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У статті розглянуто та опубліковано три акти середини XVII ст., 
що містять у собі документи першої третини XVI ст. і стосуються 
князівської родини Чорторийських, зокрема їх прав на володіння Пере-
сопницьким монастирем. 
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В статье рассмотрены и опубликованы три акта середины XVII в., 

в которых помещены тексты документов первой трети XVI в. Все они 
касаются княжеского рода Чорторыйских, в частности права на вла-
дение Пересопницким монастырем.  
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In the article three acts of the middle of XVII century, which contain 

documents of the first third of the XVI century and are connected with 
Chоrtoryjsky princes, particularly with their Peresopnytsia monastery ow-
nership rights, are analyzed and published. 
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ивчення історії окремих українських князівських родин XV–
XVI ст. ніколи не втрачало своєї актуальності. Водночас, незва-
жаючи на те, що «князівська» тематика окресленого періоду є 

досить популярною серед вчених, публікацією документів, які б стосувались 
конкретних родин, займається не так багато дослідників. Варто зазначити, 
що сучасні українські історики у своїй роботі зіштовхуються із рядом 
труднощів. Насамперед, це стосується розпорошеності «князівської доку-
ментальної спадщини» XV–XVI ст. у архівосховищах різних країн (Україна, 
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Польща, Литва, Білорусь, Росія та ін.). Отже, на сучасному етапі особливого 
значення набуває пошук і виявлення нових джерел, їх подальше впровад-
ження до наукового обігу, а також систематизація раніше відомих доку-
ментів за приналежністю до окремих сімей. 

Пропонована студія стосується князівської родини Чорторийських, пред-
ставники якої довгий час відігравали важливу роль на політичній арені 
Центрально-Східної Європи. Об’єктом уваги стали документальні матеріали 
фонду № 293 (Західно-Руські акти) Відділу рукописів Російської національ-
ної бібліотеки (м. Санкт-Петербург). У ньому нами було виявлено близько 40 
документів, які безпосередньо стосуються до вказаної родини і є частиною 
сімейного архіву. Достеменно невідомо, за яких обставин вони потрапили до 
Санкт-Петербурга. Найімовірніше, зі слів хранителя фонду Сергія Жемай-
тіса, це сталося у XIX ст., коли велика частина різноманітних документів 
була вивезена із Польщі до Російської імперії. 

До розгляду пропонуємо три листи, датовані 1646 р. і пожалувані поль-
ським королем Владиславом IV Вазою. На наш погляд, вони є надзвичайно 
цікавими, оскільки містять у собі документи першої третини XVI ст. Усі 
вони складені відповідно до дипломатичної традиції того часу. Зокрема, у 
початковому протоколі присутні такі компоненти, як інтитуляція та інскрип-
ція. Основний текст містить нарацію (саме тут знаходиться переписаний 
текст ранніх документів), диспозицію та короборацію. Також присутні дату-
вання (заключний протокол) та сигнатура (часткові свідчення). Цікавим є й 
те, що у Литовській метриці нам вдалося віднайти оригінали документів, 
копії яких увійшли до вказаних актів. Це дає змогу здійснити порівняльний 
аналіз текстів, що, своєю чергою, уможливлює визначення рівня професійної 
діяльності канцелярії Великого князівства Литовського. 

Розглянуті документи стосуються права володіння Пересопницьким мо-
настирем. Зокрема, перший (1504 р.)1 адресований луцькому старості, князю 
Семену Юрійовичу Гольшанському. У ньому йдеться про те, що великий 
князь литовський Олександр Ягеллончик пожалував княгині Марії, дружині 
князя Михайла Васильовича Чорторийського, Пересопницький монастир 
Пречистої Богородиці, а акт ув’язання мав здійснити господарський дворя-
нин Федір Кулнєв. Другим листом (1505 р.)2 Олександр Ягеллончик, на 
прохання князя Федора Михайловича Чорторийського, підтвердив йому та 
його нащадкам у пожиттєве володіння зазначений монастир з усіма при-
леглими землями і людьми; луцьким старостам заборонялось втручатись у ці 

—————— 
1 Опубліковано тільки текст документа 1504 р.: Акты, относящееся к истории Запад-

ной России, собранные и изданные археографическою комиссиею. — Т. І. — СПб., 1846. — 
С. 359; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22. (1547): Užrašymų knyga 22 / Parengė A. Blanuca, 
D. Vashchuk, D. Antanavičius. — Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010 (далі. — LM 22). — 
№ 5.6. — Р. 20. 

