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Вступ

Князь Іван Федорович Маеальеький (бл. 1519-1577) та його
син Федір, які є головними героями дослідження та документів,
що публікуються, не належать до відомих і значних історичних
постатей. Протягом XVI ст. це відгалуження давнього
князівського роду Рюриковичів володіло землями у
Кременецькому повіті Волинської землі, однак їхній отчинний
маєток знаходився у Городенському повіті (суч. Республіка
Білорусь). Розглядаючи пунктирні обриси їхнього життя історик
може ще раз раз наблизитися до розуміння внутрішньої тканини
того часу, коли більшість українсьих земель входила до складу
Великого Князівства Литовського, а з 1569 р. - Речі Посполитої.
Зрозуміло, що у ході щильного вивчення тогочасних соціальних
процесів на перший план виходить зацікавленість долею того
чи іншого князівського або шляхетського роду і намагання
виявити особливо значимі події, які за їх індивідуальним проявом
можна сприймати і як суспільні. Важливими життєвими подіями
для привілейованої знаті доіндустріального суспільства у Ранній
Новий час були присяга на вірність володарю, успадкування
маєтків, належність до ієрархії, включеність у місцеві корпорації
шляхти, продовження роду і передача спадку. Ці теми особливо
важливі, коли дослідницька оптика спрямовується на панорамне
зображення часу і намагається охопити його в усій повноті
світосприйняття. У такому разі навіть незначні судові і
нотаріальні документи дозволятимуть вписувати князів Масальських
у ключові події суспільного життя. З іншого боку, дослідження
представників родової знаті може стати важливим
персонологічним контекстом для прочитання і глибшого
осмислення тих чи інших різновидів історичних джерел.

У даній роботі важливим є археографічне опрацювання
текстів, як практика перетворення їх на історичні джерела. Адже
історик не може постійно підганяти усе розмаїття текстів та їх
прочитань під застарілі теоретичні концепції «джерела» і
«факта». «Факт» і «джерело» не є наперед даними історичному
пізнанню як апріорні дані дослідження. Факт не завжди випливає
із джерела як певна данність, а стає продуктом сучасного, власне
історичного сприйняття. Тому, одним із завдань цієї роботи є
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намагання побачити обумовленість «джерела» обставинами його
виникнення, особистими і інституційними чинниками,
механізмом продукування тексту тощо. Це багато в чому традиційна
спроба розкласти «джерела» на складові часу, що закарбувалися
у тексті на різних семантичних рівнях. Власне, підготувати тексти
для подальшого історичного прочитання, зробити їх відкритими
для нових контекстів і прозорими для сучасного сприйняття. У
нашому випадку, при опрацюванні волинських документів з
Державного історичного архіву Литви, інструментарій дослідника
стикався з гранітом формалізованих текстів. Ці тексти підлягали
попередній обробці, а саме систематизації, хронологізації,
виявленню дипломатичного формуляру і правових процедур, які
обумовлювали продукування цих документів, коментуванню
згаданих осіб і топонімів.

Незначне поширення родинних хронік, мізерне збереження
епістолярної спадщини XVI ст. змушує приділяти першочергову
увагу саме офіційним документам (нотаріальним і судовим актам),
які складають масову джерельну базу для українських земель
десь із середини XVI ст. У формі записів ці акти збереглися в
судово-адміністративних книгах замкових, ґродських, земських
і підкоморських урядів. Певна частина актів і судових виписів
хаотично розпорошена по залишках родових архівів маґнатів і
шляхти, що, власне, унаочнюють волинські документи князів
Масальських. І хоча формалізована специфіка актів і судових
документів не дозволяє рельєфно бачити особисті риси характеру,
уподобання і перипетії долі руської (староукраїнської) знаті XVI
ст., вони лишаються єдиним масовим видом джерел і по суті
визначають перспективи подальших дослідженнь ранього Нового
часу України-Русі.

***

Автор висловлює подяку Канадському Інституту українських
студій при Альбертському університеті, дослідча дотація якого
уможливила архівні пошуки у Вільнюсі. Директору Державного
історичного архіву Литви Даймі Таутвайшайте (Laima Tautvaisaite)
автор дякує за дозвіл зробити цифрові копії з оригіналів документів.
Моя щира подяка Айвасу Рагаускасу (dr.Aivas Ragauskas) і Раймонді
Рагаускенє (dr.Raimonda Ragauskiene) за всебічне сприяння і дружню
підтримку у ході архівної роботи у Вільнюсі. Велика подяка Ігорю
Тесленко, Дарюсу Вілімасу (dr.Darius Vilimas) і Олегу Однороженко
за надану цінну інформацію. За конструктивну критику і слушні
поради під час обговорення цього дослідження у стінах Києво-
Могилянської академії дякую своїм колегам і учасникам наукового
семінару під керівництвом проф. Наталі Яковенко.
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Розділ 1

Відгалуження князів Масальських
у Кременецькому повіті в XVI ст.

Відомо, що у Великому Князівстві Литовському потужні
князівські, панські і шляхетські роди як привілейовані
землевласники володіли землями у різних реґіонах князівства -
етнічних українських, білоруських і литовських землях. Однак після
Люблінської унії 1569 р. Волинське, Брадлавське і Київське
воєводства відійшли до складу Корони Польської, потрапивши
у дещо відмінні умови розвитку порівняно з
литовсько-білоруськими землями, зазнаючи щодалі більшого впливу -
культурного, соціально-правового, релігійного ~ з боку Корони Польської,
але у старому «супроводі» здобичницьких набігів з боку
Кримського ханату. Тому варто простежити долю тих привілейованих
родів руської (українсько-білоруської) знаті, які після
Люблінської унії продовжували володіти землями на Волині чи
Київщині, а своє спадкове землеволодіння (отчини) тримали в
етнічних білоруських і литовських землях Великого Князівства
Литовського. Увага до таких родів неминуче тягне за собою
розгляд їхньої соціальної активності, специфіку соціальних зв язків,
практику адміністрування власним господарством у різних
реґіонах. Це дозволить вийти на більш конкретний, персональний
рівень включеності в соціум - у мережу клієнтарно-патронадь-
них та родинних пов язань, власне, у замкнені регіональні
об єднання маґнатів і шляхти.

У зв язку з цим нашу увагу привернув рід князів
Масальських, власне одне з відгалужень цього роду, яке ми бачимо на
Волині у Кременецькому повіті в другій третині XVI ст. Отже,
спробуємо окреслити пунктирні риси соціальної активності князів
Масальських; обсяг їхнього землеволодіння; родинні та клієнтарні
пов язання як символічний капітал; шлюбні зв язки як
фіксацію соціального статусу; кар єрні устремління як набуття тих
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чи інших урядів; вписування у регіональну (повітову,
воєводську) корпорацію шляхти; ступінь долучення до влади у різних
вимірах, починаючи від верховної (великий князь литовський) і
закінчуючи патронально-к лієнтарною.

Інтерес до цого роду визрів після дослідження комплексу
волинських документів, що зберігаються у Державному
історичному архіві Литви (Lietuvos valstybes istorijos arhyvos) у фонді Ма-
сальських (F. 1029: Masalski)1, які складають основу цього
видання. 24 оригінальні документи пов язані з особами кн. Івана
Федоровича Масальського та його сина, кн. Федора і
віддзеркалюють землеволодіння цього роду у Кременецькому повіті. Отже,
розглянемо окремі моменти їхньої біографії й ті історичні
обставини, що привели представників цього давнього роду на Волинь.

Поселення Масальськ розташовувалося на схід від Смоленської
землі і належало до так званих верховських уділів  Сіверської
землі, які до кінця XV ст. входили до Великого Князівства
Литовського, займаючи позицію своєрідної буферної зони з
Великим Князівством Московським. Історіографічна традиція
виводить князів Масальських з чернігівських Рюриковичів, а
безпосередньо - від наймолодшої гілки князів Карачевських - сина
Михайла Всеволодовича Чернігівського кн. Мстислава Карачевсь-
кого2. Від 1418 р. князі Масальські разом із князями Хоте-
товськими репрезентують на Литві вигаслий рід князів
Карачевських3 4. Протягом другої половини XV ст., за правління
Казимира Яґелончика представники роду князів Масальських
активно вступають на службу до великого князя, отримуючи
вислуги далеко від родового маєтку, в різних регіонах Великого
Князівства Литовського (ВКЛ). Внаслідок постійного подрібнення
родового уділу, ймовірно, на середину XV ст. Масальськ уже не
розглядався верховною владою як центр удільного княжіння і
фактично зрівнявся з отчинами - спадковим землеволодінням,
яке мав підтверджувати верховний володар. За спостереження¬

1 Lietuvos valstybes istorijos arhyvos (далі - LVIA). - F. 1029: Masalski. -
Ар. (Опис) 1. - Byla (Справа) 1-13.

2 Wolff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca czternastego wieku. -
Warszawa, 1895. - S. 231-253; Kuczyński Stefan Marja. Ziemie Czernihowsko-
Siewierskie pod rządami Litwy. - Warszawa, 1936. - S. 66, 140.

3 Kuczyński S. Ziemie Czernihowsko-Siewierskie ... - S. 141.
4 Кром M. M. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе

русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. - М.:
«Археографический центр», 1995. - С. 53.
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ми Михайла Крома4, князі Масальеькі у другій половині XV ст.
уже не відповідали статусу удільних князів, зближуючись зі
статусом господарських бояр, які тримали землю від великого
князя на умовах військової служби.

Від середини XV ст. сини Юрія Святославича Масальського -
Василь, Володимир і Семен - започатковують три гілки роду. Як
свідчать акти 1480-х рр., вони отримують від велвдсокго князя
нові землі (вислуги) у Смоленській землі5. Так, кн. Володимир
Юрійович у 1449 р. отримав волость Недоходів на північ від Ме-
зоцька. Діти Семена Юрійовича - Андрій та Іван Семеновичі
фіксуються у Смоленській землі за реєстрами Литовської
Метрики 1480-х рр.6 У вересні 1492 р. Масальськ було захоплено
московськими військами Івана III, але за мирною угодою його було
повернуто литовській стороні7. Остаточно Масальськ переходить
до Московської держави у 1500 р. Цікаво, що більшість з
представників роду Масальських лишилося вірними великому князю
литовському. Лише молодші сини кн. Івана Семеновича
Масальського (третя гілка) - Дмитро та Семен перейшли на службу до
Івана III і у 1512-1513 рр. їхні імена з являються у московських
розрядах8 9. Традиційно, у випадку втрати службового і спадкового
землеволодіння внаслідок московської експансії великий князь
литовський надавав своїм підданим нові землі в інших регіонах
Великого Князівства Литовського. Так відбувалося і з князями
Масальськими. Наприклад, кн. Іван Федорович Масальський (тро¬

5 Wolff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy ... - S. 231-234, 248-253; Kuczyński
S. Ziemie Czernihowsko-Siewierskie ... - S. 142; Кром M. M. Меж Русью и
Литвой ... - С.50-53; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479-1491). Użraśyrmj
knyga 4. / Parćnge Lina Anużyte. - Vilnius: Lietuvos istorijosinstitutas,
2004. - P. 87, 161.

6 Остання генеалогічна розвідка присвячена князям Масальським: Бла-
нуца А.В., Ващук Д. І!.. Князівський рід Масальських за матеріалами
Литовської Метрики (середина XV - перша половина XVI ст.) // УЇЖ. -
2007. - № 4. - С. 37-50.

7 Кром М. М. Меж Русью и Литвой. ... - С. 85, 90.
8 Там само. - С. 95-96.

9 Там само. - С. 113; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514). Użraśymy
knyga 8 [Книга записей, 8]. / Parćnge A^JBaliulis ir R. Firkovicius, D. Anta-
navicius. - Vilnius, 1995. - P. 288 (№ 383): "... Александра король, даль ему
у Смоленскомъ повете в Дубровенскомъ пути люди Бедричи, который ж
люди деръжалъ князь Дмитрей Путогинский, што к Москве побегь, а в
другомъ месте дал его милость ему тамъ же, в Дубровинскомъ пути три
службы, ..., напротивъку отьчины его (тобто, Масальська. - В.П.)
которая отошла в сторону великого князя московского .
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юрідний дядько героя вільнюських документів, старший син Івана
Семеновича, представник третьої гілки) на початку XVI ст.
отримав від великого князя Олександра (1492-1506) нові надання у
Смоленській землі, які у жовтні 1508 р. підтвердив Жиґимонт І9.
Такі ж підтвердження данин Олександра у Смоленському повіті
отримали і кн. Семен Михайлович та Василь Михайлович Масаль-
ські - діти Михайла Васильовича10.

Оскільки князі Масальські мали князівське коріння, то
особливого значення набувають дані сфрагістики, зокрема
інтерпретація зображень їхнього герба, який зберігся на
документах у формі відбитків печаток-сиґнетів. Так, герб кн.
Івана Федоровича Масальського з печаток на документах 1569
та 1577 рр. має вигляд німецького щита, на якому
міститься хрест, що посередині перетинає літеру «М», а над ним
літери-ініціали: I[wan] Mfassalski]11. Гербове зображення на
печатці на перший погляд нагадує звичайні шляхетські
печатні знаки, не маючи нічого спільного з родовим знаком
Рюриковичів. Скидається на те, що гербова традиція Ма-
сальських пізнього походження, тобто вже литовських часів.
Проте так само можна побачити і певну модернізацію
символіки Рюриковичів, свого роду «ошляхетнення» князівського
герба Масальських12. Додамо лишень, що Каспер Нєсєцькии
знайшов аналогію гербу Масальських з гербом князів Пу-
тят13.

На Волині Масальські опинилися не через нові пожалу-
вання, а внаслідок шлюбів, посідаючи землі, успадковані

10 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514). ... - P. 282 (№ 367), 283
(№ 369).

11 Однороженко O. А Українські державні печатки доби пізнього
середньовіччя (XIII - друга половина XVI ст.). - Машинопис; Piekosinski F. Heraldika
polska wieków śrinedich. - Krakow 1899. - S. 307, 309 (Фіг. 549); Akta unji
Polski z Litwą 1385-1791. Wydali Stanisław Kutrzeba i Włodysław Semkowicz. -
Krakow, 1932. - S. 351; Niesiecki Kasper, Herbarz Polski / Wyd. J. N. Bobro-
wicz. - Lipsk, 1841. - T. 6. - S. 350. Розшифровка імені та прізвища
латиницею Iwan Massalski  запропоноване нами у зв язку з написанням
літери «І», яка в кириличних текстах того часу не вживалася.

12 На думку Олександра Алфьорова, висловлену в усній бесіді, літера
«М» з хрестом посередині у перевернутому положенні мало чим відрізняється
від Тризубу. Аналогічну модифікацію родового знаку Рюриковичів можна
спостерегати і на прикладі князівських гербів Четвертинських, Пузин і
Огинських, але це потребує глибшого дослідження у галузі сфрагістики і
геральдики.

13 Niesiecki К. Herbarz Polski ... - T. 6. - S. 350.
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дружинами. Так, з першої половини XVI ст. на Волині осіло
два відгалуження князів Масальських. Юзеф Вольф
припустився помилки, звівши два волинські відгалуження в одне,
що було ґрунтовно доведено лише у наш час Володимиром
Собчуком14, але чого так і не помітив Леонтій Войтович15.
Найраніше на Волині осів кн. Іван Васильович Масальсь-
кий. Шляхом одруження з княжною Ганною Корецькою він
став володарем частини Кореччини, з якої за переписом
литовсько-руського війська 1528 р. він, як князь Масальсь-
кий-Корецький, виставив вісім вершників16.

Друге волинське відгалуження пов язане в іменем кн. Івана
Федоровича Масальського, що у документах волинського
походження фіксується із прізвиськом Мунча17 18. Князь І. Ф. Масальсь-
кий став кременецьким повітником близько 1539 р., одружив-

14 Собчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими
титулами у Південній Волині XV - першої половини XVII століть // Записки
наукового товариства імені Т. Шевченка. Т. CCXL. Праці комісії
спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - Львів, 2000. - С. 350-352.
Володимир Собчук уперше використав документальні матеріали з архіву
Масальських LVIA за мікрофільмами ЦДІАК України, але тільки з першої
справи: Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі -
ЦДІАК України). - КМФ. 33: Документи і матеріали з історії України з
архівів і рукописних відділ бібліотек Литви. - On. 1. - Спр. 125.

15 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. - Біла Церква,
2006. - С. 443: Під № 102/76. Федір Васильович (f після 1495 р.) - князі
Мосальські (волинська гілка) . Далі згадується кн. Іван Федорович М. (зі
старшої гілки Василя Юрійовича), ймовірний кн. Мунча, але він не міг
бути сином Федора Васильовича.

16 Перапіс войска Вялікага Княства Літо^скага 1528 года. Метрыка Вялі-
кага княства Літоускага. Кніга 523. Кніга публічних епрау / Падрьіхтавалі да
друку: А І. Груша, М. Ф. Спіридонау, М. А Вайтовіч. - Мінск, 2003. - С. 149.

17 На нашу думку, це прізвісько він отримав саме на Волині, щоб
уникнути ототожнення з іншим Іваном Масальським (Корецьким), який
доводився йому троюрідним братом. Цікаво, що у 1507-1508 рр. у книгах
Литовської Метрики фіксується якийсь князь Василь Мунча з Мозирського
повіту. Мозирським намісником тоді був двоюрідний брат кн. Івана Глинсь-
кого Якуб Івашенцевич. Князь Мунча у 1507 р., як дворянин
господарський, отримує землі в Новогородському. повіті (за поданням новогородсько-
го воєводи кн. Івана Глинського, привілей від 15 III 1507 р.)* а потім бере
участь у заколоті кн. Глинського від 2 II 1508 р., відтак стає зрадцею .
Він значиться списку осіб, відзначеному у «Руском временнике», які втікли
разом з Глинським до Московії. Див.: Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-
1514). ... - P. 195, 259, 392, 397; Кром M. M. Князь Михаил Львович
Глинский: штрихи к портрету авантюриста // Київська старовина. - № 3
(Травень - червень), 2003. - О. 150-152.

18 Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.
(Волинь і Центральна Україна). - К., 1993. - С. 127, 136.
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шись з Богданою - донькою Богдана Львовича Боговитиновича -
представника найбагатшого на Волині панського роду на другу
третину XVI ст. (близько 1032 димів)18. Можливо, саме після
шлюбу і отримав кн. І. Ф. Масальський своє прізвисько Мунча,
але з чим воно пов язано - сказати важко. Іван Федорович був
представником городенської гілки князів Масальських,
заснованої його батьком, кн. Федором Михайловичем. Кн. Федір фігурує
у військовому переписі смоленських князів і бояр перед 1492 р.
серед п яти синів кн. Михайла Васильовича Масальського19, але
вони не згадані на ім я. Після повернення з московського
полону, в якому кн. Федір пробув дев ять років (1500-1509 рр.20),
він отримав данину Жиґимонта І 50 служб людей села Олексичі
Жерославської волості у Городенському повіті Трокського (Тра-
камського) воєводства, що і поклало початок новій лінії21.

Його сина кн. Івана Масальського як городенського повітни-
ка бачимо у 1539 р. на городенському замковому суді, де він
провадив процес по скарзі індурського урядника віленського
воєводи (судовий запис від 28 XI 1939 р.)22. Урядник оскаржився
на викіс сіножатей селянами кн. Івана, який особисто на суді
доводив своє право на ці угіддя. З його судової промови
випливає23, що сіножаті перебували у користуванні підданих
князів Масальських ще до великокнязівської данини його

19 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479-1491)... - P. 161.
20 Рік повернення, гадаємо, припав на 1509 р., позаяк у грудні 1509 р. він у

Мельниках (Підляшшя) мав отримати 20 бочок жита, як великокняжу відправу
за службу. Див.: Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514). ... - P. 418 (№ 570).

21 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9 (1511-1518). Uzraśymy knyga 9. / Parenge
Krzysztof Pietkiewicz. - Vilnius: Żara, 2003. - P. 160 (№ 185):  Бил нам чолом князь
Федор !Михайлович} Масалский о том, што ж он с паном Григорем Станиславовичом
Остиковича и з ыншими паны в руках неприятельских дівят лі т на Москві седіл, а отчина
его (тобто, Масальськ. - В.Л) вся отошла въ сторону московского (так у тексті. - В.Л), и
ні мел чим ся поживити и с чого нам послужил,Г (Підтвердний привілей Жиґимонта
І від 24 VI 1514 p.).

22 Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для
разбора древних актов. - Т. XVII: Акты гродненского земского суда (1539-
1565). - Вильно, 1890. - С. 55.

23 Там само. - С, 55: "...бралъ сіно мое на власгныхъ сеножатяхъ моихъ,
коюрыхъ еще до данины господарское, поки тое им'Ьиье отцу моему не дано, тые
люди мои у спокойливом поживанью были и отецъ мой небожчик во впокою ихъ
держалъ, а по иемъ отчимъ мой, небожчикъ, панъ конюший, кгды тое именье мое въ
опеке мялъ, гогды тые сеножати отъ полтретьядцати лЯ/ъ спокойне держалъ и я вже
по пану коиюшомъ небожчику четвертый годъ держу\
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батькові, тобто до 1509 р., тоді як батько тримав сіножаті во
впокою . Далі кн. Іван зазначав, що після смерті його батька,
кн. Федора, маєток 12.5 років перебував в опіці його вітчима і
надвірного конюшого, яким, очевидно, був Василь Богданович
Чиж, надвірний конюший (1524 - 20 XII 1537) і гаєнський
державця (f бл. 11 III 1538)24. Кн. Івана, за його ж словами,
тримав неназваний у судовому акті маєток (ймовірно, Олекси-
чи) упродовж чотирьох років на момент суду. Дуже ймовірно,
що від опікуна він отримав спадок на момент повноліття, тобто
за нашими підрахунками у 1535-1536 рр., відтак, датою його
народження можемо вважати 1519 р. Таким чином, на момент
одруження кн. Іван Масальський мав приблизно 20 років, тоді
як його батько, кн. Федір Михайлович Масальський, помер
приблизно 1523 р.25

Породичання з впливовим родом Боговитиновичів принесло
кн. Івану Масальському частину маєтків Шумської волості у
Кременецькому повіті, розподілену між трьома дітьми давно
померлого тестя26. Зятю князівського роду дісталася частина
розлогого Шумського маєтку з центром у с. Онишківці,
розташованого у басейні притоки Горині річки Білії27 28. У 1545 р. кн. Іван
Федорович Масальський Мунча, згідно з ревізією Кременецького

24 Urzędnicy centralni і dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-
XVIII wieku. Spisy. / Oprać. H. Lulewic i A. Rachuba. - Kórnik, 1994. - S. 54.

25 За Юзефом Вольфом, це кн. Федір Михайлович Масальський (старша
гілка по лінії кн. Василя Юрійовича), засновник 1-ої городенської гілки
на Олексичах, зг. в 1500-1509 рр. (Wolff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy ... -
S. 234.)

26 Детально це досліджено Володимиром Собчуком: Собчук В. З історії
землеволодінь шляхетських родів із княжими титулами у Південній
Волині XV - першої половини XVII століть // Записки наукового
товариства імені Т. Шевченка. Т. CCXL. Праці комісії спеціальних
(допоміжних) історичних дисциплін. - Львів, 2000. - С. 350-352; Його ж. Бого-
витиновичі: генеалогія і маєтки. // ДО ДЖЕРЕЛ. 36. наук, праць на
пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Львів, 2004. -
T. І. - С. 521-523; Його ж. Мережа оборонних споруд Південної Волині
(середина XIV - перша половина XVII ст.) // Середньовічні і ранньомо-
дерні оборонні споруди Волині. 36. наук, праць. Під ред. В. Собчука. -
Кременець, 2006. - С. 43.

27 Собчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими
титулами... - С. 350.

28 Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року.
/ Підгот. В. Кравченко. - К., 2005. - С. 196, 199; Архив ЮЗР. - К., 1890. -
Ч. 7. - Т. 2: Акты о заселении Юго-Западной России (1471-1668 гг.) / Под
ред. М. Ф. Владимирского-Буданова. - С. 24.
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замку28, мав оправляти замкові городні з маєтку Онишківці та з
інших сіл (Турово, Сураж і Валево). По сусідству з отчиною
дружини в 1543 р. князь придбав у кременецького старости
Станіслава Фальчевського маєток Ісерни - частину спадщини
збіднілого роду Ісернських29. Як зазначає В. Собчук, Ісернські
(Дахно, Левко й Федір Устяновичі) в 1571р. вели з кн. І.Ф. -
Масальським безуспішну справу за повернення своєї отчини,
наданої ще за Казимира30. Безрезультатність справи
підтверджує також документ з фонду Масальських LVIA- випис з
кременецьких ґродських книг від 14 травня 1571 р., у якому міститься
свідчення кременецького возного з описом проведення 13
травня приятельського суду, ініційованого братами Устяновичами
Ісернськими проти кн. Івана Федоровича Масальського у справі
володіння маєтком Ісерни31. На думку В.Собчука, кн. І.Ф. Ма-
сальський у Кременецькій повіт не перебрався, а залишився
жити у Городенському повіті32. Документи з LVIA, що
публікуються, загалом підтверджують цю думку. Лише у двох з них він
фіксується присутнім у Кременецькому повіті: на суді
кременецького старости Щасного Герцика в судовій суперечці з Гриць-
ком Сенютою про належність суразького підданого (№ 13: 1548
V 20)33 та при поданні скарги до кременецьких замкових книг
на Богдана Михайловича Джусу (№ 11: 1558 VI 08)34. З іншого
боку, типовий триб життя привілейованого землевласника
призводив до постійних роз'їздів, тож твердити про постійне
місцеперебування ми не можемо, як достемененно не відомо, де
народжувалися і виростали його діти на Волині чи в Олексичах у
Городенському повіті. Однак, є певні підстави вважати, що у

29 Собчук В. 3 історії землеволодінь шляхетських родів із княжими
титулами... - С. 351.

30 Собчук В. Рід Ісернських (3 історії волинської шляхти другої
половини XV - першої половини XVII ст.) // Наукові записки. Збірник праць
молодих вчених та аспірантів. Т. 3. - К.: Ін-т української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1999. - С. 29.

31 LVIA. F. 1029. - Ар. 1. - В. 2. - L. 10. Засідання приятельського суду
відбувалося у Ланівцях, в маєтку кременецького земського підсудка
Савина Яловицького. Справу так і не було вирішено, а лише перенесено на
святотроїцькі роки кременецького земського суду, які мали припасти на
кінець червня - початок травня.

32 Собчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими
титулами... - С. 351.

33 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 3. - L. 1.
34 LVIA.- F. 1029. - Ар. 1. - В. 2. - L. 9.

13



Кременецькому повіті він бував частіше до 1550-х рр,, доки
була жива його дружина Богдана. Ситуацію з перебуванням князя
на Волині могли би прояснити кременецькі замкові (після
1566 р. - ґродські) книги, уцілілі рештки яких зберігаються в
ЦДІАК України (Ф. 21), але той невеликий відсоток записів,
що зберігся, до того ж у пошкодженному вигляді, не дозволяє
робити серйозних висновків. З комплексу волинських документів
з фонду Масальських LYIA збереглося дванадцять виписів, по
суті копій, з книг судово-адміністративних установ
Кременецького повіту за 1543-1581 рр.: шість виписів з кременецьких
замкових книг, п ять виписів з кременецьких ґродських книг
та один випис з кременецьких земських книг. Лише текст
одного з них вдалося розшукати у збережених рештках цих книг у
формі судового запису. Під датою 11 червня 1543 р. міститься
скарга ісернського урядника кн. І. Ф. Масальського Гришка
Лепуна на Михайла Джусу, який, за відсутності князя, наїхав
на Тетерівську землю, пограбував приготоване дерево, випалив
борті та загородив дорогу35.

Рубежем, коли кн. Мунча безповоротно перебирається у Го-
роденський повіт, можна вважати смерть його дружини
Богдани Боговитинівни, яка за спостереженями Володимира Собчу-
ка, припала на першу половину 1550-х рр.36 Можна уточнити
цю дату, позаяк у скарзі кн. Івана Масальського 1552 р. про
наїзд на маєтки, він наголошує, що вони належать дітям. З
тексту стає очевидно, що на той момент дружини вже не було у
живих, відтак материзна (спадок по матері) за правовими
приписами належала дітям: "...наехавши моцно кгвалтомъ на влост-
ную землю Тетеровскую, именя детей его на имя Леа, а Федора,
а Богдана, Ганны а Марины 37. Тут ми і дізнаємося, що у кн.
І.Ф. Масальського і Богдани Боговитинівни було п ятеро дітей.

