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ПАРОДІЇ І ЖАРТИ 
В АКТОВИХ КНИГАХ ЖИТОМИРА ТА ЛУЦЬКА 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XYII ст.

Поруч із серйозними творами в давньому українському письменстві 
побутували гумористичні (інтермедії, травестії, сатири, «нищенські вір
ші» мандрівних дяків тощо), яким належала суттєва роль у творенні 
нової жанрово-стильової системи, співзвучної переходові до духовних 
запитів нового часу. Віршова гумористична спадщина зібрана й вивчена 
досить повно, тим часом як її прозові варіанти ще чекають і на публіка
ції, і на дослідника. Потреба в розшуках та вивченні прозових гумористич
них творів підсилюється неабияким інтересом сучасного літературо
знавства до дрібних оповідних форм (легенд, притч, фацецій, байок, анек
дотів), розвиток яких прискорював секуляризацію української культури, 
сприяючи виділенню з синкретичної писемності нових літературних жан
рів, істотних для дальшої еволюції словесної творчості х.

Метою цієї публікації є попереднє ознайомлення читача з кількома 
зразками жартів та пародій, що записувалися їх авторами — канцеля
ристами — до судово-адміністративних книг * Волині й Наддніпрянщи
ни впродовж першої половини — середини XVII ст. Предметом спеціаль
ного дослідження ці пам’ятки досі не були. Єдина публікація одного з 
поданих нижче жартів (№ 14) з коротким переднім словом здійснена 
П. Шеболдаєвим 1885 р. на сторінках «Киевской старины» 2. Зважаючи на 
певні неточності у передачі тексту, видалося доцільним її повторити. Ще 
один канцелярський жарт віршованої форми (польською мовою) опублі
кував у «Киевской старине» О. Левицький, додавши до публікації дещо 
ширші відомості про тематику пародійної творчості в канцеляріях Пра
вобережної України XVII ст. 3 На жаль, автор, досвідчений архівіст-прак- 
тик, як ніхто, обізнаний зі складом актових книг, не зазначив місцезна
ходження згадуваних ним пам’яток, тож немає певності, що усі з них 
пощастило відшукати. Тому донині лишається актуальним вичерпне вияв
лення жартівливих актів, у тому числі й тих, про які згадував О. Леви
цький 4.

Традиція канцелярських жартів і пародіювання виникла в середо
вищі, котре з повною підставою можна розцінювати як демократичне. 
Функції давньої канцелярії, найважливішої складової ланки замкової чи 
земської адміністрації, не обмежувались вузькою сферою чиновницьких 
обов'язків., характерних для нормованих канцелярських служб пізніших 
часів. Канцелярія виконувала роль своєрідного осередку публічного жит
тя конкретного регіону. Крім робіт, пов’язаних з протоколюванням і

* Загальновживана, хоч і не бездоганна з погляду на термінологічну точність 
назва цих книг — «актові книги».
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юридичним оформленням судових процесів, вона виконувала нотаріальні 
обов’язки, оскільки самі книги мали не лише судовий, але й нотаріаль
ний характер. У зв’язку з цим саме тут, у присутності численних свідків, 
оформлялися різноманітні майнові угоди. Тут фіксувалися строкаті при
сяги, що широко супроводжували тогочасний побут; звідси йшла відпра
ва екзекуцій; сюди на офіційне збереження до розслідування й судового 
розгляду пред’являлися спірні речі та докази («лице») злочинців. При 
канцеляріях зберігалися земські й міські привілеї, передані на схованку 
обивателями цінні речі, гроші та документи. Сюди ж надходили урядові 
ухвали оборонного, поборового і привілейного змісту, публічне обнаро
дування яких покладалося на обов’язки замкових урядів. Тобто узагаль
нено можна сказати, що всі.новини, які могли хвилювати шляхетський і 
міщанський загал, стікалися сюди, проходячи через «перші руки» канце
ляристів: писарів, старших підписків (з 4О-х років XVII ст. вони почина
ють називатися «регентами»), молодших підписків.

На канцелярських службах, не враховуючи посад земських писа
рів — представників вищих суспільних прошарків,— шукала засобів 
до прожиття дрібна шляхта. З кінця XVI ст. вона починає витісняти з 
канцелярій традиційних дяків давнини — бояр та міщан. Цей процес був 
тривалим: в інструкціях волинським шляхетським послам на сейм ще 
1631 та 1640 pp. значиться вимога спеціальної сеймової постанови про те, 
щоб підписки гродів і земств були особами шляхетського стану 5. Це зай
вий раз підтверджує, що соціальний склад канцеляристів Волині й Над
дніпрянщини до середини XVII ст. залишався строкатим, хоча й очевид
на кількісна перевага вихідців із безземельної шляхти. Остання, як відо
мо, не володіла іншим майном, крім шляхетського титулу і вправного пе
ра. Варто нагадати, що давній канцелярист — це не лише писар, але й 
особа з певною сумою юридичних знань, яка усну заяву далекої від юрис
пруденції сторони перетворює на вправний, насичений параграфами Ста
туту діловий акт. Свої писарські та юридичні «університети» юнаки про
ходили при тих-таки канцеляріях, починаючи з учнівських обов’язків 
«хлоп'яти» чи «виростка» при писарі або досвідченому підпискові й посту
пово опановуючи «стилюм канцелярії руської», що, як цікаво зазначити, 
перегукується з традиційними етапами учнівства й підмайстрівства в це
ховому ремеслі.

Досягши відповідної юридичної кваліфікації, підписки, крім безпо
середніх обов’язків при канцеляріях, вели широку адвокатську практику 
в усіх судових осередках, де діяло литовсько-руське право: у Вінниці, 
Києві, Луцьку, Кременці та Володимирі, а також на апеляційних проце
сах руських каденцій Люблінського трибуналу. На кінець XVI — поча
ток XVII ст. припадає й формування перших своєрідних «династій» неза
можної шляхти, для яких канцелярський хліб ставав родинною традицією. 
На Волині, наприклад, це — родини Дворецький, Мисевських, Бруяк, 
Бобриковичів, Городиських, Божкевичів та ін., на Київщині — Бара- 
новських, Васьковських, Верещак, Виговських, Дідковських, Думин- 
ських, Невмирицьких, на Брацлавщині — Миньковських і т. д. Поява 
«канцелярських династій» дає підставу говорити про виникнення специ
фічного прошарку, засобом існування для якого була розумова праця, 
не пов’язана з конфесійною сферою. Тобто, саме в канцелярсько-юридич
ному середовищі (а канцелярія і право в тогочасному розумінні невід
дільні поняття) виникає підгрунтя для формування світської інтелігенції. 
Ця «протоінтелігенція», походячи переважно з дрібношляхетського се
редовища, не протиставлена низам. Канцеляристи нерідко виступали в ро
лі вчителів міських шкіл 6; представники «канцелярських родин» попов
нювали лави писарів Війська Запорозького. Серед останніх, наприклад,—



Лаврентій Пашковський, Михайло Миньковський, Данило Думинський, 
Іван Невмирицький, Миколай Бруяка та ін.