2 Опубліковано тільки текст документа 1505 р.: LM 22. — № 5.7. — Р. 21. 
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території. Автором третього листа (1526 р.)3 був великий князь литовський 
Сигізмунд I Старий. Він, на прохання князя Федора Михайловича Чорто-
рийського, підтвердив йому попередній лист Олександра Ягеллончика сто-
совно пожиттєвого володіння Пересопницьким монастирем. Крім цього, 
князю було підтверджено права на: 1) куплений маєток Суско, який продали 
князь Іван Іванович Корецький з княгинею Федкою; 2) третю частину маєтку 
Колнятич, записану волинським зем’янином Степаном Кунаховичем Гущею. 
Також бурмістрам і радцям наказувалось управляти відповідно до старо-
давніх звичаїв, а посполиті не мали права вимагати інших пільг та привілеїв. 
Відмітимо також, що для підтвердження свого прохання князь Ф. Чорторий-
ський надав господарю всі попередні оригінальні листи. 

Звернемо особливу увагу на третій документ. Незважаючи на суцільний 
текст, за змістом він поділяється на дві частини. Перша, без сумніву, сто-
сується князя Ф. Чорторийського, а ось друга, що починається словами «и 
привилими jт славъноє памєти дєда и jтца нашого…», однозначно має 
іншого адресата. По-перше, у цьому уривку йдеться про підтвердження при-
вілею (найімовірніше, магдебурзького) невідомому місту, а, по-друге, вже 
саме цитоване формулювання свідчить, що Сигізмунду I Старому для під-
твердження надали попередні привілеї Казимира Ягеллончика («дєда») та 
Олександра Ягеллончика («jтца нашого»), чого не робив князь Ф. Чорто-
рийський. Причиною такої помилки писаря середини XVII ст. є те, що він 
копіював лист Сигізмунда саме із тієї книги, яка тепер називається  
12-а Книга Записів. На цей аспект звернули увагу видавці 12-ї Книги Записів 
Д. Антанавічюс та А. Балюліс, тому і документ розділили на № 565a і 565b. 
Вся дискусія щодо повного змісту цього документа та його датування 
завершується із віднайденим нами протографом, який опублікований у  
22-ій Книзі Записів. У цьому виданні міститься повний текст документа, 
який датований 18 лютого 1526 р. та написаний у Неполоницях. Ми без змін 
публікуємо документ із Ф. 293, а завершальну частину Сигізмундового під-
твердження князю Ф. Чорторийському, як і сам лист загалом, можна поди-
витись у 22-ій Книзі Записів. 

Отже, продемонстровані документи — не лише частина сімейного архіву 
князів Чорторийських. Вони також є яскравим свідченням професійної 
роботи великокнязівської канцелярії упродовж не однієї сотні років. Навіть 
незаважаючи на допущену писарем помилку, текст документів переписано 
практично дослівно. Публікацію підготовлено згідно із дипломатично-
критичним методом видання документів4. Повністю збережено стародавні 

—————— 
3 Опубліковано тільки текст документа 1526 р.: LM 22. — № 5.8. — Р. 21–22; 

Lietuvos Metrika. Kn. 12. (1522–1529): Užrašymų knyga 12 / Parengė D. Antanavičius ir 
A. Baliulis. — Vilnius, 2001 (далі. — LM 12). — № 565a, 565b. — Р. 436-437. 

4 Німчук В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковно-
слов’янською української редакції. — К., 1995. — С. 15–18 (проект). 
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літери кирилиці, які не використовуються у сучасному правописі: h, ε, z, u, 
y, j. Кінець стрічки позначається вертикальною рискою |, а кінець аркуша 
двома — ||. Позначення паєрика уніфіковано літерою й. Крім цього, у 
посиланнях подаються основні різночитання із оригінальними документами. 