Не тільки розташування отчинного маєтку кн. І. Ф.
Масальського (осілість у Городенському повіті), але й перспективи
адміністративної кар єри на рівні повітових урядів зосереджували
його інтерес на цьому регіоні. Там він напевно був більше «своїм»,

35 ЦДІАК України. - Ф. 21. - On. 1. - Спр. 1. - Арк. 4 (судовий запис
скарги зі свідченням врядового вижа); LVIA. F. 1029. - Ар. 1. - В. 2. - L. 1
(урядовий випис-копія).

36 Ообчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими
титулами... - С. 351.

37 LYIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 2. - L. 3.
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ніж у далекій Волині, де кар єрні перспективи так чітко не
вимальовувались. Його кар єра починалась цілком традиційно
для князя зі збіднілого роду - на службі найнижчого двірського
рангу дворянина господарського. З цим титулом ми бачимо його
за документами 1545 і 1552 рр.38 Наступною адміністративною
сходинкою князя можна вважати уряд підстарости. Одна з най-
раніших згадок князя на уряді городенського підстарости
припадає на 18 VH 1564 р.39 40 Григорій Олександрович Ходкевич у
листі до Масальського 1565 р. звертається до нього як до
городенського підстарости та городенського земського судді
водночас: Urodzonemu kniaziu bratku у przyaczieliowi пат (Г. О. Ход-
кевичу. - В.17.) życzliwemu kniaziu Iwanu Masalskiemu, ziemskiemu
grodzien[skiemu] sędziemu у podstaroscziemu naszemu
thamecznemu sz ma bydz,H0. Не раніше 1563 p., коли Г. О.
Ходкевич посів уряд городенського старости41 42, кн. Федір міг стати
його підстаростою, що вказує на певну клієнтарну залежність
Масальського від надвірного гетьмана (з 1561 р.) і віленського
каштеляна (з 1564 р.). Досить дивне поєднання двох урядів
могли би прояснити уцілілі рештки городенських ґродських та
земських книг, у яких, напевно, добре відбилась його
адміністративна та соціальна активність.. Особливо це стосується
періоду, починаючи з 1565 р., коли князь Мунча стає горо-

38 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 1. - L. 4-5; Ibid. - F. 1029. - Ар. 1. -
В. 2. - L. 4.

39 List nayisnieyszego króla ітсі Zygmunta Augusta do wielmożnego imci

pana Imana Fiedorowicza Masalskiego, podstarostego grodzieńskiego, na podanie

wyż wyrażonego placu imci panu Wasilowi MeleszkowU jakoż w roku (1564 VII

18) ...  1754 IX 17. Городно. Судовий декрет комісарських суддів щодо
спірних володінь землями поміж м. Городном та приватними особами й

монастирями, вписаний до городенської гродської книги за 1754 р.

(Писцовая книга гродненской экономии с прибавлениями, изданная Вил

ейскою комиссиею для разбора древних актов. Ч. II. - Вильна, 1882. - С. 240).
40 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 7. -L.lv.

41 Ходкевич Григорій Олександрович (t 1573), каштелян віденський (з

1564 р.), гетьман дворний (з 1561 р.), гетьман найвищий (з 1566 р.),
староста гродненський (з 1563 р.). Див.: Rachuba Andrzej. Wielkie Księstwo

Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w łatach . 1569-1763. -
Warszawa, 2002. - S. 49.

42Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для
разбора древних актов. - Т. XVII: Акты гродненского земского суда (1539-
1565). - Вильно, 1890. - С. 440-443 (згаданий як городенський земський
суддя під датою 19 VI 1565); Лаппо И. И. Великое княжество литовское
во второй половине XVI: литовско-русский повет и его сеймик. - Юрьев,
1911.- С. 504
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денським земським суддею42 відповідно до судової реформи 1564-
1566 рр., за якою у Великому Князівстві Литовському
запроваджувалися органи земського самоврядування - земські суди.
У 1567 р. за військовим переписом він з являється серед князів
і княжат  Великого Князівства Литовського, записаний
дванадцятим з титулом городенського земського судді43. Князь І. Ф.
Масальський як депутат до Люблінського сейму від
Городенського повіту з титулом городенського земського судді поставив
свій підпис на унійному акті Великого Князівства Литовського
з Короною Польською від 1 VII 1569 р.44 Присяга дітей кн.
Івана Масальського Мунчи не засвідчена джерелами. Кн.
Богдан Масальський, якого чомусь не було на луцькому ґродському
уряді на момент присяги на вірність польському королю, на
нашу думку, не є сином кн. Івана Федоровича Масальського
Мунчи45. Не встановлено і точну дату смерті кн. Івана, а, відтак,
і час перебування на уряді земського судді (уряд надавався у
пожиттєве володіння)46. На жаль, невідомий і тестамент князя,
який, на нашу думку, мав бути складений бл. 1577 р. і внесений
до городенських земських або ґродських книг. Лишається
сподіватися на подальші архівні знахідки.

43 Лаппо И. И. Великое княжество литовское ... - С. 338. Порівняймо,
кременецький староста кн. Микола Збаразький був на п ятнадцятому місці,
а луцький староста кн. Богуш Корецький - на двацятому. Ймовірно,
черговість відбиває не ієрархічну, а часову (за часом прибуття) послідовність
фіксації.

44 Akta unji Polski z Litwą 1385-1791. Wydali St. Kutrzeba i Wl. Semkowicz.
- Kraków, 1932. - S. 351, 354.

45 Архив ЮЗР. - Ч. II. T. 1. - Киев 1861. - C. 14. За переписом
литовського війська 1567 р. кн. Богдан Масальський виставляв одного коня: Князь
Богданъ Масальский конь 1 збройн. по козацку , але це, на нашу думку,
не син кн. Мунчи. Див.: Литовская метрика. Отд. 1. Ч. 3: Книги
публичных дел. Переписи войска литовского // Русская историческая
библиотека. - Т. XXXIII. - Птг., 1915 - Стб. 1252.

46 Vilimas Darius. Lietuvos Didźiosios Kunigaikśtystes zemes teismo sistemos
formavimasis (1564-1588). - Vilnius, 2006. - P. 141. Рік смерті точно не
встановлено. Кн. І. Ф. Масальський, ймовірно, помер, перед 1578 р.
Точніше дату не вдалося встановити, позаяк городенські земські книги за 1570-ті рр.
не збереглися - аж до 1578 р., коли на уряді земського судді фігурує інша
особа (інформація уточнена Дарюсом Вілімасом (Darius Vilimas). Див.
також: Ibid. - Р. 122-123 (прим. 109-110). Францішек Пєкосіньські
посилається на якийсь документ від 1577 р. з печаткою кн. Івана Федоровича з
архіву Масальських, який знаходився у графів Пшездєцкіх у Варшаві і
про який нам нічого не відомо. (Piekosiński F. Heraldika polska ... - S. 309.)
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Сплата податків з волинських маєтків у 1569-1570 рр.
відбувалась іще від імені кн. Мунчи. З маєтків Онишківці, Суража,
Турова, Ходаки, Серник сплачував його урядник Флоріян Лу-
пенський (з 6-ти путних бояр, 74-х димів, 2-х городників по
4 гроша, 28-ми городників по 2 гроша, з 9-ти млинових кіл, з
двох корчом і двох горілчаних котлів)47. Волинські маєтки у
володінні кн. Івана Масальського перебували до складання
дільчого акту, згідно з яким волинські і підляські маєтки -
материзна його дітей - були поділені між ними. Розподіл
материзни, якщо попередньо мати не вчинила розпорядження, не

вимагав складання тестаменту з боку батька, тому куплений

кн. Іваном Масальським маєток Ісерни не потрапив під цей
розподіл і в акті не фігурує. Лише пізніше, у 1575 і 1583 рр., ми
бачимо його у власності його сина Федора (див. нижче).
Символічно, що акт укладався не на Волині, а в отчинному маєтку
Масальських, в Олексичах, за присутності кн. Івана
Масальського: «... будучи ми ecu сполне а аневисте в дому его млсти
кнзя Ивана Федоровича Масалского, суди земьского городенско-
го, пна отца ншого, певное постановене и роздел вечный
учинили есмо в тыхъ именяхъ материстыхъ, то ест в замочку Хо-
дацкомъ и в селахъ к нему прислухаючихъ и теж во именю
подляшскомъ, в Непляхъ и Сомовичахъ. И всякие пожитки и
доходы именеи наших, списавши и пошацовавши межи собою,
на узнане и ку ведомости его млсти, кнзю сотцю нашому (кн.
І.Ф. Масальському. - 2J.I7.), донесли и дали бсжо...»48. Акт було
складено 6 червня 1571 р. за підписом кн. Івана Федоровича
Масальського та королівського секретаря Лукаша Ґурницького
і того ж дня внесено до городенських ґродських книг49 50. Через
чотири місяці - 9 жовтня того ж року дільчий акт у формі

47 Źródła dziejowe. - Т. XIX. Polska XVI wieku pod względom geograficzno-
s taty stycznym. T. VIII: Ziemie Ruskie. Wołyń i Podole. Opisanie przez
Aleksandra Jabłonowskiego. - Warszawa, 1889

48 ЦДІАК України. - Ф. 22. - On. 1. - Cnp. 4. - Арк. 85.
49 ЦДІАК України. - Ф. 22. - On, 1. - Cnp. 4. - Арк. 85: «Выписъ с книгъ

кгродских замку его милое ги гедрекого Городенского. Літа сот нароженя Божего
тисяча пяте от семъдесять первого меца июня шостого дня.»; Там само. - Арк. 87:
«Писан ув Олексичах лета Божего нароженя тисяча пятсотного семдесят первого
меца июня шостого дня*.

50 ЦДІАК України. - Ф. 22. - On. 1. - Cnp. 4. - Арк. 84 зв.-87;
Кременецький земський суд. Описи актових книг. Вип. I. Книги № 1-11 <1568-
.1598 рр.). - К., 1959. - С. 42-43; Собчук В. З історії землеволодінь
шляхетських родів із княжими титулами...- С. 351.
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випису з городенських ґродських книг було внесено до
кременецьких земських книг60.

Складання дільчого акту, очевидно, було пов язано з
одруженням двох дочок кн. І. Ф. Масальського - старшої Ганни і
меншої Марини та необхідності виділення посагу.
Наймолодший Богдан відмовився від своєї частки спадщини у зв язку з
хворобою: «А што ся дотпычетп брата нашого молодшого
Богдана, то [нрзб ] до тих именей ниГих менованых таковое ж
право свое прирожоное мел, яко и ми, теди от того права
своего вирекся и (того отступил вечными часи для
недостатку здоровя своего. А мы ecu, верхуменение вчасники, повинни
будемъ и ообовезалися есмо ему давати певний юркгелътъ пнзей
на виховане его, яко то на сособливомъ листе ниГомъ, емуот
нас на то даномъ, ест описано»51. Федір посів половину Хо-
дацького замку з селом, містечко з селом Зіньки і село Тетерів-
ку. У 1583 р. він сплачував податок з села Ходаки (10 димів,
2 городникі, 3 млинові кола), з села Зіньки (9 димів, 6
городників) і з частини села Ісерни (4 дими)52. Старший брат Лев за
дільчим актом 1571 р. перебрав на себе підляську частину маєтків
(«во именю подляшскомъ, в Неплях и Сомовичахъ»)53. До
Ганни з чоловіком Каспором Клодинським перейшли Валево, Бриків,
Баймаки й сільце Попівці. Марина, заміжня за
великокнязівським секретарем Андрієм Івановичем, набула села Турівку
(Турово), Сураж, Онишківці і половину замочку в Ходаках. У 1580-
1590-х рр. нащадками князя Мунчи майже вся спадщина була
продана київському воєводі кн. Василю-Костянтину
Острозькому. Княжна Ганна Масальська з. чоловіком свою частку
продали сусіду-землевлаенику, кременецькому ґродському писарю
Григорію Дедеркалу54.

Серед дітей кн. Івана Масальського найуспішним виявився
Федір, який отримав уряд господарського маршалка ( марша-
лок короля его милости ) за привілеєм Стефана Баторія від 28 VI
1582 р.55 З початку 1570-х рр. ми бачимо Федора Івановича на

51 ЦДІАК України. - Ф. 22. - On. 1. - Спр. 4. - Арк. 86-86зв.
52 Źródła dziejowe. Т. XIX. ... - S. 141.
53 ЦДІАК України. - Ф. 22. - Оп. 1. - Спр. 4. - Арк. 85 зв.
54 Собчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими

титулами... - С. 352.
55 Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за время от заключения

Люблинской унии до смерти Ст. Батория (1569-1586). - СПб. 1901. - С. 319-320.
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кременецьких маєтках. Так, у 1570-му р. він виступив умоцова-
ним (уповноваженим) від імені свого батька у судовій справі за
позовом братів Ісернських, які судилися з Масальськими за Ісер-
ни: «сын его млсти князя Ивана Масалского, княз Федор Ма-
салский, яко вмоцованый отца своего, неуступуючи у право,
взяли то (справу володіння маєтком Ісерни.  ВЛ.) межи
собою на вгоду и на встановене приятелское»ь6. 13 грудня 1570 р.
кн. Федір вніс до кременецьких ґродських книг скаргу на новго-
родчицьких підданих Михайла Павловича, які поблизу Новго-
родчичів напали на його боярина Стецька, пограбувавши у
нього коня та гроші, коли той їхав до Острога56 57. У 1571 р. у ті ж
урядові книги кн. Федір вніс запис про втечу підданого з усім
господарством із маєтку його батька Ісерни58, а також скаргу
про поранення та пограбування його піданих селянами пана
Радогоського59. У тому ж 1571 р. кн. Федір виступив
кредитором Івана Войнича Боговитина, позичивши йому досить значну
суму в 60 кіп грошей60 61, що може свідчити про стабільний
майновий статус молодого Масальського. 17 лютого 1572 р. кн.
Федір Масальський був у маєтку кн. Костянтина
Вишневецького у селі Гулівці Кременецького повіту на доменіальному суді
про крадіжку підданими Вишневецького бджолиних вуликів у
зінківського боярина кн. Федора - Стецька Нелепковича6д.
Пізніше вже сам кн. Федір бере участь у зустрічних наїздах на
сусідів-землевласників, причому у компанії зі своїм шваїром,
королівським писарем і новогородським підкоморієм Андрієм
Івановичем, як, скажімо, 22 квітня 1573 р. на село Боложовку62 -

56 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 2. - L. 10 (1571 травня 14. Випне з
кременецьких ґродських книг. Свідчення кременецького возного, який 13 V
1571 р. брав участь у проведенні приятельського суду за позовом братів
Устяновичів Ісернських на кн. І. Ф. Масальського у справі володіння
маєтком Ісерни.)

57 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 8. - L. 1.
58ЦДІАК України. - Ф. 21. - On. 1. - Спр. 15. - Арк. 51зв.
59 Там само. - Арк. 52.
60 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 11. - L. 1.
61 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 9. - L. 1-2 (1572 III12. Випис з кременецьких

ґродських книг. Зізнання кременецького возного Степана Дедеркала).
62 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 10. - L. 1 (1573 червня 28. Луцьк. Позов

каптурового суду Волинського воєводства за скаргою Степана Боговитина
Шумського про наїзд кн. Ф. І. Масальського і Андрія Івановича особисто зі
слугами на його маєток Боложовка, у ході якого було підпалено двір та
господарські будівлі з худобою і птахами).
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маєток свого родича Степана Боговитина Шумського. 2-го січня
1575 р. кн. Федір заставив свій маєток Тетерівку і половину
села Ісерни Богдану Патрикію Радогоському під суму в 250 кіп
грошей до сплати боргу63. У 1578-1581 рр. володіння кн.
Федора Масальського, містечко Зіньки та маєток Ходаки, у зв язку з
татарськими спустошеннями Волині були звільнені від сплати
податків на чотири роки. У зв язку з несплатою податків у
1581 р. на князя було оформлено судовий позов кременецького
ґродського суду від імені королівського поборці Волинського
воєводства Михайла Линевського, який доводив, що термін
звільнення минув64. Прикметно, що на суді від 27 серпня 1581 р. кн.
Федора представляв його урядник Богдан Хрицевич. Це може
свідчити про відсутність князя на Волині у цей час, що і не
дивно, адже всього через рік він отримає від Стефана Баторія
титул господарського маршалка. На з їзді станів Великого
Князівства Литовського у Вільно, у листопаді 1587 р., на якому
литвини обирали претендента на престол польського короля,
кн. Федір Масальський першим від Трокського воєводства
підписав лист литовських урядників і шляхти на підтримку
кандидатури Максимиліана Габсбурга65. У той же час він з являється
серед литовських послів, які були обрані на генеральному віленсь-
кому з їзді на елекційний сейм66. Невдовзі він серед вісімнадцяті
послів від шляхти (крім сенаторів) брав участь у посольстві
литвинів до Кракова для передачі прохань всіх станів ВКЛ
Жиґимонту Вазі напередодні обрання його польським королем у
грудні 1587 р.67 Публічна діяльність кн. Федора Масальського
також була зосереджена у Городенському повіті, де він як
господарський маршалок головував на повітових сеймиках,
іменуючись маршалком городенським (наприклад, сеймик від 4 X
1603 р.)68або у 1613 р.69, коли від сейму його було призначено

63 LVIA, - Г. 1029. - Ар. 1. - В. 12. - L. 1-2.
64 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 13. - L. 1 (1581 серпня 27. Кременець.

Випис з кременецьких ґродських книг. Судове рішення ґродського суду у
справі стягнення подимного податку з маєтків кн. Федора Масальського).

65 Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. I: Okresy
bezkrólewi. / Oprać. Henryk Lulewicz, - Warszawa: wyd-wo Neriton, 2006. - S. 279.

66 Ibid. - S. 287, 292.
67 Ibid. - S. 309; Lulewicz Henryk. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-

litewskiew łatach 1569-1588. - Warszawa: wyd-wo Neriton, 2002. - S. 408.
68 Rachuba A. Wielkie Księstwo Litewskie ... - S. 105.
69 Niesiecki К. Herbarz Polski ... - T. 6. - S. 352. Несецький так само не

знає про походження Федора Масалського та про його батька, кн. Мунчу.
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комісаром для перевірки якихось кордонів. У 1616 р. за
фінансування кн. Ф. Масальського було випущенне 5-е видання
«Учительного Євангелія» у перекладі Мелетія Смотрицького. Цей
факт випливає з передмови до видання ченців монастиря.
Святого Духа Віленського церковного братства, яке, ймовірно,
таким чином зміг підтримати кн. Федір70.

Звернімо увагу на тих осіб, яких за актами з фонду
Масал ьських LVIA бачимо в оточенні князів Масальських. Серед
них фігурують хіба що далекі родичі, а не представники
волинської шляхти. Так, у 1545 р. серед приятельських суддів з
руки кн. Масальського Мунчи ми бачимо його троюрідного
брата кн. Івана Васильовича Масальського71. Перший зять кн.
Мунчи - Каспор Клодинський, войський сухачевський і
королівський дворянин станом на 1571 р.72 - не належить до кола
«добре осілої» волинської шляхти. Другий зять кн. Івана
Масальського - секретар великокнязівської канцелярії та нового-
родський (новогрудський) підкоморій Андрій Іванович73. Він
також не був волинянином, але на Волині його мали би добре
знати. Перед 1563 р. він з явився у Кременецькому повіті74 для

70 Німчук В. Граматика М. Смотрицького - перлина давнього
мовознавства // Мелетій Смотрицький. Граматика / Підготовка факсимильного видання
та дслідження пам ятки В. В. Німчука. - К., 1979. - С. 15; Чуба Г. «Учительне
Євангеліє» 1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української
гомілетичної літератури // Київська Академія. Вип. 2-3. - К., 2006. - С. 6

71 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 1. - L. 4-5. (1545 жовтня 20. Вільно.
Умоцований лист Жиґимонта І до своїх дворян: кн. Матвія Васильовича
Четвертенського і кн. Івана Васильовича Масальського, уповноважених
бути комісарськими суддями на стороні кн. І. Ф. Масальського та його
дружини Богдани у судовому спорі з братами Боговитиновичами з приводу
незаконного привласнення кн. І. Масальським земель Шумського маєтку,
належних Боговитиновичам.)

72 ЦДІАК України. - Ф. 22. - On. 1. - Спр. 4. - Арк. 84 зв.
73 Андрій Іванович [Харитонович, Хоружич, Обринський], королівський

секретар (= писар і секретар ВКЛ), підкоморій новогородський. В. Собчук
наводить раяішу дату - жовтень 1567 р., під якою він фіксується писарем
господарським, ніж подано у виданні.: Urzędnicy centralni і dostojnicy Wielkiego
Księstwa Litewskiego ... - S. 129 (1574-1589 pp.)

74 Архив ЮЗР. - К., 1890. - Ч. VII. - T. 2. ... - С. 40 («Я, Андрей
Иванович, дьяк его кролевское милости, вызнаваю тым моимъ квитомъ,
иж, справуючи номеру за росказанемъ его кролевское милости в месте, у

волости Кременецкой, взялисмы померою ку кгрунту его кролевское

милости села господарского Нижнее Вели земли ку тым землям споруч при-

леглые земенина господарского Павла Иудейского...». 1563 січня 28.

Кременецький повіт. Квит господараського дяка (писаря) Андрія Івановича

про обмір і розмежування господарських і шляхетських маєтків.)
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проведення волочної поміри за наказом великого князя Жиґи-
монта Августа, де, ймовірно, і познайомився зі своєю
майбутньою нареченою, княжною Мариною Масальською, яка на той
час мала близько 20 років. Його діяльність з цього року
засвідчено і в поодинаких збережених записах кременецьких
замкових книг за 1563 р.75 Не волинянами були і свідки-печатарі
приватно-правових актів, як, скажімо, на акті позики кн.
Федором Масальським у Богдана Патрикія Радогоського від 2 січня
1575 р.76, де фігурують його шваґро Андрій Іванович та інший
королівський секретар Яку б Кресимський: лише третім
підписався волинянин і сусід-землевласник - кременецький войський
Федір Сенюта Ляховецький. Позов на суд пана радного -
тройського воєводи Миколая Юрійовича Радивила, яким кн. І. Ф.
Масальський позивав Павла Боговитина Шумбарського у грудні
1560 р.77, свідчить про приоритетність для кн. Масальського
саме центрального судочинства над місцевим.

Конфлікти, які відображають волинські документи з фонду
Масальських LVIA, звичайно, не слід сприймати у категоріях
ворожнечі чи гострого протистояння Масальських з місцевими
землевласниками. Було б украй наївно уявляти маєтки князів
Масальських у постійній облозі ворогів, які повсякчас
зазіхають на власність сусіда, користуючись з відсутності його
власника. Серед сусідів-землевласників бачимо добре знану волинсь-

75 ЦДІАК України. - Ф. 21. - On. 1. - Спр. 9. - Арк. 81-83. (Скарга
Андрія Івановича на Грицька Сенюту за наїзд на маєток від 4 січня 1563 р.
та наступна скарга намісника кн. В.-К. Острозького на «номерного валок
кременецких» Андрія Івановича за наїзд на маєток, побиття підданих і
захоплення майна від 15 січня 1563 р.)

76 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 12. - L. lv. (1575 січня 2. Випис з
кременецьких ґродських книг. Нотаріальний запис позики у 250 кіп
грошей литовських кн. Федором Масальським у Богдана Патрикія
Радогоського та його дружини під заставу своїх маєтків Тетерівка і половини села
Ісерни до сплати позики.)

77 LVIA. - F. 1029. - Ар. 1. - В. 5. - L. 2. (1560 грудня 22. Випис з
кременецьких замкових книг. Вручення судового позову троцького
воєводи etc. Миколая Юрійовича Радивила на маєтку Павла Боговитина
Шумбарського Кордишів у справі про збройний наїзд його слуг на Валевську
землю кн. І. Ф. Масальського, побиття підданих селян та пограбування
худоби й коней.) Чим обумовлювався вибір судової інстанції у даному
випадку? Чому, власне, до пана радного, а не до кременецького уряду
притягав до суду кн. І. Масальский? Ймовірно то, що з Городна до Вільно
ближче, ніж до Кременеця, й тому легше оформити позов і прибути до
суду, хоча, з іншого боку, саме вищий суд (великокнязівський або панів
рад) відповідав соціальній ієрархії Боговитина Шумбарського.
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ку шляхту: Боговитиновичів, Джусів, Хребтовичів Богуринсь-
ких, Сенют Ляховецьких, князя Олександра Порицького, братів
Ісернських. Предмет конфліктів суто господарський - земельні
угіддя, належність підданих, що відбиває типовий
землевласницький менталітет того часу, коли, в ході постійних розподілів
спадщини, треба було наполегливо відстоювати нові межі маєтків,
доводити своє право на підданих чи в різний, умовно
символічний і не завжди мирний спосіб, демонструвати своє відношення
до сусіда-землевласника.

***

Отже, як ми побачили, городенська гілка роду князів Ма-
сальських (на Олексичах) не закріпилася на Волині і не
утворила друге волинське відгалуження князів цього роду. Після
півстолітнього перебування в числі кременецьких привілейованих
землевласників, нове покоління княжого роду розсіялося по інших
маєтках у Великому Князівстві Литовському та на Підляшші.
Стає очевидним, що головний нерв життя кн. Федора Масальсь-
кого Мунчи (бл. 1519-1577 рр.) пульсував у далекому для
Волині Городенському повіті Тройського воєводства, де він посів
престижний в структурі шляхетського самоврядування уряд
земського судді і де з кінця XVI ст. розпочав стрімку кар єру його син
Федір Іванович. Ставши господарським маршалком, він заклав
міцний фундамент для подальшого злету роду Масальських у
Великому Князівстві Литовському в XVII і XVIII ст.
Простежуючи долю князівського роду на Волині за відсутності отчиного
землеволодіння, можна побачити, як неінтеґрованість у
шляхетську корпорацію чи князівський клан не давала кар єрного
зростання навіть особам з князівським титулом, хоча і
вивищувало над потужними місцевими панами, навіть такими як Бого-
витиновичи78. Адміністративна кар єра князів Масальських була
переважо пов язана з отчинним маєтком і з доволі тісним і
замкненим колом регіональної корпорації шляхти. У поєднанні ж
зі значною маєтковою власністю належність до родової аристок¬

78 Яковенко Н. М. Українська шляхта ... - С. 103: «...такі незаможні
князівські родини, як Велидькі чи Ружинські-Роговицькі (і куди
заможніші Масальські. - В.П.) незмінно стоять сходинкою вище, ніж
потужні місцеві пани Боговитини, Загоровські, Семашки, Гулевичи, Ко-
зинські, Гойські, Мокосії тощо».
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ратії відкривала доступ до престижних урядів, а відтак і до
міцних позицій у соціальній ієрархії.

Таблиця 1.
Маєтки князів Масальських на Волині у Кременецькому повіті

№ Назви сел LVIA* Теодорович
Н.И. **

Сучасна

локалізація
***

1 Сур аж 1545 IX 20

(В. 1. - L. 4)

С. 336-345 Шумський р-н

Тернопільської
обл.2 Турівка

(Турово)

(суч. частина

с. Суража)

1552 VI 06

(В. 2. - L. 4.)

3 Онишківці 1545 IX 20

(В. 1. - L. 4)

С. 345

4 Ходаки С. 331

5 Бринів 1545IX 20

(В. 1. - L. 4)

С. 319, 370

(1513 р.)
6 Баймаки С. 370

(1513 р.)
Білогірський

р-н Хмель-
ницької обл.7 Зіньки

(з местечка

З'кньковъ)

1581 VIII 27 (В.

13. - L. 1.)

С. 330

8
9

10

Валево

Попівці

Тетерівка

1560 VII 29

(В. 5. - L. 1.)

1543 VI 11

(В. 2. - L. 1.)

С. 370

(«Валов» 1513

Р-)

зникли

безслідно

11 Ісерни (купля
кн. І.Ф. Ма-
сальського

1543 р.)

1543 VI 11
(В. 2. - L. 1.)

С. 344 с. Кутянка,
Шумського
р-ну
Тернопільської обл.

* Lietuvos valstybes istorijos arhyvos. - F. 1029: Masalski. - Ар. 1.
** Теодорович Н.И% Историко-статистическое описание церквей и

приходов Волынской епархии. Т. 3: Уезды Кременецкий и Заславский. - По-
чаев, 1893.

***Собчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими
титулами... - С. 351.
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Розділ 2

Архів  князів Масальських

Питання дослідження родових архівних зібрань
привілейованої знаті пізнього Середньовіччя і раньомодерного часу давно
стоять на порядку денному і є одним із шляхів розуміння
нашого минулого. Добре відомо, що до нашого часу дійшла їхня
мізерна частина з теренів Великого Князівства Литовського і
Речі Посполитої. Родові архіви стали жертвою пожеж та воєн у
XX столітті, розділивши долю магнатських і шляхетських
маєтків, де вони переважно зберігалися79. В сучасних архівах
основні матеріали родових зібрань становлять
маєтково-господарчі акти, натомість джерел особистісного характеру
(листування, щоденники, генеалогічні матеріали), які могли б надати
дослідникові інформацію про життя і діяльність представників
магнацьких і шляхетських родів, збереглося замало80. Окремим
питанням є з ясування шляхів формування архівних комплексів,
їхнє подальше розпорошення та перемішування з іншими
матеріалами.

Наприклад, архів Сапіг, згідно з висновками Анджея
Рахуби, ніколи не перебував в одному місці, яке б становило центр
родового архіву, як це було у несвізькому архіві Радивилів81.
Для початкового періоду формування родових архівів це була
цілком узвичаєна практика, коли документи, що забезпечували
право власності, зберігались по різних маєтках єдиного
володіння82. Так само і «архів» Сапіг містився у кількох місцях, які

79 Hiscowa Lubow Z. Archiwa rodowe Prawobrzeżnej Ukrainy w Centralnym
Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie (cz. 1). //
Miscellanea historico-archivistica. T. IX. - Warszawa, 1998. - S. 127.

80 Olechnowicz Leokadia. Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim
Państwowym Archiwum Historycznym // Miscellanea historico-archivistica. T. IX. -
Warszawa, 1998. - S. 151

8J Rachuba Andrzej. Archiwa Sapiehów - ich losy i stan obecny. //
Miscellanea historico-archivistica. T. IX. - Warszawa, 1998. - S. 103-108

82 Hiscowa Lubow Z. Archiwa rodowe Prawobrzeżnej Ukrainy ... - S. 127
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становили осередки маєткових комплексів і в ході різних
обставин підлягали природним поділам або переходили в руки
іншого власника разом із документами. Отже, оригінальна назва
«архіву» князів Масальських мала би зватися за місцем його
зберігання згідно з назвою маєтку. Не знаючи, з якого маєтку
до архіву у Вільнюсі потрапили наші документи, ми не
матимемо ключа до історії родового зібрання. Так, скажімо, архів роду
Пісочинських сучасними дослідниками було виокремлено з
комплексу документів Липовецького архіву (маєтність Липівка на
Київщині, звідки він потрапив до Колекції Осоліцських, а
згодом став власністю Львівської наукової бібліотеки ім. Василя
Стефаника НАН України)83. Як правило, такі маєткові архіви
обіймали документальні матеріали кількох шляхетських родів,
які протягом часу перебували у породичанні або ставали
правонаступниками в наслідок різних трансакцій.

Саме поняття «архіву» щодо XVI-XVII ст. слід вживати вкрай
обережно, пам ятаючи про ризик модернізувати його згідно з
сучасними уявленнями про архів як інституцію, державний орган,
режимний об єкт, професійну спеціалізацію працівників, постійне
місце зберігання документальних матеріалів. Тогочасний
магнатсько-шляхетський «архів» - це передусім комплекс
маєткових документів, що зберігався у скрині у родовому маєтку та
реєстри справ які укладалися з різних причин. Ключовою рисою
для розуміння специфіки шяхетських архівів XVI-XVIII ст. був
їхній землевласницький характер. Публічно-правові і
приватноправові документи (як нотаріальні, так і судові)
підтверджували права землеволодіння або шляхетський статус власника,
вибудовуючи своєрідну генеалогію землеволодіння «від першого
надання». Відтак, навіть акти попередніх століть не втрачали
актуальності зберігання. Будь-який документ міг несподівано
знадобитися у судовому спорі. Обіг нерухомості в ході купівлі-
продажу, успадкування, розподілу тощо супроводжувався
відповідною передачею документів новому власнику. У випадку
розширення землеволодінь (через шлюб, купівлю, спадок, вислугу)
до «архіву» долучалися супровідні землевласницькі документи і
навпаки. Отже, шляхетський «архів» - це насамперед масив

83 Krykun Mykoła, Piddubniak Oleksa. Materiały dotyczące działalnością sądów
grodzkiego i ziemskiego województwa braclawskiego od ostatniej ćierci XVI w. do
pierwszej połowy XVII w. w archiwum szlacheckiego rodu Piaseczyńskich. //
Miscellanea historico-archivistica. T. X. - Warszawa, 1999. - S. 124.
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актуальних документів, що забезпечували право власності,
тобто мали не архівну, а юридичну цінність для власника маєтку.
Таке зберігання документів не передбачало обов язкової
систематизації, яка, очевидно, у першу чергу провадилася у великих
маґнатських володіннях. Таким чином, дослідження
шляхетських «архівів» невід ємне від дослідження родового
землеволодіння, успадкування та зміни власницьких прав на маєтки.
Дослідники вважають, що приватні шляхетські архіви у Великому
Князівстві Литовському починають формуватися протягом
XVI ст.84 Загальновідомо, що приватні архіви середньої та дрібної
шляхти майже не збереглися. Як зазначає Раймонда Рагаускєнє,
рештки документів шляхти XVI ст. варто шукати у приватних
архівних зібраннях маґнатів та церковних інституцій - церков,
костелів, монастирів85. Однак за останні двісті років цей
сегмент архівної спадщини буквально випав з суспільних уявлень
про минувшину, так і не ставши об єктом системного інтересу з
боку дослідників. Як зазначає Василій Ульяновський, у
Російській імперії «уява про приватні, архіви та їх унікальне
значення через статус шляхти в історії Великого князівства
Литовського та Речі Посполитої ... була майже відсутня»86.

У наш час зібрання фонду Масальських Державного
історичного архіву Литви (Lietuvos valstybes istorijos arhyvos) стисло
було охарактеризовано в архівознавчій роботі Леокадії Олехно-
вич. Авторка подала короткі відомості про склад фонду, який
нараховує 299 справ, та про самих Масальських. Проте вона не
звернула уваги на волинські справи, хоча вони хронологічно є
найранішими у цьому фонді, а тому помилково (хоча, можливо,
йдеться про друкарську помилку) було зазначено, що нижньою
хронологічною межею фонду є 1593, а не 1539 р.87 Виникає
питання про походження фонду Масальських (F. 1029 Masalski),
зокрема про архівну історію волинського комплексу документів,
які містяться у перших тринадцяти справах цього фонду і хро-

84 Ragauskiene Raimonda. Najstarsze dokumenty XVI w. w archiwach
prywatnych szlachty WKL (na podstawie Metryki Litewskiej) // Lietuvos Didżio-
sios Kunigaikśtystes istorijos śaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija. -
Vilnius IIL Leidykla, 2007. - P. 286.

85 Ibid. - P. 288.

86 Ульяновський В. «Русское дело в Северо-Западном крае» через призму

Істрії магнатських архівів Сапєг та Радзивилів». - К., Ін-т української

археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1998. - С.
22.

87 Olechnowicz Leokadia. Archiwa rodowe i osobiste... - S. 151
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нологічно обіймають 1539-1581 рр. Чи дійсно у фонді
зберігаються документи, які свідомо збиралися і зберігалися князями
Масальськими? Якими шляхами волинські справи опинилися у
Вільнюсі? Як документи, що нині утворюють фонд Масальсь-
ких, збиралися докупи? На ці питання немає ствердної відповіді.
Архівний опис фонду, укладений 1974 р., фіксує фінальний етап
архівації документів згідно з традицією радянських архівів:
«Документи фонду Масальських складються з розсипу, що
накопичився за кілька років. У ході їх науково-техничної обробки були
виявлені документи майнового и судового характеру роду
Масальських переважно XVI-XVII ст. на старобілоруській мові.
Більшість документів у доброму стані, але є трухляві й такі, що
важко читаються. Систематизувались вони за хронологією та
особами, у тому ж порядку внесені до опису»88. Як бачимо,
фонд Масальських не є фамільним зібранням у автентичному
значенні. На жаль, опис фонду не подає попереднього власника
і місця зберігання цих документів, або, принаймні, їх частини.
Вказівка на систематизацію «за хронологією та особами» най-
певніше свідчить, що збірка волинськмх справ, що відклалася у
перших тринадцяти справах фонду Масальських, штучного
походження і була «систематизована» за
хронологічно-персональним принципом працівниками архіву. А, між тим, до
«систематизації» збірка документів, дотичних волинських володінь, могла
становити певну цілість, утворену попередніми власниками,
наприклад, для захисту власницьких прав у судах. У зв язку з
цим дослідження подальшої долі волинських маєтків князів
Масальських (див. праці Володимира Собчука)89 - могло би пролити
світло на ймовірні шляхи розпорошення їхнього маєткового
архіву. Той факт, що на початок ХУП ст. вони позбулися волинських

88LVIA. - F. 1029: Masalski. - Ар. 1. Опись фонда.
89 Собчук В. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими

титулами у Південній Волині XV - першої половини XVII століть //
Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. Т. CCXL. Праці комісії
спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - Львів, 2000. - С. 350-352;
Його ж. Боговитиновичі: генеалогія і маєтки. // ДО ДЖЕРЕЛ. 36. наук,
праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Львів,
2004. - Т. І. - С. 521-523; Його ж. Мережа оборонних споруд Південної
Волині (середина XIV - перша половина XVII ст.) // Середньовічні і ран-
ньомодерні оборонні споруди Волині. 36. наук, праць. Під ред. В.Собчу-
ка. - Кременець, 2006. - С. 43.
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маєтків, дозволяє стверджувати, що документи, які публікуються
нами, не мали для них актуального значення для підтвердження
їхніх землевласницьких прав протягом XVII-XVIII ст. Відтак, ці
документи або мали перейти до нових власників маєтків у
Кременецькому повіті або лишилися у Масальських і зберігалися в
їхніх маєтках у Великому Князівстві Литовському. Нещодавно
Ігор Тесленко у Кракові, в бібліотеці Чорторийських, виявив
кременецькі документи кн. Івана Федоровича Масальського90,
які, тематично і типологічно збігаються з вільнюською збіркою.
Реґести двох з цих документів (док. № 25, 26) наводимо після
документів з LVIA. Поглянувши на документи з LVIA під цим
кутом зору, можна зробити припущення, що вони лишилися
серед маєткових документів найуспішнішого сина кн.
Масальського Мунчи - Федора, який у спадок отримав половину Ходаць-
кого замку з селом, містечко з селом Зіньки, села Тетерівку та
Ісерни. Саме ці маєтки значаться у документах 1539-1581 рр.,
що тут публікуються. На жаль, наші міркування радше
ставлять питання, аніж пропонують відповіді, суттєво підважуючи
уявлення про архів Масальських як про історичну цілісність,
утворену самими Масальськими. На підставі архівного фонду з
LVIA не можна судити про першопочатковий вигляд
документального зібрання за часів життєдіяльності цього роду у XVI ст.
Це вкрай уривчаста і малорепрезентативна частина волинського
архіву  кн. Івана Федоровича Масальського та його сина, кн.
Федора, на підставі яких не випадає казати про його
реконструкцію. Приблизне уявлення про «архів» могли би дати
тогочасні реєстри справ князів Масальських, де фіксувалися б
згадані документи, але їх немає у нашому розпорядженні. На нашу
думку, фраґментарний характер волинських актів з фонду
Масальських LVIA обумовлено тим, що основний їхній корпус мав
би лишатися на Волині, у Кременецькому повіті, власне у
маєтках князів Масальських, згодом перейти до рук спадкоємців
цих маєтків, і, як наслідок, розпорошитися по інших
маєткових архівах привілейованих землевласників.

90 Biblioteka Czartoryskich, № 3213 - Papiery Massalskich, 1511-1776. -
Арк. 5-6, 21-23. Оригінали руською і польською мовами. Частина
документів збірки стосується білоруських та волинських маєтків кн. Івана
Федоровича Масальського. (Дякую Ігорю Тесленко за надану інформацію).
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Класифікація волинських документів

Документи, що публікуються, не є у певному розумінні
актами, тобто такими правовими діями на письмі, що
встановлюють правові відносини між сторонами. До актів у вузькому сенсі
слова можна зарахувати два судові листи (док. № 13, 24) і
нотаріальний запис позики суми грошів під заставу маєтку (док.
№ 23). Решта документів - це приватно-публічні або судові і
розпорядчі документи. На відміну від актів, вони не
встановлюють правових відносин, а доводять правопорушення чи
визначають порядок його доведення. Такий поділ ми вважаємо за
ключовий при класифікації документальних матеріалів на
актові і неактові, у чому почасти дотримуємось думки М. С.
Каштанова, який чітко розрізняв акти (зокрема, й судові) і судові
документи91.

У фонді Масальських LYIA не було виявлено інших
документів XVI ст., дотичних волинських маєтків цих князів. Без
сумніву, їх мало бути набагато більше, ніж те, що дійшло до
нашого часу. У цьому легко переконатися, узявши до уваги
необхідний обсяг документації, який супроводжував провадження
будь-якої судової, нотаріальної, фіскальної чи іншої справи.
Також про це свідчить розриви в нумерації на зворотах аркушів,
яка робилися у XVIII ст. у ході упорядкування актів. Характер
документів досить однобічний - це переважно судові справи;
лише документ № 23 є нотаріальним записом. Але вони можуть
дати загальне уявлення про головних персонажів, уточнити под-
ієву канву, тощо.

Зупинимося на характеристиці документів, що
публікуються, адже цінні вони не тільки тим, що колись становили
комплекс маєткового архіву . Документи охоплюють період
докорінних інституційних змін у правовій системі Великого
Князівства Литовського, куди на той час входила частина українських
земель, зокрема і Волинь. Йдеться про судово-адміністративну
реформу 1564-1566 рр. та запровадження Другого Литовського

91 Каштанов С. М. Русская дипломатика. - М.: Высшая сшкола, 1988. -
С. 153. Щоправда, в класифікаціях М.С. Каштанова не враховувалась
специфіка книжкового діловодства та інституту випису, невідомого у
практиці діловодства Московської держави XVI-XVII ст.
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Статуту. Таким чином, документи, що публікуються, можна
поділити на два періоди: до реформи і після. На перший період,
який збігається з функціонуванням Першого Литовського
Статуту (1529-1566 рр.), припадає 16 документів (№ 1-11, 13-18)
за 1539-1565 рр.; на другий, уже річпосполитський (з 1569 р.) -
припадає 8 документів (№ 12, 19-24) за 1570-1581 рр.

Таблиця 2. Хронологічний порядок волинських документів з
фонду князів Масальських LYIA у Вільнюсі

Дореформений перідод Пореформений
період

1539 VIII 12, 1545IX 20, 1557 VIII 14, 1570 XII 13,
№ 1 № 4 № 14 № 19

1539 VIII 12, 1548 V 20, 1558 VI 08, 1571 V 14,
№ 2 № 13 № 11 № 12

1540 V 10, 1552 VI 06, 1560 VII 29, 1572 III 12, № 20
№ 3 № 7 № 15 1573 VI 28, № 21

1543 VI 11, 1552 VI 06, 1560 XII 22, 1574 VI 12, № 22
№ 5 № 8 № 16 1575 І 02, № 23

1543 VII 18, 1556 XII 01, 1562 II 20, 1581 VIII 27,
№ 6 № 9 № 17 № 24

1557 IV 09, 1565 X 10,
№10 № 18

Як правило, аналогічні документи є найпоширенішими
різновидами джерел для дослідження князівських і шляхетських
родів. Аналізуючи їх, дослідники у першу чергу фіксують
датування, персонали, родинні зв язки, топоніміку землеволодіння,
приналежність маєтків, успадкування, розподіл власності.
Проте джерела здатні промовляти і під іншим кутом зору - в
контексті вивчення тогочасного механізму продукування та
застосування документів згідно з їх призначенням. Кожний документ
важливо побачити у контексті публічно-правових процедур, які
формували його текстуальну природу. Спробуємо провести
класифікацію текстів, поділивши їх на різновиди документів.

Таблиця 3. Різновиди волинських документів 1539 1581 років з
фонду князів Масальських LYIA у Вільнюсі

Скарга ( жалоба и оповедане ) - № 5: 1543 VI 11; № 6: 1543 VII
18; № 9: 1556 XII 1 (+ свідчення вижа); № 11: 1558 VI 8; № 15: 1560
VII 29 (+ свідчення вижа); № 19: 1570 XII 13

Свідчення офіційного свідка ( сознане ) - № 12: 1571 V 14
(возний); № 9: 1556 XII 1 (виж + скарга); № 15: 1560 VII 29 (виж + скар¬
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га); № 16: 1560 XII 22 (виж + вручення позову); № 20: 1572 III 12
(возний)

Напоминальний лист - великокнязівський: № 1: 1539 VIII12; № 2:
1539 VIII 12; М> 17: 1562 II 20

Розпорядчий лист - великокнязівський: № 7, № 8: 1552 VI 06;
№ 10: 1557 IV 9; № 14: 1557 VIII 14 (у формі урядової копії)

Умоцований лист - великокнязівський: № 4: 1545 IX 20
Судовий позов - великокнязівського суду: № 3: 1540 V 10; капту-

рового суду: № 21: 1573 VI 28; земського суду: № 22: 1574 VI 12
Судовий лист (декрет, вирок) - кременецького старости: № 13: 1548

V 20; кременецького ґродського суду: № 24: 1581 VIII 27
Нотаріальний запис ( лист визнаний ) - № 23: 1575 І 02 (позика

під заставу маєтку)

Як бачимо, майже всі документи, що публікуються, а саме

22 з 24, відносяться до сфери правопорушення, тому розуміння

цих текстів має базуватися на інтерпретації правових понять

литовсько-руського права. Збірка представлена майже усіма
різновидами судових документів, починаючи від скарги і
закінчуючи судовим вироком (немає хіба що ув яжчих листів )* Якщо

поглянути на них з точки зору судової процедури, то стає
очевидним, що документи відображають усі етапи як досудового,

так і судового процесу. Серед процедурних моментів,
кодифікованих у Першому Литовському Статуті 1529 р.92, ми бачимо:
а) оскарження на уряді93; б) освідчення офіційним свідком (ви-

жем або (після 1566 р.) - возним) правопорушення94; в)
нагадування правопорушникові скривдженою стороною про збитки95;

г) вручення судового позову96; д) судовий рок. Бракує лише

92 Первый Литовский Статут [Pirmasis Lietuvos Statutas], Тексты на
старобелорусском, латинском и старопольском языках. / Редкол.: СЛазут-
ка, И.Валиконите, Э.Гудавичюс. / Вильнюский ун-т, Ин-т истории Литвы
АН Литвы. - Вильнюс: Минтис , 1991. - Т. 2. - Ч. 1.

93 Там само: А в позвех жалобу мает выобразити  (Розд. VI, арт 15.).
94 Там само: Вижа жаден пересведчити не может  (Розд.VI, арт. 35.

Слуцкий список.); «О довод кгвалту, як маетъ его осветчити и жалова-
ти» (Розд.VII, арт. 2).

95 Там само: О кривды, которые бы ся делали паном и земяном от
панов и паней вдов и от наместников, и от подданых из, естли бы ся
справедливость не стала  (Розд VI, арт. 6); О люди князские и панские,
иж не мают первей по них децкие сланы быти, олиж первей пана их
обослати, абы справедливость вчинил  (Розд VI, арт. 7).

96 Там само: О кривды, как мають позвы господарчими и панов
воевод, и старост, и инших врадников ку праву позывати  (Розд VI, арт. 4).
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ув яжчих листів, на підставі яких діцький чи врядовий виж, а
згодом - возний, засвідчували уведення нового власника у
володіння майном і тим самим закріплювали виконання судового
вироку або майновий контракт97. Зв язок судової процедури з
порядком оформлення досудових документів (скарг, заяв, свідчень
офіційних свідків тощо) розглянуто нами в попередній роботі, в
якій було простежено нормативний вплив досудової процедури
на формуляр документа98.

Документи відбивають судово-процесуальні дії правового
суб єкта - позивача або відповідача, одначе вони стосуються різних
справ. Збірка з фонду Масальських LVIA не містить у повному
обсязі весь набір судових документів з якоїсь однієї справи.
Таблиця співвідношення документів волинських справ з фонду
Масальських LVIA з процедурними фазами судового процесу (див.
с. 40) свідчать про великий обсяг лакун серед документів, що
публікуються. Стає очевидним, що багато документів до нас не
дійшло. Зрозуміло, що відсутність документів з тої чи іншої
процедурної фази, ніяк не говорять про те, що вони обов язково
мали бути. Скажімо, скарзі на протиправні дії іншої особи не
обов язково передувало вручення їй заручного або напоминаль-
ного листів; оформлення скарги на уряді не обов язково
супроводжувалося свідченням врядового вижа (після 1566 р. - возного);
внесена до урядових книг скарга не конче тягла за собою
провадження судового процесу, а це означає автоматично відсутність до-
кументіів, що засвідчували б подальші судові процедури: вручення
позову та судовий рок у різних варіаціях, ув язання.

Волинські справи з фонду Масальських можуть доповнити
матеріали з неопублікованих книг Литовської Метрики за 1540-
1560-ті рр. та збережені фраґменти кременецьких замкових книг
(з 1541 р.)99, але це тема для окремого дослідження.
Наприклад, у кременецьких замкових книгах за 1551 р., у записах за
жовтень-листопад, мала б міститися скарга зі свідченням вря-

97 Там само: иО увязыванъе в именье за долг або за. которую иншую
причину  (Розд. VIII, арт. 17).

98 Поліщук В. Между процедурой и формуляром: источниковедческий
анализ судебных записей замковых книг перед реформой 1 «564-1566 гг. (на
примере луцких замковых книг 1558-1566 гг.) // Lietuvos Didżiosios
Kunigaikśtystćs istorijos śaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija. - Vilnius
IIL Leidykła, 2007. - P. 355-380.

99 ЦДІАК України. - Ф. 21. - On. 1. - Cnp. 1-10.
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дового вижа, внесена онишківським урядником кн. Мунчи Ши-
маном, на Івана Олехновича Хребтовича Богуринського та
Михайла Гнатовича Джу су, які особисто зі слугами вчинили наїзд
на Тетерівську землю князя, пограбувавши його селян поблизу
села Му солово. Про це довідуємося з розпорядчого листа
великого князя Жиґимонта Августа, де міститься пряме посилання
на цю скаргу (док. № 7). А в кременецьких ґродских або
земських книгах за 1578 р., якщо б вони збереглися, можна було б
знайти свідчення {зізнання) кременецького возного Григорія Гу-
ляницького, який оглядав спустошені татарськими наїздами
маєтки кн. Ф. І. Масальського (док. № 24). Вказані документи
у формі виписів також могли міститися у фонді Масальських з
LVIA, але їх там бракує, як і багатьох інших.

Документи, що публікуються, не лише представляють усе
розмаїття судової документації, а й виявляють майже весь спектр
судових (урядницьких) інстанцій, до яких могла звертатися
сторона, домагаючись правосуддя. Це, зокрема, такі суди, як
великокнязівський (верховний), замковий (старостинський),
приятельський (полюбовний), патримоніальний (отчинний), а
також пореформені - земський, ґродський, каптуровий (в часи
безкоролів я). Приятельский100(док. № 12: 1571 V 14) і
патримоніальний (№ 20: 1572 III 20) суди мали приватно-правовий
характер, не підпадали під реформування, залишаючись
базовими структурами судочинства і після реформ 1564-1566 рр. У
приятельському і патримоніальному судочинстві сторони не
дотримувалися правила вписування справ у судові книги офіційної
влади. Часто-густо провадження по таких судах відображалось
лише у зізнаннях офіційних свідків - врядових вижів (після
судової реформи 1564-1566 рр. - возних).

Якщо подивитися на структуру документів з точки зору
пов язання «ініціатор (сторона) - інстанція (уряд)», то побачимо,
що ініціаторами більшості документів є кн. Іван Федорович
Масальський Мунча та його син кн. Федір. їхні маєткові
урядники, які порушували справи, так само ототожнюються нами зі
стороною кн. Масальського, позаяк у ролі служебників пред-

"ЦДІАК України. - Ф. 21, on. 1, спр. 1-10.
100 Про приятельські (полюбовні) суди див.: Старченко Н. Полюбовні

суди на Волині в останній третині XVI століття // До джерел. 36. наук,
пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Львів,
2004. - Т. І. - С. 207-228.
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Таблиця 4. Інстанції, які продукували волинські документи з
фонду князів Масальських LVIA у Вільнюсі

Інстанції (уряди)
Кількість

ДОК.

№№ документів,
що публікуються

Дореформений період (до 1566 р.):
1 Великокнязівська

канцелярія:
 8 1-4, 7, 8, 10, 14

(урядова копія), 17
2 Кременецький замковий

уряд:

7 5, б, 9, 11, 13, 15, 16

3 Господарський уряд 1 18 (городенський
староста)

Пореформений період (після 1566 р.):
4 Кременецький ґродський

суд

4 12, 19, 20, 24

5 Кременецький земський
суд

2 22, 23

6 Каптуровий суд
Волинського воєводства

1 21

ставляли його інтереси. У випадку, коли в архіві Масальських

знаходяться судові документи, ініційовані іншою стороною,

зокрема судові позови (док. № 21, 22), то їх перебування в архіві

цілком закономірне, позаяк адресатами були князі Масальські.

Особливе значення мають найраніші документи у збірці, адже

дореформені часи Великого Князівства Литовського XVI ст.

далеко не повно представлені джерельною базою. Добре відомо,

що матеріали великокнязівської канцелярії, які відкладалися у

книгах Литовської Метрики, не становлять репрезентативного

комплексу для українських земель, а документів волинського

походження збереглося вкрай мало. Тому такою важливою є

публікація дореформених документів з теренів Волинської землі.

Особливу вагу мають виписи з кременецьких замкових книг,

оскільки самі книги збереглися фраґментарно у сильно пошкод-

жененому вигляді. На підставі ж врядових виписів можна

судити про ведення замкових книг кременецьких старост з 1540-х

рр. і детальніше аналізувати діяльність замкової канцелярії.

Наприклад, унікальною є інформація з док. № 15 (випис з
кременецьких замкових книг від 29 VII 1560), в якому на звороті

аркушу у правому нижньому куті міститься приписка
замкового писаря (або підписка). Приписка фіксує суму оплати
стороною за запис до замкових книг і за надання вижа: Еще боярин
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Таблиця 5. Волинські документи з фонду князів Масальських кризь
призму співвідношення «ініціатор (сторона)  інстанція (уряд)»

Ініціатор
(сторона) Інстанція (уряд) Документи №№

Кільк.
док.

Дореформений період
князь Іван
Федорович
Масальський

Великокнязівська канцелярія
напоминальний лист

№ 1-4, 17;
розпорядчий лист -
№ 7, 8, 10, 14
(урядова копія)

9

Той же (як
підстароста)

Господарський
уряд

лист старости - №
18

1

Той же (особисто) Кременецький
замковий уряд

скарга ~ № 11;
судовий лист - № 13

2

Той же (ісернсь-
кий урядник
Гришко Лепун )

Кременецький
замковий уряд

скарга - № 5, 6 2

Той же
(оношківський
урядник Матвій
Мойсеєвич)

Кременецький
замковий уряд

скарга - № 9 1

Той же
(оношківський
урядник Трохим
Волковський)

Кременецький
замковий уряд

скарга - № 15;
вручення позову . -
№ 16

2

Пореформений період
брати Устяновичи
Ісернські

Кременецький
ґродський суд -

свідчення ВОЗНОГО 
№ 12

1

кн. Ф. І.
Масальський

Кременецький
ґродський суд -

скарга - № 19;
свідчення возного -
№ 20; нотаріальний
запис - № 23;
судовий лист - № 24

4

Боговитин
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позов - № 21 1

Боговитин Іван

Войнич
Кременецький
земський суд

позов - № 22 1

(Федір Нелепкович, якого онишківський урядник посилав на
процедуру опитування до маєтку Павла Боговитина Шумбарсь-
кого Потуторово. - Б J7.) своил: Д [4] гДоша] дал. Того всего КФ [29]
грошей]. Тые пнзи сам пал Во лови ч (кременецький підстароста. - В.Щ
согнего (онишківського урядника кн. Івана Масальського Трохима
Волховського. - Б/Z) взял*\ Як бачимо, сторона за запис скарги до
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замкових книг мала заплатити 25 грошів. Додані чотири гроші,
на нашу думку, йшли підстарості за надання вижа. Зрозуміло,
що на підставі поодинокого факту ще не можна судити про
узвичаєні суми оплат у замковій протоканцелярії , однак дати
про них попереднє уявлення дозволяє. У цьому контексті варто
згадати постанову Віленського сейму 1551 р., якою
встановлювалась фіксована сума оплати за вписання скарги до урядових
книг - два гроші, а разом з виписом - 12 грошів101. Оплата
вижу - слузі підстарости - за освідчення правопорушення
встановлювалась у розмірі три гроші без урахування помильного -
один гріш за милю проїзду до місця102. Як бачимо, розбіжність
оплат зі встановленими сеймом демонструє недотримання
правових норм у судово-адміністративній практиці волинських
урядників.

