 25 
Зрадца 1.1 
ЗрYшити 17 
Зuть, зuтu 19, 21 
 
И 
Имtнє, им�ньємъ 1, 4, 6, 8, 9, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 1.1 
– власноє 14, 15 
– jтчизноt 6, 8, 9, 14, 15, 20, 25 
– старостиное 23 
– церковноє 9 

Имtнz 1, 11, 22, 25, 26 
– волынские 12 
– ковtлскиt 25 
– купленые 22 
– jтчизныи 8, 22, 26 

Имu 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
20, 22, 1.1 

 
К 
Казати, казали 5, 27 
Канцлtр навышъший 26 
Кгвалт, гвалты, кгвалтом 23, 27 
Кгвалты 12 
Кгрунт 23 
Кгрунты 27 
Класти, клали 23 

Ключ Луцкий 25 
Кнtгиня, кнtгини 6, 9, 17, 18, 19, 20, 

22, 26, 27 
Книги канцлuрtйские 26 
Князь, князu, князю 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27 

Князи, князей 26, 27 
Княжата 20, 26 
Княжат литовскихъ 10, 11, 14, 15 
Колuда 24 
Комисары, комисарεй 22, 23, 27 
Конtц 12, 27 
Конюший 

– вилεнский 26 
– городεнский 26 
– дворный 3, 14, 15 

Копцы 23 
Копεя, копεи 23 
Королεваz 21, 22, 26 
Король, короли, короля 1, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 22, 
25, 26, 27, 1.1 

Корчмы 22 
Костtл 22, 26, 27 
Крайчий 3 
Крεвныε, крεвных 22, 26, 27 
Кривда, кривду 23, 27 
Кривды 23 

– вεликии а нεзносныи 22 
– зεмлuныи и рyхомыи 12 

КYницы, кYницами 26 
КYпити, кYпил 4, 8, 18, 19, 24, 25, 27 
КYпля, кYплю 8, 17, 18, 20, 27 
 
Л 
Лазни 24 
Лантвойт 24 
Ласка, ласки БожTи 3, 11, 14, 15, 18, 

19, 21, 25 
– господарьскаz 22, 27, 1.1 

Л�сы, лtсы 3, 5, 9, 14, 17, 18, 22, 26, 27 
Лист, листY, листом, листjмъ 1, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
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– вtновный 21 
– врядовый 26 
– граничный 27 
– господарский 26 
– комисарский 27 
– купчий 8, 18, 25 
– мtновный 9 
– продажный 18, 27 
– судовый 12, 17, 23 

Листы 3, 5, 11, 12, 17, 20, 22, 26 
– господарскии 12, 19 
– пап�рныє 4 
– позовныt 12 

Ловищи посполитыми 6, 8 
Ловчий 3 
Ловы 

– зв�риными 3, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 
20, 22, 26, 27 
– пташьими 3, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 
26, 27 

Люди, людми, людям 1, 8, 9, 12, 17, 
18, 20, 23, 1.1 
– бортные 26 
– боzрские 22 
– данъными 3, 22 
– добрыє 4, 6, 18, 22 
– осεлыε 27 
– путными 3, 14, 15 
– старшии 23 
– тuглыми 3, 14, 15, 22, 26 

Лютость 12 
Лuды 5 
Лuдищи 5 
 
М 
Маtтность 27 
Малжонок, малжонка 12 
Манастыр jтчизный 12 
Маръшалокъ 

– великий земский 5, 26 
– дворъный 3, 26 
– зtмли Волынскоt 19, 23, 1.1 
– короля его милости 12, 14, 15, 
19, 24, 25, 26, 27 

Мtд, мtду 24 

Мtрник 27 
М�сто 5, 19, 22 
М�стцо 5, 12, 22, 27 
Мεщанε 24 
М�щанин 

– володимtрьский 4 
– дорогицкии 1 

Мtна, мtнy 4, 9, 12, 22 
Мtнuти, мtнил, мtнuл 4, 10, 11 
Милосtрдьt 27 
Млын, млином 14 
Млыны 3, 5, 6, 9, 17, 18, 20, 22, 26 
Множила 12 
Молодость, молодости 22 
Монtты грошtй литовскоt 6, 8, 10, 11 
Мостовничий крtмuнtцкий 11 
Моц, моцы 20, 26, 27 
 
Н 
Надано 19 
Накладъ 19, 26 

– вTликий 11, 12 
Наклады вTликии 19, 22 
Нам�стник 

– володимtрьскии 4 
– лYцкий 10 

Намова 14, 15 
Народ 26 
Наслtдки справtдливыи 10 
НаYка, наYкY 23 
Нtбожчик 10, 20, 23 
Нεв�домость 22 
Н�дεли 19 
Нεзгода братская 12 
Нεзгоды, нεзгодами 12 
Нεjбачεньε, нεjбачεньεм 20 
Нεприzзнъ 12 
Нεприzтεль 1.1 
Нивка 23 
 