 

* * * 

Публікація документів 
 

№ 1. 1646, грудня 04. Варшава. Лист польського короля Владислава, у 
якому зроблено випис із Метричної книги привілею короля Олександра Ягел-
лончика від 12 вересня 1504 р., пожалуваного луцькому старості, князю 
Семену Юрійовичу, про ув’язання княгині Марії Чорторийської у володіння 
Пересопницьким монастирем 

 
[1] Владыславъ, зъ Божой ласки корол полски, вєл(икий) кнzз 

лит(овский), рYский, | прYский, жомоитский, мазовєцкий, инфлzнский, 
смолєнский, чєрниговский, а швєд|ский, кгодский, ванъдалски, 

дєдычъны корол. | 
 
JзнаймYεм сим нашым листом, иж были εсмо прошєни j выданε 

εк|стракътом зъ Книгъ Канъцєлzрыи нашоє болшоє Вεликог(о) Кнzз(ства) 
Лит(овского), спра|ву нижεй писаноε, котораz Y Книгах свεтобливоє памєти, 
королz | εг(о) м(и)л(о)сти нашла, тыми словы писана. 

“Алєксанъдєръ, Божю м(и)л(о)стю ко|рол полский, вєлики кнzз 
лит(овский), рYски, кн(я)жє прYскоє, жомоитский, и иных. 

Ста|ростε лYцкомY и камєнєцкомY, маршалкY Волынскоє зεмли, кнzзю 
СємєнY ЮрєвичY. 

Дали εсмо манастыр Прєчыстой Богоматεры | на Пєрєсопъницы, кнєгини 
Михайловой Василєєвича Чорторыской5, | кнєгини Марьи, а Yвzзат6 εε въ 
тот манастыр вєлєли εсмо дво|рєнинY нашомY ФєдкY КYлнєвY. 

Писанъ Y Краковє, сєнтєбра два|надцать7 дєнь. Индыктъ jсмы”8. 
Мы тєды корол до прозбы по|мєнєноє ласкавнє склонившы, тYю справY 

въ сεс наш лист въписат(ь) | и εкъстрактом зъ книгъ канъцєлzрый нашоє 
болшоє под пєчатю | Вєликог(о) кнzз(ства) Лит(овского) сторонє 
потрєбYючой выдат розказали εсмо. | 

—————— 
5 LM 22 — “Чорторыскои”. 
6 LM 22 — “yвzзаты”. 
7 LM 22 — “12”. 
8 LM 22 — “8”. 
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Писанъ Y Варшавє, днz чєтвєртог(о), м(еся)ца дєкабра, рокY тисєча 
шєст|сот сорокъ шостог(о), панованz нашог(о) полског(о) чотырнад-
цатог(о), а швєдског(о) | пєтнадцатог(о) годY. | 

9За справою jсвєцоног(о) | Албрыхта Станислава Ра|дивила, кнєжати на 
Jлы|цє и НєсвижY, канъцлє|ра Вєликог(о) кнzзтва | Литовског(о), пинъского, 
| тYхолског(о), ковєнъского, | кгнєвъског(о), старосты. | 

10Албрыхт Станиславъ Радивилъ | 
канцлєр Вєл(икого) кнzз(ства) Лит(о)в(ского) | 
 

Zн Довкгzло Завиша | 
сεкрεтар εг(о) кор(олевской) м(илости) | 

скорыкговал | 
Extract z xięg Zygmonta || 
 
Оригінал: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

г. Санкт-Петербург. — Ф. 293 (Западно-Русские акты). — Оп. 1. — 
Ед. хр. 394. — Л. 1–2. 

Папір. Водяний знак — “герб” — розташований на Арк. 1. Аркуш 
складено навпіл. Загальні розміри: 33х20,5 см. Кількість стрічок: Арк. 1 — 
34. Стан збереження — відмінний. Чорнила темно-коричневі. Скоропис. 
Почерк писаря виразний. Натиск сильний. Містяться особисті підписи 
Альбрехта Радзивіла та Яна Завіши. Збереглася великокнязівська печатка 
червоного кольору під паперовою кустодією. 