Штат підписків і «хлоп'ят» у канцеляріях становив у середньому 
5—8 чоловік. Середовище неімущої, освіченої і, зважаючи на шляхет
ський стан, відносно незалежної молоді, яка однаково вправно володіла 
пером і шаблею й чия молода енергія потребувала виходу не лише в кан
целярській ретельності, мало свої далекі від статечності особливості. 
Характерними для канцелярського побуту були, наприклад, бійки з 
обивателями, поєдинки, ризиковані пригоди і, як наслідок, численні 
скарги старших підписків на молодь, яка лише «по весіллях їздить, не 
дбаючи про обов'язок» 7, або толочиться по господах, замість переписува
ти книги» 8. Природними для такого середовища були і «службові розва
ги», що виливалися в пародіювання стереотипів актової мови. Остання 
обставина полегшувалась тим, що в зошитах, куди начисто переписува
лися судові й майнові акти, часто лишалися незаповненими частини арку
шів, недостатні для вписання повного акту.

Пародії і жарти, що публікуються, походять, за єдиним винятком, 
з житомирської та луцької замкових канцелярій. Вінницькі й київські 
тогочасні книги не збереглися. Проте вірогідно, що канцелярська твор
чість розвивалася й тут. Це підтверджує скопійований Й. Єрличем «диво
вижний для читання», за визначенням автора, акт 1648 p., який пародіює 
угоду між паном Гожим та паном Нікчемним: Гожий, якому набридли 
спроби Нікчемного удавати з себе гожого, позиває останнього до суду 9.

Про безсумнівне авторство жартів можна говорити лише для мініа
тюр під № 5 та 6. Вони належать, як свідчить згадка у мініатюрі під № 
житомирському підписку Захаріяшу Івановичу Дідковському (точніше — 
Петровичу-Дідковському). Як підписок Житомирської замкової канцеля
рії Захаріяш Дідковський зафіксований під 1629 р. 1а; 1635 р. він згаду
ється як адвокат п , а далі його доля не простежується. Можна хіба дода
ти, що Дідковські, виходці з околичної овруцької шляхти-бояр, складали 
якраз одну з «канцелярських родин» Київщини. Зокрема, 1617 р. якийсь 
Дідковський був київським земським підписком 12, а наприкінці XVII ст. 
уславлений адвокат, регент гродського суду Київського воєводства Сте
фан Дідковський вів у Варшаві майже 14-річну справу овруцької око
личної шляхти проти утисків з боку овруцького королівського ста
рости 13.

«Товариш і колега» Дідковського, співучасник серії жартів, датова
них 1636 р. *, Адам Чорнолузький, який згодом став київським грод- 
ським, а з 1655 р.— володимирським гродським писарем и . Кількох Чорно- 
лузьких зустрічаємо на канцелярських посадах у Києві й Кременці, по
чинаючи з 1602 р. 15

Наступний спалах житомирської канцелярської творчості припадає 
на 1643 р. Учасниками її були Федір Щербина, автор жартівливої проте
стації під № 8, та Іван Закусило. Перший з них був племінником київ
ського гродського підписка, потім овруцького замкового писаря (1629— 
1635) Вацлава Щербини 16. Іван Закусило з часом став овруцьким замко
вим підписком (1645—1646) 17. Далі сліди обох губляться. Обидва похо
дять з київських малоземельних шляхетських родин, зокрема Закусило, 
як і Дідковський — з овруцької околичної шляхти.

* Два опублікованих тут жарти не охоплюють усієї творчості З. Дідковського. 
У цій же актовій книзі є ще кілька жартівливих заяв, як, наприклад, розписка за 
борг на три золотих, складена у  відповідності з борговим формуляром, вживаним прн 
позичці великих грошових сум. Свідки в цьому документі мають промовисті імена: 
Спневич і Нестрат.
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У жартах Щербини і Закусила фігурують, окрім них самих, ще три 
персонажі: Явтух Смалевич (Смаль, Смальський), Вацлав Кохнович та 
Іван (він же Вацлав) Хохольський «або ж Мужикович». Що стосується 
останнього, то схоже, що це — жартівливий криптонім імені Вацлава 
Кохновича, житомирського бакаляра, приятеля жартівників-канцелярис- 
тів. Зайве казати, що села «Смалі» і «Хохолт , під якими титулуються в 
жартах «пан Явтух на Смалях Смальський» та «пан Іван на Хохолях Хо- 
хольськийь, насправді ніколи не існували.

Що стосується жартів луцького походження 1630 р. (№ 4, 5), то одно
значно їхнє авторство встановити важко. Актова книга під № 173 за цей 
рік насичена пародійними записами, в яких у ролі дійових осіб чи свідків 
фігурує понад ЗО осіб. Частина з них наділена явно вигаданими прізвись
ками на зразок: Хамуркович, Люлькович, Мирквас Виловський, Дем’яв 
Юпітер Вилговський, «Григорій Суминович, обиватель землі Неслихансь- 
коїь. У інших — пародійно змінені імена при збереженні реальни^с прі
звищ (Ульріх Гуляницький, Гектор Ольшамовський) або спотворені прі
звища (наприклад, адвоката Миколу Рожковського жартуни іменують о 
«Ражкою», то «Ряшкою» чи «Раиікою»). Найхимерніїних модифікацій за
знало ім’я адвоката Яна Козловича-Кміти, який виступає у пародіях як 
«Генрік Ульріх Козлович Я н Кміта», «Ян речоний Гектор Козлович Кмі- 
та»г «Ян Козлякович Пронскович Олицький», «Козел Кміта» (можливо, 
він же — це «Герцик Ульріх Мархачъ з акту, що публікується під № 4). 
Ця обставина разом з тим фактом, що нібито від його імені подано для 
запису до книги більшість жартів, дозволяє припускати, що саме Козле- 
вич-Кміта був їхнім автором. Є згадка, що він походив «з Городенсько- 
го повіту, де його матка меиікае», тобто був виходцем з Гродненщиь-и 
(Білорусь)18. Однак неясно, чи правомірно ототожнювати Козловича- 
Кміту з тим Кмітою, котрий у 1629 р. як слуга князя Домініка Заслав- 
ського володів княжим селом Дубівка Степанської волості 19. Останнє ціл
ком імовірно, бо, не маючи «осілості», тобто землеволодіння, шляхтич не 
міг провадити адвокатури. З іншого боку, в актах є натяк на зв’язок Коз
ловича-Кміти з князями Пронськими, про що свідчить його* жартівливе 
прізвисько «Пронскович». Автор даної публікації сподівається, що на це 
та інші питання вдасться відповісти у майбутньому, в процесі підготовки 
до видання повного корпусу жартівливих актів.