О 
Jбtрънути 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 

18, 22, 27 
Jбирати 24, 27 
Jбовuзок 27 
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Jборона 12 
Jборочати 26 

Jбосланt 26 

Jбтuжtне 24 

Jбычай 12 
– братский 12 
– злодtйский 23 
– мtновный 19 
– стародавний 12 

Jбычаи 22 

JбъTхати 19 
Jбъzвuть, jбъzвuмы 23 
Обыходы 22, 25, 26 
Jбыходити 12 
Jграничити 23 
JдTржати, jдTржал 22 
Озtры 3, 6, 9, 14, 15, 18, 22, 26, 27 
Jзнаймуєм 12, 24 
Jказывати 11, 19 
Jкупати 21 

Jлха 23, 27 
JпTка 12 

JпTвают 11 
JписуTт, описано 12, 18, 22, 25, 27 
Jсадити людми 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 

22, 25 
Jсмотрtти 23 
Остаток 21, 24 
Jстров, острова 12, 23 

– церковный 23 
Отдал, отдам, jтдати 1, 3, 15, 17, 18, 

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 1.1 
Jтдарованz 11 

Jтець 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 
Отказ 19 
Jтложити 21 

Jтм�на, отмtною 19, 22, 25, 27 
Jтнимати 23, 26, 27 
Jтписати 20 

Jтпор 12 

Jтрымати, jтрымал 12 
Jтчизна, jтчизны 6, 22, 27 
Jтчичи 12 
JфTровати 27 

Jхмистр 12, 22 
Jчи, jчима 23 
Jчищати 11, 26, 27 
 
П 
Памuть, памuти 5, 10, 12, 17, 18, 27 
Пан, пана, пану, паном 1, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 27 
Пан 

– д�дизный 20 
– сyдомирьский 22 
– троцкий 5 

Панна, панну21 
Панов� рада 3, 18 
Паны 12, 26 
Панята 20 
Паръкгамtн 18 
Пашня, пашнею 1 
Пашни дворные 22 
П�нuзи, п�нuзtй 10, 11, 12, 14, 15, 17, 

19, 20, 21, 26, 27 
Пtрtдм�стьи 6, 8 
Пtрtказы 26, 27 
Пtчат, пtчатю 1, 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 25, 26, 27, 1.1 
Пtчати, пtчатми 6, 10, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 
Писар 26 

– господарский 19, 22, 26, 27 
– роускии зtмскии 1 

Писмо 27 
Плат 24 
Платы 3, 9, 22, 25, 27 

– бобровыми 14, 15 
– грошовыми 14, 15, 1.1 
– куничными 14, 15 
– мtдовыми 14, 15, 1.1 

Плод 26 
Пов�дил 5, 8, 9, 12 
Пов�дили 12 
Пов�т, пов�тt, повtтt 3 

– Вtницкий 1.1 
– Володимtрьский 4, 17, 18 
– Дорогицкий 27 
– Крtмuницъкий 3, 5, 10, 14, 15, 19 
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– ЛYцкий 4, 23, 25 
– Пtрtмилский 4 

Поганство, поганства татар 11 
Подавани цεрковными 22, 27 
Подал в дTржанT 11 
Подати 26 
Подачки, подачками 17, 18, 22 
Подворьє 5, 6, 8 
ПодданT добровольное 12 
Подданые, подданых 12, 22, 23, 25, 27 
Подконюший вилεнский 26 
Поднuти, поднuли 23 
Подписы 23, 27 
Подпора 26 
Подскарбий 

– дворный 8 
– зtмъский 19, 26 

Подчаший господарський 27 
Пожаловали 5, 1.1 
Пожиток, пожитку 21, 25 
Пожитки 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27 
Позов, позыване 26 
Позывати, позвал 12 
Позычил 1 
Поискивати 12, 18, 22 
Покажtнt 27 
Показити 23 
Покладати, покладал 12, 18 
Покой 11 
Покоморки 5 
Покопати 23 
Полов рибный 26 
Половица, половицу 18, 26 
Поля, полми 6, 10, 17, 18 
Помагати 26 
Помtрное 24 
Помочь, помочи 12 
Попалити, попалили 23 
Поплаты, поплатами 10, 20 
Пополняти, пополнил 19 
Попсоване границ 27 
Поровновали 12 
Посаг 21 
Посεдании 22 
Послушtнство 27 

Посмотрить 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 
18, 20, 22 

Поспольство 24 
Постановили 12 
Поступити, поступился, поступили 12, 

21, 25, 27 
Поступованu 12 
Поступок 12 
Потвtржtньt 11, 17, 25, 26, 27 
Потвtржаtм, потв�рдили 3, 5, 8, 9, 15, 