Унаслідок судово-адміністративної реформи 1564-1566 рр.
замковий старостинський уряд трансформувався у ґродський
суд. Крім того з явився паралельний судово-нотаріальний орган
шляхетського самоврядування - земський суд, який у
Кременецькому повіті почав діяти з 1565 р.103, але матеріали його
діяльності фраґментарно збереглися лише з 1568 р.104
Документи з фонду Масальських представлені переважно у формі
урядових (офіційно засвідчених) виписів з книг
судово-адміністративних установ - замкового, ґродського, земського урядів.
Зауважимо, що з 24-х документів більше половини, а саме 13,
фігурують у формі виписів, які були своєрідним інструментом
поширення писаного права і відігравали значну роль у правовому
побуті привілейованих землевласників105. Урядові виписи, що
публікуються, відбивають найраніший етап ведення замкових
книг у Кременці, тобто з початку 1540-х рр., коли, ймовірно, і
була запроваджена у Кременецькому замку практика їх реґу-
лярного ведення. Цієї ж думки дотримується й Володимир Соб-

101 Литовская метрика.- Кн. 3. - Отд. 1-2. - Ч. 3: Книга публичных
дел - Т. 1 // Русская историческая библиотека. - Т. XXX. - Юрьев, 1914 -
Стб. 191.

102 Там само. - Стб. 191.

103 Поліщук В. Запровадження уряду возного в Луцькому повіті в 1567 рр. //

Український археографічний щорічник. - Вип. 6. - К., 2002. - С. 196.
104 Кременецький земський суд. Описи актових книг. Вип. I. Книги № 1-11

(1568-1598 рр.). - Київ, 1959.

105 Поліщук В. Врядове вижівство в структурі публічно-правових

процедур (на матеріалі луцьких замкових книг 1558-1567 рр.) // Соціум.
Альманах соціальної історії,- К.: Інститут історії України НАН України, 2002. -
№ 1. - С. 94.
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чук106. Пізніший, пореформений етап існування повітової
канцелярії у Кременції відображено у роботі проф. Наталі
Яковенко107.

Археографічна передмова

У ході опрацювання архівних документів з фонду Масальсь-
ких LVIA були зроблені цифрові копії з оригіналів, на підставі
яких і готувалась нинішня публікація. У Центральному
державному історичному архіві України у м. Києві зберігаються
мікрофільми справ з фонду Масальських LVIA108, але їх низька
якість не дозволяє користуватися ними з дослідницькою метою.
До того ж не було мікрофільмовано увесь комплекс документів.
Усі документи, крім док. № 18 (старопольська мова), писані
руською (староукраїнсько-білоруською) мовою. Документи
публікуються у тій послідовності, в якій вони розташовані в
архівних справах (LVIA. F. 1029: Masalski, спр. 1-13.). Зміст
документів подано за хронологічним порядком (с. 94).

Публікацію здійснено згідно з Правилами видання пам яток,
писаних українською мовою та церковнослов янською української
редакції 109, але з незначними відмінностями. Відтворюються
майже всі літери, відсутні у сучасному українському алфавіті:
со , і , о , 8 , а , Літери ш , є  замінені на сучасні
я , е . Усі надрядкові літери внесені в рядок і пишуться
курсивом. Відтворюються паєрки (один або два надрядкових

106 Собчук В. Мережа оборонних споруд Південної Волині (середина XIV -
перша половина XVII ст.) // Середньовічні і ранньомодерні оборонні
споруди Волині. 36. наук, праць. Під ред. В. Собчука. - Кременець, 2006. -
С. 20

107 Яковенко Н. Матеріали до персонального складу канцелярій Волині,

Наддніпрянщини та Східного Поділля (Остання третина XVI - середина XVII

століть) // ДО ДЖЕРЕЛ. Збірник наукових праць на пошану Олега Куп-

чинського з нагоди його 70-річчя. - Київ-Львів, 2004. - Т. І. - С. 342-345.

108 ЦДІАК України. - КМФ. 33: Документи і матеріали з історії України
з архівів і рукописних відділ бібліотек Литви. - On. 1. - Спр. 125-133.

109 Німчук В.В. Правила видання пам яток, писаних українською
мовою та церковнослов янською української редакції. - К., 1995. - Ч. І.
Проект.
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знаки на позначення й  або і ), які тотожні курсивній и  за
іншим способом транслітерації. Виносна с , позначена на письмі
крапкою під титлом, у публікації внесена в рядок і передається
курсивом. Знаки пунктуації розставлено згідно з сучасними
нормами зі збереженням оригінальної пунктуації, яка виділена
підкресленням. Збережено написання слів під титлами. У тексті
відтворено літерне позначення цифр (числа, дати, індикти), проте
в квадратних дужках наводиться арабська нумерація. Текст
розділено на абзаци за дипломатичним формуляром. Круглими
дужками ( О  позначені частки слів та речень, помилково
пропущені писарями в тексті. Квадратними дужками [...]  позначено
реконструйовані слова у пошкоджених місцях тексту. Трьома
крапками ..."позначено місце для слова, яке не вдалося
прочитати при транслітерації.
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Таблиця 6.* Процедурні фази судового процесу по волинських документах з фонду Масальських LVIA
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Юридичні сторони (правовісуб єкти):Позивач - (П) Відповідач - (В) Марина Потієва Тишкевича, кн. І. Масальський (П) Іван Львович Боговитинович (В) кн. І. Масальський (П) Іван Богушевич Боговитинович (В) Война та Іван Богушевичи Боговитиновичи (П) кн. І. Масальський (В) кн. І. Масальський (П) Михайло Джуса (В) кн. І. Масальський (П) Михайло Джуса (В) кн. І. Масальський (П) Грицько Сенюта (В) кн. І. Масальський (П)Іван Олехнович Хребтовим Богуринський, МихайлоДжуса (В) кн. І. Масальський (П) кн. Олександр Порицький за своїх бугловських підданих(В) кн. І. Масальський (П) Михайло і Григорій Гнатовичи Джуси (В) кн. І. Масальський (П)Богдан Михайлович Джусат
Характер справи Виділення спадку з ІІІумського маєтку - віна дружини кн. І. Ф. Масальського Передача маєтку з-під опіки спадкоємцям Спір за спадок (Шумськиймаєток) Наїзд на Тетерівську землю Наїзд на Тетерівську землю Належність суразького підданого Наїзд на Тетерівську землю,жовтень 1551 Напад на боярина кн. І. Ф. Масальського Єська Пашкевича Напад на Ісерни, побиття підданих 1556 XI27 Грабування худоби у підданого 1558 VI04
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Продовження табл.

41

* У цю таблицю не потрапили несудові, власне, два роспорядчі (адміністративні) та один нотаріальний документи: № 14, 18, 23. ** Під передачею судових повноважень, зокрема, розуміється не тільки уповноваження стороною іншої особи вести судову справу (адвокатські повноваження умоцованого), але й передача великим князем судової справи до нижчої інстанції, призначення великим князем комісарських або затвердження приятельських суддів у тому разі, коли сторони обирали або погоджувалися на той чи інший варіант судочинства.



Генеалогія окремих відгалужень князів Масальських XV -
42

Семен Іванович перейшов на службу до Івана III і у 1512-1513 рр.



Мал. 1: Печатка Івана Федоровича Масальського від 1569 р.
Мал.2: Печатка Федора Івановича Масальського від 1589 р.
Мал.3: Печатка Юрія Михайловича Масальського від 1589 р

Мал.4: Печатка Андрія Петровича Масальського від 1569 р.
Мал.5: Печатка Петра Тимофійовича Масальського від 1536 р.
Мал.6: Печатка Андрія Ярошевича Масальського від 1618 р.

Мал.1: Печатка Яроша Васильовича Масальського.
Мал.8: Печатка Яроша Васильовича Масальського від 1595 р.

Автор замальовок печаток Олег Однороженко
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Тексти документів (1539-1581)

№ 1

1539 серпня 15. індикт 12. Краків. Напоминальний лист

Жиґимонта І до господарського дворянина Івана Львовича Бо-

говитиновича за скаргою дружини підляського лісничого Потія

Тишкевича Марини та її зятя, кн. І. Ф. Масальського, у справі

розподілу маєтків Боговитиновичів  дітей небіжчика Богдана

Львовича Боговитиновича. Розподіл спричинений заміжжям його

доньки Богдани з кн. І. Ф. Масальським. Великий князь

наказує Івану Львовичу, аби той не притягав до суду скаржників,

не оплативши власні борги та витрати свого брата небіжчика

за судові суперечки, які той провадив у їхніх спільних

інтересах, а також не вчинивши розподілу родових маєтків.

Жикгимояг, Божо млстью королполски5,

ВЄЛЯКИ5 КНАВЛЙГВСКИ5, руски, Пруски\ ЖОМОИ7СКИ5, мазоведки5 и иных

Дворлнин8 нашому Иваяу ЛвовичВ.

Жаловала намд лесничая подлАЯджая пани ПатЪевая Тишкевича

Марина ивзатєм своим, кнзем Иваном Федоровичем Масаяским, со том, што

ж, де5, ты вправилсоб^ листы с каяцлер^и ншоє, хотачи ихв право припо-

зывати со сотчивну дете5 єє и со ггЬнази, которы5 брагтво5, мужєе, небожчик

пая Богдая Лвови ч, на судях вытегал за помору земли Водголскоє своим

накладом. И к тому дозволил, де5, ты ему 8в 5м,Ьньях своих нед^леных на

Волыни замок зб8д ова ти и ставы с правова гя. И коли бы ca ты похогёлъ з
нимв ы5м^ньяхи втыхЕгЬнАзехл міпги, тогды, де5, мі?леей ему СОНЫ5 его
8вес наклад, што соя на то наложил, яко дотискаючи права со ты5 пЬнази,
так теж и што на замок и на ставы выдасть, што на тебе прибег, ему
со гложи гя. И которы5 еси именья сампозалродавал, а ияшии попродавал,
ты5 тежм^леси сокупигяи, што состалты винеяему и которы5 долги сояза
тебе поплатилъ немалую с8му ггЬназє5, и ты5 пЬнази м^л, де5, еси ем8 педв'Ь5
со гложи гя, ни в кого не позычаючи ани HMtae5 заставлАючи, содно своими
влосгными нЬнавми готовыми грошми и тыи им^яя сокупити и долгъ сво5
ем8 заплати гя, тож бы еси мЪл з нимд^л принАТИ, яко в п^НАзех, так и в
ы5м^ньях. А не со гложивши ТЫК пЬнАЗе5 и не выкупивши СОНЫХ ИМ'Ьне5 и
долг8 ему не заплативши, не міЬл, де5, еси на нем жадного д'клу в ы5м1зньях
допира гя ани со то з нимправоватис а. Яко ж, де5, ты и листы свои записны5



на то бра ту своем8, небожчику паду Богдану, подавалпод зар8ками на нас
г сдра и на его самого. Ижъ, де5, еси тог не мклъ 8зр8шига Который ж
листы твои сона перед нами покладала, и ты, // де*, соныл: записок своил:
пробачидши, в толг е5 покои датд не хочеш и в право ее самую и з at а ее
поволокаеш, а в толг, де5, сони соб'Ъ немало шкод8ю т.

Прото, кдыжты таковы5 записы брату своем8 на себе подавал, прика-
5уемъ тобк под тыми ж зар8ками ншми, яко са еси салг в листелг своил:
описал, аж бы еси не согложивши тыл: накладов м8жа ее, брата своег, и
тьілгимізне5 не сок8пишш, которы5 еси позаставлАл, и сонылгп'ЬнАзе5,
который еси ему остал винея и што сод за тебе долги платил, не ощадиш
невестки своее, и ЗАТА ее в право со то неповолокал, и жадное трудности
шмв толг не задавал, и в шкоды ил: не приводил, и дал имъ в толшоко5 до
тыл: час од, поки солижтот8вес наклад м8жа ее, брата своего, выше мене-
ныл:, имъ со гложиш и за то ям д[осы] г вчинишь водлуг записод своилг,
которыми с а еси брату своему, небожчику8 паду Богдаду Лвович8
шбєзал конечно, абы то иная не было, аж бы сони переднего налгсо
томне жаловали.

Псадв Кракове подлегБожнарож афло [1539] мща адгусгеі [15]
дениедиктбї [12].

Миха5ло, писар.
Під останнім рядком печатка великокнязівської канцелярії

у доброму стані.
Написи на арк. 1 зв. почерком XVIII cm.: 1) 1539 Aug. 15.

List upominalny i.k.m. króla do Iwana Lwowicza Bohowitinowicza
w sprawie pa[niey] Pocieiowey у p[an]a Iwana Massalskiego aby nie
pretendował po p[an]u Bohdanie Lwowiczu Bohowitinowiezu,
rodzonym swym a teściu p[an]a Massalskiego az  2) (по¬
іменний перелік 3-х осіб, згаданих у документі), 3) № 131 .

LVIA. F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 1. - L. 1. Оригінал.

№ 2

1539 серпня 12. індикт 12. Краків. Напоминальний лист
Жиґимонта І до господарського дворянина Івана Богушевича
Боговитиновича за скаргою кн. І. Ф. Масальського про те, що
Іван Богушевич відмовляється передавати йому і його дружині
Богдані частину Шумського маєтку як законним спадкоємцям
по батькові Богдани - Богдану Львовичу Боговитиновичу. При
цьому Іван Богушевич як опікун дочок Богдана Львовича,
тримаючи замок Шумськ понад 10 років, зловживав при управлінні
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маєтками, що призвело до розорення селянських господарств.

Великий князь наказує Івану Богушевичу передати Шумськ з

усіма маєтками законним спадкоємцям за участю

господарського дворянина Ждана Григоровича Словика.

Жикгимояг, БоЖЮ МЛСГЬЮ КОрОЛПОЛСКИ5, ВЄЛЖИ5 КНАЗЛИ гвски5, р#ски5,
пр#ски5, жомоитски5, мазовецки5 и иных.

Дворянин# нашом# паду Ивану Бзгушевичу.
Тыми разы приездил до нас дворАния нашъ кнзь Ивая Федорович

Масалски5, жалуючи со толг, што ж,> де5, ты по смерти т(е)стя его, пана
Богдана Лвовича, именья небожчика пана Богдановы в опек# свою взял
замокъ Шуіиско з ыяшими селы, к нему присл#хаючими2 имел то все в
цалости мети и платы согголь збираючи, ховати до летъ дочокъ его,
С07чичокъ того именья. Где ж, де5, еси соны5 замокъ и села тамошние через
немалы5 чаек р#ка^своилг держа ли всакиє платы согголь брал, и гумна и
ставы продавал, и немалый пожитки с того взял. Ле ч, де5, ты неслушне
соною сопекою справовал, люде5 тамошни* винами непомерными собтяжал
и серебщизны с ни*брал. И для тыхнезвычаиньххпошлиямногих люде5
прочеогголрозогналъ, и ставы и млыны пусты вчинил, и гумна зниїдил,
и пашни опустил, и шкоды великие тьшимениялтподелал, за которьш,
де5, знищеньемъ твоил/и за долги5 час замоли села тамошнии поправити
не мог#ть. А та*, де5, вжо кнзь ИваяМасалски соднб дочку# старш#ю
Богдана Лвовича, дедичк# того имеяя паян# Богдаяу, з волею приятеле5 ее
ты* часов понал и # малженство за себе ее #зял, а и др#гая, де5, дочка
Богдана Лвовича к летолг з#полньш приходить и вжо замуж есть змове-
на. А ты, де5, пред ся оны5 замохШумско и села, к нем# присл#хаючии, к
р#камсвоимъ держишь, а ем# по жоне его 07чи чце того имеяд пост#пити
его не хочешь, в чом жо ся ил/шкода великая огтебе дееть. Прото, кдыж
кнзь ИваяМасалски5 дочк# стадыую Богдана Лвовича за себе #
малженство понял, тогды жона его водле Стат#т# Земского близшая есть яко
согчичка именье солда своего держати, нижли хто ияши5, для чого ж
послали есмо до тебе дворянина нашего Ждана Григо/тевича Словиха.

И приказу емъ тобе, ажбы еси того замк# Шумска и сели всихпожит-
ковъ, к нем# прислухаючи*, кнзю Иван# Масалском# з жоною его пост#пил
и в целости то все # моцъ им подал без кождого сомешканья перед тьш
дворяниномъ нашилг, бо СОЯЗ ЖОНОЮ своею, С07ЧИЧКОЮ того именья, близ-
ши5 естП я* свою часть, та* и свести своее, др#гое дочки Богдана
Лвовича, # свое5 моцы мети, поки сона замуж по5деть. А па* ли бы еси за тепереш-
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нимъ росказатмнашим саного замк8 Ш8мска и сел, к нем8 присл8хаючилг,
пост8пити имъ не хотел, мы велели том8 дворлнин8 нашом8 в оны5 замоя
Ш8мско и во вси села и пожитки, который к нем8 присл8хають, кнзя
Ивана Масалского и жон8 его моцно 8вязати и к р8кам его ты5 собедве
половицы, игго на жон8 его пришла и которая теж на свесть его при5ти
маеть, ем8 подати подле прала их прирожоного, и то все передъ людми
сторояними на реестра пописати, с чимколве соятотъ замокъ и села кнзю
Иван8 и жоне его подасть, держати и соные списки к нал/ принести. А
ведже и со том казали есмо тому ж дворлнин8 нашом8 достаточне ся
доведати, с чимб8денгь ты перед тымсоны5 замокъ и села к р8камсвоим
по сме/7ги Богдана Лвовича 8зяли што там за опеки своее прибавил, и то
все на реестра пописавши, казали есмо єм8 нам то «оповідати. А што са
дотычеть тых платол и доходол, которые еси з оного именья, держачи
его 8в опеце свое5, к р8камсвоимбрал, с того всего повинеяб8дешь личб8
им8чинити водле Стат8т8 Земского в тотъ час, коли др8гая дочка
Богдана Лвовича, свесть его, зам8жпо5деть. К том8 кнзь ИваяМасалски5 намся
8поминал, што ж, де\ ты по смерти т(е)стя его Богдана Лвовича взял
презыскол его пятьсотъ и шестьдесять коя гроше5 за помер8 земли Во/7-
толское и неколко, де5, сот копь соное с8мы зъ єднанья есте выдали
мадшалк8 нашом8, паяу Яяу Стецкович8. А ещо, де5, тыхпенезе5 8 тебе ся
зостало сто и шестьдесять коягроше5, а ты, де5, имъ того не заплатил. Где
жкнзь Иваяи в тьигпенлзехъ хоче гео г тебе личб8 8зяти, кгды свесть его
зам8жб8деть дана, ты бы со томвЪдал.

Псая8 Краков^ под лег Бож нарож афло [1539] меца августы [12]
дея, иедшегві [12]110.

Миха5ло, писаръ.

Під останнім рядком фрагмент воскової основи від
великокнязівської печатки червоного воску, без кустодїі, Написи на
арк, 2 зв. почерком XVIII cm,: 1) дата 1539 aug(usta) 12 , 2)
(поіменний перелік осіб, згаданих у документі), 3) № 499 .

LVIA, F. 1029 (Masalski), - Ар, 1. - В. 1, - L, 2, Оригінал,

№ З

1540 травня 10, індикт 13. Берестя. Судовий позов
великокнязівського суду до господарського дворянина Івана
Богушевича Боговитиновича за скаргою кн. І. Ф. Масальського про
те, що Іван Богушевич як опікун більше десяти років тримаю¬

110 Число індикту заліплено печаткою.
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чи частину Шумського маєтку  спадок дружини кн. І. Ф. Ма-
сальського Богдани, повернув його спадкоємцям (осінь 1539 
весна 1540) у занедбаному стані.

Жикгимояг, Божо млстью коро л порскії, велики* КНЗЬ ЛИ7ВСКИ*, р8ски*,
пр8ски*, жомои теки5, мазовецки* и инылг

Дворанин8 ншму пану Ивану Бг8шевич8.
Жаловал дворАНиянашкнзь ИваяФедоровичМасалски* со том, што

ж, де*, котрое имкяє на Волыни, замояШумско ивселы, к нему прислуха-
ючими, ты держал 8в опеце свое* по смерти т(є)ста ег, пана Богдана Лво-
вича, колконадцаг лктъ. Ино, де*, тыя часов тое им*Ьяє соя з руятвош:
взАлза листы и двор Анином нашим, яко сот ния того им'Ьнья ПО ЖОНк
свое*, а ты. де*, по ты* часы держачи соноє имкяє 8в опеце свое*, сп8стошил,
люд розогнал, ставы сп8стошил? и замочоя тог за своег держаяя 8вес
сопал, и люде* его бе(з)мкрными винами карал, и многие шкоды ему и
людемего поделал, в чомже соя собк немало шкодує г и хоче г со томе
тобою перед нами сочевисто мовити.

Прото приказуемтобк, што бы еси перед нами к8 праву стали л том с а
з ним росправил на то г роя, на которы* соя тебе перед нас зазовет сим
нашим листом.

Псая8 Берести под лег Божнарож афм [1540] мода маАІ [10] дея
ИЯДИЯ7ТІ [13].

Г орнаста*

Під останнім рядком посередині великокнязівська печатка
червоного воску без кустодїі.

Написи на арк. 3 зв.: почерком XVI cm.: 1) ПозовпоБгушеви-
ча со спустошене Шумска , почерком XVIII cm.: 2) N 9 , 3) Pozew
po jms Iwana Bohuszewicza Bohowitinowicza od jmc Iwana
Masalskiego o spustoszenie Szumska. 1540 maja 10 , 4) ind. 13.
Iwan Bohuszew. dworzan, kroi, kn. Iwan Fedor. Massalsk. dworz.
króla iego malrz (?) Bohdana Lwów. N 111 , 6) олівцем:,,1540 .

LVIA. F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 1. - L. 3. Оригінал.

№ 4

1545 жовтня 20, індикт 4. Вільно. Умоцований лист Жиґи-

монта І до своїх дворян  кн. Матвія Васильовича Четвер-

тенського і кн. Івана Васильовича Масальського, уповноваже¬
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них бути комісарськими суддями від імені господаря на стороні
кн. І. Ф. Масальського та його дружини Богдани у судовій
суперечці з братами Боговитиновичами з приводу спірного
привласнення земель Шумського маєтку, належних Боговитинови-
чам, що межують з Суражем, Онишківцями і Бриковим.

ЖИКГИМОЯГАвгуст; БОЖЮ МЛСГЮ КОрОЛПОЛСКИ5, велики5 КНЗЛИ7ВСКИ5,
руски5, ПруСКИ5, ЖОМОИ 7СКИ5 мазоведки5 И ИНЫХ.

Двораномншимъ кйзю МатфЬю Василевичу Че7ве/л'ежколгуа.кнзю
Иваяу Василевичу Масалскому.

Присылал до нас дворанияншь, кнзь Ивая Федорови ч Масалски5 и з
жоною своею Богданою, поведаючи со том, што, де5, которая жалоба
приходила со т дворянина ншго пана Во5ны и согма/хналка шито, де/тжалцы
дожгалиског, пана Ивана Богушевичол Болвитиновича, жебы сони з ым-
Ьне5 своихФношковеди Сурожа, земли их влосны5, им:Ьяя ихШумског

посполиты5 и делены5 на некоторых м^снах за себе забрал#. И ку тому,
де5, з ым'Ьяя своего Брикова кгвалтовне стал к берег8 шумскому соб'Ь
заставил#, и пры том, де5, сталу немало земли ихШумское и сеножати111
[ ] маю [ ]во [.. .кгвал]ты, и бо5 и грабежи имд'Ьлаю т. За кот[орою
... жал]обою своею сони соде/зжал# листе каяцьлеры5 ншее и з руки своее
взАлядвораянших, пана Семена Ми ткеви ча Бабияског а Миха5ла
Игнатовича Дчусу, яко ж и рохв томже листе ншем им з ложи ля.со т 8казаяя
того ншго за дванадцагнед'Ьл, гд-fc теж сони на ты5 справы не з руки своее,
але з раменА ншго гецреког вас судами 8зал#.

Прото абы есте, згодишшее посползь судами их, и на ты5 ил: земли
пеяны5, гд'Ь есгпромежку ними спо/зи розница, выехал#, и со томмежи
ними досмог//рели и справедливосгтом^бчинил#, ничимне отступаю чи
Стату г<Управа Земского, абы им на собе стороне крывды в томне было.
Пах лижбы есте сами на тогрохтамна ты5 земли выехагяза справа(ми)
своими не могли, и вы бы на м'Ьсца свои таковых же на ты5 их справы
послал#. А мы им мод даем таковую ж тым листом ншим, якъ и им
самим.

Пса# 8 Вилни под л'ЬгБожнарож [афме]112 [1545] мода сох7(ебра) к
[20] деяивдихг д [4].

Горноста5.

111 Текст на згині аркушу пошкоджено. Наступна фраза
реконструюється приблизно так: «И на том мало маючи, бои, грабежи им делают».

112 Числові літери року заклеєні кустодією печатки.
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Під останнім рядком печатка великокнязівської канцелярії,
кустодія затерта.

Написи на арк. 5 зв. почерком XVIII cm.: 1) [List króla
Zygm]onta do p[ano]w xzcia [Matfieya Czetwertinskiego у] p[ana]
Iwana Massalskiego [...] w sprawie i.m. p[an]a Iwana Massalskiego,
którym listem kroi naznacza za kommissarzow xzt Czetwertinskiego
у Iwana Wasilewicza Massalskiego na rozeznanie grontow
Onoszkowskich, Szumska, Brykowa [...] Bohowitinowiczem [1540]113
1545 Xbr; 2) {поіменний перелік 5-х осіб, згаданих у документі);
3) N 345 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 1. - L. 4-5. Оригінал.

№ 5

1543 червня 11, індикт 1. Кременець. Випис з
кременецьких замкових книг скарги ісернського урядника кн. І. Ф. Ма-
сальського Гришка Лепуна на Михайла Джусу, який за
відсутності князя наїхав на Тетерівську землю, пограбував дерево,
випалив борті та загородив дорогу, що було освідчено врядовим
вижем Кременецького замку.

Под .лЪтыБож нарож афмг [1543] мсца июя аІ [11] деяиядикт а [1 ].

Выпи сс книг замку Кременедкого.
Жаловал и соповедал врддник кнза Ивана Федоровича Мосалског

исернъски* Грышко Лепуя на земенина повкту Лудкого Михайла Джуси-
ча со том, што ж, де*, соя вне бытности кнза его (млсти), наехавшы модно
кгвалгом на влостню землю Тетеровскую н114 з многими слугами, людми
и помощники своими, ПАшадцаткоя дерева выробленогбрусл и теснид
на бору его верхъ Воронехова, и со патдєсат дерева бортногсо пчолами,
а со полтораста дерева без пчол пожени и порубати велел и дороги на
влосно* земли его позарубувати казал. И тую шкоде? свою ви115 и кгвалт
вижом замку Кремени дког собводил, и в книги замковы5 вписал, и выпи с
с книг я, Юре*, подстаросте* кременидки*, под печатю своею враднику
и серньск оме? кнза [его млсги дал.

Псая]116 8 Кремеяцы.

113 Невірна дата заплямована коричневим чорнилом.
114 Літера н  закреслена.
115 Закреслено початок недописаного слова «ви...», очевидно, «вижом».
116 Прізвище князя і дата заклеєно кустодією печатки.

50



Під останнім рядком печатка підстарости у доброму стані.
Написи на арк. 1 зв. почерком XVIII cm.: 1) Prot[estatia] p[an]a
Iwana Massalskiego na p[an]a Dzusa o szkody w borze Teterowskim,
o pobranie drzewa, z grodu Krzemenee[kiego], 1543 iuny 11.
2) ind. 1. (поіменний перелік 4-х осіб, згаданих у документі);
3) N 75 .

LVIA. F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 2. - L. 1. Оригінал.
ЦДІАК України. - Ф. 21. - on. 1. - Спр.1. - Арк. 4. Оригінал.