 
№ 2. 1646, грудня 04. Варшава. Лист польського короля Владислава, у 

якому зроблено випис із Метричної книги привілею короля Олександра Ягел-
лончика від 05 березня 1505 р., пожалуваного князю Федору Михайловичу 
Чорторийському на володіння Пересопницьким монастирем 

 
[1] Владыславъ, зъ Божой ласки король полский, вєлики кнzз 

лит(овский), | рYский, прYский, жомоитский, мазовєцкий, инфлzнский, 
смолєнский, чєрниговъский, | а швєдский, кгодский, вандалский 

дєдєчъны корол. | 
 
JзнаймYεм сим нашим листом, иж были εсмо прошεни j выданьε 

εкъ|стракътомъ зъ Книгъ Канъцєлzрый нашоє болшоє справы нижєй 
выр|ажоноє, котораz сε Y Книгахъ свεтобливоε памєти, королz εг(о) 
м(и)л(о)сти, | Жыкгимонта АвъкгYста нашла, тыми словы списана. 

—————— 
9 Напис зроблено праворуч під текстом. 
10 Особистий підпис. 
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“Алєксандєръ, | Божю м(и)л(о)стю корол полский, вєлики кнzз литов-
ский, рYски, прYский, | жомоитский, и иных. 

Чыним знамєнито сим нашым листомъ, хто на | нєг(о) посмотрыт, або 
чтYчы εг(о) вслышыт, нинєшным и потом бYдY|чым, комY бYдεт потрєб 
тог(о) вєдати. 

Бил намъ чоломъ кнzз Фεдор | Михайловичъ Чорторыский11 j томъ, што 
пєрво сєго дали εсмо мат|цє εг(о) манастыр наш ПєрєсопъницY до εε жывота, 
и просил | насъ абыхъмо εг(о) пожаловали, дали тот манастир въ єго | 
поданє. 

Ино мы зъ ласки нашои, за εг(о) къ нам вєрнYю слYжбY, | тым манас-
тыромъ εсмо εго пожаловали. Маεт кнzзъ Фє|дор и εго кнєгини, и ихъ дєти 
тот манастыр Y своεмъ | поданьи мєти, єг(о) подавати вєчно, со въсими сєлы, 
и з люд|ми всими того манастыра, и з зємълzми пашными, и | бортными, зъ 
сєножатми, и со въсимъ тымъ, што зъ вєка къ | томY манастырY прыслYхаεтъ. 
А старостε лYцкомъ12 | нинєшнимY и по нємъ бYдYчымъ, въ тот манастыръ | и 
во вси εго сєла, и въ люди, и въ зємли, а въ поданьε || [1зв.] того монастыра13 
нє надобє встYпатисz. 

А на твєрдост | того и пєчат нашY казали εсмо прывєсити къ сємY 
листY. | 

Писанъ Y Бєрєсти, въ лєто сεм тисєчєй пєрвого трынадцат14, м(еся)ца | 
марца, пzты15 дєнь. Инъдыктъ jсмы16. 

Правили мар|шалєк дворны, намєсникъ, бєлский, кнzз Михайло Ива-
нович17 | Глинский, а маршалокъ, канъцлєр королєвоє, намєстникъ брас| 
лавъский18 и жысморский19, панъ Иванъ Сопєга”. 

Мы тєды | корол до помєнєноє прозбы ласкавнє склонившы, тYю | справY 
въ сεс наш лист въписат и εкъстрактом зъ книгъ канъ|цєлzрыи нашоє 
болшоє под пєчатю Вєликог(о) | кнzз(ства) Лит(овского) | сторонє потрє-
бYючой выдат розказали εсмо. 

