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Богдан СмЕРЕкА (Львів)

РОЗМЕЖУВАННЯ СІЛ У РУСЬКІЙ ЗЕМЛІ У 1422 РОЦІ

У зібранні книг львівського ґродського суду, що зберігаються у Цен�
тральному державному історичному архіві, м. Львів, було віднайдено і опра�
цьовано акт розмежування між селами Глібовичі, Любешка, Свірж, Стоки та 
Тучне у Руській землі (з 1434 р. – Львівська земля Руського воєводства), 
датований 24 квітня 1422 р.1. Документ, наданий миколаєм Чайковським і 
вписаний 30 серпня 1728 р. до ґродських актів, цінний для нас у багатьох 
аспектах. Перш за все, період його укладення – перша третина XV ст. – є 
важливим для вивчення польської адміністративно-територіальної моделі, 
яка ще не була остаточно впроваджена на землях колишнього Галицько-
Волинського князівства. Не завершився в окреслений час і процес витворен�
ня ієрархії земських урядів.

Так, документ є допоки єдиною виявленою згадкою про першого під�
коморія Львівської землі михайла Градковича [“Mychaylo Hradkowicz pod��
komoryi Lwowskyi”] та львівського воєводу Бишка мзуровського [“Byszko 
Mzurowskiy woiewoda Lwowskiy”]. На думку кароля малечинського, який 
опрацьовував текст розмежування (за вписом у ґродські акти) під час роботи 
над довідником про львівських ґродських урядників (однак з невідомих при�
чин не опублікував його в додатках), перший насправді був комірником, 
оскільки до 1435 р. в Руській землі не існувало земських підкоморіїв, лише 
один генеральний2. Другий – мзуровський – займав уряд, що із впроваджен�
ням польського права у 1434 р. трансформувався в уряди підстарости та 
бурґрабія3.

Також у документі згадано таких осіб:
– Спитек з Тарнова, сандомирський воєвода і руський староста4;
1 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ). – Ф. 9: 

Львівський ґродський суд. – Оп. 1. – Спр. 522: Чистова книга донесень, 1728 р. – 
Арк. 2328–2335.

2 Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783. – Lwów, 
1938. – S. 101.

3 Ibidеm. – S. 43.
4 З джерел знаємо, що Спитек обіймав уряд руського старости з 19 березня 1422 р. 

по 26 лютого 1425 р. (Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archi�
wum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie (далі – AGZ). – Lwów, 1873. – T. 4: Dyplo�
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– Пьотр Цебровський, державець сіл Стоки і Любша (Любешка)5;
– мишко Внучек [“pana Wyska (виправлено на: Myska) Wnuczka, starosty 

(виправлено на: Staroy) Bubrky y na Małyi Łanky [...]; Sernyk, seła pana 
Wnuczkowa”]6; 

– міхал Стрільницький (“Michał Strzylnyckiy”)7;

mataryusz / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 115, nr 60; Dzieduszycki M. Starostowie ruscy 
i lwowscy // Przewodnik Naukowy i Literacki. – Lwów, 1875. – S. 435, nr 5; Fedorowicz K. 
Dostojnicy i urzędnicy świeccy województwa krakowskiego w latach 1374–1506 // Archiwum 
Komisyi Historycznej. – Kraków, 1898. – T. VIII. – S. 219; Urzędnicy dawnej Rzeczypospo�
litej XIV–XVIII wieku: Spisy. – Wrocław; Warszawa; Krakόw; Gdańsk, 1987. – T. 3: Ziemie 
ruskie. – Zesz. 1: Urzędnicy wojewόdztwa ruskiego XIV–XVIII wieku (Ziemie halicka, lwow�
ska, przemyska, sanocka): Spisy / Oprac. K. Przyboś. – S. 149, nr 1159).

5 Виходець із села Цебер в Сандомирському воєводстві, Пьотр набув село Стоки у 
заставне володіння між 1417 і 1421 рр. (в 1417 р. Ягайло заставив його Дмитру з Ходо�
рова за 60 гривень, а вже у 1421 р. записав Цебровському 50 гривень на селі). Любшу 
(Любешку) у складі заставних володінь Цебровських інші джерела фіксують, починаю�
чи з 1450 р. Також відомо, що впродовж 1421–1430 рр. Пьотр перебував на службі князя 
Вітольда і отримав від нього в заставу ще кілька сіл (AGZ. – Lwów, 1889. – T. 14: Naj-�
dawniejsze zapiski sądów lwowskich 1440–1456 / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 302, 
nr 2330, 2331; Sochaniewicz K. Zaginione dokumenty Witolda W. X. Litewskiego dla Cebrow�
skich h. Hołobok // Ateneum Wileńskie: Czasopismo naukowe poświęcone badaniom prze�
szłości ziem W. X. Litewskiego. – Wilno, 1927. – R. 4. – S. 208–213; Szyszka J. Formowanie 
i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku. – 
Kraków, 2016. – S. 136, 515; Vitoldiana: Codex privilegiorum Vitoldi, magni ducis Lithuaniae 
1386–1430 / Zebrał i wydał J. Ochmański. – Warszawa, 1986. – S. 131–132, nr 159–161; Zbiór 
dokumentów małopolskich (далі – ZDM). – Wrocław, 1974. – Cz. VI: Dokumenty króla Wła�
dysława Jagiełły z lat 1386–1417 / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. – S. 425–426, nr 1815; 
Wroclaw, 1975. – Cz. VII: Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1418–1434 / Wyd. 
I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. – S. 92–93, nr 1921).