Концентрація пародійної творчості в Луцьку та Житомирі (тради
ційному «пригородку» Києва) не випадкова. Київ і Луцьк як рівноцінні 
за значенням адміністративні столиці (Луцьк — для Волині, Київ — для 
Наддніпрянщини) були центрами нової міської культури, що формува
лась наприкінці XVI — на початку XVII ст.'Саме тут діють найкрупніші 
на Правобережжі братські школи, тут концентрується активне духовне 
життя. З луцького культурного осередку, який із занепадом потужного 
острозького гуртка стає його замінником на Волині, виходять поети 
Ян Жоравницький — автор найдавнішої відомої пам’ятки сатиричного 
українського віршування 1575 p., Степан Полумеркович, Давид Андрее
вич, Данило Братковський. Роль Києва як провідного культурного цент
ру загальновідома. Саме тут у першій чверті XVII ст. завдяки діяльності 
Лаврського вченого гуртка зосереджується не лише шкільна освіта й 
друкарська справа, але й літературне життя тодішньої України. Природ
но, що саме в Луцьку та Києві, на тлі нових проявів ментальності вини
кають і перші спроби відображення дійсності у пародійному ракурсі, 
навиворіт до її серйозного сприйняття. Таке явище, назване Д. С. Лиха- 
човим «інтелектуальною опозицією духові часу» 20. характерне для бага
тьох літератур на певній стадії їх розвитку й символізує демократизацію 
літературного процесу. Пародійна література є демократичною вже п
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своїй суті, оскільки переводить у низький план все високе і серйозне з 
ідеології верхів. Не регламентована етикетом серйозних жанрів, однако
во далека як від принципових релігійних і політичних суперечок, так і 
від філософських роздумів, вона базується на неприхованій вигадці і ні
чим не стримуваній грі уяви. Її призначення — рекреативне; комічний 
ефект досягається завдяки прийому перелицювання загальноприйнятої 
ієрархії цінностей. Саме так, на руйнуванні звичних логічних зв’язків 
побудовані орації і : травестії мандрівних дяків, для яких основним об’єк
том жарту служать церковно-релігійні сюжети, зведені до рівня побу
тових епізодів, насичених комічними ситуаціями 21. Канцелярська гумо
ристика теж спирається на контраст форми і змісту. Як і для мандрівних 
дяків, темою жартів є найближчий предмет: там — шкільна премудрість, 
замішана на церковній історії, тут — публічне життя, процедура судо
чинства і канцелярський побут. Поєднання документального викладу 
з відверто неправдоподібними або карикатурно заниженими ситуаціями 
створює комічний ефект, особливо контрастний на тлі узвичаєного акто
вого формуляра.

До актових книг пародії і жарти записані під заголовками, що відпо 
відали різновидам тогочасної судової документації: «протестація», «опо
відання», «акт», «зиск» і т. д. Що ж до репертуару жартів, умовно обрам
лених стандартними дефініціями, то в ньому можна виділити чотири 
тематичних групи. Перша, найчисленніша, охоплює гумористичні мініа
тюри, які обігрують коротенькі забавні епізоди, видаючи їх за цілком 
достовірні (пор. № 1, 2). Більшість з них присвячено канцелярському 
побуту. Підписки підсміюються один над другим то за погане володіння 
польською мовою (№ 8), то за те, що котрийсь, «геть не пам’ятаючи па 
право посполите», зіпсував зошит паперу і цілий день спав (№ 10). Об’єк
том гумористичної мініатюри стає сцена жартівливої бійки на ринку між 
канцеляристом-«полятуком» і місцевим бакаляром (№ 13), пародійна скар
га того ж таки бакаляра «не відати, на кого, і про що, і за що» (№ 9).

Другу тематичну групу жартів складають алегоричні сюжети, на
ближені за жанровою ознакою до казок або гумористичних пісень, де 
в ролі дійових осіб виступають тварини 22. «Тваринний маскарад», пере
несений у повсякденні для тогочасного суспільного побуту ситуації, на
дає оповіданням комічного забарвлення, що підсилюється строгим кан
целярським стилем і парадоксальною гіперболізацією образів. Так, 
Сова, скаржачись судові нічних птахів на якогось Северина Темерляко- 
вича, заявляє, що той зібрав «своєвільну купу» з раків, слижів, пугачів та 
горобців, озброєних «по-гусарськомуь та «по-козацькому», і наказав у 
маєтках Сови «сіножаті сокирами порубати, ріки, озера, стави ... вогнем 
попалити, гори, ліси, гаї косами покосити» (№ 4) 23. У стилі «тваринного 
маскараду» викладена й присяга Собачинського-Гривковського на уряд 
возного, виконана у «Скотницькому воєводстві» (№ 7). Конфлікту-диспуту 
між персоніфікованими предметами (Грошем і Калитою) присвячено але
горичний сюжет вже згаданого жарту під № 14.

До третьої тематичної групи жартів належать пародійні повідомлен
ня («новини», в яких цілком серйозно оповідається вигадка або кумедна 
нісенітниця на зразок того, що «пан Келишковський» протягом однієї 
ночі викрав з льоху «пана Горілковського» неймовірну кількість горілки^ 
звареної з кропив’яного насіння (№ 3), або що при таємничих обставинах 
уночі з садиби канцеляриста зникла «рушничка» (№ 11), або що «купа не
малая людей своевольних чоловіка до двох» напала на житомирську школу, 
вимагаючи від бакаляра, щоб той «забув ходити до Гарашка» (№ 12). 
Щоправда, потерпілий, відпросившись за ласкою божою від нападників2 
«зостався живий, і далі ходить до Гарашкаь.
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Нарешті, слід згадати ще один тематичний варіант, представлений, 
на жаль, лише однією мініатюрою Захаріяша Дідковського (№. 5), який, 
очевидно, можна віднести до найбільш самостійних жартівливих витво
рів канцелярської фантазії. За жанровою ознакою ця мініатюра належить 
до «неправдивих фацецій», тобто небувальщин із завершеним сюжетом. 
Зміст мініатюри прив ’язаний до місцевого житомирського колориту: мель
ник Васько-Милиневич скаржиться на Дідковського, буцімто той про
тягом однієї ночі по-злодійському виловив з Тетерева всі оселедці, щ о  
були в тій річці», а окрім того, насіяв на річці каміння, чим і призвів 
«до убозтва» бідолашного мельника.