Писан Y | Варшавε, днz чєтвєртог(о), м(еся)ца дєкабра, рокY тисєча | 
шєстсот сорокъ шостог(о), панованz нашог(о) полског(о) чотырнадцатог(о), 
| а швєдског(о) пєтнадцатог(о) годY. | 

—————— 
11 LM 22 — “Чорторыйский”. 
12 LM 22 — “лyцкомy”. 
13 LM 22 — “манастырz”. 
14 LM 22 — “7013”. 
15 LM 22 — “5”. 
16 LM 22 — “8”. 
17 LM 22 — “Ивон(ич)”. 
18 LM 22 — “брzс(лавский)”. 
19 LM 22 — “жиж(морский)”. 
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20За справою jсвєцоног(о) | Албрыхта Станислава | Радивила, кнєжати | 
на Jлыцє и НєсвижY, | канъцлєра Вєликог(о) кнzз(ства) | Литъ(овского), 
пинъского, тY|холског(о), ковєнъского, | кгнєвъског(о), старосты. | 

21Албрыхт Станиславъ Радивилъ | 
канцлєр Вєл(икого) кнzз(ства) Лит(о)в(ского) | 
 

Zн Довкгzло Завиша | 
сεкрεтар εг(о) кор(олевской) м(илости) | 

скорыкговал | 
Extract z xięg Zygmonta || 
 
Оригінал: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

г. Санкт-Петербург. — Ф. 293 (Западно-Русские акты). — Оп. 1. — 
Ед. хр. 393. — Л. 1–2. 

Папір. Водяний знак — “герб” — розташований на Арк. 1. Аркуш 
складено навпіл. Загальні розміри: 33х20,5 см. Кількість стрічок: Арк. 1 — 
23, Арк. 1зв. — 27. Стан збереження — відмінний. Чорнила темно-
коричневі. Скоропис. Почерк писаря виразний. Натиск сильний. Містяться 
особисті підписи Альбрехта Радзивіла та Яна Завіши. Збереглася велико-
князівська печатка червоного кольору під паперовою кустодією. 

 
№ 3. 1646, листопада 18. Варшава. Лист польського короля Владислава, 

у якому зроблено випис із Метричної книги привілею короля Сигізмунда I 
Старого від 28 лютого 1526 р., пожалуваного князю Федору Михайловичу 
Чорторийському на підтвердження прав володіння Пересопницьким монас-
тирем, куплены у князя Івана Корецького маєтком Суско та отриманої 
записним листом від Івана Гущі третьої частини маєтку Колнятич 

 
[1] Владыславъ, з Божой ласки корол полский, вєликии кнzз 

литовъский, рYский, | прYский, жомоитски, мазовєцки, инфлzнский, 
смолєнъский, чєрниговъский, | а швєдский, кгодский, ванъдалский 

дєдєчъны король. | 
 

JзнаймYεм сим нашим листом, иж прошεни εстмо были j выданε 
εкстракътом зъ Книгъ | Канъцєлzрьи нашоє болшоε, Вεликог(о) Кнzз(ства) 
Лит(овского), справу нижεй выражоноε, котораz наш|ла Y Книгах свεтоб-
ливоε памєти, королz εг(о) м(и)л(о)сти, Жыкгимонта Пεршог(о) тыми | 
словы писана. 

“Жыкгимонт22. 

—————— 
20 Напис зроблено праворуч під текстом. 
21 Особистий підпис. 
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Чиним знамєнито сим нашим листом23 и далεй. Бил нам чолом староста | 
лYцкий, кнzз Фєдоръ Михайловичъ Чорториский, и покладалъ пєрєд нами 
пры|вилεй брата нашог(о) Алєксанра, королz εго м(и)л(о)сти, въ котором жо 
стоит, штожъ | εг(о) м(и)л(о)ст матцє εг(о) милости далъ монастыр свой на 
ймz ПєрєсопъницY до | εε живота, а потом тот монастыр далъ εг(о) 
м(и)л(о)сти24 самомY кнzзю ФεдорY | въ εго поддаванє со всими сєлы, и зъ 
людми всими того монастыра, и | зъ зεмлzми пашными, и бортными, и зъ 
сεножатьми, со всимъ с тымъ, | што зъ вεкY къ томY монастырY прислYхало. А 
староста25 лYцкий26 въ тот | монастыр и в люди, и зεмли, и въ подаванъє того 
монастыра нє маєт27 | сє YстYповати. И то εго милост, брат нашъ, 
привилъεмъ своимъ | кнzзю ФєдорY на вєчность потвєръдилъ. 