6 Представники родини Внучеків справді утримували в заставі Бібрку та околиці, 
однак особу з таким іменем (мишко, міхал, михайло) у джерелах відшукати не вда�
лося. У 1436 р. Владислав ІІІ віддав містечко у тенуту Пьотру Внучеку з кутні гербу 
Яструбець, ще через два роки у заставу перейшли сусідні села – Стара Бібрка, Серники, 
Лани і П’ятничани. В 1444 р. Анна з Росткович продала Пьотру бібрківське війтівство 
(Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / Pod kier. Z. L. Radzymińskie�
go, przy współudz. P. Skobelskiego i B. Gorczaka. – Lwów, 1887. – T. I: 1366–1506. – 
S. 40–41, nr XLII; Szyszka J. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwow�
skiej... – S. 142, 220–221; ZDM. – Wroclaw, 1975. – Cz. VIII: Dokumenty z lat 1435–1450, 
uzupełnienie: dokumenty z lat 1286–1442 / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. – S. 17–18, 
nr 2191).

7 мова йде про михайла зі Стрілищ, сина Прокопа, внука Васька Тептюковича. 
Останній набув Стрілища у ленне володіння 9 грудня 1375 р. разом із селами Вербіж та 
микитинці. Зусиллями синів Васька – Васька-молодшого і Прокопа – Стрілища у 1417 р. 
отримали маґдебурзьке право. михайло Прокопович згадується в актових документах 
середини XV ст. з приставками “зі Стрілищ” та “з Підбір’я”. Хоч він і міг фігурувати у 
розмежуванні 1422 р., не зовсім зрозуміло, чому документ згадує саме молодого (а може, 
й зовсім юного) михайла, а не його батька чи дядька (AGZ. – Lwów , 1875. – T. 5: Dyplo-�
mataryusz / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 12–13, nr X; AGZ. – Lwów, 1889. – T. 14. – 
S. 360, nr 2762 (21 II 1453); s. 473, nr 3532 (12 III 1456); s. 474, nr 3538 (2 IV 1456); s. 478, 
nr 3563 (17 V 1456); s. 481, nr 3576 (28 V 1456); AGZ XV. – S. 20, nr 130 (22 VII 1457); 
Materiały archiwalne, wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1605 roku / Wyd. 
A. Prochaska. – Lwów, 1890. – S. 25, 26, nr 35).
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– міхал Бучацький, галицький каштелян8 [“pan Michał z Buczacza hali��
ckiy [...] kasztellanowe”];

– Ян з Библа, перемишльський каштелян9 [“pan Jan z Bybła przemyskyi 
kasztellanowe”];

– Юрша Ходорівський, долинський староста10;
– Андрій Романовський11 [“pan Andrey z Romanowa starosta samborski12”];
8 Йдеться про міхала мусила (мужила) з Бучача, брата Теодорика Бучацького, сина 

міхала Авданця. Згідно з довідником “Urzędnicy województwa ruskiego...” мужило обіймав 
уряд галицького каштеляна з 1434 по 1437 рр. короткий період перед цим (впродовж 1434 р.) 
Бучацький був галицьким чашником. При цьому в переліку галицьких каштелянів міхал 
мужило вказаний першим, хоча укладачі довідника зазначають, що перші згадки перебу�
вання каштеляна в Галичі (звали його Сцібор Андреас) датуються 11 жовтня 1377 і 27 квіт�
ня 1378 рр. Насправді міхал мужило займав цей уряд задовго до 1434 р. Галицьким каште�
ляном його названо в документі про набуття села кросенки ще у 1419 р. (Михайловський В. 
Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. – к., 
2012. – C. 120, 126; AGZ. – Lwów, 1870. – T. 2 / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 11, nr VII; 
S. 12, nr VIII; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego 
w Bitburgu / Oprac. J. Tomaszewicz i M. Zdanek; red. W. Bukowski. – Kraków, 2004. – S. 23, 
nr 50; Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej… – T. 3. – Zesz. 1. – S. 39, nr 42; S. 42, nr 72).

9 Згідно з довідником “Urzędnicy województwa ruskiego...” перша згадка про пере�
мишльського каштеляна датується 2 травня 1433 р. На цій посаді фігурує миколай кміта 
(кмитич) з Вісьнича. Що ж до Яна з Библа, чи Яцка Бибельського, зауважимо, що він 
згадується в джерелах з 1437 по 1476 р. (у перемишльських ґродських актах за 1500 р. 
знаходимо згадку про покійного Яцка з Библа). На думку Сергія Пашина, Яцко помер між 
лютим 1476 і квітнем 1478 р., відтак станом на 1422 р. міг бути ще малолітнім. З 1449 по 
1476 рр. Яцко обіймав уряд перемишльського стольника, натомість про каштеляна Яна 
Бибельського згадок не виявлено (AGZ. – Lwów, 1886. – T. 11: Najdawniejsze zapiski sądów 
sanockich 1423–1462 / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 77, nr 556; Lwów, 1888. – T. 13: 
Najdawniejsze zapiski sądów przemyskich i przeworskiego 1436–1468 / Oprac. O. Pietruski, 
X. Liske. – S. 33, nr 388; Lwów, 1891. – T. 18: Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego prze�
myskiego 1469–1506 / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 127, nr 835; S. 416, nr 2818; Urzęd�
nicy dawnej Rzeczypospolitej… – T. 3. – Zesz. 1. – S. 10, 200, nr 1656; S. 241, nr 2047).