Запис кременецької замкової книги.

№ 6

1543 липня 18. індикт 1. Кременець. Випис з кременецьких

замкових книг скарги ісернського урядника кн. І. Ф. Масальсь-

кого Гришка Лепуна на Михайла Джусу, який за відсутності

кн. Масальського разом зі слугами наїхав на Тетерівську

діброву князя, вивіз нову селянську хату, потравив вівсяні і житні

поля та сіножаті, захопив 100 овець і 70 баранів, що було

освічено врядовим вижем Кременецького замку.

Подлкты Божнарожафмг[1543]мсцаиюлйі [18] дея индикта [1].

Выписс книг замку Кременидког.
Жаловал и соповедал врадник кнза Ивана Федоровича Мосалског

исерньски5 Грышко Лепуяна земенина повиту Лудког Миха5ла Джусича
со том, пгго ж, де5, соя вне бытности кнза его (млсти), наехавшы модно
кгвалтомво влостно5 дуброве его млтетеровско5 з многими слугами, люд-
ми и помочники своими и з возы избу новую зрубленую, люде5 его мл
побрагявелел, и пола, засеяны5 житоми совсомна чотырыстакоязбожя,
и теж сеножатя, возы и коями своими потоптати и побитя велел, и сто,
де5, совед до5ных а сємдєсат баранов его мл дворных до себе взал. И тую
шкод# свою и кгвалт вижом замку Кременидког (Обводил, и то все117
(оказывал, и в книги замковы5 вписал.

И выписс книг я, Юре5, подстарости5 кременидки5, под печатю своею
враднику исерньскому [на то дал]118.

Исая 8 Кремеяцы.

117 Вислів то все  виправлено з іншого слова, читається поле ,
ив фрагмент заклеено кустодією печатки.
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Під останнім рядком печатка підстарости у доброму стані.
Написи на арк. 2 зв, почерком XVIII cm,: 1) Prot[estatia] p[an]a
Iwana Massalskiego na p[an]a Dzusa o nasłanie gwałtowne na leki
у grunta Teterowskie, z grodu Krzemienieckiego, 1543 iuliy 18 ;
2) N 69 .

LVIA. F. 1029 (Masalski), - Ар, 1. - B, 2,- L. 2, Оригінал,

№ 7

1552 червня 6. Ґостинін. Розпорядчий лист Жиґимонта
Августа до маршалка Волинської землі, володимирського
старости кн. В.-К. К. Острозького, з наказом розглянути судову справу
за скаргою господарського дворянина кн. І. Ф. Масальського
на Івана Олехновича Хребтовича Богуринського та Михайла
Гнатовича Джусу, які особисто зі слугами у жовтні 1551 р.
наїхали на Тетерівську землю князя, пограбувавши худобу й
речі у ісернських і тетерівських селян поблизу селища Мусоло-
во. Правопорушення свого часу було оскаржено онишківським
урядником кн. І. Ф. Масальського Шиманом перед
кременецьким старостою П. М. Семашком та засвідчено врядовим вижем.

Жикгимояг Август, Божю млсти королпояски и велики5 КНЗЬ ЛИ7ЯС-
кии, р8ски5, пр8ски5, жомои7ски5, мазоведки5 (и) иных

Mą/ядалку земли Волыяское, старосте володиме/хжому, кнзю Кос-
теягину Костеягиновичу (Остро ^ском8.

Жал овал намъ дворанияншкнзь Ивая Федорович Маса лски5 на зе-
мянє ншы, Ивана Хребтовича Богуридского а Михаила Игнатовича Чжу-
са, со том, што ж, де5, сони сами особами своими з многими слугами и
людми своими, наехашш модно кгвалгомъ на влостную землю Тете-
ронскую, имеяя дете5 его на имя Лва, а Федора, а Богдана, Гаяны а
Марины, тое прошлое осени во дгорох перед Покровом Пречистое119 по-
браляна гребли тетеродско5 8 селища Тетерояского два волы а двк
корове, а нижеи гребли - корову, а два волы, а пя т аловид; а выше5 селища
Мусолова - двое коне5, две гуни, двк се/змяги, дві? косе, дв'Ь сокеры; а
против селища Мусолова - два волы зъ яръмома жупиц8 лулскую
людей его исерньских и тетеродских А назавтрие, де5, в серед8 тах же
модно кгвалгомъ сыя Ивана Хребтовича Ивая, наехашш модно кгвал-
томъ з многими слугами и людми его на тую ж землю Тетеродскую под

119 Свято Покрови припадає на 14 жовтня за н.ст.
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дворол/его Исе/шьскимъ межи согороды подле речки Тетеровки120,
заняли семь вепроя а шест свине5 людей его исерньских и тетерояских.
Которы5 же, де5, кгвалг и шкод8 врядяих его ©нояжовски5 Шимая
©поведал старосте кремянедкому кролевое ее млсти наивыядлое кнги-

ни Боны, пани мажи ншое, паду Пе7р8 Михаиловичу Семаядсу, и ви-

жомъ тые местца, где ©ные статки побраны, ©бводил, и въ книги121
залжовые записал, на што и выпи с с книгподстаростего кремянедкого

в себе мае г. И билнамъ чоломъ, абыхмо ему в томъ з нимъ казали

справедливость вдела гятвое5 млсти.

Прото штобы твоя млеть ты* земяя наших листы своими позорными

их ©бослал а рох ©знаимил. На который бы роя ©ни перед тобою ку
прав8 сталя. А мы до ни* лисгнаяшисати казалд, абы ©ни перед тобою
ку праву сталяи въ том ся з нимросправили и права послу дни былдво
всемъ.

Псаяв Кгостынине* под ле тБож нарож афш [1552] меца июя [6] дея.
СОстаф(е5) Волович, писарь.

Під останнім рядком слід від червоновоскової
великокнязівської печатки, кустодія зірвана. Написи на арк. З зв. почерком
XVIII cm.: 1) List króla Zygmunta do kniazia Ostroskiego w sprawie
Iwana Massalskiego p[rzeciw]ko panu Dzusowi o violeneią w
Teterowce popełnioną, 1552 Iuly 7 , 2) (поіменний перелік 5-ти
осіб, згаданих у документі), 3) N 70 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 2. - L. 3. Оригінал.

№ 8

1552 червня 6. Ґостинин. Лист Жиґимонта Августа до мар-
шалка Волинської землі, володимирського старости кн. В.-
К. К. Острозького, з наказом викликати до свого суду й
розглянути судову справу за скаргою господарського дворянина кн.
І. Ф. Масальського на кн. Олександра Порицького, бугловські
піддані якого напали і пограбували у Буглові боярина кн.
І. Ф. Масальського Єська Пашковича122.

120 В тексті помилково написано: Тетерорки .
121 В тексті помилково написано в кнгини .

122 У зв язку з поганим станом збереження документа, транслітерацію
подаємо порядково.
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[Жикгимонт] Август, Божо млсгю королполски5, велики* кнзь /
[литяски5, р8]ски5, пр8ски5, жомоигски5, мазоведки5 иныхъ.

[Маршалку] земли Волынское, старосте володиме/хжому кнзю Кос-
теягину Кост ея-/ [тиновичу] (Островскому. Жаловав нам д ворания наш
кнзь Ивая Федорович/

[Масалски5] на кнзя Александра Порыдкого со том, пгго ж, де*, подда-
ныс ніш /

[ ]али с хліба боярина его Еска Пашкевича с Туровы /
[ г]роше5 зарозбои, а со я, деи, тому неде5ца был и доведался /
[ ] былисты5 Гуред, которого, деи, тотбоярияегоЕско/
[ ] 8 Бутлове поймал был. То па*, де5, люди его буглов-

ские/
[ ]илед Белцовичи, а Ю/жо зягСОлисеев, а Пашко

бутловски5с /
[ ] кгвалгояне в него С07няли и его самого змо/доваля/
[ ]го вышегородског жолнера и до самого его

несодно-/
[кро т. ] люде5 его (О со 7ня те того розбоиника посыл ал Ино /
[ ] права дати и справедливости вчинити не хотел/
[ ] Еска Пашкевича збили л стороны его свирепу з

седлом/
[ ] взяти казал. В чомже ся ему крвдца и шкода /
[великая деет. И бил] намъ чолом, абыямо ему казаляо том з нимъ

справедлив
[воет ] твоей млеги. Прото, пггобы твоя млеть кцзя Алетссаддра/
[ листами сво]ими позолными собослала ро*сознаимил, на ко-

торы5 /
[ ] млегью ку праву стали тыхъ люде5 свои*выше шеа-/
[ны* ] до него листь ншь писати казали, абы со я/
[ ] 8стали ты* люде5 свои* поставил. И в томся /
[ пра]ва былпослушеяво всемъ. Псаяв Кгосты-/
[ныне514 под летБожнарожа] фнв [1552] меца июя(?) [6] дея. /

/ СОстаф(е5) Волови ч, писарь./

Під останнім рядком слід від великокнязівської печатки
червоного воску, кустодія зірвана. Написи на арк. 4 зв, почерком
XVIII cm.: 1) Prot[estatia] p[an]a Iwana Massalskiego ... o zbicie

(нрзб) , 2) (поіменний перелік 5-ти осіб, згаданих у
документі), 3) № 90 .
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LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - B. 2. - L. 4. Оригінал.
Текст пошкоджено: розірвана ліва половина аркушу.

№ 9

1556 грудня 1. Кременець. Випис з кременецьких замкових
книг. Скарга онишківського урядника кн. 1. Ф. Масальського
Матвія Мойсієвича на братів Джус, які 27 листопада, наславши
своїх отаманів, пограбували гостинний двір в Ісернах, побили
підданих селян, перед тим ув язнивши у своєму маєтку Бо-
лотківці двох ісернських підданих князя. Свідчення врядового
вижа.

Подлет Божего нар(о)жафн? [1556] мсца декабра а [1] дея.

Выписъ с кнгь замку гсдрьского Петра Михайловича Семаяха,
старосты кремАнецкого.

Жаловалъ и соповедалмне врадникъ кнза Ивана его мл ста
Масальского сонияжовъски5 Матьфе5 Мо$сеевичъ со томъ, иж, де5, прошлые ча-
совъ панъ Михайло и пнъ Григоре5 Джусы наслали моцне кгвалгомъ ата-
мановъ свои* на 5ма Иваяжа Гирича а Грияца ВшіАЯчича з многими люд-
ми и помощниками их, в па7ницу ноябрА двадцать семог дна на имеяе
кнза Ивана его млсги Масадского Иседну, на долг гостины5 исе/иъски5,
люде5 розогнали, ишшх подбивали и многие шкоды починили. И про-
силъ мене на согледаяе того кгвалгу и знаковъ и починеян шкод со вижа.

Я ему давалъ вижомъ служебника моего Федора СкрыпарА, которы5
тамъ бышхи и согголприехашш, передо мюю сознал, иж, де5, якомъ
приехал зъ врАДНикомъ кнза Ивана его мл ста Масалског ооношковъскимъ
Матфеемъ до Исе/зны, а в тотъ, де5, часъ при мш были стороны - слу-
жебникъ пна Степана его млсти Шулского Семенъ Василеви ч, а служеб-
ниа" Миха5л а Ску5беди я, во5та кремАнеякого, Ма 7фе5 Степанови ч, а члвєа:
пна Дашка Деде/кала Лукяя. В тотъ часъ за соповедаяемъ, де5, врлдника
сонояжояского видел есми в томъ дворе собой двери пор8баные и полама-
ные и стрелАНые, сокна и сокояницы 8в ызбе таюко порубаные и
ПОСТреЛАНЫе, 8в оанє, де5, сокояницу з ручницы пробито перед П'ЬЧЪЮ,
аж, де5, кулка, втираючи стены и печи, шла. И видели, де5, есмо нЬколкось
стрел поламаны*и железна 8 воротелгв шаки (!) порубаные. И к тому, де5,
ВрАДНИКЪ сонояжовъски5 показывал скрыяку розбитую, с которое, де5,
взали пнзе5 корчомнылг двадцать копь грше5. Из оборы, де5, взали воловъ
тридцать, коров двадцать, созимъковъ дєсать, коне5 робочи* ПАтеро, и
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чєладь дво/У/ная - два паролей а две жожи - с того, де5, погрому не
ведати, где с а подели, и до тыл:, де5, часовъ илгнег, и члвка, де5, Мате5ка с
того двора, муж[а] Муру/дчина, з быдломъ кнза его млсги взавши, з
собою повел#. И в тотъ, де5, часъ взали з дому СОДНОрАДКу и жупиц8
людскую, ложникоятри; и бодню розбили; и взали сорочокъ тодкихъ
дєсать, плахоть пать, переметов сосмъ. При томъ, де5, соповедилтотъ же
врддникъ шношковъски5, иж, де5, перво того пнъ Миха5ло а пнъ Гридко
Джусы, перенемпи подданы^ кнза его мл ста, двол: чЛвкоя, Паяла а Ро-
малца, на доброволно5 дорозе, неть ведома в которы5 собыча5 по5мати и 8
дворе своемъ Боложодцалг8 везе ли посажати казалъ. Якож, де5, есми до
панеи Миха5ловои Джусинои ездилъ и тыл: люде5 посажаны* 8 везели
видел. ВрАДНИКЪ, де5, кнза Масалског соношковъски5 передо мною, ви-
жомъ, и перед сторонами пней Миха5ловое Джусиное пытал «Дла чого
тые люди по5маны и посажаны? Єст ли бы, де5, то з росказадя пни ее або ее
самое?». Пни, де5, Миха5ловая Джусиная поведила, иж, де5, панъ малж-
нокъ мо5 и я сама со томъ не ведаю, але, де5, братъ пна малжолка моего
пнъ, де5, Григоре5 Джуса тыл: люде5 привели не ведати дла чого 8 везеле
посажати казалъ. И просилъ, абы то в кнги (было) записано.

Я тую его жалобу и соповедале, и вижово сознале в кнги замковые
записати казали выписъ с книгъ подъ печатью моею врАднилс^кнзА
Ивана Масалского соношковъскому Ма7фею далъ.

Псал в КремАлцы.

Під останнім рядком слід від печатки зеленого воску без
кустодїї. Написи на арк. 6 зв. почерком XVI cm1) Выпис с
КремАдцанаЧжусы ; почерком XVIII cm.: 2) ,,Protes[tatia] p[an]a
Iwana Massalskiego na pana Dzusa o gwałtowne nasłanie na karczmę
Iser[n]ską. Z Krzemieńca, 1557 Decemb.l d. \ 3) 1556 decern. 1
(поіменний перелік 8-ми осіб, згаданих у документі), 4) № 380 .

LVIA. F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 2. - L. 5-6. Оригінал.

№ 10
1557 квітня 9. Вільно, Лист великого князя литовського

Жиґимонта Августа до маршалка Волинської землі і володи-
мирського старости кн. В.-К. К. Острозького з наказом
розглянути судову справу за скаргою кн. І. Ф. Масальського на братів
Джусів про наїзд і пограбування гостинного двору в Ісернах
27 XI 1556 р. та викрадення двох підданих селян.
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Жикгимодт Август, Божо млетью коро л по леки5, велики5 кнз ли глеки5,
руски5, пруски5, ЖОМОИ7СКИ5, мазоведки5 и иных

Маръшалку земли Волыдское, старосте володиме/хкому кнзю Кос-
теягину Костеягиновичу Островскому.

Жаловалъ намъ кнзь Ивая Федорови ч Масалски5 на земля земли
Волыяское, на Миха5ла а на Гридка Чжусод со томъ, што ж, де5, сони сее
©сени прошлое, в року Божего нарожеяя тиелча пл7сотъ педдесл г
шостого, меца ноя фа двадцагсемого дна, в патниц8, наслалямоцно кгвал-
томъ атаманов своих на 5ма Ивашка Гирича а Грицка Виллячича з
многими людми и помощники своими на 5мінье егИсерну, на домъ гостины5, зъ
сага5даки, з рог[ат]инамд, з ручницами, которы5, де5, за наслаяемъ их в
томъ дому гостином, кгвалтоше приехавши, двери двои вырубали и
поламали, и ПОСТреЛАЛИ, и сокояницы з оконъ повыбивали и порубали, и,
добывшие а до дому, люде5 некоторых и чєлад дворную позбивали и ро-
зогнали, и гроши корчомные, и быдло дворъное его з оборы, волы и
коровы, и ияшие многие р*Ьчи с того дому гостияного побрали* и многие
шкоды ему и людемъ его почини ля. Которых, де5, шкод своих всихре5стръ
меновите в себе мае ти на праве его положити хочеть. А перво, де5, того
сами сони, Миха5ло и Гридко Чжусы, перенемши на доброволно5 дорозе
двух чЛвковъ его исерньскихъ на 5ма Павла а Ромаяца, ntr ведома в
которы5 собыча5 безвияне по5мали и в двор^ своемъ, 8 Болотковцох, 8в
окру 7ное везеяе сосадили и колкось недел8 везеди своемъ ихдержашш,
выпусти ти велели, и многие кридцы ему поделали. И тог, де5, кгвалгь и
шкод8 и сосажеяе люде5 врлдникъ егсоноядсовъски5 на врлде кремлницком
соповедал и сожаловал, // и вижомъ врадовым то собводи лъ и оказывал,
на што ж и выписъ с книгъ сознаяя вижового в себе быти м^ни т. И бил

намъ чоломъ, абыхмо росказали твое5 млети ему з ними о томъ
справедливость 8чини ти._

Прото ШТО бы TBOA млеть их листы своими обослал и, рокъ
озна5мишш, казалъ имъ перед собою ста гл, и о том бы межи ними дос-
мотрелъ и справедливость ему з ними 8чинил. А мы до них листь наш
писагд велели, аж бы они пердтвоею млело ку праву стали и права были
послу я/ни во всемъ. Ест ли ж бы они перед тобою ку праву стати и в том
с а з нимросправити не хотели, и твоа бы млегв том с а заховалъ ведле
права Статуту Земъского.

Псая8 Вилни подл ЪгБожнарожафнз [1557] меца апрелд ё [9] дна.
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Під останнім рядком слід від червоновоскової печатки
великокнязівської канцелярії, без кустодії. Написи на арк. 8 зв.
почерком XVI cm.: 1) КомисЬи на Чж8сы ; почерком XVIII ст.:
2) Protes[tatia] p[an]a Iwana Massalskiego na p[an]a Dzusa о
gruntowny naiazd na Iser(n)y. 1557123 apr. 9 , 3) (поіменний
перелік 3-х осіб, згаданих у документі), 4) № 464 .

LVIA. F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 2. - L. 7-8. Оригінал.

№ 11

1558 червня 8. Кременець. Випис з кременецьких замкових
книг. Скарга кн. І. Ф. Масальського на Богдана Михайловича
Джусу, який у суботу 4 червня на Тетерівській землі під селом
Ісерни разом зі слугами пограбував худобу у князівського
підданого єврея Хацка.

Под л'ЬгБожего нарожафнй [1558] меца июна й [8] дея.

Выпит с книг замку гсдрского Дениса Бгушевича Несвецкого, под-
старостего кремАнецкого.

Жаловали соповедал мне кнзь Иваяего млФедоровияМасалски* оз
томъ, и ж, де*, в суботу прошлую перед запусты Петровыми ИЮНА
четвертого дна сыяпана Михала Чжусияна *ма Богдаяз многими слугами
и помочники своими, наехавши модно кгвалгомъ з ымеяя coma своего з

Новогородчи чна влосшую землю мою Тетерояскую под село^Исе/ньс-
ким, недалеко корчмы быдло жида моего Хацка па г волоя и чотыри
яловицы побрали. И просил его млеть, абы то в книги было записано. Я
тую жалобу и соповедаяе его млети в книги замковые записати казали
выписс книгъ подпечаж> своею124 его млети дал.

Псаяв КремАяцб.

Під останнім рядком посередині печатка Дениса
Богушевича Несвіцього у доброму стані. Написи на звороті арк.
почерком XVIII cm.: 1) Protes[tatia] p[an]a Iwana Massalskiego na
p[an]a Czzusa o zabranie wołow przy wsi Iser[n]ach włości
Teterowskiey. Z grodu Krzemienieckiego], 1558 Juny 8 d. , 2)
(поіменний перелік 3-х осіб, згаданих у документі), 3) № 24 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 2. - L. 9. Оригінал.

123 Виправлено з 1556 .
124 В слові своєю  літера є  виправлена з літери ю .
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№ 12

1571 травня 14. Кременець. Випис з кременецьких ґродсь-
ких книг. Свідчення кременецького возного, який 13 V 1571 р.
брав участь у проведенні приятельського суду в Ланівцях, має-
тку кременецького земського підсудка Савина Вдовицького, за
позовом братів Устяновичів їсернських на кн. 1. Ф. Масальсь-
кого у справі володіння маєтком Ісерни. Справу було
перенесено на святотроїцькі судові роки кременецького земського суду.

Выпис с книг городовых кремАнецких.

Літ Бож нароженА аф сємдєсат первого [1571] мсца мал четвер-
тогнадцатднА.

Пришедши перед мене, Станислава Каменецкого, буркграбег и под-
старостег кремАнецкого, возны* повету кремАнецкого Мартин Макг-
нишовски* до книг тыми словы сознал, иж, што в року пропілом
сємдєсатом зєманє гсдрские пая Дахно, пая Левко, а пая Федор
Встановичи Исернъские позвали позвы земскими кремАнецкими перед
суд земски* на роки прошлые судовые на Три кроли римского свлта,
которы* сужоны были в року семдесАТпервом, его млсткнза Ивана
Федоровича Масалского со имеяе свое Исернъ, за которыми позвы в тых
рокох судовнаА росправа межи ними не дошла дла тых причин, иж сын

его млсти кнза Ивана Масалского, кназ Федор Масалски*, ако вмоцова-

ны* сотца своего, не Вступуючи 8 право, взали то межи собою на ягоду и на
становеяе приятелское, и сописалиспромежку себе з обоюх сторон при-
ятел звести и зехатис с приятел сво*ими на рок певны5 по Великодни
прошло* за чотыри недели 8 домпна Савина Яловицкого, подсудка земского
кремАнецкого, до Лановец. Яко ж его млст кназ Федор Масалски* их
млсти со6оа сторона на том року мсца маА третегнадцат дна в неделю с
приятелми своими в Лановцох, в дому пна Савина Еловицкого, были и
розсудку приятелского ведле тог позву земского послушны быта хотели.
Нижли приятели их млсти, з обоюх сторон высажоные, промежку себе в то*
справе згодитас не могли, и тог розсудком своим промежку их не

окончили, и в то* справе их млсга за тыми ж позвы на рокох судовых близко

пришлых со Свето* Тро*це, сватє римском, росправити ca допустили.
Я тое возного сознане до книг городовых крем Анецких записати казал и

выпис с книг под печалю моею на то его млсти кнзю Федору Масалзкому дал.
Писая в КремАнц8.

Аядрі*Ра*, на тотчас
кремлнецки* кгродски* писарь.
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Печатка у нижньому лівому куті у доброму стані. Фраґ-
мент рядка заклеєно кустодією. Написи на арк. 10 зв.
почерком XVIII cm.: 1) Dekret remissyyny p[an]a Dahna Lewka z
p[anem] Iwanem Masałskim o Iserny maiętnosc, z grodu
Krzemienieckiego 1571 mai 14 , 2) (поіменний перелік осіб, згаданих у
документі), 3) № 479 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 2. - L. 10. Оригінал.

№ 13
1548 травня 20. індикт 5. Кременець. Судовий лист

кременецького старости Щасного Герцика за скаргою кн. І. Ф. Ма-
сальського на Грицька Сенюту про повернення суразького
підданого Ганця Соболевича. Грицько Сенюта пред явив свої права
на Ганця Соболевича, доводячи, що батько останнього, Соболь,
багато років тому вийшов з Суража у маєток Сенюти Ойнегів.
Суд присудив, аби Сенюта вчинив правосуддя у своєму маєтку,
де кн. 1. Ф. Масальський мав довести своє право на підданого.

Под летБож нарож афмй [1548] мсца мая к [20] деяиядиктё [5], то
ест нароки земски* семо* субота.

Я, Щастны* Герцик, староста кремлнедки*, а при мне на тот час были
люди добры*, зєманє гсдрьски* - пая Аядре* Куяевски*, городничи* и мо-
стовничи* кремАнидки*, пая Ивая Бережедки*, дворениягсдрьски*, на тот
час подстарости* мо*,пая Мшено Лосатияски*, паяПаджо Лудвидки*, пая
Богдая Лосатияски* и ияши* люди добры*, зєманє гсдрьски* на рок за
дедким припо званы*.

Стояли передо мною сочевисто, жаловал нам кназ Ивая Федорович
Мосалскй* на земАнина гсдрьскогпана Гридка Сенютича (0 том, иж, де*,
члвек С07чизны* имеяя его сурожског на *ма Г анед Соболевич задал с а за
нет яко за сотчизног пана своег. Пая, де*, Сенюта сот нет взат а его пусти т
не хочет. Пая Сенюта поведил, иж со котрог члвка тог то Гаяца мене
позьгоаети, позвавши а не переперши мене правом, того члвека з ымеяя
моег взАл, а тог де* члвка властны* сотед на *ма Собол в ы*меню моем, в
0*негове, мешкаетболше* двадцатягод, которы*, де*, з ы*меяя егСурожс-
ког вышол за выходом, яко ж то и сам тот Собол вызнал перед нами, иж
вышо л за выходом и через тая немалы* час мешкает 8в ы*меяи его в
Ожегове, на што и довод пая Сенюта чинит хотел.

А так мы, бачачи, кгдыж сотед его Собол за ним ест, й кназ Ивая,
сопу ставши (отца, со соногчлвка Г аяца мовитпочал, маетпая// Сенюта на
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тог Соболл самог кнзю Ивану справедливое Вчинити ведлуг собыча(А)
права на 5меяи своем сот сег дна понеделка первъшог по семо5 суботе за
чотыри недели. Вчинит ЛИ КНАЗ Иван довод, и ж естсотчич его, маеттот
члвек кнзю Мосалском^ выдай быт зъ жоною и зсыями.

И то есмо про памет 8 кнги замковы5 записат и выпис с книг кнзю
Ивану дат казал под печатю моею.

Писая 8 КремАЯцы.

Печатка під останнім рядком зірвана, без кустодй. Написи
на арк. 1 зв. почерком XVII cm.: 1) Proces i.m.p. Iwana
Fiedorowicza Massalskiego z i.m.p. Hrynca Senorucza125 o
wyprowadzenie chlopow dwuch z maiętnosci Surozoka nazwaney,
1548. may 20, ind. 5. , 2) (поіменний перелік 7-ми осіб,
згаданих у документі), 3) № 473 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 3. - L. 1. Оригінал.

№ 14

1557 VIII 14. Вільно. Урядова копія розпорядчого листа
Жиґимонта Августа до новогородського воєводи, надвірного мар-
шалка і земського підскарбія Івана Горностая з наказом
повернути кн. І. Ф. Масальському Онишківці і Бриків  його маєтки
у Кременецькому повіті, які попередньо були передані на
Кременецький замок за несплату Масальським до Скарбу серебщи-
ни за 1555 р. Великокнязівський лист під датою 1557 VIII 08,
писаний з обозу під Оништами (Анікштай), засвідчено тим же
Іваном Горностаєм.

Я, Иван Горност[а5, вое]вода новгородски5, маршалок дворны5,
псодскарби5 земъски5, сознавам, и ж гсдрь корол єго мл за челомбитем
кнзя Ивана Федоровича Масалского рачил росказат, домені писати листь
сво5 со вывезаяе з ымене5 єго СОношковского и Брыковског, которы5 лист
гсдрьски5 так ся в собе маеты

«Жикгимоят Август, Божю млстю корол полски5, велики5 кнзь
литовски5, русски5, Ж0М057ЦКИ5, мазоведки5 и иных.

Воеводе новгородском8, маршалку дворном8, подскарбему земскому
а старосте Слонимскому, державцы кревском8 пану Ивану Горностаю.