А къ томY повεдидъ | пεрεд нами кнzз староста, ижъ кнzзъ Иванъ 
Ивановичъ Корєцки | съ кнєгинєю своєю Фєдкою, изъ дєтми своими, 
продали εго | милости имєньє своє jтчызноє на ймz СYско, jтдєлоноє28 jт 
| матки и jт всєε брати своεε, зъ зεмлzми пашными и бортными, | изъ 
сєножатми, и зъ лєсы, и боры, и дYбровами, и зъ рєками, | и бобровыми 
гоны, и зъ озєры YстYпъными и зашYшными29, и | со всими Yходы и пожитки, 
какъ сz тоє имєньє зъ вєковъ | Y собє маεт, ничого на сєбє нє jставлzючы, 
за пYлътрє|тzдцат копъ грошєй полYгрошковъ. 

А дрYги зємzнинъ волынъский | Стєпанъ КYнаховичъ ГYща далъ и 
записалъ εмY по своє добрY воли | трєтюю част имєньz своєг(о) jтчызног(о) 
Колнzтичъ, со всим, какъ сz || [1зв.] таz трєтzz часть зъ давъна Y собє маεт. 
И на тоє имεнε СYско | листъ кYпчы кнzзz Ивана Корεцког(о), а на трєтюю 
част имєньz | Колнzтичъ листъ записны Стєпана ГYщынъ кнzз староста | 
εг(о) м(и)л(о)ст пєрєд нами въказывалъ и билъ нам чолом, абыхмо | εмY на то 
дали наш листъ и потвєрдили то εмY нашым листом. | 

Ино мы, зъ ласки нашоє, на εг(о) чоломбитє то вчинили. На то | дали 
εг(о) м(и)л(о)сти сєc наш листъ, и тот монастыр Пєрєсопъни|цY, подлє 
прывилz брата нашог(о), въ εго и потомъковъ εг(о) м(и)л(о)сти30 | подаванε, 
и тєж тоє имєнε СYско и Колнzтичъ, трєтюю част, | потвєржаεм сим нашим 

                                                                                                                                 
22 LM 22 — “Божъю м(и)л(о)стью корол полский, вεликий кнzз литовъский, рyский, 

прyский, жомоитский, мазовεцкий и иных”. 
23 LM 22 — “хто на нεго посмотрит або чтyчи εго вслышить, нинεшнимъ и потомъ 

бyдyчимъ, комy бyдεть потрεбъ того вεдати”. 
24 LM 22 — “м(и)л(о)сть”. 
25 LM 22 — “старосты”; LM 12 — “старосты”. 
26 LM 22 — “лyцкиε”. 
27 LM 22 — “нε маютьца”; LM 12 — “не мают”. 
28 LM 22 — “jтъдεлεноε”; LM 12 — “отделеное”. 
29 LM 22 — “засyшъными”. 
30 У LM 22 слово “ м(и)л(о)сти” відсутнє. 
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листом вєчно и навєки нєпорYшно самомY | 31и привилими jт славъноє 
памєти дєда и jтца нашого, ко|родєй их милости, и иныхъ прєдковъ нашых 
вєликих кнzзεй | литовъскихъ, за которым жо правомъ и прывилzми, | аж до 
тых часовъ сz справовали и завжды32 богатствах и | въ пожыткохъ мно-
жыло, а инъшых жадных правъ нє по|трєбывало. А на болєй бы тоє то мєсто 
нашо потрєбы|вало тых члонъковъ, какъ тєпєр посполство вымышлzεтъ, | 
могъли бы добрє то прєтковє нашы jбачити и въ пры|вильzхъ то им 
выписати. Длz таковыхъ прычынъ нє | видєло33 намъ над право и прывилz 
прєдковъ нашых, которых | сYть добрє а jбачнє имъ выданьи, инъшыхъ 
правъ | и врzдниковъ над стародавъны jбычай Yставълzти, | а jвъшємъ 
потвєржати. 