10 За даними довідника “Urzędnicy województwa ruskiego...”, Юрша Ходорівський 
утримував Долинську королівщину з 1472 по 1474 рр. Насправді, ще у 1470 р. Ходорів�
ський названий долинським тенутарієм (державцем) і фігурує в цій ролі до 1478 р. 
Станом на 1422 р. Юрша був або малолітнім, або ще взагалі не народився. Першу згадку 
про нього знаходимо в документі, датованому 27 жовтня 1444 р. про передачу в заставне 
володіння с. молодинче в Жидачівському повіті від братів Ходорівських Дмитру (Дани�
лу) Задеревацькому (каталог пергаментних документів Центрального державного істо�
ричного архіву УРСР у Львові 1233–1799 рр. / Уклад. О. купчинський, Е. Ружицький. – 
к., 1972. – С. 89, № 153; AGZ. – Lwów, 1891. – T. 15: Zapiski sądów lwowskich od r. 1457 
do r. 1500 / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 454, nr 3471; S. 489, nr MCCXVIII; Urzędnicy 
dawnej Rzeczypospolitej… – T. 3. – Zesz. 1. – S. 182–183, nr 1508).

11 Пошуком згадок про Андрія Романовського в корпусі опублікованих ґродських і 
земських актів займався свого часу Юзеф Відаєвич. Дослідник вказав на документи від 
4 червня 1437 і 4 червня 1439 р. (їх аналіз засвідчує, що йдеться про той самий акт з 
різним датуванням). Також Відаєвич звернув увагу на згадку про Андрія з Біща від 
19 травня 1441 р. (“Andrea de Bischcz”). На думку дослідника, ним міг бути як Андрій 
Романовський, так і звичайний мешканець містечка (AGZ. – Lwów, 1868. – T. 1: Dyplo-�
mataryusz / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 25, nr XVII; Lwów, 1887. – T. 12: Najdawniej�
sze zapiski sądów halickich 1435–1475 / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 28, nr 239; Lwów, 
1889. – T. 14. – S. 502, nr MDVIII). 

12 В опублікованому нами документі допущено помилку (ймовірно, копіїстом), 
оскільки самбірським старостою станом на 1422 рік був не Андрій Романовський, а 
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– Станіслав Давидовський13 [“pan Stanisław z Dawydowa”];
– Юхно Лагодовський [“pan Jucho z Łachodowa”]14;
– Юрко зі Львова, возний.
Документ містить найраніші серед виявлених згадки про села Глібовичі, 

Любешку15, малі Ланки, Свірж та Тучне (село Стоки вперше зафіксоване у 
документі 1417 р., і це датування не викликає заперечень16). 

В акті перелічено низку мікротопонімів: потоки Білий і Погарище, до�
лини Довга і Скриголови, ліси В’язовий, Довгий Тучнянський, монастирський 
і Скриголови, гора Вертеб (Вертеп), Чехова криниця, Узисерна (?), Дупна 

згаданий одразу за ним Станіслав з Давидова. На це вказує документ розмежування 
с. Стрілковичі з угіддями перемишльського православного владики, яке відбулося 21 січ�
ня 1422 р. Займав Давидовський уряд самбірського старости і роком раніше (AGZ. – 
Lwów, 1878. – T. 7: Dyplomataryusz / Oprac. O. Pietruski, X. Liske. – S. 64, nr 32; 
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej… – T. 3. – Zesz. 1. – S. 142, nr 1092).

13 Станіслав, він же Осташко, Давидовський був сином Григорія Тимстича (Тим�
шича), який впродовж 1355–1357 рр. отримав від казимира ІІІ низку поселень довкола 
Львова (Давидів, Нагірці, Горпин, Вирів, монастир). Представник руського роду, Осташ�
ко, починаючи з 20-х років XV ст., згадується в документах як Станіслав, що свідчить 
про ймовірне прийняття ним католицької віри. Читач може порівняти тексти документів 
за посиланням нижче – від 1 червня 1410 р. та 8 березня 1411 р. з актами від 4 серпня 
1421 р., 1 березня 1429 р., 21 жовтня 1431 р. та 5 (або 25) лютого 1433 р. Цікаво, що у 
вищезгаданому документі розмежування с. Стрілковичі від 21 січня 1422 р., Давидов�
ський ще названий Сташком (“Pan Staszko z Dawidowa”), а у квітневому розмежуванні – 
вже Станіславом (ЦДІАЛ. – Ф. 7: Жидачівський ґродський суд. – Оп. 1. – Спр. 79: Чисто�
ва книга донесень, 1696–1697 рр. – Арк. 773–774; AGZ. – Lwów, 1870. – T. 2. – S. 61–62, 
nr XXXVII; Lwów, 1878. – T. 7. – S. 63–65, nr 32; MK. – Sygn. 39. – S. 80–810 (= ZDM. – 
Wroclaw, 1975. – Cz. VII. – S. 387–388, nr 2126); Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i ziem�
scy lwowscy… – S. 150–152; MK. – Sygn. 46. – K. 42 v. – 43 (= ZDM. – Wrocław, 1974. – 
Cz. VI. – S. 340–341, nr 1756); MK. – Sygn. 85. – K. 358 v. – 361 v.; Sygn. 86. – K. 75–77; 
Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. – Warszawa, 1925. – S. 186; Wilamow-
ski M. Stanisław (Ostaszko) z Dawidowa (Dawidowski) h. Wilczekosy (Prus II) (zm. 1442/3) // 
Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa; Kraków, 2003. – T. XLII/1. – Zesz. 172. – S. 23; 
ZDM. – Wrocław, 1975. – Cz. VII. – S. 77–80, nr 1914; S. 260–261, nr 2033; S. 344, nr 2087; 
Wrocław, 1975. – Cz. VIII. – S. 357–358, nr 2534).