18, 27, 1.1 
Потоки 5 
Потомки, потомкам 10, 11, 12, 14, 15, 

17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 
Потомство 26, 27 
Потрtбы, потрtб 18, 21, 25, 26, 27 
Похиба 19 
Права зtмскиt 21 
Право, правом 11, 12, 17, 18, 19, 20, 

22, 25 
– властное 26 
– дεдизное 26, 27 
– замковое 24 
– мальборское 19, 24 
– jтчизное 26 
– писаное давное 27 
– посполитое 27 
– прирожоное 26, 27 

Правоване, правованz 11 
Прtдок, прtдки, прtдков 6, 23, 26 
Прεзыски 22 
Прибавити 3, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 25 
Привtрнути 24 
Привtсити, прив�сил 3, 4, 11, 26 
Привилtй 10, 18, 25, 27 
Привилья 

– войтовские 19 
– твtрдости 20 

Привлащити 26 
Придал 4, 5 
Прийти, придtт, привtли, приходил 1, 

12, 21, 22, 23, 25 
Приймовати, приймовал, приняти 12, 

22, 23, 24, 27 
Приказувати, приказал 18, 27 
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ПрилTгли 11, 25 
Приложил, приложили 1, 5, 6, 10, 12, 

17, 19, 21, 22, 1.1 
Припужεне, припужεнu 12, 14, 15 
Прислухало 3, 20 
Приступили 12 
Присудили 12 
Присягати 23 
Приходити, приходил, пришла 22, 24 
Причины, причинами 12, 18 
Приzтεли 12 
Пробощ вилtнский 22 
Продажа, продажу 14, 15, 26 
Продати, продал 3, 5, 11, 14, 15, 17, 18, 

20, 22, 25, 26 
Прозба, прозбу 6, 14, 15, 19, 20, 21, 25 
Прозбы слεзны 22 
Прырtкати, прырtк 19 
Пускати, пустил 27 
Пущи 26 
 
Р 
Рачить, рачила 19, 22, 23, 26 
Рtвизор  

– подлuшский 27 
– Yпитский 27 

Рtвидованє 27 
Рtка, рtчка, рtчце 11, 12, 27 
Р�ками, рtками 3, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 

18, 22, 26 
Р�чь, р�чи, р�чах, рtчь 12, 22, 26, 27 
Р�чками, рtчками 5, 9, 14, 15, 17, 18, 

22, 26 
Роботы, роботами 10, 17, 18 
Ров, ров� 5 
Родитtли наши 4 
Роздtл 26 
Розєзд 23 
Розознанt справtдливоt 23 
Розyм 26 
Розyмtти 14, 15, 17 
Розширити 3, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 22 
Рок 19, 23 
Росказанt 23 
Розказати, росказали 11, 23 

РYды 26 
РYка 19, 26, 27 
РYки, рYкам 10, 12, 18, 19, 21, 24, 25 
Рyшили 4, 19, 25 
Рuдцы 24 
 
С 
Садок 5 
Садити 22 
Свtдtцтво 23 
Свtдомъt 10, 18, 19, 20 
Свtтки 1, 23, 26 
Свято, свята 23 
Сtкрtтарь 22, 27 
Сtлищо 11 

– пYстоє 5 
Сtло 3, 9, 12 

– манастырскоt 12 
Сtла 22 

– манастырскии 22 
С�ножати 3, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 27, 1.1 
Скарб 27 
Сказити на корtнь 23 
Слати 23 
Слуга, слугою 22, 27 
Слуги, слугами 12, 23 

– путные 22 
Служба, службы 3 

– в�рноє 5, 18, 1.1 
Службами 3, 14, 15 
Служити 25 
Слышати 11, 17, 26 
Смерть, смtрти 25 
Сознаваю 1, 4 
Спадок, спадком 25 
Спор 23 
Способ, способом 12 
Споустити маєт 1 
Справа 27 
Справовати, справовали 23 
Спустити, спустил 18, 22 
Спyсты 21 
Спyстошити, спустошоно 23 
Справεдливость, справεдливости 12, 

22, 23 
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Ставити 5 
– шапку 23 

Ставищи 3, 5, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 27 
Ставы 3, 5, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 

22, 1.1 
– фолюшtt 26 

Стан 27 
Стародавна 17, 18 
Староста 

– бtрtстtйский 26 
– браславский 1.1 
– в�ницкий 1.1 
– вижовский 23 
– визнtнский 22 
– вирский 12 
– володимεрский 12, 19, 23 
– городεцкий 12 
– дорогицкий 1, 12, 27 
– жомоитский 5 
– клεцкий 12 
– кобрынский 12 
– ковtлский 23 
– ковtнский 26 
– крεмεнεцкий 19, 21 
– ланскорунский 12, 22 
– ломзεнский 12, 22 
– луцкий 5, 23, 24, 1.1 
– любомский 23 
– мtлницкий 23 
– мtнский 26 
– милuновский 23 
– могилtвский 26 
– мозырский 22 
– мъстибоговский 19 
– пинский 12 
– рогачовский 12 
– саноцкий 12, 22 
– слонимъский 19 
– фалилtицкий 23 