Што за росказаяемь и листомншимъ дворания ншь Крыштофь
Масло 8везал се в люди имеяя кнзя Ивана Федоровича Масалского

125 Написано помилково, треба читати: Senuticza .
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сонояжовски5 и брыковски5, за неЮ7даяе серебщизны з ымене$ его за рол:
пя7десягпяты5, то пакъ* кнзь ИваяМасалски5,буд8чи се зде при нас бил
намь чололг, абылмо тыл: люд е5 его ему поступи ти велели, поведаючи, и ж
тую серейцизну сполна до fmpmx ншилг сотдал126, на ил о и квитъ кнзя
Яна з Доманова, бискупа жомо5тског, перед нами соказывалъ. И ничог,

до скарбу ншго винеяне ест. Ино, кгды ж соявъ С07даяю юное се-
рейцизны н.. .уется (?) бы тивиннымь, И квитом кнзя // бискупа жомо5тс-
когс того ся в[... ]уег (?),127 што бы твоя мл, вземш тогпезную ведомость
з реєстром ска/^бнылг, юны* люде5 его, в который ся на нас Связано и до
замку Кримянедкого приведено, ему поступи ти велел и через то
никоторое трудности ему задавагяне казал.

Писаяз обоз8 пюдСОнипггами. ЛегБожнарожафнз [1557] мсца алгус-
7а й [8] дня.

(Оставфе5, маршалов, писаръ».
А такъ я тоглисггсдрьски5 с печа7Ю его кролеяско5 егмлсги взалом

в Скарбе гсдрьскомъ для покладаяя на личбе, а кнзю Масалскому дал
копею слово въ слово з моею печало.

Писая8 Вилни мсца августъ ді [14] дня.

Печатка під останнім рядком у доброму стані, кустодія
відклеєна, зелений віск.

Написи на арк. 2 зв. почерком XVI cm.: 1) Ли сг пана
Горностае# ю Валево . Почерком XVIII cm.: 2) N 19 , 3) List króla
imci Zygmunta Augusta do Iwana Hornostaia, woiewody nowo-
grodskiego, marszałka nadwor., podskarbiego W[ielkiego] x[ięstwa]
Lit[ewskiego] etc. pisany iz co za roskazaniem i.k.m. dworzanin
kroi. Krzysztof Masło zaiachal imiena kniazia Iwana Fiedorowicza
Massalskiego Onoszkowskie у Brykowskie za nieopłaconą serebs-
zczyzne. Tandem kniaź Massalski złożył przed i.k.m. kwit, a król
i.mc rozkazał Janu [...] weyrzeć, a potym imiena kniaziowi
Massalskiemu retro podać. Extractum wydany od Hornostaia .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - B. 4. - L. 1-2. Оригінал.

№ 15

1560 липня 29. Кременець. Випис з кременецьких
замкових книг. Скарга онишківського урядника кн. І. Ф. Масальсь-
кого Трохима Волконського на слуг Павла Боговитина Шум-

126 Так в тексті, треба: а>тдаЛ\
127 У цьому місці аркуш розірвано, не читається одне слово.
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барського, які на Валевській землі князя пожали та вивезли
збіжжя до маєтку Туторова. Зізнання врядового вижа, який
оглядав пожаті лани.

Выписс книг замку гсдрского кремАнедкого.

Лета Бож нарож афз [1560] мсца июлкф [29] ден, в понеделох.
Присылалдо мене, Ивана Воловича, справцы староства кремАнецкого,

врАдних соношковски5 его мл кнза Ивана Федоровича Масалского Тро-
химВолковски5 жалуючи и соповедаючи, и ж, де5, его млсгпаяПавелБо-
говития Шумба/хки5, наславши модно кгвалгомъ многих слуг и люде5
своих на влосшую землю Валевскую кнза его млпна моего, збожя
жатого пшеници полтораста коя, ярицы полтораста кол побрати казалъ. И
просилмене со вижа на согледаде тыхшкод.

Я тому Трохиму, врАДнику кнза Масалского, вижомд ал служебника
моего Яна Котимовского, которы5 там бывши и128 до книг сознал, иж, де5,
видел есми лая, на котором пшеницы ярое, поведили, полтораста кол
пожато, а на другом лану тахжо ест того знах, иж, де5, полтораста кол
ярицы пожато, нижли того збожя жадное копы на тых ланах не зна-
шолъ. И поведили люди посторонние, иж, де5, тое збоже его млпаяПа-
велъ129 Бговития Шумба/хжи5 на тых ланах побрати и до имеяя своего
Потуторова звозити казал. Где ж для того то г Трохим, врлдних его мл
кнза Масалского, того ж часу посылал при MH'fc боярина пна своего
Федора Нелелковича, сопытуваючи его мл, дла которое бы причины, тое
збоже кнза его мл побравши, и до имеяя своего звозитл казал. А тах, де5,
ее мл пни Павловая Бговитиновая поведи ла: «Пана моего не г, ехал в

по требе свое5 до Д8бна, а я со том не ведаю».
Которую ж жалобу и соповедаде свое и вижово сознаде то г Трохим

Волковски5 в книги замковые записати да л, которых и выписподпечатю
моею собе B3A л.

Псаяв КремАЛЦы.

Печатка посередині під останнім рядком, у доброму стані.
Написи на звороті арк. почерком XVI cm.: 1) ВыписсКремАяца
соповедаяя кгвалтб со побраяя збожя на пада Бговигяна . Приписка у

128 Ймовірно, пропущено кілька слів з традиційної формули зізнання
вижа, яка могла виглядати таким чином: который виж там бывши и
[оттоля приехавши и ставши передо мною] до книг [тыми словы] сознал .

129 В слові Павелъ  літера а  написана поверх н  - писар ледве не
написав повторно слово пан .
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правому нижньому кутії 2) Еще бояри// свои* Д [4] тр дал. Того
всего КФ [29] тр. Тые пнзи сам пая Волови чсот него взял ; почерком
XVII cm.: 3) 1560. Julu 29. % 4) N 21 . Почерком XVIII cm.:
5) (поіменний перелік осіб, згаданих у документі), 6) Protest
na ims Pawia Bohowitinowicza о pobranie zboza na gruncie
Massalskim. A. , 7) 1560 Iulii 29. Proces na Bohowitinowicza z
Massalskim , 8) N 544 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - B. 5. - L. 1. Оригінал.

№ 16

1560 грудня 22. Кременець. Випис з кременецьких
замкових книг. Вручення судового позову тройського воєводи etc.
Миколая Радивила на маєтку Павла Боговитина Шумбарського
Кордишів у справі про збройний наїзд його слуг на Валевську
землю кн. І. Ф. Масальського, побиття підданих селян та
пограбування худоби й коней.

Вьшисс книг замку гсдрьского кремАнедкого.

ЛегБожнарожафз [1560] мсца декафа кв [22] де#.
Присылалдо мене, Ивана Воловича, справцы староства кремАнедкого,

врАДНих соношковски5 его млсти130 кнза Ивана Федоровича Масалского
ТрохимВолковски5, просАчи со вижа ку подалю позвовпну Павлу Бгови-
тину Щумбарскому согмене131, велмолшого пна его млсти, пна Миколая
Ю/свича Радивила,. воеводы Троцкого, гетмана на5выядного Великог
Кнзьства Литовского, старосты мозырского, державцы лидского, белид-
коги сомилияхкого, со кгвалтовное наехале многих слуг и люде5 его на
землю именья его мл ста Валевского и збите люде5 и со побрале волов,
коне5.

Я ему дал вижом служебника моего Яна Котимовского, которы5 там
бывши, пришедши перед мене, до книг замковых вызнал, и ж кгды, де5,
есмо приехаллдо двора его Ко/щышов, пытал, де5, боярил кнза Иванов
Федор Нелепковичъ люде5, которые 8 дворе робили, если жебы пал. их
дома был. ООни поведили, ижнег, ехал, де5, до зата своего, пна Юдцила.
СОн, де5, пытал, если ест8рАдних албо клю чних8 дворе. (Они и тых8 дворе
бы г не поведи ли. И тог, де5, боярил, вызвавши рикулю з гридни на 5ма
Волку, передо мною е5 позвы его млсти пна воеводины дал. На котором
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130 Вираз его млсти  помилково написано двічи.
131 Можливо помилка, треба читати от имени .



позве рол: сописая стати перед его млсгю 8 Вилни, вступивши 8 поствели-
ки* принты*, первшое неделя в року шес7деся гпервом. И на м, де*, рику-
яя, взявши позови белпи за ворота, 8кинула его 8 санки шного боярина и,
вшодши 8 дво/7, ворота замкнут казала. Тог, де*, боярин, взявши ©ны*
позови в ворота 8ткнувши, ехал про ч.

Которого сознаяе того служебника моет дал собе вряднил:
юношковски* Трохимъ Волковски* до книг замковьиг записати, с которылг
И ВЫПИСПОД ПЄЧа7Ю МОЄЮ ВЗАЛ.

Псая8 Кремдяцу.

Печатка посередині під останнім рядком доброму стані.
Написи на арк. 2 зв. почерком XVI cm.: 1) ВьшиссКремАяцаял:
позвано Павла Бгвитяна . Почерком XVIII cm.: 2) Dowod pozwu
po p[an]a Pawła Bohowitinowicza w sprawie kniazia Iwana132
133 Fedorowicza Massalskiego , 3) 1560 Xbra 22 . 4) (поіменний
перелік осіб, згаданих у документі), 5) № 79 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 5. - L. 2. Оригінал.

№ 17
1562 лютого 20. Вільно. Напоминальний лист Жиґимонта

Августа до Григорія Сенюти за скаргою кн. І. Ф. Масальсько-
го про посягання земель Онишківського маєтку, потраву полей
і сіножатей своїми стадами.

Жикгимояг Август, Божю млстю королполски*, велжи* кназ ли тески*,
руски*, пруски*, ЖОМО*ТСКИ*, мазоведки*, ЛИфЛАЯ7СКИ* и инылг.

ЗеМАНИНу земли Волыяское Григорю [ , .]ш Сенюте.
Жаловалнамъ кнзь ИваяФедорови нМасалски* со том, што ж, де*, ты,

нет ведома дла которое причины, на. властны* кгруят именл его
СОношковского и ияшилгсел, к тому имеяю его прислухаючых, стада свои
вганАТИ пашни и сеножати тонга гни травити кажеш, и ияшие шкоды

немалые ему и подцанымего делати велиш. В чомсоясобе кривду и шкодв
бы гисоттебс менует. И просилнасъ, абыхмо кривды и шкоды чини тине
допу стили и листнашъ со том до тебе дати ему казали.

А прото напоминаеми приказуемъ тобе, аж бы еси через то 8 властны*
груятимеяА его СОношковскоти в ынпшх селся, к тому имеяю его при-

132 Ім я написано над рядком.
133 Пропуск в тексті, т.зв, «віконце» - місце для написаня забутого або

ще невідомого слова, тут - по батькові Григорія Сенюти.
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слухаючих, стада своегвганАгя, пашни и сеножати топтали трави гяне

казалъ и никоторых шкод ему и подданымего не чинили во леечку нему

споко$не с а заховал, жебы шя собе в томъ со г тебе шкодь/никоторое не
мели нал/болшъ тог со тоз/не жаловал.

Писая8 Вилни лета Божего нарожеяА тиелча па тсо тшєстдєса гвто-
рого меца феяралА двадцатого дня.

СОстафе* Во лови ч.

Залишки печатки первого воску під останнім рядком без
кустодй. Написи на звороті арк. почерком XVIII cm.: 1) List
upominalny króla Zygmunta Augusta do pa[na] Seniuty w sprawie
p[an]a Iwana Massalskiego, aby ispaszy nie czynił w dobrach
Onoszkowskich na gruntach. 1562 , 2) Februarii 20 , 3)
(поіменний перелік осіб, згаданих у документі), 4) Sieniuty , 5) № 246 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 6. - L. 1. Оригінал.

№ 18184
1565 жовтня 10. Мостищи. Лист віленського каштеляна,

надвірного гетьмана і городенського старости Григорія
Олександровича Ходкевича до городенського підстарости кн. І. Ф. -
Масальського з проханням переказати йому гроші з
податкових зборів серебщішщ зібраних з двора Городниче і Вершиліш-
ки Городенського повіту. Прохання повідомити про наступні
справи: коли почали відбувати покарання на замку двоє
комірників Г. О. Ходкевича: Понятовський і Рознятовський, а
також чи було заготовлено колоди для направи мосту.

Hrehori Alexandrowic Chodkowicz, castełlian vilien., hetma/г
dworny, starostha grodzien.

Bratu у przyaczielowi nam życzliwemu kniaziu Iwanu Masals-
kiemu. Iesth nam potrzeba pilna pieniędzy, których niskąd sie nie
spodzievalismy, ye[dn]o134 135 z grodzienskiey sierepsczizny, na ktorey
nam kroi iego mc postąpicz mego zasłużonego raczil, a tak isz
twoia (msc)136 ieszcze tych pieniedzi sierepscziznych z liudzi dwora

134 Транслітерацію док. № 18 та редагування записів старопольською
мовою на зворотах аркушів проведено Ігорем Тесленко, за що висловлюю
щиру вдячність.

136 Вирвано шматок листа.
136 Слово пропущене в оригіналі.
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Horodnicze у z Viercziliszek nicz do nas nie oddal, theraz raczi
nam twoia mc nicz nie mieszkaiącz ty pieniądze wszysthki yako z
dwora Horodnicze, tak у z Wiercziliszek vybrane poslacz. Sam137
tham posłani do zamku Grodzien. pod sliubem na siedzenie za ich
wysthupki у swą volią komornicze naszy Poniathowski у Roznia-
towsky. A tak gdy thamo do Grodna przyachali у gdy w zamku138
siedziecz poczęli, thak thesz iesli tego sliubu swego będą139 potym
strzedz raczi nas twoya mc zawzdy viadomymi czinicz. Thakiesz
około sadzawki w [zjvierzynczu у około poprawowania mosthu у iesli
tamo urzadniczi przeprowadzeli czo do mosthu drzewa у o inszym
wszysthkim czoby sie tham działo odpisuy twoya mc do nas.

Zaczim thwoie mlsc Panu Bogu poruczamy.
Dat. w Moscziscz140 d. 16 octob. anno 1565.

АДРЕСА (Тим же почерком): Urodzonemu kniaziu brathu у
przyaczieliowi nam życzliwemu kniaziu Iwanu Masałskiemu,
ziemskiemu grodzien. sędziemu у podstaroscziemu naszemu
thamecznemu sz ma bydz. Іншими почерками: 1) 1565 8bra
15 dnia. List prywatny Hrehorego141 kasztelana do kniazia Iwana
Maszalskiego ; 2) Hreh[ory] Alexan[drowi]cz Chodko[wi]cz,
kasz[tela]n wilen[ski], hetm[an] dworny kn[iaz] Iwan Masałski,
sę[dzia] z[iemski] i podstarfosta] grodzien[ski] - 3) № 4 ;
4.) № 12 ; 5) Почерком XVI cm.: СО послам пед(езе5) сере^счиз-
ныхъ), со комоДникахъ) до замку седег [...] 142.

LVIA. - F. 1029 (Masałski). - Ар. 1. - В. 7. - L. L Оригінал.

№ 19

1570 грудня 13. Кременець. Випис з кременецьких ґродсь-
ких книг. Скарга кн. Федора Івановича Масальського на новго-
родчицьких підданих Михайла Павловича за напад 2-го грудня
поблизу Новгородчичів по дорозі до Острога та побиття його
боярина Стецька, грабунок коня та грошей.

137 В значенні: Sa  - є  (у множині; дуже чаето саме так пишуть XVI ст.
слова з носувками ).

138 Далі в тексті закреслено початок слова: ро .
139 Далі в тексті закреслено слово: strzedz .
140 Менш вірогідно, але може бути: Mosthiscz .
141 Далі над закресленою фразою з двох слів (відчитати не вдалося -

якісь по-батькові і прізвище, але точно не Олександровича Ходковича ,)
дописано іншим почерком (таким, як другий запис): Chodkowicza .

142 Завершення цього рядка і весь наступний прочитати не вдалося.
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Выпи с с книг город овыл: крем анєдких
Л'Ьта Божего нарож аф сеадесАТого [1570] мода декафл третего-

надцагднА.

Писал и присылал до мене Станислава Каменедкого, бу/крабего и
подстаростего кремАнедкого его мл сгкназ Федор Иванови чМасалски5,
жалуючи и шповедаючи со том, иж, де5, в року тепе/иду чом, селщеслтол/,
мсца декабрА второго дна, в суботу, подданые пна Миха5ла Падловича
нодгородчидкие на5ме сотамая его Михаяло а Тишко и з ыяшими подда-
ными его и многими помощниками своими, перенесши на селе в Нодго-
родчичох, на доброволно5 дорозе боярина моего Стедка невинне збили и
змо/довали и иодтш, де5, кона з седломпограбили и 8 него, де5, самого
десегколтрше5 ЛИТОДСКИЛГМОИ^ВЛаСНЫЛГС07НАЛИ, с которыми, де5, пнзми
посылал есми дла потребсвоихдо СОстрога.

Я тую жалобу и соповедаяе его млстякнза Федора Ивановича
Масадского в кнги городовые записати казали выпи с с книг под печало

моею на то его млсгядалъ.

Писанъ в КремАяц8.
Андрк5 Жиридки5, писарь.

Печатка зеленого воску під останнім рядком у доброму стані.
Написи на арк. 1зв. почерком XVIII cm.: 1) Protes[tatia] p[an]a
(Iwana)143 Fedora Iwanowicza Massalskiego na p[an]a Pawłowicza
o zbicie boiarzyna Stecka na dobrowolney drodze przez poddanych
p[an]a P[awłowicza], 1570 Xbr IB , 2) (поіменний перелік 4-х
осіб, згаданих у документі), 3) № 502 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 8. - L. 1. Оригінал.

№ 20

1572 березня 12. Кременець. Випис з кременецьких ґродсь-
ких книг. Зізнання кременецького возного Степана Дедеркала,
який 17 II 1572 р. був у маєтку кн. Костянтина Вишневецького
с. Гулівці Кременецького повіту на судовій справі
патримоніального суду про крадіжку підданими кн. Костянтина
Вишневецького бджолиних уликів у зінківського боярина кн. Федора
Івановича Масальського Стецька Нелепковича.

143 Ім я Іван  закреслено.
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Выпи с с книг городовыл кремАнецкихъ.

ЛЬгБожего нарожеяя аф сеадесАть второго [1572] мща ма/та вто-
рогнадцагдня.

Пришедши перед мене, Станислава Каменецкого, бу/жхрабего и
подстаростег кремАнецкого, возны5 повету Кремлнедкого Степая Де-
де/жало, шчевисто до книгъ тыми словы созналъ, и ж в року тепе/? иду-
чомъ, селщесАть второмъ, мода февралд семнадцатог дна быломъ при
кнзю Федору Масалскомъ в ы5меяю его млсти кнза Костеягина
Вишневецкого, в Гулевъцахъ, в небытности его млсти самого, во врАДника его
мл стигулеведкого, 8 Яна Висло8ха, за зложеяемъ права того 8рддника
гулеведкого на подданыхъ его млсти кнза, пна своего, з села Бесожи
на$ме на Игната Вияника а на Стедка Ги/жу со покрадеяе пасеки
ПАтеролнадцати пчолъ з улями боярину его млсти кнза Масалъского
зежовскому Стедку Нележовичу. И коли того дна, приехавши до Гуле-
вецъ, передо мною тые подданые выше5 помененые, не вдаючи се в право,
просили боярина кнза Масалского и давали тому Нележовичу еднал-
нымъ собычаемъ пАгкоягрше5, жебы ихъ волно с того выпустили^ ИЖСА
еднадемъ не згодили. Кнзь Масалъски5 просилъ того 8рддника
гулеведкого, жебы его боярину водле зложеяя права на теперешни5 рокъ спра-
ведливосгбыла 8чинена. 8радникъ гулевецъки5 поведилъ, ижса я знамъ,
жемтотъ рокъ вм, кнже Масалски5, зложилъ и готовемъ справедливо ст
с подданы* кнза, пна своего, 8чинит . Стедко Нелепъкович через
8моцованого брата своего Федора перед 8рАДНИКомъ жалобу 8чинилъ на
тыл шкодниковъ выше5 мененыл, ижсони власные шкодники тое пасеки.
А подданые кнза Вишневедкого до того са не знали. 8рАдникъ гулевец-
ки5 пыталъ, яки5 бы довод на нилмели. Кнзь Масалски5 поведил, ижне

треба ияшихъ доводовъ, хота ж ихъ мае т боярия мо5 на тыхъ
шкодников, содно тог довод, ижсони, не вступуючи в право перед возньш,
боярина моего єднали, до чого са тые подданые перед правомъ (вызнали?)144,
иж есмо єднали ил, будучи 8 везеяю пна своег, а кназ Масалски5, за при-
зналемъ тыхъ подданыхъ, же ку еднаяю перед 8рддомъ са признали,
просилъ, абы на нихъ шкоду всказалъ. 8рАДникъ того невсказуючи,
пыталъ есми ияши5 довод маете. Кнзъ Масалъски5 то мною, вознымъ,
сосведчилъ, иж ми са в томбевправе дее г, же ми, за признаяемъ ихъ влас-
нымъ, всказу на нихъ чинити не хочет.

Потомъ покладалъ выпис с книгъ двора белогородского, иж

подданы5 его млсти кнза Костеягина Вишневедкого Ивашко Красно-

144 Слово в тексті пропущено, по смислу читається вызнали .



хинич, будучи в рукал:катояскил:, идучи на шибеницу, поволалъ
Игната Вияника, илйгсоя8кралъ вола 8в орецдара белогородского в Оярама
и продалъ его Федору до Зеленед. Друга* лист ее млсги пнее Ивано-
вое Боговитиновое Козирадско5, маршалъковое его кролевское млсги,
пнее Гаяны Колгеяны КНА5 Масалъски* покладалъ на Стедка Ги/лсу,
ижозя, будучи за пнею ма/лналъковою, в селе Токарехъ, покрал к лег
в подцаного пн а Мартинова Лащова в селе Жолобкахъ, который Стед-
ко Гирта былъ поймали посажоядо везеяя в Шуіиску, до права. То
пакъ то г Гирта, не спраяуючисА со тое злодейство, з везеяя 8текъ. А
такъ кнзъ Масальски* просил 8рАДНика гулеведкого, абы за такими
знаками выдалъ ил: на мук8 водле Статуту, в розделе четвертолюад-
цаг, артыкулу четвертогонад//цаг, а если са бояриямо* на ныл:шкоды
своее не домучит, готояихъ буду чянавезати. А врАдникъ гулеведки5,
вычиташш тые доводы, поведилъ, и ж я тыл: листов не ганю, але ил:

згола не при*мую, бо тые листы не з урАду королевского. А такъ кнзь
Масалъски* то мною возным сосведчилъ, и ж 8рАдникъ гулеведки*
справедливости кнзю Масалскому 8чиниглне хотелъ. И приручил тыл:
шкодников выше5 мененыл: 8рАДнику гулеведкому сочевисте 8
патид ес а г копал: грше5.

А такъ я в кнги тое сочевистое возного сознаяе записагяказалъ и

выпи с с книг под печатю моею на то его млсти кнзю Масалскому далъ.

Писаяв КремАяцы.
Андрк* Жиридки5^ писаръ.

Печатка підстарости під останнім рядком у доброму стані.
Написи на арк. 2 зв. почерком XVIII cm.: 1) Rełlacia ieneralska

(нрзб.) przez poddanych xiązęcią Konstantina Wiszniewiec-
kiego 1572 marty 12. , 2) (поіменний перелік 5-х осіб, згаданих
у документі), 3) № 304 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 9. - L. 1-2. Оригінал.

№ 21

1573 червня 28. Луцьк. Позов каптурового суду
Волинського воєводства за скаргою Степана Боговитина Шумського про
наїзд 22 квітня кн. Федора Івановича Масальського і
королівського секретаря, новогородського підкоморія Андрія
Івановича особисто зі слугами на його маєток Боложовку, підпален-
ня двору та будівель з худобою і птахами. Судовий рок
призначено у Луцьку на 15 липня.
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Алекъсадцро Жораднидки5 клю чнияи городничи5 лудки5, ИваяПатри-
ки$ Курозводски5 подкоморе5 кремАнедки5, ИваяГулевичСмолигодски5,

Григоре5 Єло Букоемъски5, Григоре5 БолбасРостодки5, Гневопгь
Калусояжи5.

Зєманом земли Волыдское повету КремАнедкого кнзю Федору
Ивановичу Масадскому а паду Адцрею, секретару его кроледское млсги,
подкоморему новгородскому.

Жаловалперед нами земениятого ж повету КремАнедкого паяСте-
ПаяБ0Г0ВИТИяШуМЪСКИ$ СО ТОМЪ, ИЖ, ДЄ5, року ТЄПЄрИДуЧОМ, СЄМДЄСА г
трет ем, маса апрелА двадцагвторог дня, зъ середы на четверть в ночи

твоя млсгъ, кнже Федоре Масалски5 а твоя млеть, пне Аддрею,
секретаре, сами (особами своими, з многими слугами и помощниками своими,
вмыелне наехашш на имеде его Боложожу, хотечы его самого и жону
его, панюю Настаоо Сенютяяку со горло приправити, близко двора,
сожоль ве7ръ несъ непристойне, зрадъливе содрину на соборе запалили,
сотъ которое, де5, содрины в дворе ихъ Боложовецъкомъ светлица и
дворецъ зо всимъ будовадемъ на кгруятзгорело. И в то5, де5, светлицы
маетьности ихъ немало погорело, а в дворцы - гуси, куры, каплуны и

качки наседки погорели, к тому корова тедная згорела, гуси, куры,

каплуны, которые на тог чаев хлеве заперты были, и йвееспрАГдомо-
вы5 погорел, при которо5, де5, пожозе шкода немалаА имъ стала.
Которые шкодре5стръ меновите написаны5 в себе быти менить. Яко ж, де5, и
вознымкремАнедкимъ, паном Семеном Аддрунекими шлаятою: паномъ
Иваном Дедеркалом а паномФедоромМутыкадскимтого ж часу свет-
чили тую пожогу СО^ВОДИЛЪ. Где Ж, де5, В05НЫЯИ ШЛАЛГГа менованые
перед ВрАДОМ до книг кгродския кремАнедкил: сочевисто сознали, иж
на тотчас, коли дворпна Шумскоггорели тые речи помененые
погорели, в дворе пна Шумскотбыли и тую пожогу видели, В ЧОМСА ему сот
вассамыякридда и шкоданемалад дееть. И хочетсотомз вами сочевисто
мовити.

А прото, пггобы твоа млет, кнже Федоре Масалски5 а твоа млет, пне
Аядрею, подкомори5 новгородски5 заховываючисА в томводле постано-
ВЄЯЯ СО С(в)аТ05 ЛуЦИ5 На ЗЄЩЄ ЛУДКОМЪ В рОКу ПрОШЛОМТИСАЧа ПА7С0Т
сємдєсат втором, сотвсилгстанод бчиненог, перед нами, судями с кола
рыцерскогна том же зъезде собраными, в Лудку ку праду стали и со тую
пожогу с пномШулюкимводле позву и жалобы его сочевисто росправи-
ли на роя и дея педны5, то ест мода июла ПАТогонадцат дня в середу в
року теперидучомъ СЄАЩЄСА т трет ем.
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Писая в Луцку лета по нарожеяю сына Божего тислча па7сотъ
селдесА гтретелгмсца июна двадцагсосмог дня.

Макар Лед ухо деки5.

Печатка у доброму стані, по середині з кустодгі проступає
зелений віск. Написи на арк. 1 зв. почерком XVI cm.: 1) Тог
позод покл ад ая перед суд ом депута тским. Макар Л едбходски5 .
почерком XVIII ст.: 2) 1573. Ішііі 28. , 3) (поіменний перелік 14-ті
осіб, згаданих у документі), 4) № 433 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 10. - L. 1. Оригінал.

№ 22

1574 червня 12. Кременець. Позов кременецького
земського суду за скаргою Івана Войнича Боговитина на кн. Федора
Івановича Масальського, у якого в 1571 р. Іван Войнич
позичив 60 кіп грошей, однак кн. Федір у призначений термін
повернення позики на день св. Михайла в 1572 р. гроші не
прийняв, чим призвів Боговитина до сплати штрафу у подвійній
сумі від позики (совитостъ).

Геярикъ Божию МЛОСТТО КОрОЛПОЛСКИ5, ВЄЛИКИ5 КНА3литодски5, руаси5,
пру ОСИ5, мазоведки5, Ж0М0И7СКИ5, киедски5, волыяски5, подляски5,

лифлАятски5 паяй кнжа аеди[ж]сояски5, борбодски5 и алверски5 кгра^А
в Мархи и Фаресте в Авергии и в Модтес7форге.