14 Юхно Лагодовський був сином Діонісія (Дениса) з Підгайців, згаданого в тексті 
маґдебурзького привілею для Глинян 1397 р. (AGZ. – Lwów, 1868. – T. 1. – S. 13, nr 10). 
За даними Адама Бонецького, у 1446 р. Юхно разом з братом Дмитром свідчив на до�
веденні шляхетства Цеперівських. Сам рід Лагодовських був окреслений як “de ruthenicali 
genologia”. Після 1456 р. згадок про Юхна дослідник не відшукав. Насправді Юхно 
востаннє згаданий в джерелах роком пізніше (AGZ. – Lwów, 1891. – T. 15. – S. 18, nr XLV; 
Herbarz Polski. – Warszawa, 1912. – Cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach 
szlacheckich / Ułożył i wydał A. Boniecki. – T. XV: Liwscy/Łopuscy. – S. 161).

15 Документ надання Пьотру Цебровському села Любша (Любешка), де, як 
вважається, міститься перша згадка про село, насправді був укладений рівно через 
50 років – 20 жовтня 1456 р., що вдалося з’ясувати польському дослідникові Янушу 
Шишці. На підставі ітинерарію казимира Яґеллончика (король підписав документ у 
Новому місті корчин) та згадки про підканцлера Яна з Бжеза (обіймав названий уряд 
впродовж 1455–1464 рр.), дослідник датував документ 21 жовтня 1456 р. (Szneider A. 
Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, statystyczym, topogra�
ficznym. – Lwów, 1874. – T. 2. – S. 352; Szyszka J. Formowanie i organizacja dóbr monarszych 
w ziemi lwowskiej... – S. 236, przyp. 255).

16 ZDM. – Wrocław, 1974. – Cz. VI. – S. 426, nr 1815.
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(Дубна) могилка. Назва “монастирський ліс” вказує на існування обителі в 
цій місцевості. Стосовно нього, а також деяких інших місцевостей (Дубна 
могила, Довга долина, Довгий Тучнянський ліс, а також “wierzchowiny Serny 
czyli wierzchu Uzy Serny”) можемо стверджувати, що їхні назви залишалися 
ужитковими щонайменше до кінця XVIII ст. (детальніше про це нижче).

Про документ згадують кілька дослідників – зокрема, названий вище 
кароль малечинський, а також Анджей Жакі, автор краєзнавчого нарису, 
присвяченого селу Свірж17. На відміну від малечинського, Жакі користувався 
реґестом, складеним на підставі опрацювання Теофілем Емілем модельським 
оригінального акта, який зберігався в Архіві Ординації родини Потоцьких в 
Ланьцуті18. Жакі отримав доступ до цього реґесту завдяки допомозі Юзефа 
Відаєвича19. 

Згадку про розмежування 1422 р. знаходимо у Йосифінському поземель-�
ному кадастрі села Тучне, а саме в описі межі (“стіни”) із с. Любешка (на це у 
нарисі про історію Тучного звернув увагу краєзнавець Василь Лаба20). У тек�
сті опису перелічено чимало мікротопонімів, згаданих в розмежуванні21. 

Впис документа до львівських ґродських актів зазнав пізніших виправ�
лень і дописів темнішим чорнилом. За записом в кінці акта “Lectt[um] cum 
originali copio [d]ie 16. Julii 1798”, здійсненим тим же чорнилом, припускаємо, 
що правки було внесено тією ж рукою і, найімовірніше, того самого дня. 

Таким чином, розмежувальний акт 1422 р., окрім інформації про топо�
німи та мікротопоніми, цікавий для нас ще й переліком організаторів і свід�
ків самого розмежування. Документ 1422 р. допоки є єдиним віднайденим 
свідченням про першого підкоморія Львівської землі михайла Градковича, 
львівського воєводу Бишка мзуровського та бібрківського державця мишка 
Внучека. Ще про кількох осіб, перелічених в акті, достеменно відомо з інших 
джерел, що станом на 1422 р. вони справді жили (Андрій Романовський, 
Станіслав Давидовський, Юхно Лагодовський) і займали названі в докумен�
ті уряди (руський староста Спитек Тарновський, галицький каштелян міхал 
Бучацький). Жив у 1422 р. і міг узяти участь у розмежуванні Пьотр Цебров�
ський, про якого точно знаємо, що він утримував у заставі королівське село 
Стоки, однак немає підтверджень, що в цей час в його тенуті додатково пере�

17 Żaki A. Świrz: Monografia historyczna kresowego miasteczka. – Kraków; Lublin, 
2011. – S. 13, 109–110 (przyp. 4).

18 У 1944 р. частину документів було вивезено Альфредом Потоцьким з Ланьцута 
спочатку до Австрії, а потім до Франції. Із залишків було сформовано зібрання Архіву 
Потоцьких з Ланьцута (Archiwum Potockich z Łańcuta) Головного архіву давніх актів у 
Варшаві. Впродовж 1994–2008 рр. низка справ повернулася до Польщі. Досі не повер�
неними, однак, залишаються бл. 400 пергаментних документів цього зібрання (Архивы 
Беларуси (http://archives.gov.by/Radzivily/Data/PL_AGAD_350.xml)).