Прагнення містифікувати читача, дивуючи його обманом і викликаю
чи сміх ефектом невідповідності функціонального призначення змісту 
написаного, яскраво виявлене в канцелярських жартах, типологічно збли
жує їх з низовим барокко — характерним явищем міської культури 
XVII ст., яке стало, за визначенням О. І. Рогова, «зв’язковою ланкою між 
високою ученою літературою і народною творчістю» 24. Глибші жанрові 
витоки пародійної творчості українських канцеляристів, як здається, 
можна шукати у совізжальській течії польської демократичної літератури, 
яка активно функціонувала наприкінці XVI — у першій половині XVII ст., 
сприяючи розвитку комічних жанрів, передусім — пародії. Творчість 
совізжалів розцінюється дослідниками як аналог народної міської куль
тури Заходу 2б. Безпосереднім об’єктом совізжальської пародії був ши
роко розповсюджений у Польщі з середини XVI ст. жанр сенсаційної 
публіцистики («новин»). Прозаїчні мініатюри совізжалів, видаючи аб- 
сурдно-фантастичні новини за реальні, багато в чому перегукуються з 
українськими пародіями і жартами. Зокрема до рис, що вказують на 
їх можливу генетичну спорідненість, належать: видима гарантія досто
вірності того, про що оповідається; свідоме змішання правди й вигадки, 
реальності з містифікацією; рекреативне призначення жарту, в якому 
відсутні елементи дидактики. Багато спільного є і в стилістичних прийо
мах совізжалів та жартівників-канцеляристів. Це передусім — прийом 
пародійного обігрування імен. Пародійні чи промовисто-гумористичні 
імена мають герої більшості жартів: Петриха Гологузиха, козак Голиш, 
панове Горілковський і Келишковський, Ян Козел, писар Герцик Уль
ріх Мархач зі своїм підписком Смаркачем, возний Томаш Махлярович, 
урядники Фігдерський і Покпинський та ін. 26 До спільних стилістичних 
прийомів належить підкреслена гіперболізація подій. Так, Анниш Го
рілковський наварив горілки «стокрот сто тысячей»; у Тетереві за одну 
ніч виловлено «бочок тридцять і десять і чотири» оселедців; возний скла
дає присягу тримовно — «руським, польським і німецьким язиком»; кан
целярист, зіпсувавши «секстерн папіру» (зошит із 6-ти аркушів), заподіяв 
писарю збитків на 200 злотих 27 і т. п.

Водночас не можна не відзначити й самостійних стилістичних ознак 
українських канцелярських пародій. На останніх виразно позначений 
фольклорний струмінь. Потяг до національної основи культури, що скла
дав одну з характерних рис барокко, проявляється в українських канце
лярських жартах у використанні улюблених для народної творчості але
горичних прийомів тваринного маскараду, широкому застосуванні пе
рефразованих народних прислів ’їв, влучних порівнять, вульгаризмів, 
внутрішньої рими. Так, яскраві приклади просторіччя є в «Протестації 
од Малиша на Голиша», у жартах про викрадення горілки, кривду Сові, 
таємниче зникнення «рушнички», комічний напад на школу тощо.

Закінчуючи цей побіжний огляд, варто зазначити, що канцелярська 
пародія, озвиваючись на периферії серйозної літератури як малий і
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скромний жанр «внутрішнього вжитку», не лишалася, проте, незмінною. 
У XVIII ст. жарти підписків починають втрачати характерне для них 
суто рекреативне забарвлення, набуваючи сатиричних ноток. Це пере
родження простежується одночасно на Правобережній Україні, де в ак
тових книгах з ’являються такі своєрідні пародії як скарга св. Петра на 
віруючих 28, і на Галичині, де в цей час активніше розвивається віршова
ний канцелярський жанр, в тому числі сатиричний 2д, але виникають і 
прозові мініатюри на зразок «Скарги теребовельських гродських книг на 
шляхту про занедбання», складеної 1728 р. 30 Ймовірно, що аналогічний 
процес проходив і на Лівобережній Україні, на що вказує можливе канце
лярське походження відомого «Слезно-ридающого доношенія» корейсько
го дидаскала Бреуса 31, оформленого у вигляді скарги до Глухівської 
сотенної канцелярії.

Видання повного корпусу канцелярських пародій і жартів, що 
складалися в різних місцевостях України, дало б можливість встановити їх 
роль у розвитку давньої української літератури, в її «поступовій боротьбі 
за право на художню «неправду» 32. Освоєння прийому літературної фік
ції, характерного для канцелярського жарту, нарівні з іншими явищами 
художньої творчості доби барокко прискорило трансформацію жанрової 
структури давнього українського письменства. З розбудовою ж макро
структури стилів і жанрів української літератури розпочинається, як 
влучно зазначає Д. С. Наливайко, її «поступова перебудова на «загаль
ноєвропейський лад», яка, по суті, означала перехід від середньовіччя до 
нового часу 33.

* * *

Тексти пародій і жартів транслітеровано за «Правилами видання 
пам’яток української мови XIV—XVIII ст.», укладеними М. М. Пещак 
та В. М. Русанівським (К., 1961). Текст розбитий на слова за сучасними 
вимогами правопису, велику літеру вжито відповідно до правил сучасної 
орфографії, аналогічно ж розставлені й розділові знаки. Графічні варіан
ти кириличних літер транслітеруються сучасним українським шрифтом 
з додаванням літер: є, со, ъ, Ъ. Надрядкові літери набрано курсивом; 
титла зберігаються і не розкриваються. Писарські помилки оговорені у 
підрядкових примітках.

Усі публіковані тексти взято з актових книг, що зберігаються у 
Центральному державному історичному архіві України в м. Києві.
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[Володимир, 31 вересня 1603 p.] 
Йповедане Нцка Бизима на Петриху Гологузиху

На вряде кгродском в залшу Володимерскомъ передо мяою, Анд
реев Мисевскиж, буркграбил* и наместниколе подстаровтва Володимер- 
ского, постановившисе сочевисто у книг кгродски# володимерскид;, сторож 
замковый Яцко Бизимъ соповедалъ и св'Ьтчилсе на Петриху Гологузиху, 
иж:

«Тая то Петриха, непосоднокрот будучи солг мене упоминана часто- 
крот, абы до замку говподарского быдла своего не гонила, кгдыгне ест за-
мок ноставе/і не для быдла, але для ях мл. иное (обывателей воєводства 
Волынского. Которое быдло у замку щодня плюгавит, а (она, будучи 
сот мене упоминаная, соное быдло завше пускает и до замку гонит. 
£2тже я се в. мл., яко врядови, соповедаж, же болтги на нее терпіти не 
буду, але, певне, отому быдлу ноги повтинаю и без ног из замку их по
скидаю.