Врожоному кнзю Федору Ивановичу Масалскому.
Жаловал намъ земениянашъ ИваяВо5ничъ Боговитиясо томъ, што

ж, де5, в року минулолгтисеча пя тсо т семъдеся т пе/жомъ позычил, де5,
еси в него готовых рукодаяных пнзе5 ку по 7ребе свое5 ШЄС7ДЄСЯТЬ копь
гроше5 на литодскую личъбу, на што, де5, шнъ и листъ тво5 в себе мае г.
Которую, де5, суму пнзе5 мел еси ему С07дати и заплати ти на рокъ педны5
на день светогМихала римъского свта в року минуломъ семъдеся т вто-
ромъ, а есгли бы, де5, на то г рокъ, выше5 менены5, тыхпнзе5 ему еси не
Ф7дал, тогды совито тую суму пнзе5 повинеяестбылъ платит. То пакъ
тогрокъ давно минул, а тые, де5, за частымъ впоминаяемъ его тыхпнзе5
позычоныхему не С07далъ и в совитосгводъле з[апису] своего попал. А и
до тог, де5, часу, яко тое сумы пнзе5 [шес7десягкоп]ъи-5 и совитости ему
Ф7дати заплатися и сопису своему досыть вчинити не хочешь. В чомъ

146 У цьому місці текст розірвано.
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сонь собе согтебе кривду и шкоду немалую быти менить И (О ТОМЬ с тобою
сочевисто 8 права мовити хочеть.

Прото, што бы еси на роїш судовые земъские пришлые, которые на
завътрие Светого Михала римьского свта судити ся почну тв року тепе-
решнемъ семьдесят ЧЄ7ВЄДГОМЬ, перед судомь земьскимь кремянець-
кимь 8 Кремяньцу ку праву самь сталь и вь томь ся з нимь сочевисто
ро справил

Писань 8 КремАЖгу лета Божего нарожения тисеча пятьсотъ семь-
десять четьве/лгого мисяца июня второгонадъцать дня.

Гриторі Болбас, писарь.

Під останнім рядком слід від печатки червоного воску.
Написи на арк, 1 зв, почерком XVIII cm,: 1) Pozew p[an]a Woyny
po p[an]a Fedora Massalskiego о (нрзб.), na roki krzemienieckie
1574 , 2) Iunii 12  (поіменний перелік 3-х осіб, згаданих у
документі), 3) № 74 .

LVIA, - F. 1029 (Masalski). - Ар, 1, - В, 11, - L. 1, Оригінал,

№ 23

1575 січня 2. Кременець. Випис з кременецьких ґродських
книг. Нотаріальний запис позики у 250 кіп грошей
литовських, які позичив кн. Федір Іванович Масальський у Богдана
Патрикія Радогоського та його дружини під заставу своїх маєтків
Тетерівка і половини села Ісерни до сплати позики. Вписання
акту позики під датою 1 січня 1575 р. у Кременеці.

Вьіписс книгкгродских кремАнецкихь.

Лкта по нарож сна Божего тислча па too т сєздєса тпатого мсца гедва-
ра второго дна.

ПостановишшсА соблично в замку его кролеяское млсш Кремднецком
перед нами Станиславомъ Каменецким бу/ясграбим и подстаростим а
СОлекшим Белецким судею - врадники кгродскими кремАнедкими его
млеть кнзь ФедодИванови чМасалски*, соповедал и сочевисто до книг
сознал, иж позычилъ 8 пна Богдана Патрикея Радогощского и в малжожи
его, пнее Настаеи Богдановны Борисовича двесте копь и па 7дєса т копь
грше* личбы литолское и в то* суме пнзе5 застави лимъ имеяе свое Тетерол-
ку зо всимна все, яко са тое имеле само в собе и в пожи жох своих мае г. И
на то их млети лист сво* с печало своею и с подписом руки своее а под
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сведомоми печа7ми люде5 добры* дал. И, показавши то глист, просил; абы
в книги вписал был, которы* перед нами читали так са в собе мает:

«Я, Федо/> Иванович Масалски5, чиню явно и зознаваю тым моим
листомвсимвобеди каждому зособна, кому того потреба будегведати
албо чтучи его слышати, иж будучи есми пилно потребны5 пнзе5 на зап-
лачеле долгов и на илшие потребы мои властные, взали позычилесми
готовыми рукода'ны*пнзе5 в пана Богдана Патрикея Радого/ского и в
малжоіжи его млсти пнее Настаси Богдановны Борисовича певное
сумы, ТО ест ДВЄСТЄ КОПЪ Грше5 И ПА7ДЄСАт кол грше5 личбы Великог
КнАзетва Литовского, личе чи в кожды5 гролтпо десети пнзе5 белы*, а в
копу ПО ШеСТИДеСАТГрше* ЛИТОВСКИ*, в которо5 суме пнзе5, 8 дволсоти в
пєтидєсат копал: грше* литовски* палу Богдалу Патрикею и малжолце
его завел есми и заставил. И тым листоммоимзаставую имеле мое влас-
ное Тетерожу, двор с ко/чмою, з млыном, з ставами и людми соного
села ©селыми и с половиною села моего Исе^зны из их кгрултами, ку
тому с пашнею двойною, з мытом грошовым и соленым, ЗЪ ЗЄМЛАМИ

©ремыми и несоремыми, пустыми лесы, гаи, дубровами, з сеножатми и
зо всим на все, яко с а тое имеле Тетерожа само в собе в граница*,
межа*, собыходе*, собрубе*, широкостА*и пожитко* свои* мает, ничог
на себе с тог имеля не составую чи и не вы'мую чи, на певны5 час - год
целы', то ест почавши сот дна свтго Василя руского свАта 8 год8 те-
пе/хючатом, сеедесАТПАТом, аж до такого ж року и свта свтого
Василя, которое буде тна початку року селдесд тшостог. А ест ли бы на роли
делназначоны5 -на дел свтого Василя руского свАта146 в року пришлом
сеедесАтшостом, палу Богдалу и малжолце его млсги ты* пнзе5 С07дати
и заплатити не мог, тогды палБогдалз малжолкою своею ©ного имеля

моего Тетерожу ©ттого часу и року дна сватого Василя в року
пришлом сеедесА тшостомза симже записоммоимдруги5 год до дна сватого
Василя, которое свато будетв року сєлдєсагсємом. И такимже ©бычаем,
рол ©троку де/жачи, вживатл мает аж до ©7даля сполное сумы пнзе5
дво*сотколи петидесАТКолгрше' литовски*. А я ©ног имеля Тетеров-
ки перед роком выкупа тл не маю и мочи не буд8, толко на рол
назначены5 -на дєлсвато(го) Василя руского свАта. Яко ж я за разомтое имеле
тое Тетерожу и половиц8 села // Исе/тны зо всими людми и с тымвеим,
яко ве/жу поменил, 8 дво*соти в пегедесАгкопа*грше5 через возного
повету КремАнецкого ГрИГ0/7Я ГуЛАЛНИДКОГО, мне 3 УРАДУ приданог,
палу Богдалу и малжолце его подали поступил. И вжо ©т147 того часу

146 Свято припадає на 1 січня за ст. ст.
147 Cnoso ^  написано два рази.
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пая Богдая Патрике* и малжояка его мае г тое имеяе мое Тетерожу и
половицу села Исе/иы на себе почати держати и вживати по тому, як я
на себе держали вживал, зо жими повияностами тылгподданылгмоил:
зъ грошми даяными, чияшами, сожами, з роботами, ничогтамна себе не
составую чи. И вжо 8 тое имеяе мое Тетерожу и в половицу села Исерны
8 подданые и в пожижи соного имеяя моего сам через себе, через слуг,
8рАдникоя, подданыл, приятеле*, повиянылсвоил8ступоватисА не маю
и переказы албо трудности жадное паяу Патрикею и малжояце его
чинити мочяне буду. А где был якую переказу я сам через себе албо слуг
подданыл своил в томимеяю паяу Патрикею або малжояце его чинити
хотел, тогды маю заруки заплати гяпаяу Богдаяу, яко стороне порушо-
но*, двесте коягрше*. А к тому волно будет паяу Богдаяу Патрикею
мене со то до суд8 кгродского кремАнецкого позвы кгродскими роком
завитымна две неделя позвати, а я, не С073ЫваючисА до суд8 земского,
ани до которого ияшго права, заразом за позвы кгродскими, яко на

року завитом, буд перед зу полным судом або и незуполнымстановитисА

и 8справедливитисА, не збиваючи жадными причинами позву праяными
и непраяными, маю и буду повинея. Ку тому, ест ли бы пая Богдая,
правуючисА зо мною на то, што наложил, тогды 8си шкоды и наклады,
кромдовод8 его, плати гя повинея 6уд8. Волно теж буде г паяу Богдаяу,
кгды похоче г8 то* суме пнзе* тое имеяе кому хота застави гя, а тую суму
пнзе* помененую двесте кояи пе7десАГна месту пеяномна ролназна-
чоны* в ыяменю его 8 СтрАЮіове паяу Богдаяу або малжояце его або
тому, 8 кого на соя час се с запис наш буде г, С07дагямаег. И на то есми
паяу Богдаяу Патрикею и малжояце его, пне* Настаси, далсесмо*
вызнаны* лисгз моею печагю и з властным подписом руки моее.

А при том бы ли и за прозбою моею печа гя своее приложили пнве
приятелямои: ил млеть паяАядре* Иванови ч. писари секретар Великого
КнАЗства Литожкого, подкомори* новгородски*, пая Якуб Кресимски*
секретар его королежкое млеги, пая Федор Сенюта Лаховєдки* во*ски*
кремАнецки*.

Писая 8 КремАЯц8 року Божего нарожеяя тисАча ПАТСогсеадесАг
патого, меца геявара первого дна148: Федор Масалски власную руку
подписал.»

А тал мы того листу согледаяши и достаточно его перед собою вычи-
тагяказашш, тое соповедаяе и сочевистое сознаяе кнзя Федора Масалс-
кого и тоглисгего млети паяу Бо/даяу Патрикею и малжояце его сог
него даны* слово ш г слова в кнги кгродские записагяказаляи выпи с с

148 На берегах поставлена дата арабськими цифрами: 1575 Inuar. 1 .
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книг под печа7ми нашими и с подписми рух нших на то его млстишиу

Богдаяу Патрикею РадогощскомУи пне5 малжояце его дали.

Писаяв КремАяцЗ.

Андр^5 Жиридки5, писарь.

Sthanisław Kaminski burgrabia i podstharosczi krzemienieczki,
ręką własną149.

Дві печатки зеленого воску під останнім рядком зірвано.
Написи на арк. 2 зв. почерком XVI cm.: 1) Выписскнигкродских
кремАнедких на кнза Федора Масалского . Почерком XVIII cm.:
2) Wołyńskie , 3) Fasc[icula] 3-tia , N 5&  ( закреслено )y N
63 , 4) Prawo zastawne od kniazia Fedora Massalskiego p[an]u
Bohdanowi Patrikiowi Radohorzkiemu na maiętność Teterowke у
wieś Isernęw kop 250. od roku 1575 ianuary 1 do roku 1576 do
2ianuary. , 5) 1575 ianuari 2.  (поіменний перелік 8-ми осіб,
згаданих у документїу\ 6) № 512 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1.~ В. 12. - L.1-2. Оригінал.

№ 24

1581 серпня 27. Кременець. Випис з кременецьких ґродсь-
ких книг. Судове рішення ґродського суду у справі стягнення
подимного податку з маєтків кн. Федора Масальського Зінків,
Ходаки та ін., які були звільнені від податків на чотири роки, з
1578 по 1581 рр., у зв язку з татарськими спустошеннями, а
тепер мають бути оподатковані.

Выписс книгкгродскихъ кремАнецкихъ.

Лкта по нарожеяю сына Божого афпа [1581] мсца августа Щ [27] дна.
В рокох судовых кгродских сот четве/ra мсца августа двадцаг

четвертого дна зачаты* и суд овне согаравованых перед нами, Григо/земъ
Лосатидскимъ подстаростимъА а СОлекши^ Беледаымъ судею,
врАДниками кгродскими кремАнецкими. А в тотчас*при насъ будучи его
млеть пая Михайло Линеяски5, побо/эца гсдрски5 воеводъетва Волыяско-
го, водле выданА позву врадового со побо/7 гсдрски5, на со5ме варшавс-
комъ 8фалены\ ведле бниверсалу з ьімєяа его млети кнза Федора Масал-
ского, в повете КремАнецколґлежачого, а меновите з месте чка Зкньковъ,
з ыменъА Ходакъ и з ыяшихприселковъ, к нилгналежачих, врадъ кгрод-

149 Латиницею прізвище написане саме так, хоча кирилицею - Каменецький .
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ски* з винами соліравовати маеп По вычитаню позвУ его меть кнзь Федо/7
Масалжи* через УрАдника своего зеяковъекоги ходацкого Богдана Хри-
цевича листомсвоимштворонымъ врАду кгродскому кремАнецкому
знати да л, иж еще по палеяю и спустошеяю согпогаяства татаръ имене* его
млети в повете КремАнецкомъ лежачих чотыри лета не вышли, с
которых. де*, есми водлугъ Универсалу того побору королА его млети дати не
виненъ. А ПОТОМЪ ПОЛОЖИЛТОГже УрАДНИКЪ его млети сознане водного
повету КремАнецкого Григорд Ивановича Гу лалницкого поддатою року
тисАча пать сотъ семд есА т сосмого, 8 которомтотъ возны5 сознаваег, и ж
8 томъ року имене5 его млети кнза Масалског У повете Кремлнедкомъ
лежачих согледа ли виделихпопаленые согпогаяства татар велми спус-
тошоные.»

Мы, ВрАД, УглАнувши в универсалъ гсдрски*, в котором Учит, ижтог
податох таковые, которые по спустошеяю согпогаяства татар паты* годъ
иде г, заровно платити маюг2 а ижеще тьштатаром, которые лодСОстрогом
были, чотыри годы не вышли. И паяМиха5ло Линевски*, поборца гсдрски*,
до того ничого не мовилъ.

Мы то до книгъ кгродских кремАнецких записати казали и выпи с с
книг под нашими печати его млеги кнзю Федору Масалскому на то
дали.

Писаяг8 КремАЯцУ.
Маті* Лонцъки*, писарь.

Дві печатки під останнім рядком у доброму стані. Написи
на арк. 1 зв. почерком XVIII cm.: 1) Dekret grodzki krzemieniecki
miedzy p. Liniewskim a p. Fedorem Massalskim o podatek z
miasteczka Zenków у Chodaków wioski cum. attinentys150. 1581
Au(gusta) 26 , 2) (поіменний перелік 7-ми осіб, згаданих у
документі), 3) № 435 .

LVIA. - F. 1029 (Masalski). - Ар. 1. - В. 13. - L. 1. Оригінал.

№ 25

1549 вересня 8. Випис з кременецьких замкових книг за підста-
роства Павла Шпаковського, що провадив засідання замкового
суду за відсутності кременецького старости Петра Михайловича
Семашка. Судове рішення замкового суду за позовом кн. Івана
Федоровича Масальського проти шумського урядника Івана
Богушевича [Боговитиновича] Шумського - Юрка Копитка про по¬

150 Мало б бути написано cum attinentis  - з присілками .
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биття князівського слуги Кіндрата Мойсеєвича та пограбування
підданих. З судової промови випливає, що князь (сторона пово-
дова) спочатку обсилав кривдника, аби той самостійно
задовольнив претензії, без звернення до суду, але Копитко на відповідне
обсилання «справедливості» не вчинив. Після цього староста
Семашко, згідно до Статуту ВКЛ 1529 р., через діцького - свого
слугу Сташка - викликав Копитка на замковий уряд до суду на
день Різдва Богородиці, 8 вересня. У цей день позвана сторона
(Юрко Копитко) до суду не з явилась. Кн. І. Ф. Масальський
очікував на урядника зранку до вечора, проте судове рішення
було винесене. За вироком кременецького підстарости Павла
Шпаковського за побиття слуги Копитка було присуджено до
сплати 3-х рублів грошів, а за викрадення 3-х гнізд рябців - ще
З рублі грошів. Позваний мав сплатити суму відшкодування за
чотири тижні.

Biblioteka Czartoryskich, № 3213- Papiery Massalskich, 1511-
1776. - Арк. 5-6. Оригінал руською мовою. Печатка Павла
Шпаковського у доброму стані.

№ 26

1567 серпня 10. Випис з кременецьких ґродських книг.
Свідчення кременецького возного Опанаса Івановича перед
кременецьким ґродським суддею Денисом Богушевичем Несвіцьким,
що перебував на місці старости кн. Николая Збаразького, про
те, що 8 серпня, в минулу п ятницю, онишківський урядник
город енського земського судді кн. Івана Масальеького - Флорі-
ан Лупинський - провадив доменіальне судочинство (чинив
право за обсиланням сторони) за скаргою Марка Мармужовського
про покрадення коней і жеребців турівськими і суразькими
підданими кн. І. Ф. Масальеького. У свідченні подається хід слідства,
у ході якого возний провів опитування свідків в маєтках різних
зем ян Кременецького повіту, зокрема в селах Лепесівки і Ко-
тюжинець. Возного супроводжували сторонні свідки - люди добрі,
шляхетні Андрій і Кіндрат Дашковичи Дедеркали та валевеь-
кий урядник пана Дибовського Петро Зброшко. Випис
підписано кремененцьким ґродським писарем Андрієм Жирицьким.

Biblioteka Czartoryskich, № 3213 - Papiery Massalskich, 1511-
1776. - Арк. 21-23. Оригінал руською мовою.
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Коментарі

Док. № 1
* ...дозволив, де*, ты ему 8в *мкнья* свои*недклены*на Волыни

замохзббдовагя   йдеться про замок Шумськ (сучасне містечко
Шумськ у Тернопільській обл.). Відоме з києво-руських часів,
уперше як місто згадується в 1149 р. В XIV-XV ст. було
селищем. У XVI ст. перетворюється на міське поселення. Міський
статус уперше засвідчено у 1561 р., коли Шумськ належав
Степану Боговитину Шумському (Заяць А. Урбанізаційний процес
на Волині в XVI - першій половині XVII століття. - Львів,
2003. - С. 28, 74, 134; Див. також: Теодорович Н.И.
Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской
епархии. Т. 3: Уезды Кременецкий и Заславский. - Почаев. 1893. -
С. 354-369.). Відомо, що замок будував Іван Богушевич Бого-
витинович (f бл. 1552 р.) (Собчук В. Ранньомодерні споруди... -
С. 42.)

** Статут Земский  - Статут Великого Князівства
Литовського 1529 р. Сучасне академічне видання: Pirmasis Lietnvos
Statutas. [Первый Литовский Статут. Тексты на
старобелорусском, латинском и старопольськом языках]. / Редкол.: С. Ла-
зутка, И. Валиконите, Э. Гудавичюс. - Вильнюс, 1991. - Т.
2. Ч. 1.

Док. № 4
* Статут права Земского  - те саме, що і Статут Земский .

Див. прим, до док. № 1.

Док. № 7, 8
* «Псаяв Кгостынине» - Ґостинін (Gostynin) - повітове місто

у Варшавському воєводстві, розташоване між м.Кутним і
м.Плоцьком на р. Скрва. Ранньосередньовічне місто, осередок
куявських (плоцьких) князів. З 1382 р. на хелмському праві. З
1462 р. у складі Корони. У 1552 р. в Гостинині кілька тижнів
перебував Жиґимонт Август. Див.: Słownik Geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod redakcją Filipa
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Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława
Walewskiego. - Warszawa, 1881. - T. II. - S. 749;*

Док. № 10
* Право Статуту Земского  - те саме, що і Статут Земский .

Див. прим, до док. № 1

Док. № 12
* роки прошлые судовые, на Три кроли римского свАта  - 6 січня
** на рокох судовых ближопришлых со Свето* Троице, сватє рим;-

коаґ- рухоме свято, припадає на 50-ий день після Пасхи,
наприкінці травня - на початку червня.

*** до книг городовых4' - книги кременецького ґродського
суду (ґродські книги). Фраґментарні залишки книг
зберігаються в: ЦДІАК України. - Ф. 21. - Оп. 1.

Док. № 13
* нарохза децкш/припожаны*  - третій судовий позов, який

здійснювався судовим виконавцем литовсько-руського права
діцьким, на відміну від перших двох письмових позовів, які
вручала безпосередньо сама сторона: як правило панський
урядник, слуга, боярин за участі врядовго вижа.

Док. № 20
* водле Статуту  (Розд. XIV, арт. 14) - Стутут Великого

Князівства Литовського 1566 р. Існує єдине застаріле видання
цієї правничої пам ятки, яке давно не відповідає сучасним
археографічним вимогам: Статут Великого князьства Литовского 1566
года // Временник императорского московского общества
истории и древностей Российских. - Кн. 23. - М., 1855. - С. 1-240.

Док. № 21
* заховываючисА в том водле постановеяя со С(в)ато* Луци$ на зезде

луцкомъ  - з їзд Волинського воеводства (воєводський сейм), на
якому було обрано суддів Каптурового (депутатського) суду, що
мав діяти в кожному повіті або воєводстві Речі Посполитої на час
безкоролів я, і припав на 17 грудня 1572 р. після смерті
останнього представника династії Яґелонів Жиґимонта Августа.
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Географічний покажчик до документів757

Берестя, замок і місто, адміністративний центр
Берестейської землі - № 3: 1540 V 10

Бесовка (Бісівка), село - № 20: 1572 III 12 (з села Бесовки)
Білогородка, двір - № 20: 1572 III 12 (выпис с книгъ двора

белогородского)
Боложовка, маєток Степана Боговитина Шумського - № 21:

1573 VI 28

Болотківці, маєток - № 9: 1556 XII 01 (8 дворе своемъ
Воло жовцал); № 10: 1557 IV 09 (8 Болотковцол)

Бринів, село - № 4:1545 IX 20; № 14: 1557 VIII 14 (8везаугсе
в людяимеяя кнзя Ивана [...] шношковски* и брыковски*)

Буглово, село - № 8:1552 VI 06 (8 Буглове)
Валево - № 15: 1560 VII 29 (на влостную землю Валевскую);

№16: 1560 XII 22 (на землю именья его млсти Валевского)
Вершилішки, двір у Городенському повіті Тройського

воєводства ВКЛ - № 18: 1565 X 10 (dwora Horodnicze у z Viercziliszek)
Вільно (Вільнюс, Vilnius) - столиця Великого Князівства

Литовського - № 4:1545 IX 20; № 10: 1557 IV 09; № 14: 1557
VIII 14; № 17: 1562 II 20;

Воронехів, село - № 5: 1543 VI 11
Вортольська земля, Підляшшя - № 1: 1539 VIII 12; № 2:

1539 VIII 12

Городниче, двір у Городенському повіті Тройського/ Тракайсь-
кого воєводства ВКЛ - № 18: 1565 X 10 (dwora Horodnicze у z
Viercziliszek)

Ґостинін (Gostynin), замок і місто - № 7: 1552 VI 06 (Кгос-
тьінин); № 8:1552 VI 06

Гулівці, маєток кн. Костянтина Вишневецького - № 20: 1572
III 12 (в ы*меяю его млсти кнзА Костешина Вишневецкого, в Гулевъ-
цахъ)

Дубно, замок і місто - № 15: 1560 VII 29
Жолобки, село - № 20: 1572 III 12 (в селе Жолобкахъ)

151151 В географічному покажчику вказується назва топоніма за сучасним
правописом, його адміністративний статус, номер і дата документа, в
якому згадується населений пункт, а також у дужках подається оригінальне
написання топоніма з тексту джерела.
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Зінків (Зінки), містечко - № 24: 1581 VIII 27 (з местечка
Зкньковъ; через брлдника своего зежовъеког)

Ісерни, двір і село - № 5: 1543 VI11 (врАдниякнзА [...]исе/тнъ-
скиО; № 6:1543 VI 18 (врАдниякнзА [...] исе/агьски5); № 7: 1552 VI
06 (под двором его Исернъскимъ); № 9: 1556 XII 01 (на долг гости-
ньі$ исе/тньски5); № 10: 1557 IV 09; № 11: 1558 VI 08 (навлоешую
землю мою Тетеродскую. под сел ом Исе/ньскилг); № 12: 1571 V 14 (со
имеде своє Исе/лгь); № 23: 1575 І 02 (с половиною села моего Исе/7-
ны)

Кордишів, двір - № 16: 1560 XII 22 (до двора его Коддышов)
Краків (Krakow), столиця Королівства Польського - № 1:

1539 VIII 12; № 2: 1539 VIII 12
Кременець, замок і місто, адміністративний центр

Кременецького повіту у Волинській землі (після 1566 р. -
Волинського воєводства) - № 5: 1543 VI 11; № 6:1543 VI 18; № 7: 1552
VI 06 (соповедалстаросте кремянедкому); № 9: 1556 XII 01; № 10:
1557 IV 09 (на врАде кремлницком); № 11: 1558 VI 08; № 12:
1571 V 14; № 13: 1548 V 20; № 14: 1557 VIII 14 (до замку
Кримянецкого); № 15: 1560 VII 29; № 16: 1560 XII 22; № 19:
1570 XII 13; № 20: 1572 III 12; № 22: 1574 VI 12; № 23: 1575
І 02; № 24: 1581 Vni 27

Ланівці, маєток, село - №12: 1571 V 14 (до Лановед)
Луцьк, замок і місто, адміністративний центр Луцького

повіту і Волинської землі (після 1566 р. - Волинського
воєводства) - № 21: 1573 VI 28

Мостище - № 18: 1565 X 10 (w Moscziscz)
Мусолово, село - № 7: 1552 VI 06 (выше5 селища Мусолова)
Новгородчичи, село, маєток Михайла Джуси - № 11: 1558

VI 08 (з Новогородчич); № 19: 1570 XII 13 (на селе, в Ноягородчи-
чох)

Ойнегів, маєток і село - № 13: 1548 V 20 (в ы5меню моем, в
Онегове)

Онііііти (Анікштай) - № 14:1557 VIII14 (з обоз8 псодСОништами)
Онишківці, маєток» - № 4:1545 IX 20; № 7: 1552 VI 06

(врадниА: ero сонопжодски5); № 9: 1556 XII 01 (зъ врАДникомъ кнза
Ивана [ ] соношковъскимъ); № 10: 1557 IV 09 (врлдникъ er
соноядсовъски5); № 14: 1557 VIII 14 (бвезал се в людя имеяя кнзя
Ивана [...] оонолжовски* и брыковски5); № 15: 1560 VII 29 (врАДния
соношковски5); № 16: 1560 XII 22 (врАДНия соношковски5); № 17:
1562 II 20 (кгрулгименА его СОнопжовского)
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Острог, замок і місто - № 19: 1570 XII13; № 24: 1581 VIII 27
Потуторово, маєток Павла Боговитина Шумбарського - № 15:

1560 VII 29 (до именя своего Потуторова)
Сураж, маєток - № 4:1545 IX 20; № 13: 1548 V 20 (з ы*меяя

ег Сурожског)
Тетерівка, маєток і село - № 5: 1543 VI11 (навлосгауюзелшю

Тетеровскую); № 6:1543 VI 18 (во влосто' дуброве его мдтетерояс-
kos); № 7: 1552 VI 06 (на влостную землю Тетеродскую; 8 селища
Тетеродского); № 11: 1558 VI 08 (на влос7ную землю мою Тетеродс-
кую подселолгИсерньскил/); № 23: 1575 I 02 (имеде свое Тетерожу)

Токарі, село - № 20: 1572 III 12 (в селе Токарехъ)
Турово, село - №. 8:1552 VI 06 (боярина его Еска Паяясевича с

Туровы)
Ходак, маєток  № 24: 1581 VIII 27 (з ыменъА Ходакъ; через

8рлдника своего ... ходацкого)
Шумеьк, замок - № 1: 1539 VUE 12 (8в 5м,1ньял' свои* нед'кпе-

нылгна Волыни замод зб8довагя ); № 2: 1539 VIII 12 (в оны5 замоя
Ш8мско); № 3: 1540 V 10 (замод Шумжо); № 20: 1572 III 12
(посажоядо везеяя в Шумжу)
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Іменний покажчик до документів

Аврам (Оврам), білогородський орендар - № 20: 1572 III 12
Андрій Іванович [Харитонович, Хоружич, Обринський],

королівський секретар (= писар і секретар ВКЛ), новогородський
підкоморій - № 21: 1573 VI 28; № 23: 1575 І 02

Андрузький Семен, возний Кременецького повіту - № 21:
1573 VI 28

Бабинський Семен Миткевич, дв-н господарський,
приятельський суддя з руки братів Боговитиновичів - № 4: 1545 IX 20