19 Żaki A. Świrz. – S. 13, 109–110 (прим. 4).
20 Лаба В. Історія села Тучне. – Львів, 1996. – С. 5.
21 В описі меж згадується також королівський декрет від 1432 р., який виявити не 

вдалося (“Sciana od Lubeszki wsi Tuczny zaczyna sie podług granic oryginalnych anni 
1422 [...] jako y na fundamencie dekretu krolewskiego in ann[o] 1432do”). (ЦДІАЛ. – Ф. 19: 
Йосифінська метрика. – Оп. 9: Бережанський циркул. – Спр. 320: Ґрунтові метрики по�
земельного прибутку, описи земельних границь громади, правила фасіювання нив, су�
марії та ін. документи с. Тучне і Прибинь, 1787–1788 рр. – Арк. 60–60 зв.).
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бувала Любша (Любешка). З іншого боку, найімовірніше малолітніми були 
тоді михайло Тептюкович та Ян (Яцко) з Библа. Тим більше останній не міг 
обіймати у 1422 р. уряд перемишльського каштеляна (про що взагалі не ви�
явлено жодних свідчень). Нарешті, малолітнім або взагалі ще не народженим 
був на момент організації розмежування долинський староста Юрша Ходо�
рівський. Саме згадки про Яцка та Юршу спонукають нас до думки, що 
документ 1422 р. може бути фальшивим. 

За винятком уніфікації вживання великої та малої літери, внесення роз�
ділових знаків, опублікований нами документ максимально відтворює текст 
впису у ґродську книгу. кустодії (слова, що повторюються на межі двох 
сторінок) в тексті збережені у випадках, коли між ними присутні розбіжнос�
ті. Дописи на марґінесі із позначками про вставлення в основний текст, а 
також дописи над (поруч із) закресленнями виділяємо фігурними дужками і 
вміщуємо в основний текст. Дописи окремих пропущених літер виділяємо 
курсивом. Інформацію про правки тексту подаємо у посиланнях. У випадку, 
якщо неможливо розпізнати літеру, що була виправлена на іншу, вказуємо 
замість неї знак питання.

ДОкУмЕНТ

24 квітня 1422 р. – Розмежування королівських сіл Стоки і Любешка
від дідичних (Стрілки, Свірж, Глібовичі і Тучне) у Руській землі

Instrumenti certi vetusti ex Graeco idiomate in Polonicum transpositi 
granitierum inter bona regalia Stoki, Lubeszka ab una atq[ue] bona Stryłki,

Swirz, Hlebowice et Tuczne haereditariorum parte ab altera oblata*.
Ad officium et acta castrensia capitanealia Leopoliensia personaliter veniens nobilis 

Nicolaus Czaykowski obtulit eidem officio et ad acticandum porrexit instrumentum certum 
vetustum ex Graeco idiomate in Polonicum transpositum, granicierum inter bona regalia 
Stoki, Lubeszka ab una atq[ue] bona Stryłki, Swirz, Hlebowice et Tuczne haereditariorum 
parte ab altera de tenore verborum sequenti**.

Wo*** ymia Boh (sic) amin. A ze my panowe jako Tarnowskyi, woiewoda Sendomir�
skiy, zemly Ruskoy starosta holovny, || [с. 2328] Byszko Mzurowskiy woiewoda Lwow�
skiy4*, Mychaylo Hradkowicz podkomoryi Lwowskyi5*, kommissary hranycznyi od 
Władysława Bozey myłosty korola Polskoho6*, wełykoho kniazia Lytewskoho7* y innych 
mnohych zemłyi hospodara naszoho dana y naznaczena. A to mezy dobrymy korołewskimy 

* Переклад: Впис певного древнього документа з грецької мови на польську пере-�
кладеного про границі між коронними дібрами Стоки, Любешка, з одного боку, і 
дідичними дібрами Стрілки, Свірж, Глібовичі і Тучне – з іншого боку.

** Переклад: До уряду та львівських ґродських, старостинських актів особисто 
прийшов шляхетний миколай Чайковський, пред’явив цьому суду і запропонував за�
писати певний древній документ з грецької мови на польську перекладений про границі 
між коронними дібрами Стоки, Любешка з одного боку і дідичними дібрами Стрілки, 
Свірж, Глібовичі і Тучне – з іншого боку, з наступним змістом.