Zко и тєпєр тыи вси права | и привилz прєдковъ нашых и стародавны 
jбычай, справу34 тог(о) | то мєста нашого потвєржаεм тым то прывилεмъ 
нашымъ, ни|нєшным бYръмистром и рzдцам, радє мєста нашог(о) вышєй | 
писаного, и по нихъ бYдYчым Yрzдником вєчно и на вєки | нєпорYшъно. 
Мают сє jни и по них бYдYчыи бYръмистры | и рzдцы справовати и радити, 
водлYгъ стародавныхъ || [2] обычаεвъ и прывилєвъ и правъ прєдковъ нашыхъ, 
zко пεрεд тым сz | справовали. А посполство вжо чєрєз то нє мают сє тых 
новихъ члонковъ | выносити и ни в чомъ нє мают противни быти, алє 
jвъшємъ ма|ют къ нимъ во въшємъ послYшєнство, zко к старшым своимъ 
мєти. 

И на то εсмо | имъ дали сεс наш листъ зъ нашою пєчатю. 
Писанъ Y Бєрєсти КYzвъском | под Лєт Божєг(о) нарожєньz тисєча35 

пzтсот двадцат шостог(о)36, м(е)с(я)ца фєвралz | двадцат jсмы37 дєнь. 
Инъдыктъ чотырнадцати38. Копоть писаръ”|39. 

Мы тєды корол до прозбы помєнєноє ласкавнє склонивъшы, тYю | справY 
въ сεс наш листъ въписат и εкъстракътом под пєчатю Вєликог(о) | 
кнzз(ства) Литъ(овского) сторонє потрєбYючой выдат розказали εсмо. 

Данъ Y Вар|шавε, днz jсмънадцатог(о), мєсєца ноzбра, рокY тисєча 
шєстсот сорок | шостог(о), панованьz нашог(о) полског(о) чотырнад-
цатог(о), а швєдского пєтнадцатог(о) году. | 
—————— 

31 Із цього місця у виданні LM 12 розпочинається документ під номером 565b. 
Продовження привілею Сигізмунда I Старого слід читати у вказаному нами виданні 
LM 22. 

32 LM 12 — “завжды с(я)”. 
33 LM 12 — “не видело с(я)”. 
34 LM 12 — “справы”. 
35 LM 12 — “1000”. 
36 LM 12 — “26”. 
37 LM 12 — “28”. 
38 LM 12 — “14”. 
39 Тут у виданні LM 12 завершується документ під номером 565b. 
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40За справою jсвєцоного | Албрыхта Станислава | Радивила, кнєжати | на 
Jлыцє и НєсвижY, канъ|цлєра Вєликог(о) кнzз(ства) Лит(овского), | 
пинъског(о), тYхолског(о), кгнєв|ског(о), ковєнског(о) старосты. | 

41Албрыхт Станиславъ Радивилъ | 
канцлєр Вєл(икого) кнzз(ства) Лит(о)в(ского) | 
 

Zн Довкгzло Завиша | 
сεкрεтар εг(о) кор(олевской) м(илости) | 

скорыкговал | 
Extract z xięg Zygmonta Aug(u)s(ta) || 
 
Оригінал: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

г. Санкт-Петербург. — Ф. 293 (Западно-Русские акты). — Оп. 1. — 
Ед. хр. 392. — Л. 1–2. 

Папір. Водяний знак — “риба” — розташований на Арк. 1. Аркуш 
складено навпіл. Загальні розміри: 33х20,5 см. Кількість стрічок: Арк. 1 — 
28, Арк. 1зв. — 29, Арк. 2 — 25. Стан збереження — відмінний. Чорнила 
темно-коричневі. Скоропис. Почерк писаря виразний. Натиск сильний. 
Містяться особисті підписи Альбрехта Радзивіла та Яна Завіши. Збереглася 
великокнязівська печатка червоного кольору під паперовою кустодією. 

 
 

—————— 
40 Напис зроблено праворуч під текстом. 
41 Особистий підпис. 