Q которую прошу, абы тая протестация моя была записана».
Которую я записати казалъ, и ест записана.

Ф. 28, on. 1, спр. 35.— Арк. 400 зв. Оригінал.

№ 2
[Житомир, 31 травня 1614 p.] 

Протестациа сод Малиша на Голиша
ГІришедши до мене, врядъ, славетний Хилимон Малишъ, козакъ 

Войска Запорозкого, сведчил на товариша своего Куцка Голиша со то, 
шжъ его непоєднокрот/ / непоеднокрот кривдит в розние пилнихсправах 
и потребам поважние и шкодл:ивие. Абовеле одна кривда наменъшая — 
же за содну полницу тот Голишъ сод Малиша по две випивает, а другая — 
играючи в карти, тот Голишъ пятого не ставит, и хоч проггграетъ, то не 
платит; а николи не порожнювт: коли не пет, то воши бетъ, хоч сорочъки 
нет —  то  находит, небога, да щаслив.

Просил теди поменешш Малишъ, аби то г его шповеданє непотреб
ное до книг для скобленя то го аркуша би записано, а с книг никому не 
видавано. Што ест записано вовеки.
ф . и ,  on. 1, спр. 9.—* Арк. 405 і зв.

№ 3
[Житомир, 17 березня 1630 р.]

Аитъ, поданьш оод пана Кгорзалковского 
на пана Келишковского

На вряде кгродскимъ в задику его кр. мл. Жытомерскиле передо Ліною 
Яномъ Витинскил^, подстаростиле жытомерскиж, ставшы сочевисто, уро- 
жоныи пан Анъныш Кгорзалковскиц соленитер протестовалсе и акът 
заносил напротивко пану СовЪ Келишковскому со украдене горелки, з 
насеня кропивного и збошшковыл; ягод роблена, зо псимъ ролшоле при
правлена, которое было варил стокрот сто тисечеи. То все за содну ночъ 
выкрадлъ з лоху, со чымъ ширша протестацыя несомешкане будет подана.

А тепер просил со записане акту, што сотримал.
Ф. 11, од. 1, спр. 8 — Арк. 174 зв. Оригінал.

№ 1
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[Луцьк, 24 травня 1630 p.]

Перенесенъе выпису зъ книгъ сошменъскихъ 
з уписанемъ в немъ протесътации ыд розныхъ 

на розъныхъ сособъ

На вряде кгродъскомъ в замъку его королевъское милости Луцъ- 
комъ передо мъною, Иваномъ Выговъскимъ, будучимъ на тотъ часъ на- 
местъникомъ подстароства Луцъкого, постановивъшисе шчевисто, панъ 
Янъ Козелъ Кмита для вписаня до книгъ нинешънихъ кгродъскихъ 
луцъкихъ подалъ выписъ з книгъ кгродски[х] * сошъменъскихъ, авътенъ- 
тыце з книг кгродскихъ сошъменьскихъ выданын, з уписанемъ в немъ 
протесътации, на розъныя шсобъ учиненое, <й ч о м ъ  тотъ выписъ // ши
рен в собе маетъ, просечи, абы принятъ и до книгъ уписанъ былъ. А так я, 
врядъ, тотъ выписъ для вписаня до книгъ пригшуючи, читалемъ и такъ 
се в собе маетъ:

«Видимус с книгъ кгродъскихъ замъку господарско[го] ** Йшъменъ- 
ского.

Лета (от зачатья и сотворенъя света, мца скинъдера, пет ведома ко
торого дня.

На вежи над вороти, где стены отколоты, на рочъка# сохътебровыхъ 
еедитъ Пугачъ, судъя, Сычъ, подъсудокъ, Лунин, возньш, Дремъликъ, 
сведокъ, ночъные птахЪ. Постановивъшисе сочевисто, жаловала и ошове- 
дала Сова на Хома, ижъ ее вывелъ с лома [?] и пограбилъ шерстю мыша- 
того коня, у бремы — два бараны, у Колъвеки — чотыри веники, у Яро-
ша — полъгроша, у Петра — белого вепра. Того жъ, лги, мца и дня 
Северинъ Темерляковичъ, забывъши змовы и приязни суседъское а зо- 
бравъши купу людей своеволъныхъ немалую, то естъ меновите: полъто- 
раста раковъ по-гусаръску, двесте слижовъ з рогатинъками зъ Петигорска 
по-казацъку, семъ пугачовъ с Пинъского повету для сведоцъства, двана- 
ЦЄ771 вереблов // веребловъ пврєдоежджими, ис тыми всими помочъниками 
своими моцъно квалътомъ наехавъши на власньш двор его, тамъ же на 
невинъного приятеля своего таковую содъповедь и похъвалъку на доброе 
здоровъе его таковую учинилъ, ижъ его самого на смерть мають запоити, 
сеножати сокирами порубати, реки, озера, ставы, сажавъки вси сознемъ 
попалити, гори, лесы, гаи косами покосити. При которомъ то таковомъ 
кгвалътомъ наеханъю речей немало побрали, то естъ меновите: шнучи, 
шбори, лапъти старие, инъшид: немало, которихъ се тутъ для коротъко- 
съти часу не меновало.

Затыле просилъ, абы принята тая его протестация била и до книгъ 
записано, што естъ записано. С которыхъ и сесъ выписъ подъ печатью 
кгродскою шшъменъскою естъ выданъ.

Дат у светлици, писанъ с черепици».
У того выпису печать кгродъская сошъменъская, а подъписъ руки 

писаръское тыми словы: «Гецърикъ Улърихъ Мархачъ, подисок *** Смар- 
качъ».

Которим же то выписъ за поданъемъ и прозъбою вышегг менованое 
его милосъти пана Козъловича Кмити, а за принятъемъ моимъ урядо-

№ 4

* Літера не дописана.
** Закінчення не дописане.

*$* подписок
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вымъ увес с початьку ажъ до конъца до книг кгродъскихъ луцъкихъ естъ 
уписанъ.
Ф. 25, on. 1, опр. 173.— Арк. 624—625 зв. Оригінал.

№ 5
[Луцьк, ЗО серпня 1630 p.]