*** Слово виправлено, первісно Woy.
4* Слово виправлено, первісно Zwowskiy.
5* Слово виправлено, первісно Zwowskyi.
6* Слово виправлено, первісно Polskocho.
7* Слово виправлено, первісно Zytewskoho.
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Stokamy y Lubszeiu* sełmy z odney storony, a mezy dobry Strełkami, Swerzom, Hlibo�
wyczamy** y*** Tucznym, sełmy didycznymy pana Hliba z Romanowa Swirskoho4*, wo�
iewody Halickoho, Terebowelskoho5* y Kołomyiskoho starosty, a to z druhoiey storony. 
Czynymo widomo tym łystom naszym kommyssarskim wsim, tak teper jako y na potym 
buduczym, komusz toho nadobe budet widaty. Ize iesmo za roskazanyiem korołewskim 
mezy sełmy spomynanymy6* tym sposobom nizsze opysanym uczynyły hranyciu. Napered 
wydały iesmo pozwy tak na pana Petra Cebrowskoho, derzawcu seł Stokow y Lubszey 
korołewskich perereczenych, iako y na pana woiewodu perereczenoho, seł Stryłkow, 
Swerza7*, Hlibowycz y Tucznoho didicza, tak tysz8* y na pana Myska Wnuczka, Staroy9* 
Bubrky y na Małyi Łanky seła prozwanoho derzawcu || [с. 2329] takze to naroznoho 
stewozyka (?), szczoby na den nyneyszy na reczenych stenach stanuły. Y10* z starczy swoy�
mi wiry hodnymy sioł perereczenych stanuwszy, szczosz wony uczynyły y pod Bełym 
Potokom, kuda wełmy małyi potoczok wpał, z odnu storonu u stin pan Cebrowskyi od 
Stok seła11*, a pan Mysko Wnuczko od Lankow12* seła na druhoy storoni tohosz potoczka 
{reczony Poharyszcza perwey pod samym sełom w loke Beły potoczek}13*. {Poharyszcza 
samoho, u styn z starcami swoymi, a na protyw nych za Bełym potokom tuz pretiw temusz 
u styn Pohoryszcu tohosz potoczka}. Pan woiewoda z swoymy starcamy Stok swoich 
obłyczne stanuły y styny zhodływe naroznyie sobi pryznały, na kotorym meyscu my 
kommissare zwerchnosc y władzu naszu kommissarskuiu Jurkowy woznomu zy Lwowa14* 
kazały iesmo podłoch prawa obwołały y komoru syiu z rozkazu korolewskui15* peczatiu 
zapeczetowanuiu dla lepszoy wiry czerty weliły16* iesmo. A koli nichto ne pereczył prysie�
hy starcow ze wsech seł wyzszey spomynanych, tak korołewskich17*, jako y pana woiewo�
dynych na sprawedływoie wedenyie y sprawedliwych hranyc pokazowanie wysłuchały 
iesmo. A my wo ymia Chrystowo po prysiezy starzow za yzdy (?) oboch || [с. 2330] storon 
obaczywszy hranyciu iesmo18* na tom ze miyscu19* sten zhodne przyznanym. Poczały iesmo 
y try kopcy hranyczny narozny, na tom boczy Byłocho Potoka, gde20* Stoky z Lankami21*, 
lezał odyn Stockyi kopec naroznyi u stin tohosz potoczka, lubo bołotcza spomynanoho 

* Фразу виправлено, первісно Stokami y Zubszeiu.
** Слово виправлено, первісно Hlibo?yczamy.
*** Далі закреслено літеру o.
4* Слово виправлено, первісно Swirskocho.
5* Слово виправлено, первісно Zerebowelskoho.
6* Слово виправлено, первісно spomynanymi.
7* Слово виправлено, первісно Swirza.
8* Далі закреслено повтор слів tak tysz.
9* Фразу виправлено, первісно Wyska Wnuczka, starosty (?).
10* Літеру дописано в речення пізніше темнішим чорнилом.
11* Слово виправлено, первісно sela.
12* Слово виправлено, первісно Jankow (?).
13* Далі слідує закреслений фрагмент: Pan woiewoda z swoymy starcamy swoymy (a 

na protywnych za Bełym potokom, tuz protyw tomusz u stin Poharyszcza tohoz potoczka).
14* Слово виправлено, первісно Zwowa.
15* Фразу виправлено, первісно rozkazy korolewsky. Темнішим чорнилом змінено на 

rozkazu korolewskuiu, після чого додатково закреслено останню літеру.
16* Слово виправлено, первісно woliły.
17* Слово виправлено, первісно korolewskich.
18* Фразу виправлено, первісно obyczywszy hranyciu iesmio.
19* Слово виправлено, первісно mieyscu.
20* Слово виправлено, первісно hde.
21* Слово виправлено, первісно Jankami (?).
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Poharyszcza od Stokow. A druhoy* kopec po druhuiu storonu tohosz Poharyszcza Łanny�
ckiy nad Bełym ze Potokom od Łankow. Y tretyi ze kopec za Biłym** Potokom protyw 
tomusz u styn Poharyszcza spomynanoho Strzełkowskiy usypali iesmo, hde tamze zarazom 
stinu*** Łanyckuiu naroznuiu powerchli iesmo. A mezy Stokamy da Strełkamy hranyczyli 
iesmo tym sposobom. Na persze od tych troch kopcow, czeresz nas usypanych, hory Bi�
łym4* Potokom na wschod słonca obernuwszy iesmosia, a po prawoy rucy Steckuiu (sic) 
stinu, a po liwoy rucy Bełoho Potoka. Strzełkowskuiu stenu5* zostawyli iesmo, kotoroy ze 
tot Bełyi Potok perereczonyi maiet Stockiy grunt od dydyczyny Stryłok seła, az6* po weły�
kuiu Dołynu Skrychołowy perereczonuiu7* rozhranyczały y rozdelały na wiky8*. A od sioł 
seredynoiu, to isz Dołyny Skryhołowy iduczy do kirnyczki pryiehały iesmo, u koto�
ryi || [с. 2331] u kotoriy kirnyczky9* stenu strełkowskuiu10* pokynuły iesmo. A Stokamy 
sełom korolewskim tuiu hranyciu wyzszey opysanuiu mezy11* Swerzom sełom konczyli 
iesmo. A to tym sposobom jechali iesmo seredynoiu to isz Dołyny Skryhołowy od kyrnycz�
ky perereczynoi az na werch hory na dorohu pod łesok Skryhołowy12*. Kotorey łesok13* po 
prawoy rucy na wschod słonca, stoiaczy do Stokow zostawyły14* iesmo, pod kotorym 
łiskom15* na rozi tohosz łeska na werh hory kopec usypały iesmo y chrest hranycznyi na 
duby nałeszaly16* iesmo. Od kotoroho kopica y łeska wspomynanoho obernuły17* iesmo 
siana połudne doroszkoiu czynieczy kopcy y nałeszy mezy Stokamy da Swerzom seły y 
pryiechały18* iesmo do łeska Hlibowskoho prozwanoy Wiazowyi Łesok19*. U kotorohosz 
to roku lesku20* stenu seła Swerza21* pokynuły iesmo. A hranyciu smoze mezy tym ze sełom 
Stokamy a Hlibowyczamy poczały22* iesmo. A to tym sposobom zostawyly23* iesmo po łe�
wuy rucy Łesok Wiazowey24* wes do Hlibowycz, a seredynoiu dołyny, szczo sia wzieła od 
tohosz Wiazowoho Łesku spomynanoho, ostawuiuiczy || [с. 2332] po prawoiey rucy Sto�
ckuiu, a po zewoiey (sic) rucy Hlibowskuiu stenu. Dołom toiusz dołynoiu yduczy, pryie�
chali iesmo do Dołhoy tak prozwanoy Dołyny, kotoraia sie wzieła nad sełom Stokamy y25* 