Старосты 1, 11 
– луцкии 24 

Статут зtмский 26, 27 
Стtжка, стtжкy 5 
Сторона, стороны 5, 12, 23, 26 
Стоzти моцно Y прав� 11 

Стрtлtц, стрtлцу 24 
Стyдиuтинy вtликомy 4 
Суд, суда 12, 27 
Судити 25 
Судz 

– крtмuнtцкий 11 
– послюбεныи 12 

Судьи 12, 23 
Сума, сумt, сумY 12, 19, 20, 21 
Сyпокойность 19 
Сyсtды 21, 22, 23, 27 
Сын 22 
Сыновt 21 
 
Т 
Татары, татаръ 11, 23 
ТвTрдости привиля 17 
ТвTрдости л�пшоT 6, 10, 11, 12, 18, 19, 

20, 22, 1.1 
ТTрпTти 22 
Тивун вилTнский 19 
Торги 22 
Трудности 12, 19, 26 
Тuгнути, тuгнули 24 
 
У 
Yвtзати 27 
Yживати, Yживалъ 11 
Yзванεнє 22 

Yмtцнtно 19 
Yмовы 23 

Yмысл 12 

Yмысл� сYполномъ 11 
Yрuд 23 
Yслышит 4, 18, 22 
yтвердили 12 
 
Ф 
Фолварок, фольварком 4, 6, 8 
Фримарок, фримарком 24 
Фундуватися 27 
 
Х 
Хворостtнки 5 
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Хмtлнищи 5 
Хоромы 5 
Хотtти, хотtл 18 
 
Ц 
Церкви Божtи 4, 14, 15, 17, 20, 22 
Цынши 

– куничные 22 
– пεнuжные 22 

 
Ч 
Час, часу 12, 19, 21, 23, 25, 27 
Часы 

– вεчныи 12, 17 
– давные 24 

Часть свою 1, 26 
Человеки, человеков 1, 9 

– jтчизныи 10 
Чtлuдь нtволная 1 
Чоломъ бити 3, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 22, 26, 

27, 1.1 
Чоломбитьє 4, 8, 9, 11, 18, 19, 25, 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ш 
Шанованt, шановани 11 
Шапка, шапку 23 
Шафовати 26, 27 
Шкодовати, шкодовала 19, 26 
Шкода 26 
Шкоды, шкодам 12, 19, 22, 23 
Шляхта 25, 27 
Шпиталь 26 
 
Щ 
Щадки, щадьком, счадъком 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 18, 20, 26 
 
Я 
Zрмарки 22 
Zтка 24 
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

Акти Волинського воєводства
кінця XV–XVI c т. 

(із зібрання Пергаментних документів  
Архіву головного актів давніх у Варшаві) 

Підготовка до друку
Андрія Блануци, Дмитра Ващука,  

Дмитра Вирського (латиномовні документи) 

Компʼютерна верстка
Світлана Блащук 

Обкладинка

Ірина Хромова 

У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із 
зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали 
якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 1565 рр. До збірника увійшло 29 доку- 
ментів, 16 з яких публікувалися у різних виданнях XIX ст. Це — документи великих князів 
литовських Олександра Ягеллончика, Сигізмунда І Старого, Сигізмунда ІІ Августа, якими 
вони жалували волинський нобілітет землями та маєтностями. На їх основі проаналізовано 
специфіку економічного розвитку Волині наприкінці XV — у першій половині XVI ст.; 
вивчено особливості здійснення операцій із нерухомістю; виявлено протекціоністські захо- 
ди влади щодо підтримки цивілізаційного освоєння регіону, розбудови галузевого господар- 
ства, конституювання соціальних груп і т. ін. 

Документи збірника проливають світло на формування маєткових комплексів волин- 
ських шляхетських та князівських родів. Також проаналізовано господарську політику ко- 
ролеви Бони на Волині за період її правління. У збірнику репрезентована цінна інформація 
про інститути центрального й місцевого управління у ВКЛ та Волинському воєводстві 
зокрема. 

Для істориків, мовознавців, викладачів та всіх, хто цікавиться історією України та 
Центрально-Східної Європи. 

Підписано до друку 14.07.2014 р. Формат 60х84/16. 
Ум. друк. арк. 00,0. Обл. вид. арк. 00,0. 

Наклад 300 прим. Зам. 24.2014 р. 

Поліграф. д-ця Ін-ту історії України НАН України  
01001, Київ, вул. Грушевського, 4 