Бережецький Іван, дв-н господарський, підстароста
кременецький - № 13: 1548 V 20

Білецький Олекший, судья кременецького ґродського суду -
№ 23: 1575 І 02; № 24: 1581 VIII 27

Більцовичі, бугловські піддані кн. О.Порицького - № 8: 1552
VI 6

Боговитин Іван Войнич - № 22: 1574 VI 12

Боговитин Шумбарський Павло, зем янин Кременецького
повіту - № 15: 1560 VII 29; № 16: 1560 XII 22

[Боговитинівна] N. Богданівна, молодша сестра Богдани -
№ 2: 1539 VIII 12

[Боговитинівна] Богдана Богданівна, дочка Богдана
Львовича Боговитиновича, дружина кн. І. Ф. Масальського - № 2:
1539 VIII 12; № 4: 1545 IX 20

Боговитинович Война Богушевич, дв-н господарський - № 4:
1545 IX 20

Боговитинович Іван Богушевич, - № 2: 1539 VIII 12; № 3:
1540 V 10 (дв-н господарський); № 4: 1545 IX 20 (маршалок
господарський, державця довґяльський); № 25: 1549 VIII 8

Боговитинович Іван Львович, дв-н господарський, брат
Богдана Львовича - № 1: 1539 VIII 12

[Боговитинович] Богдан Львович (t до 1528 р.), тесть кн. І.
Ф. Масальського - № 1: 1539 VIII 12; № 2: 1539 VIII 12; № 3:
1540 V 10

Богушевич Іван - див. Боговитинович Іван Богушевич
Болбас Ростоцький Григорій, писар кременецького земського

суду, член каптурового суду Волинського воєводства - № 21:
1573 VI 28; № 22: 1574 VI 12
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Вилянчич Грицько, отаман Михайла та Грицька Джус -
№ 9: 1556 XII 1; № 10: 1557 IV 9

Винник Гнат, підданий селянин кн. Костянтина
Вишневецького з с. Бісовки - № 20: 1572 III 12

Вислоух Ян, гулівецький урядник кн. Костянтина

Вишневецького - № 20: 1572 III 12

Вишневецький Костянтин, кн. - № 20: 1572 III 12

Волковський Трохим, онишківський урядник кн. І. Ф. Ма-
сальського - № 15: 1560 VII 29

Волович Іван, справця Кременецького староства - № 15: 1560

VII 29; № 16: 1560 XII 22

Волович Остафій, господарський писар - № 7: 1552 VI 6;

№ 8: 1552 VI 6; господарський маршалок, писар - № 14: 1557

VIII 14; № 17: 1562 II 20

Генрих Валуа, польський король, великий князь
литовський - № 22: 1574 VI 12

Герцик Щасний, кременецький староста - № 13: 1548 V 20

Гирич Івашко, отаман Михайла та Грицька Джус - № 9:

1556 XII 1; № 10: 1557 IV 9

Гірка Стецько, підданий селянин кн. К. Вишневецького з с.
Бісовки - № 20: 1572 III 12

Горностай Іван, господарський писар - № 3: 1540 V 10;

№4: 1545 IX 20; новогородський воєвода, надвірний

маршалок, земський підскарбій - № 14: 1557 VIII 14

Гулевич Смолигівський Іван, член каптурового суду

Волинського воєводства - № 21: 1573 VI 28

Гуляницький Григорій Іванович, возний Кременецького

повіту - № 23: 1575 І 02; № 24: 1581 VIII 27

Гурець, бугловський (?)підданий кн. О.Порицького - № 8:
1552 VI 6

Дедеркало Андрій, землянин Кременецького повіту - № 26:
1567 VIII 10

Дедеркало Дашко, зем янин Кременецького повіту - № 9:
1556 XII 1

Дедеркало Іван, зем янин Кременецького повіту - № 21:
1573 VI 28

Дедеркало Кіндрат, зем янин Кременецького повіту - № 26:
1567 VIII 10

Дедеркало Степан, возний Кременецького повіту - № 20:
1572 III 12

85



Джуса Богдан Михайлович, син Михайла Гнатовича Джуси -
№ 11: 1558 VI 8

Джуса Григорій [Гнатович] - № 9: 1556 XII1 (наїзд на Іеерни)
Джуса Михайло Гнатович, дв-н господарський,

приятельський суддя з руки братів Боговитиновичів - № 4: 1545 IX 20;
№ 5: 1543 VI 11 (наїзд на Тетерів); № 6: 1543 VII 18 (наїзд на
Тетерів); № 7: 1552 VI 6 (наїзд на Тетерів); № 9: 1556 XII 1
(наїзд на Іеерни)

Дибовський N., орендар Валева (?) - № 26: 1567 VIII 10
Домановський Ян - див. Ян з Доманова
Єло Букоємський Григорій, член каптурового суду

Волинського воєводства - № 21: 1573 VI 28
Жиґимонт Август, польський король, великий князь

литовський - № 7: 1552 VI 6; № 8: 1552 VI 6; № 10: 1557 IV 9; № 14:
1557 VIII 14; № 17: 1562 II 20

Жиґимонт І Казимирович, польський король, великий князь
литовський - № 1: 1539 VIII 12; № 2: 1539 VIII 12; № 3: 1540
V 10; № 4: Д545 IX 20

Жирицький Андрій, писар кременецького ґродського суду -
№ 26: 1567 VIII 10; № 19: 1570 XII 13; № 20: 1572 III 12;
№ 23: 1575 І 02;

Жоравницький Олександр, луцький ключник і городничий, член
каптурового суду Волинського воєводства - № 21: 1573 VI 28

Збаразький Микола Андрійович, кн., кременецький староста
в 1563-1571 рр. - № 26: 1567 VIII 10

Зброшко Петро, валевський урядник пана Дибовського - № 26:
1567 VIII 10

Калусовський Гнівош, член каптурового суду Волинського
воєводства - № 21: 1573 VI 28

Іванович Опанас, возний Кременецького повіту - № 26: 1567
VIII10

Каменецький Станіслав (Sthanisław Kaminski), кременецький
бурґрабій і підстароста - № 12: 1571 V 14; № 19: 1570 XII 13;
№ 20: 1572 III 12; № 23: 1575 І 2

Козирадська Ганна Коптівна, дружина Івана Боговитина Ко-
зирадського, господарського маршалка - № 20: 1572 III 12

Копитно Юрко, шумський урядник Івана Богушевича [Бого-
витиновича] Шумського - № 25: 1549 VIII 8
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Котимовський Ян, виж, служебник справці Кременецького
староства - № 16: 1560 XII 22

Краснохинич Івашко, підданий селянин кн. К.
Вишневецького - № 20: 1572 ПІ 12

Кресимський Якуб, королівський секретар - № 23: 1575 І 02
Кумівський Андрій, кременецький городничий і мостовничий -

№ 13: 1548 V 20

Курозвонський Патрикій Іван, член каптурового суду
Волинського воєводства - № 21: 1573 VI 28

Лащ Мартин, шляхтич в с. Жолобки - № 20: 1572 III 12
Ледуховський (Лідихівський) Макар, писар каптурового суду

Волинського воєводства - № 21: 1573 VI 28
Лепун Гришко, ісернський урядник кн. І. Ф. Масальського -

№ 5: 1543 VI 11; № 6: 1543 VII 18
Линевський Михайло, королівський поборця - № 24: 1581

VIII 27

Лонцкій Матей, писар кременецького ґродського суду - № 24:
1581 VIII 27

Лосятинський Богдан, зем янин Кременецького повіту - № 13:
1548 V 20

Лосятинський Григорій, підстароста кременецького

ґродського суду - № 24: 1581 VIII 27

Лосятинський Михно, зем янин Кременецького повіту - № 13:
1548 V 20

Лудвиський Павло, зем янин Кременецького повіту - № 13:
1548 V 20

Лук ян, підданий селянин Дашка Дедеркала - № 9: 1556
XII 1

Марина N. - у першому шлюбі за Богданом Львовичем Бого-
витиновичем, свекров кн. І. Ф. Масальського, у другому шлюбі
за підляським лісничим Потієм Тишкевичем - № 1:1539 VHI12;
№ 2: 1539 VIII 12

Мармужовський Марко - № 26: 1567 IX 10

Масальська Ганна Іванівна, кнж. - № 7: 1552 VI 6

Масальська Марина Іванівна, кнж. - № 7: 1552 VI 6
Масальський [Корецький] Іван Васильович, кн., дв-н

господарський, комісарський суддя з боку кн. І. Ф. Масальського -
№ 4: 1545 IX 20

87



Масальський [Мунча] Іван Федорович, кн. - № 1: 1539 VIII
12; № 2: 1539 VIII 12; № 3: 1540 V 10; № 4: 1545 IX 20 (як
дв-н господарський); № 5: 1543 VI 11; № 6: 1543 VII 18; № 25:
1549 VIII 8; № 7: 1552 VI б і № 8: 1552 VI б (як дв-н
господарський); № 9: 1556 XII 1; № 10: 1557 IV 9; № 11: 1558
VI 8; № 12: 1571 V 14; № 13: 1548 V 20; № 14: 1557 VIII 14;
№ 15: 1560 VII 29; № 16: 1560 XII 22; № 17: 1562 II 20;
№ 18: 1565 X 10 (як городенський підстароста і земський
суддя); № 26: 1567 IX 10

Масальський Богдан Іванович, кн. - № 7: 1552 VI 6
Масальський Лев Іванович, кн. - № 7: 1552 VI 6
Масальський Федір Іванович, кн. - № 7: 1552 VI 6; № 12:

1571 V 14; № 19: 1570 XII 13; № 20: 1572 III 12; № 21: 1573
VI 28; № 22: 1574 VI 12; № 23: 1575 І 02; № 24: 1581 VIII 27

Масло Криштоф, дв-н господарський - № 14: 1557 VIII 14
Михайло, писар господарський - див. Свинюський Михайло

Василевич

Мойсеевич Кіндрат, слуга кн. І. Ф. Масальського - № 25:
1549 VIII 8

Мойсеевич Матвій, онишківський урядник кн. І. Ф.
Масальського - № 9: 1556 XII 1

Мутикальський Федір, зем янин Кременецького повіту,

сторонній свідок при возному - № 21: 1573 VI 28

Лупинський Флоріан, онишківський урядник кн. І. Ф.
Масальського - № 26: 1567 VIII 10

Нелепкович Стецько, зінківський боярин кн. Ф. І.
Масальського - № 20: 1572 III 12

Нелепкович Федір, [зінківський] боярин кн. І. Ф.
Масальського - № 15: 1560 VII 29; № 16: 1560 XII 22

Несвіцький Денис Богушевич, кременецький підстароста - №
11: 1558 VI 8; кременецький ґродський суддя - № 26: 1567 VIII10

Острозький Василь-Костянтин Костянтинович, кн., марша-
лок Волинської землі, володимирський староста - № 7, № 8:
1552 VI 6; № 10: 1557 IV 9

Павло, ісернський підданий кн. І. Ф. Масальського - № 9:
1556 XII 1

Павлович Михайло, зем янин господарський - № 19: 1570
XII 13

Пашко, бугловський підданий кн. О.Порицького - № 8: 1552
VI 6
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Пашкович Єсько, боярин кн, І. Ф. Масальського - № 8:
1552 VI 6

Понятовський N. (Poniathowski), комірник Г. О. Ходкеви-
ча- № 18: 1565 X 10

Порицький Олександр, кн. - № 8: 1552 VI 6
Радивил (Радзивіл) Миколай Юрійович, тройський воевода,

гетьман ВКЛ, мозирський староста, лідський, білицький і ео-
мілішський державця - № 16: 1560 XII 22

Радогоська Настасія Борисівна, дружина Богдана Патрикія
Радогоського - № 23: 1575 І 02

Радогоський Богдан Патрикій, зем янин Кременецького
повіту - № 23: 1575 І 02

Рай Андрій, писар кременецького ґродського суду - № 12:
1571 V 14

Рознятовський N. (Rozniatowsky), комірник Г. О. Ходкеви-
ча- № 18: 1565 X 10

Романець, ісернський підданий кн. І. Ф. Масальського - № 9:
1556 XII 1

Свинюський Михайло Василевич, господарський писар (1510-
1545)152 - № 1: 1539 VIII 12; № 2: 1539 VIII 12

Семашко Петро Михайлович, кременецький староста - № 25:
1549 VIII 8; № 7: 1552 VI 6; № 9: 1556 XII 01

Сенюта Грицько, зем янин кременецького повіту - № 13:
1548 V 20; № 17: 1562 II 20

Сенюта Ляховецький Федір, кременецький войський - №
23: 1575 І 02

Скрипар Федір, слуга кременецького старости П. М. Семаш-
ка, врядовий виж - № 9: 1556 XII 1

Скуйбіда Матвій, кременецький війт - № 9: 1556 XII 1
Словик Ждан Григорович, дв-н господарський - № 2: 1539

VIII12

Сташко, слуга кременцького старости Павла Семашка,
діцький з уряду - № 25: 1549 VIII 8

Степанович Матвій, служебник кременецького війта Матвія
Скуйбіди - № 9: 1556 XII 1

152 Urzędnicy centralni і dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-
XVIII wieku. ... - S. 126.

89



Стецькович Ян, господарський маршалок, сусід-землевлас-
ник Богдана та Івана Львовичів Боговитиновичів у Вортольській
землі (Підляшшя) - № 2: 1539 VIII 12

Ходкевич Григорій Олександрович (f 1573), віленський
каштелян (з 1564), надвірний гетьман (з 1561), найвищий гетьман
(з 1566), городенський староста (з 1563) - № 18: 1565 X 10

Хребтович Богуринський Іван [Олехнович] - № 7: 1552 VI 6
(наїзд на Тетерів)

Хребтович Богуринський Іван Іванович - № 7: 1552 VI 6
Хрицевич Богдан, зінківський і ходадький урядник кн.

Ф. І. Масальського - № 24: 1581 VIII 27

Четвертинський Матвій Васильович, кн., дв-н
господарський, комісарський суддя з боку кн.І. Ф. Масальського - № 4:
1545 IX 20

Шиман, онишківський урядник кн. І. Ф. Масальського ~
№ 7: 1552 VI 6

Шпаковський Павло, підстароста кременецького замкового
уряду - № 25: 1549 VIII 8

Юнділ, зять Павла Боговитина Шумбарського - № 16: 1560
XII 22

Юрій N., кременецький підстароста - № 5: 1543 VI 11; № 6:
1543 VII 18

Юрко, зять Олісєев, бугловський підданий кн. О.Порицького
- № 8; 1552 VI 6

Яловицький Савин, земський кременецький підсудок - № 12:
1571 V 14

Ян з Доманова [Домановський], ксенз, жмудський (жемайт-

ійський) біскуп158 (з 25 XI 1555) - № 14: 1557 VIII 14 153 *153 Urzędnicy centralni і dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-
XVIII wieku. ... - S. 128.
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Слова під титлами та скорочення

Бгушевичу -Б(о)гушевичу
Божнарож - Божего нароженя
грше* - гр(о)шей
гсдрског- г(о)с(по)д(а)рського
гбдрА - г(о)с(по)даря
ДНА, ДНЯ - ДНЯ

кнги - кн(и)ги
кнзь, кнзя, кнза, кнзю, кнзелг-кн(я)зь, кн(я)зя, кн(я)зю, кн(я)зем
лигаски* - литовский

мл£ги, мл стю - м(и)л(о)сті, м(и)л(о)стю
мсца - месеца, месяца

щ ншоє, ншго, ншму - н(а)ш, н(а)шої, н(а)шого, н(а)шому
пна, пни, пнее, пне$, пнею - п(а)на, п(а)ні, п(а)нії, п(а)нею
пнзе*, п^назє$ - п(е)нязі
пеан - писан

свта-св(я)та
свтого - св(я)того
сна-с(и)на
члвех, члвка - ч(о)л(о)в(е)ка

Умовні скорочення

арк. - аркуш

бл. - близько

ВКЛ - Велике Князівство Литовське

дв-н - дворянин господарський
див. - дивись

док. - документ

зв. - зворот (аркуша)
кн., кнг., кнж. - князь, княгиня, княжна

нрзб. - нерозбірливо
спр. - справа

ф., (f.) - фонд
В. - Byla (archyvine) - справа (архівна)
L. - Lapas - аркуш
N.  невідома на ім я особа

91



Печатки кременецьких підстарост

Печатка кременцького

підстарости Юрія N.
1543 червня 11. Док № 5, 6.

Печатка кременецького

підстарости
Дмирта Несвіцького
1558 червня 8. Док №11.

Печатка справці кременецького Печатка кременецького підстарости
староства Івана Воловича Станіслава Каменецького

1560 грудня 22. Док.№ 15. 1571 травня 14. Док№ 12.
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1543 липня 18. Кременець. Випис з кременецьких замкових
книг. (№ б, с. 51).
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Зміст документів у хронологічному
порядку

№ 1 (1)
1539 серпня 15. Краків. Напоминальний лист Жиґимонта І

до господарського дворянина Івана Львовича Боговитиновича за
скаргою дружини підляського лісничого Потія Тишкевича
Марини та її зятя, кн. І. Ф. Масальського, у справі розподілу
маєтків Боговитиновичів - дітей небіжчика Богдана Львовича
Боговитиновича. Розподіл спричинений заміжжям його доньки
Богдани з кн. І. Ф. Масальським. Великий князь наказує Івану
Львовичу, аби той не притягав до суду скаржників, не
оплативши власні борги та витрати свого брата небіжчика за
судові суперечки, які той провадив у їхніх спільних інтересах, а
також не вчинивши розподілу родових маєтків 44

№ 2 (2)
1539 серпня 12. Краків. Напоминальний лист Жиґимонта І

до господарського дворянина Івана Богушевича Боговитиновича
за скаргою кн. І. Ф. Масальського про те, що Іван Богушевич
відмовляється передавати йому і його дружині Богдані частину
Шумського маєтку як законним спадкоємцям по батькові Богдани
- Богдану Львовичу Боговитиновичу. При цьому Іван Богушевич
як опікун дочок Богдана Львовича, тримаючи замок Шумськ
понад 10 років, зловживав при управлінні маєтками, що призвело
до розорення селянських господарств. Великий князь наказує
Івану Богушевичу передати Шумськ з усіма маєтками законним
спадкоємцям за участю господарського дворянина Ждана
Григоровича Словика 45

№ З (3)
1540 травня 10. Берестя. Судовий позов великокнязівського

суду до господарського дворянина Івана Богушевича
Боговитиновича за скаргою кн. І. Ф. Масальського про те, що
Іван Богушевич як опікун більше десяти років тримаючи частину
Шумського маєтку - спадок дружини кн. І. Ф. Масальського
Богдани, повернув його спадкоємцям (осінь 1539 - весна 1540)
у занедбаному стані 47
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№ 4 (5)
1543 червня 11. Кременець. Випис з кременецьких замкових

книг скарги ісернського урядника кн. І. Ф. Масальського
Гришка Лепуна на Михайла Джусу, який за відсутності князя
наїхав на Тетерівську землю, пограбував дерево, випалив борті
та загородив дорогу, що було освідчено врядовим вижем
Кременецького замку 50.

№ 5 (6)
1543 липня 18. Кременець. Випис з кременецьких замкових

книг скарги ісернського урядника кн. І. Ф. Масальського
Гришка Лепуна на Михайла Джусу, який за відсутності кн.
Масальського разом зі слугами наїхав на Тетерівську діброву
князя, вивіз нову селянську хату, потравив вівсяні і житні поля
та сіножаті, захопив 100 овець і 70 баранів, що було освічено
врядовим вижем Кременецького замку 51

№ 6 (4)
1545 жовтня 20. Вільно. Умоцований лист Жиґимонта І до

своїх дворян - кн. Матвія Васильовича Четвертенського і кн.
Івана Васильовича Масальського, уповноважених бути
комісарськими суддями від імені господаря на стороні кн. І.
Ф. Масальського та його дружини Богдани у судовій суперечці
з братами Боговитиновичами з приводу спірного привласнення
земель Шумського маєтку, належних Боговитиновичам, що
межують з Суражем, Онишківцями і Бриковим 48

№ 7 (13)
1548 травня 20. Кременець. Судовий лист кременецького

старости Щасного Герцика за скаргою кн. І. Ф. Масальського на
Грицька Сенюту про повернення суразького підданого Ганця
Соболевича. Грицько Сенюта пред явив свої права на
Ганця Соболевича, доводячи, що батько останнього, Соболь, багато
років тому вийшов з Суража у маєток Сенюти Ойнегів. Суд присудив,
аби Сенюта вчинив правосуддя у своєму маєтку, де кн. І. Ф.
Масальський мав довести своє право на підданого 60

№ 8 (25)
1549 вересня 8. Кременець. Випис з кременецьких замкових

книг. Судове рішення замкового суду за позовом кн. І. Ф.
Масальського проти шумського урядника Івана Богушевича
Шумського - Юрка Копитка щодо побиття свого слуги Кіндрата
Мойсеєвича та пограбування підданих. За вироком кременецького
підстарости Павла Шпаковського за побиття слуги було
присуджено відшкодування (реґест) 77

95



]S6 9 (7)
1552 червня 6, Ґостинін. Розпорядчий лист Жиґимонта

Августа до маршалка Волинської землі, володимирського старости
кн. В.-К. К. Острозького, з наказом розглянути судову справу
за скаргою господарського дворянина кн. І. Ф. Масальського
на Івана Олехновича Хребтовича Богуринського та Михайла
Гнатовича Джусу, які особисто зі слугами у жовтні 1551 р. наїхали
на Тетерівську землю князя, пограбувавши худобу й речі у
ісернських і тетерівських селян поблизу селища Мусолово 52

№ 10 (8)
1552 червня 6. Ґостинин. Лист Жиґимонта Августа до

маршалка Волинської землі, володимирського старости кн. В.-
К. К. Острозького, з наказом викликати до свого суду й
розглянути судову справу за скаргою господарського дворянина кн.

І. Ф. Масальського на кн. Олександра Порицького, бугловські
піддані якого напали і пограбували у Буглові боярина кн.
І. Ф. Масальського Єська Пашковича 53

№ 11 (9)
1556 грудня 1. Кременець. Випис з кременецьких замкових

книг. Скарга онишківського урядника кн. І. Ф. Масальського
Матвія Мойсієвича на братів Джус, які 27 листопада, наславши
своїх отаманів, пограбували гостинний двір в Ісернах, побили
підданих селян, перед тим ув язнивши у своєму маєтку Бо-
лотківці двох ісернських підданих князя. Свідчення врядового
вижа 55

№ 12 (10)
1557 квітня 9. Вільно. Лист великого князя литовського

Жиґимонта Августа до маршалка Волинської землі і
володимирського старости кн. В.-К. К. Острозького з наказом
розглянути судову справу за скаргою кн. І. Ф. Масальського на братів
Джусів про наїзд і пограбування гостинного двору в Ісернах
27 XI 1556 р. та викрадення двох підданих селян 56

№ 13 (14)

1557 серпня 14. Вільно. Урядова копія розпорядчого листа

Жиґимонта Августа до новогородського воєводи, надвірного

маршалка і земського підскарбія Івана Горностая з наказом

повернути кн. І. Ф. Масальському Онишківці і Бриків - маєтки у

Кременецькому повіті, які попередньо були передані на
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Кременецький замок за несплату Масадьським до Скарбу
серебщинизді 1555 р. Вписання листу великого князя під датою
1557 VIII 08, писаного з обозу під Оништами (Анікштай) і
засвідченого тим же Іваном Горностаєм 61

№ 14 (11)

1558 червня 8. Кременець. Випис з кременецьких замкових
книг. Скарга кн. І. Ф. Масальського на Богдана Михайловича
Джусу, який у суботу 4 червня на Тетерівській землі під селом
Ісерни разом зі слугами пограбував худобу у князівського
підданого єврея Хацка 58

№ 15 (15)
1560 липня 29. Кременець. Випис з кременецьких замкових

книг. Скарга онишківського урядника кн. І. Ф. Масальського
Трохима Волковського на слуг Павла Боговитина Шумбарсько-
го, які на Валевській землі князя пожали та вивезли збіжжя до
маєтку Туторова. Зізнання врядового вижа, який оглядав
пожаті лани 62

№ 16 (16)

1560 грудня 22. Кременець. Випис з кременецьких замкових

книг. Вручення судового позову тройського воєводи etc. Мико-
лая Радивила на маєтку Павла Боговитина Шумбарського Кор-
дишів у справі про збройний наїзд його слуг на Валевську землю
кн. І. Ф. Масальського, побиття підданих селян та
пограбування худоби й коней ...64

№ 17 (17)
1562 лютого 20. Вільно. Напоминальний лист Жиґимонта

Августа до Григорія Сенюти за скаргою кн. І. Ф. Масальського
про посягання земель Онишківського маєтку, потраву полей і
сіножатей своїми стадами 65

№ 18 (18)
1565 жовтня 10. Мостищи. Лист віленського каштеляна,

надвірного гетьмана і город енського старости Григорія
Олександровича Ходкевича до городенського підстарости кн.
І. Ф. Масальського з проханням переказати йому гроші з
податкових зборів серебщини, зібраних з двора Городниче і Вер-
шилішки Городенського повіту, а також прохання повідомити
про інші справи 66
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№19 (26)
1567 серпня 10. Кременець. Свідчення кременецького возного

Опанаса Івановича перед кременецьким ґродським суддею Денисом
Богушевичем Несвіцьким, про те, що Флоріан Лупинський -
онишківський урядник городенського земського судді кн. І. Ф.
Масальського провадив доменіальне судочинство за скаргою
Марка Мармужовського про покрадення коней і жеребців
турівськими і суразькими підданими князя (реґест) 78

№ 20 (19)
1570 грудня 13. Кременець. Випис з кременецьких ґродсь-

ких книг. Скарга кн. Федора Івановича Масальського на новго-
родчицьких підданих Михайла Павловича за напад 2-го грудня
поблизу Новгородчичів по дорозі до Острога та побиття його
боярина Стецька, грабунок коня та грошей 67

№ 21 (12)
1571 травня 14. Кременець. Випис з кременецьких ґродсь-

ких книг. Свідчення кременецького возного, який 13-го травня
брав участь у проведенні приятельського суду в Ланівцях,
маєтку кременецького земського підсудка Савина Яловицького, за
позовом братів Устяновичів Ісернських на кн. І. Ф.
Масальського у справі володіння маєтком Ісерни. Справу перенесено на
святотроїцькі судові роки кременецького земського суду 59

№ 22 (20)
1572 березня 12. Кременець. Випис з кременецьких ґродсь-

ких книг. Зізнання кременецького возного Степана Дедеркала,
який 17-го березня був у маєтку кн. Костянтина Вишневецького
с. Гулівці Кременецького повіту на судовій справі
патримоніального суду про крадіжку підданими кн. Костянтина
Вишневецького бджолиних уликів у зінківського боярина кн. Федора
Івановича Масальського Стецька Нелепковича 68

№ 23 (21)
1573 червня 28. Луцьк. Позов каптурового суду Волинсько¬

го воєводства за скаргою Степана Боговитина Шумського про
наїзд 22 квітня кн. Федора Івановича Масальського і
королівського секретаря, новогородського підкоморія Андрія
Івановича особисто зі слугами на його маєток Боложовку, підпалення
двору та будівель з худобою і птахами. Судовий рок призначено
у Луцьку на 15 липня 70
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№ 24 (22)
1574 червня 12. Кременець. Позов кременецького земського

суду за скаргою Івана Войнича Боговитина на кн. Федора
Івановича Масальського, у якого в 1571 р. Іван Войнич позичив 60
кіп грошей, однак кн. Федір у призначений термін повернення
позики на день св. Михайла 1572 р. гроші не прийняв, призвівши
Боговитина до сплати штрафу у подвійній сумі 72

№ 25 (23)
1575 січня 2. Кременець. Випис з кременецьких ґродських

книг. Нотаріальний запис позики у 250 кіп грошей
литовських, які позичив кн. Федір Іванович Масальський у Богдана
Патрикія Радогоського та його дружини під заставу своїх маєтків
Тетерівка і половини села Ісерни до сплати позики. Вписання
акту позики дід датою 1 січня 1575 р. у Кременеці 73

№ 26 (24)
1581 серпня 27. Кременець. Випис з кременецьких

ґродських книг. Судове рішення ґродського суду у справі стягнення
подимного податку з маєтків кн. Федора Масальського Зінків,
Ходаки та ін., які були звільнені від податків на чотири роки, з
1578 по 1581 рр., у зв язку з татарськими спустошеннями, а
тепер мають бути оподатковані 76

(Підпис кременецького ґродського писаря Андрія Рая.

1571травня 14. Док. № 12, с. 59.)
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