* Слово виправлено, первісно druhey.
** Слово виправлено, первісно Bełym.
*** Слово виправлено, первісно stiniu.
4* Слово виправлено, первісно Bełym.
5* Слово виправлено, первісно stinu.
6* Слово виправлено, первісно acz.
7* Слово виправлено, первісно perereczynuiu.
8* Слово виправлено, первісно weky.
9* Фразу виправлено, первісно kotoroy krynyczky.
10* Слово виправлено, первісно strzełkowskuiu.
11* Слово виправлено, первісно me?y.
12* Фразу виправлено, первісно porohu pod lesok Skryhołozy.
13* Слово виправлено, первісно lesok.
14* Слово виправлено, первісно zostawyli.
15* Слово виправлено, первісно leskom.
16* Слово виправлено, первісно nałeszali.
17* Слово виправлено, первісно obernuli.
18* Слово виправлено, первісно pryiechali.
19* Фразу виправлено, первісно pozwaney Wiazowyi Lesok.
20* Слово виправлено, первісно jesku (?).
21* Слово виправлено, первісно Swirza.
22* Слово виправлено, первісно poczali.
23* Слово виправлено, первісно zostawyli.
24* Фразу виправлено, первісно lewuy rucy Lesok Wzazowey.
25* Далі слідує закреслена літера j.
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idet* az (?) do Lubszey seła korołewskocho, kotoro iz to Dołhoy Dołyny seredynoiu na 
połudne, yduczy po prawoy rucy Stockuiu, a po łewoy rucy Chlibowskuiu stenu zosta�
wuiuczy. A ze do Czechowoiey kyrnycy**, kotoraia tulko (sic) sama na toiey Dołhoy 
Doline*** iest y tam ze w bołotce sama pornuła. A od toho takze na połudne yduczy sere�
dynoiu, to iescz Dołyny Dołhoy, nihde z ney ne wystupuiuczy, a ze do perechrestia4* dwoch 
doroch. Odyna doroha, szczo z seła Stokow do Lubsze5* {y ta y ydet} druhaia czerez totu 
perehrestnuiu, szczo ydet z Hlibowycz6* do Sernyk, seła pana Wnuczkowa, pryiechali 
iesmo. Y kotoruiusz to seredynoiu dołyny, sczo sia wzieła od Łesku Wiazowoho Hli�
bowskoho perereczonoho na zady y po seredynu, toisz Dołhoy Dołyny o Czechowuiu 
kyrnyciu y to perechestie (sic) spomynaneie mezy Stokamy sełom korolewskim, a mezy 
Hlibowyczamy sełom pana woiewodynym dedycznym za weczne znaky hranycz poło�
zyliesmo || [с. 2333] połozyłyesmo y weczne kładam. Y7* {pry tymze} perehrestiu, tak 
Stockuiu, jako Hlibowskuiu stinu zostawyły iesmo. A mezy Lubszeiu pana Petra8* Ce�
browskoho derzawczy z odney storony, a mezy Tucznym sełom, hranyczy poczały iesmo 
y kopec hranycznyi na perechrestiu doroch wspomynanych, rozdyłaiuczy seło9* Lubszu 
korolewskuiu od Tucznoho, usypały iesmo. A odtoł pered się (?) na połudne toieiusz Do�
łhoiu wełykoiu Dołynoiu mało poichawszy, a po lewoy rucy na hory Lesok reczeny Doł�
hyi Tucznanskyi od Tucznoho zostawywszy na prykruiu y wysokuiu horu ponad Dołhoiu 
Dołynoiu na połudnez (sic) yduczy, kopec na uboczy usypawszy, wyiehaly10* iesmo koto�
ruiusz Dołhoju Dołynu ne raz perereczonu wsiu. Pod toiusz horu prykruiu do Lubszey11* 
seła pana Cebrewskoho (sic) zostawyłi iesmo weczne, a werchom toieisz12* hory na połu�
dne yduczy, szczo sie hora ku Dołhoy wełykoy Dołyni swoimi dołynami pochyłyłą13* 
{wsioch} my my (sic) do Lubszey14* zostawyły y prysudyły15* wecznie. A sczo sia hora 
toia16* {z jey} dołynami ku recy Swerzowey pochyłyła17* {wsioch} my my (sic) zostawy�
ły y prysudyły18*, iak ze zostawiaiemo y przysuzaiomo wecznie || [с. 2334] weczne19* do 
seła Tucznoho. Kotoroiusz to seredynoiu y werchom hory hranycznym na poludnez ydy�
czy do Mohył, a od tych Mohył czerez rozneie dorohy iduczy do druhych mohył20* pod 