Квитъ соть пана Алекъсаньдра Морковича, 
пану Счоголови служачий

На въряде кгродсколі в замъку его кор. млсти Луцъкомь передо 
мъною, Иваномъ Выговъскиж, наместъникомъ подъстароства луцького, 
становъши сочевисто, шляхетъным панъ Алекъсанъдер Морморъковичъ 
[!] для записаня до книг нинешънихъ кгродъскихъ луцъкихъ сознал тыми 
словы, ижъ то:

в року теп ер ешънел! 1630, мсца априля 9-го дня, учинил и занесль 
был протестацию шляхетъньш панъ Моркович в кгроде Луцъкомъ на пана 
Чувата Счогола со починене розныхъ кривдъ и шкодъ, такъ со посечене, 
яко и со пограбене речей розныхъ на добровольной дорозе. Напродъ за- 
даль рану синюю на верху чуприны, ажъ волосы злезли з головы. А по- 
томъ другую, знати тятую пугою калецъкою,// узломъ межи уши, минаю
чи верхъ головы, подле тоежъ чуприны. Третюю, знати битую, барзо 
шкодливую белую, (о ж о г о л і снати побитую, на лопатъци недалеко плеча 
правого. Такъже шбуховую битую, синюю спухълую на шии. А есче 
счонагоршая, наибольшим жал и деспектъ его — усъ ему уръвалъ, же те- 
пер%!знати, бо барзо шкодливе ему вырвалъ, же ажъ в томъ местцу рид 
ко барзо волосы поросли.

До того есче се тьш не конътенътовал, але есче казал възяти челяди 
своей и, на валу положивъши, постронъкож за ноги (очепивъпш, волочити 
и тые слова мовечи: «Йто ж тобе кулка моя, забудешь ти ходити до моее 
господы!» А по томъ казал челядникови своему на мме Харкови, яко се 
юнъ прозывал Хворостовичъ по-шляхо^ку, зняти з него капътанъ крас
ный, нитъками перешиваным, клочьев напъханым, пояс сормянъское 
роботы рябым натыканым, брыл алияс капелюшъ роботы шшмянъское, 
густъку [!] хорошую вышиваную роботы дорогобузкое, в котором быль 
узелъ грошим, шво згола мовечи, правдиве было шеляговъ два не два, 
але семь было. И инъшие речм, которыхъ се и наметати вже з лиха не 
может.

£2 што протестация, в кгроде Кременеі^коле учиненая, ширим в собе 
маетъ.

Теды ©боя сторона с померкованя приятелского и з упоженя [!] се* 
такъже и з одданя речим выжем помененыхъ панъ Моркович пана Счогола 
квитуетъ вечъными часы такъ со пограбене речим, яко и со побите. С того 
въсего вечъными часы квитует и вънивеч ооборочает.

И просил помененым пан Моркович, абы то принято и записано, што 
ютримал.
Ф. 25, on. 1, спр. 173.— Арк. 1030 і зв. Оригінал.
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№ 6
[Житомир, ЗО грудня 1635 p.]

Актъ на протестацыю сод мелника тетеревъского 
на пана Захарияша Дидковского со виловене селедцоя

На вряд є кгродскимъ в залшу его кр. мл. Житомерскиді ставшы 
сочевисто, славетным Васко Милиневич, мелникъ и месчанин житомирским 
тетеревъским, соленитер сє сведчылъ и протестовал напротивъко пану 
Захарияшови Дидковъсколи/ со то, иж року теперешнего 1635, саврасяця
мсца, забув и не могу спометаты, якого дня, наехавъшы ночнымъ собы- 
чаемъ на реку Тетеревъ, селедци, што было в том реце, выловил, наловив
ши бочокъ тридъцатъ и десетъ и чотыры. Єще мало на тымъ маючи, ка
меня насиявъшы по рєцє ку великом шкоде, жалю и кривде протестуючо
го, кгды до убозтва муселъ затымъ примти. Зачымъ протестуючыи на того 
то Дидковъского солєнитєр сведчитъсе и протестует, соферуючысе 3 ним 
в суде налеэ/снымъ правне чынитъ.

Просилъ протестуючыи, абы тот актъ был до книгъ принятым и 
записаним, што сотгрымалъ.
Ф. 11, on. 1, спр. 2.— Арк. 265 зв. Оригінал.

№ 7
[Житомир, ЗО грудня 1635 рЛ

Присяга на возновъство шляхетного Якова 
Собачинъского-Гривковъского

На уряде кгродскимъ в замъку его кр. мл. Житомирские передо 
мною, Яномъ Витинъскимъ, подстаростиж жытомиръскимъ, постановивъ- 
шысе ючевисто, шляхетъным Яковъ Собачынъским Гривковским, содынъ 
то все возныи енералъ воеводстъв Киевского, Волынъского и Браславъско- 
го, для записанъя до книгъ нинешнихъ кгродских житомиръскихъ подалъ 
пер соблятамъ присегу свою, в кгроде Бутъницъкимъ виконаную, кото
рую мы, уряд, приммуючи, пытали, такъ се в собе рускимъ, полъскимъ, 
немецъкимъ языкомъ мает: //

«Выписъ с книгъ кгродъскихъ бутъницъкихъ воєводства Скотницъ- 
кого.

Л'Ьта Божого нароженя тисеча шестъсотъ тридъцатъ оодинадъцатого,
саврасяця мсца, не ведаю, дали Богом присегаю, Бгъ якого тамъ написано 
дня, приточыласе справа з допусченя судового на упад в зыску, вздалъ 
тыми словы.

Перед суд нинєшним кгродским Бутьниі^ким перед насъ, Миколая 
Фигдеръского и Яна Покъпинъского, урядниковъ судовыхъ кгродских 
бутъницкихъ, собличъне пришедши, шляхетъным Яковъ Собачынъским 
Гривъковъским просилъ насъ, уряду, абысмы потвердили автенътыку 
его на возновъство. А такъ мы, уряд, видечы тотъ авътентыкъ водлугъ 
права справленым, которая присега так се в собе маетъ:

«Я, Яковъ, присегаю пану Богу, во Троицы едыному, на тыж, иж бу
дучи вознымъ, маемъ виръне, справедливе а побожне на тымъ уряде 
заховываты, а позвы справедливості» содносити и юддаты, и тгж правъдиве 
сознаваты тое, на счо будетъ посланым; кгвалтъ, бом, раны согледивъшы, 
правъдиве до книгъ урядовыхъ сознаваты и вси инъшые справы спра- 
воваты, што належыть урядови моему, не за послами ани за приязню, ани
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за боязню, (одно ведле Бога и светое справедливости. Так ми, Боже, по
можи».

По которымъ таковымъ юраменъте и возным, ставъшы ©чевисто, 
шляхетъным Томашъ Махляровичъ реляцыю свою в тые слова созналъ, 
же: «Быломъ на справе и потребе шляхетного Якова Бесковъского, Со- 
бачынъского и Гривъковъского и слухаломъ тое присеги, и еслы бы не
справедливе на тымъ его уряде не справовалъсе, теды языкъ в тылъ голо
вы его выволок, т[єж] * потрыкротъ навхрестъ головы пропиляло-ш. И

Што все справедъливе быть созънавъшы, просиломъ, абы тая моя 
реляцыя была до книгъ кгродъскихъ житомиръскихъ принята и записана, 
што ©трымалъ.
Ф. 11, ей. 1, спр. 2, арк. 264 зв .—> 265 зв. Оригінал.

№ 8
[Житомир, ЗО травня 1643 р.]

Актъ прЪтестацыи шд пна Счеръбины 
на пна Ивана Хохолъского

На вряде кгродскомъ в замъку его кр. мл. Жытомеръскомъ передо 
мъною, Маръциномъ Каръвовъскимъ, подстаростимъ жытомер&кимъ, 
становъшы (очевисто, шляхетъным панъ Федор Счербина заносилъ актъ на
учинене шыръшое протестации напротивъкч урожоному пну Иванови 
Хохолъскому (О то, ижъ бридитъ и не умеетъ говорить по-полъску, смеетъ 
и важытъсе тое мовы зажыват.

Што инъ копия ширем (оферовалъсе подать. А теперъ просилъ © за
писане того акъту, што ютрымалъ.
Ф. 11, on. 1, спр. 10.— Арк. 16 і зв. Оригінал.

№ 9
[Житомир, 2 червня 1643 р.]' 

Актъ протестацыи о>д пна Кохъновича на пна Ивана
На вряде кгродъскомъ в замъку его королевъское милости Жыто- 

мерскомъ передо мъною, Маръциномъ Каръвовъскимъ, подстаростимъ 
жытомеръскимъ, становъшы (очевисъто, не видать и о што, и що, и якъ 
его зовут, заносилъ акътъ на протестацию не ведат, на кого и (о што, 
за шъто, сведчил и протесътовалъсе, оферуючис на копии шыръшую про- 
тесътацию подати.

Q што на тотъ часъ просилъ со принятъе того акъту, што ©трымалъ.
Ф. 11, он. 1, спр. 10.— Арк. 23.— Оригінал.

№ 10
[Житомир, 13 червня 1643 р.]

Актъ протестацым сод пна Смаля на Счербыну 
& попъсоване секстерни и спане вдем

На вряде кгродскиж в зажку его кр. мл. Жытомерскомъ передо мъною, 
Марциномъ Карвовскиж, подстаростимъ жытомерскиж, становиш юче- 
висто, цгляхе/шши бвътуя Смалевским заносил актъ на учинене ширшое

* Текст пошкоджений.
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протестации напротивко Счербине Федорови о> то, шж мн, не помънечи ничо- 
го на право посполитое, секстернъ папиру зопсовал и шкоды пану писару 
на золотых двєстє учинилъ, и не писалъ через цалым день, тылъ спалъ. 
Єсче на томъ маючи * и не комтемтуючисе тыле, протестуючого называетъ 
хлопомъ, чого право посполитое и конституция заказала. Й што все с
помененымъ пномъ Счербиною помененым протестуючим правомъ чинит 
не занехаетъ.

Што все инъ копия соферовалъсе податъ. Што все для памети до 
книг есть записано.
Ф. 11, on. 1, спр. 10.— Арк. 44, зв. Оригінал.

№ 11
[Житомир, 26 серпня 1643 р.]

Актъ протестацым сод пна Закусила 
со згиненъе ручничъки

На вряде кгродскомъ въ замку его кор. мл. Жытомирскомъ передо 
мъною, Марциномъ Карвовъскимъ, подстаростимъ жытомиръскимъ, ста- 
новъпш сочевисто, урожоным пан Иванъ Закусило въ сцособъ акъту свед- 
чил и протестовалъсе не видатъ на кого со то, ижъ року теперешнего 1643,
мца авъгуста 18 дня ручъничъку зъ господи въночи зъ четъверга на пятъ- 
ницу, коли протестуючим ходивъ пасти на [земълю?] коня, пришедши 
до госъподи въночи, ажъ тое ручъничъки не заставъ. Кинувъся проте
стуючим шукати сюди-туди, ажъ ручъничъки ни машъ. А помененым 
протестуючим, ухопивъши шабълю, зъ господи поръвавъшисе, розумивъ, 
што догонитъ, ажъ не догонивъ.// Прибигъ до господи урожоного пана 
Вацълава Хохолъского, почавъ ускаръжатисе, што ручъничъку укра
дено. А помененым панъ Хохолъским, не выслухавши, што протестуючим 
мовивъ, хвать киемъ у лобъ ударивъ. И я, далибугъ, не видаю. Видицъсе, 
же протестуючим не виненъ, што и людемъ свидемо. Теды право заховує 
с тымъ паномъ Хохолъскимъ, со што помененым панъ Закусило противъко 
помененому Хохолъскому, яко се вунъ называетъ Мужикевичъ алиас 
Хохолъским, такъже и противъко тому, што ручъни^ку укравъ: въночи 
не зъгинула бы тая ручъничъка, але што [зълетивъ?] ** с коня, и такъ для 
того украдено. Которая ручъничка коштовала золотыхъ 50. Q што и 
повъторе протестуетьсе на Хохолъского и на того, хто ручъничку укравъ.

И просилъ помененым протестуючим, абы тотъ акътъ былъ принятъ 
и до книг уписанъ. Я, вряд, тотъ акъ *** приммуючи, записати казалъ, 
што и сотрималъ.
Ф. 11, ой. 1, спр. 10. —» Арк. 245 і зв. Оригінал.

№ 12

[Житомир, 28 серпня 1643 р .]
Актъ сод пана Хохолъского 

на пана Смалевского Явтуха

На вряде кгродскомъ въ замъку его кр. мл. Житомерсколс передо 
мъною, Марциномъ Карвовъскимъ, подстаростимъ житомирскимъ, ста- 
новъши сочевисто, урожоным панъ Иванъ Хохолским соленитер етъ дефи-

* Слово повторене двічі. Очевидно, помилково замість «мало маючи».
** Прочитання сумнівне. Виправлено з іншого нерозбірливого слова.