* Далі слідує закреслений фрагмент: seredynoiu na połudne iduczy.
** Слово виправлено, первісно kyrnyci.
*** Слово виправлено, первісно Dolino.
4* Слово виправлено, первісно perechrescia.
5* Далі слідує закреслений фрагмент: y ta y ydeł.
6* Слово виправлено, первісно Hlibowicz.
7* Далі слідує закреслене слово przytunze.
8* Слово виправлено, первісно Peatom. Темнішим чорнилом спочатку викреслено 

літеру а, після чого остаточно виправлено на Petra.
9* Далі слідує закреслена літера Z.
10* Слово виправлено, первісно wyiehali.
11* Слово виправлено, первісно Zubszey або Jubszey.
12* Слово виправлено, первісно toiersz.
13* Слово виправлено, первісно pochyliła. Далі слідує закреслений фрагмент i wcz.
14* Слово виправлено, первісно Zybszey.
15* Слово виправлено, первісно przysudyły.
16* Далі слідує закреслене слово tey.
17* Фразу виправлено, первісно Swerzywyi ochyłyła. Далі слідує закреслене слово 

wsies.
18* Слово виправлено, первісно przysudyły.
19* Слово виправлено, первісно wecznie.
20* Слово виправлено, первісно mochył.
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wełykyi* Lis reczenyi Manastyrskyi. Mezy kotorymy mohyłamy nedałekoz toho lisa** 
buduczymy jest Dupnaia Mohyłka, pryiehali iesmo y kotoryisz to perwszoy mohyły y 
toiey druhoy, pod Lisom*** Manasterskim, szczo sut na samym werhu hory spomynanei4*. 
Z toiu Dupnoiu Mochyłoiu spomynanuiu za weczny znak hranycznyi mezy Lubszeiu, a 
Tuczny seły kłedomo. Y od tych mohył y toi Dupnoi Mohyły jechali iesmo5* na połudne 
w Lis wełykyi Manasterskiy werchom toieisz hory, w kotorym lisie kopczy iesmo sypały 
y na łesy rubały. A ze do werhu Sernyc u Zyserni (?) reczonoy, kotoraia sie pod toiusz 
horoiu Werteb po prawoy rucy wzieła, przyiechali iesmo. Na kotorym meyscu6* pan Mihał 
swoimy7* stoiał, y stynu starcowe joho przysiahszy, Lubeszkuiu, Tucznianskuiu y tretuiu 
seła swoieho Stryłysk didycznuiu8* przyznały y pan Michał Strzylnyckiy daley hranyczy�
ty nedopustył. Na kotorym mescu9* my try kopcy, odyn Lubeskiy10*, druhyi Tucznanskiy, 
a tretyi Strylnyckiy11* usypały iesmo. A konec hranyciom, wyzey opysanym, woznomu 
kazawszy obwołały mociu naszeho korola da y naszeiu kommissarskuiu || [с. 2335] uczy�
nili iesmo y toty hraniczy weczne trwaty12* czynemy y skazuiemy. Działo się to w lisie, 
na mescu u Zysernic reczenym, na skonczeniie hranyc wyzey opysanym, w piatnyciu po 
swiatym Juri13* blizszuiu, pod lity Rozdestwa Chrystowa tysiacza czeterysta dwadciat 
wtoroho14*. Pry tym buły wielmozny, a urozonyi15* panowe, pan Michał z Buczacza Hali�
ckiy, pan Jan z Bybła Przemyskyi kasztellanowe, pan Jursza z Chodorostawu Dołymskiy 
(sic) starosta, {pan Andrey z Romanowa starosta} Samborsky16* i pan Stanisław z Dawy�
dowa, pan Jucho (sic) z Łachodowa, Jurko woznyi zy Lwowa17*, da y starcy prysiahły y 
innych mnoho. A my dla lepszoy wiry peczety naszy kommissarsky zawisyły18* iesmo.

Lectt[um] cum originali copio [d]ie 16. Julii 179819*.
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Богдан Смерека (Львів). Розмежування сіл у Руській землі у 1422 році
У статті розглянуто акт розмежування 1422 року між кількома королівськими і 

приватними селами у Руській землі (з 1434 р. – Львівська земля Руського воєвод�
ства). Написаний староукраїнською мовою, документ, окрім згадок про топоніми, 
фіксує низку осіб, про яких практично нічого не повідомляють інші джерела. Поряд 
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Розмежування сіл у Руській землі у 1422 році

із цим, фіксація Яна Бибельського (названого тут “перемишльським каштеляном”) 
та долинського старости Юрші Ходорівського, який утримував цю королівщину в 
заставі у 70-х роках XV ст., змушує замислитись як над правильністю датування 
розмежувального акта, так і над його автентичністю. Стаття супроводжується пу�
блікацією документа.

Ключові слова: розмежування, староукраїнська мова, Руська земля.

Bohdan Smereka (Lviv). Demarcation of the Villages in the Ruthenian Land 
(1422)

The article introduces a record of demarcation in 1422 between several royal and 
private villages in the Ruthenian land (since 1434 it was the Lviv land of the Ruthenian 
palatinate). Written in Old Ukrainian, the document, in addition to the geographical 
places, mentions the number of persons who were almost unknown in other sources. At 
the same time, the reference of Jan Bibelski (referred to here as “castellan of Peremyshl”) 
and Lease-holder Yursha Khodorivsky of Dolyna, who held this territory as pledge in the 
1470s, raises doubts about both the correctness of the date of the demarcation act, and its 
authenticity.

Keywords: demarcation, Old Ukrainian language, Ruthenian land.