*** Помилково замість «актъ».
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цисонемъ свєдчил и протестовалсе напротивъко шляхетъному бвътуху 
на Смалях Смалевъскому со то и въ тотъ способъ, ижъ помененым Сма-
левъским року теперешнего 1643, мца авъгуста 5 дня,// зобравъши купу 
немалую людем своеволныхъ чоловика до двохъ, а починивъши над ними 
старшину: неякогосъ Демъяна, полковника, Макъсима, атамана, тамъ, 
над тылш насланцами, а насланавъши [!] на шъколу, у Житомеру будучую, 
гдє протестуючшг на тот час былъ, тамъ же тые насланъцы, выповлняючи 
волю того то пана Смалевъского яко старшого своеволника и пулковъника 
купы своее своеволное, зараз армата манамъ нападши, почали стрелят, 
битъ, сечи, и зараз протєстуючогосє улапили, а улапивши, незносные 
кривъды чинили, мовечи, би забити таковое матки сына. А протестую
чим пакъ мовит:

— Ем, братя! Што я вамъ винем, а вы мене хочете уже забит, такъ 
молодого!

— А! Чи вже просисся? Q, со, еще его притисните гараздъ, щобы 
забыв ходити до Гарамша и к матери своем!

А такъ тотъ то протестуючим, за содпрошенеле у нихъ, за ласкою Бо-
жею живым зосталъ, и еще ходит до Гарамгка.

Што въсе для памети до книг ест записано. Слово въ слово, яко сє
вышем поменило, такъ то было, такъ и у книги уписано.
Ф. 11, on. 1, спр. 10.— Арк. 261—261 зв. Оригінал. ^

№ 13
[Житомиру 15 вересня 1643 р.]

Актъ протестацым сод пана Вацлава Кохновича 
на пна Закусила

На вряде кгродсколі въ залшу его кор. мл. Жытомерскомъ передо 
л ін о ю , Марцином Каръвовъсшш, подстаростил*, жытомерскил*, становъши 
сочевисто, шляхетъным пан Вацлав Кохновичъ протестовалъсе и акт 
заносилъ на поляшука пана Ивана Закусила со то, ижъ протестуючим 
шол с канъцелярим, приходить до комор рынъковыхъ, а помененым 
поляшук панъ Закусило, выпадши з-за комор, хват шаблею в руку пра
вую — ажъ каликою зосталъ.

Просил, абы тот акътъ записано.
Ф. l l f on. 1, спр. 10.— Арк. 352 зв. Оригінал.

№ 14
[Луцьк, 13 січня 1655 p.] 

Зыскъ, од пна Гроша на Калите сотриманым

На рокахъ судовыхъ земъскихъ луг/ких назавътрев по Трохъ Кро- 
лехъ, святе рымъскомъ, в року звышъ написаномъ припалыхъ и судовне 
содправовать зачатых, перед нами, Анъдреемъ Линевъскил*, судею, а 
Вацълавомъ на Конюхахъ Гулевичомъ, подсудъкомъ, урядниками судо
выми земъскими лункими, кгды се приточила справа з реестру судового за 
приволаиемъ возного, шляхетного Валектого Павловъского, межи цнот- 
ливымъ и у людем великих стану шляхе^кого и посполитого месцє маю- 
чимъ Грошемъ, поводомъ, а Калитъкою без грошем, мачохою, позваною 
за позвомъ земским лу^ъким, сот поводовое стороны по позваную на роки 
теперешние в справе нижем менованом выданымъ. Теды постановившисе
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сочевисто у суду умоцованьш стороны поводовое, шляхетне уробленим 
Черцовьш Насъ позваную, иж се за потриягнымъ през три дни возного 
вышъ менованого приволывамемъ до права не становила и со нєстаню своемъ 
судови нинемшему и стороне поводово м жадное ведомости і І не дала, за- 
чимъ соную яко несталую, а частокроть сод пояса уръваную албо уреза- 
ную, з допусченя судового на упад в зыску речи, в позве нижем имсерова- 
номъ, менованое, з волнымъ соднакъ тое справы арештомъ до звыклое го
дины вздалъ на позовъ, такъ се в собе маючим:

«Тобе у людем за^ных такъ стану шляхетного', яко и посполитого, 
грошем сила маючихъ, месца не маючом Калите з особы твоее, мнем 
у людем великыхъ месце маючое, приказуємо, абыс не толко на терми
не вымг созначономъ, але где толъко потреба укажєть, на жалобу и 
правное цнотливого и у людем вшелякихъ стану свег^кого и духовъного, 
богатых и убогихъ, а наветъ у нецнотливых жидов и караимовъ месце
маючого пна Гроша, которым тебе позываетъ со то, и ж ты з стародавных 
вековъ, взявши сод килъка тисечем летъ у людем розных мужское // 
мужское и белоголовъское плоти у Пояса, пленипотемта стороны пово
довое, будучи завишена албо привязана, частокротъ през мешкорезовъ 
урезана бываешъ, а часомъ тежъ, уръвавшися, в болото впадаешъ, за- 
чимъ мешкоризы, костыри и пяницы бынамънем мене не шанують, а в 
болоте люде и быдлята розными концы на мене плюють. Абысь теды на 
вшелякомъ термине стала, а боліпем се при пленипотенте м о є л і  привязо- 
вала. Маетъ повод месце слушное у розное комдиции людем в шкатулах, 
а тебе зналезши и марне пяницы и костыри стративши, ходять часовъ 
в содных кошулях. А жебы повод мелъ тебе в чомъ вздати, шацует собе 
шкодъ на двакротъ сто тисечем пинезем литовъских.

Писан року тисеча шестъсотъ пятъдесятъ пятого».
Которого вздамя иж позваная, будучи со годыне звыклом // ареш- 

товом до арешту тое справы през того ж возного вышъ менованого приво- 
лывана, не арештовала и арештоватъ не хотела, преречоньш умоцованым 
стороны поводовое на нем, яко несталом и права посполитого непослуш
ном, просил и домавялсе.

Прото суд нинешним земъским Луцким, за нестанемъ позваное, а 
за домовенемъ се и правными поступъкалш умоцованого стороны поводо
вое, прихиляючися в т о л і  д о  права посполитого, в далшомъ тое справы 
поступъку в способъ зыску суму двакрот. сто тисечем пинезем литовъс- 
кихъ поводовом стороне на позван ом вшеляких добрахъ ее, где-колъвекъ 
маючихъ, всказуетъ и присужаегь, а на содправу и мощную и скутечъную
екзекуцию д о  Крыму до пна Яна содсылаетъ.

Што все для намети до книг земъских луцких естъ записано.
Ф. 26, on: 1, спр. 58.— Арк. 69—70 зв. Оригінал. (Опубл.: Киевская старина.— 1885. — Т. 134 но
ябрь.— С. 560—561).
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