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ПЕРЕДМОВА

З Другої половини XIV ст. українські землі перебували під владою Великого кня
зівства Литовського (Волинь, Поділля, Київська земля, Чернігово-Сіверщина), Польсь
кого королівства (Галичина та інші західні регіони), Угорщини Закарпаття) і Молдови 
(Буковина). У 1430-х роках Поділля відійшло від Великого князівства Литовського до 
Польщі, а Чернігово-Сіверщина після 1500 р.— до Російської держави. Нарешті, за ак
том Люблінської унії 1569 р. Велике князівство втратило Волинь і Наддніпрянщину 
(передані Польському королівству). У новоствореній державі — Речі Посполитій — ці 
території становили три воєводства (Київське, Волинське, Брацлавське), де зберігали 
чинність давні місцеві привілеї, а в органах управління і судочинства діяв Литовський 
Статут і зберігалася руська мова. У 1635 р. таке ж положення поширилося на Чернігів
ське воєводство, що утворилося на територіях, відвойованих 1618 р. від Росії.

Про господарство України у період від монголо-татарського нашестя 1241 р. до кінця 
XIV ст. лишилися тільки фрагментарні свідчення. Без сумніву, пограбування міст і 
земель кочівниками під час завоювання руських князівств руйнувало їхнє господарство, 
зменшило кількість населення Наддніпрянщини і, до певної міри, Волині. Від середини 
XIV ст. розпочинається поступове економічне відродження, хоча набіги орд зі Степу галь
мували розвиток господарства, негативно впливали на природний приріст населення. 
Однак, незважаючи на це, спостерігався розвиток землеробства і скотарства, ремесел і 
промислів. Активізувалася торгівля і ставав дедалі інтенсивнішим економічний обмін між 
містом і селом.

Як внутрішня, так і зовнішня торгівля на Україні у XIV — першій половині XVII 
ст. підлягала регламентації. На її розвиток значний вплив справляли митна система, до
рожній примус, складське право. Ці регламентації були спробою властей запровадити 
певний торговельний протекціонізм на користь місцевого купецтва.

До певної міри згадані обмеження гальмували економічні стосунки, штучно стри
муючи не лише зовнішню, а й внутрішню торгівлю. Вони заважали купцям їздити зруч
ними для них шляхами, спрямовували їх до митниць, кількість яких зростала з кожним 
роком, змушували їх збувати товари у містах оптом і лише місцевим купцям. Суворі рег
ламентації призводили до розорення значної частини дрібного і середнього купецтва. Вод
ночас торговельні обмеження сприяли економічному піднесенню міст, що стояли на голов
них гостинцях,— Києва, Луцька, Кам’янця-Подільського та ін ., створювали структуру 
для економічних зв’язків.

Про державні та приватні митниці розповідається мало не в кожному документі збір
ника. їх кількість на Україні невпинно зростала. Збереглися свідчення 1488 р. про те, 
як московський великий князь Іван III докоряв великому князю литовському Казимиру: 
«А мыты и пошлины новые уставили в твоей земле на нашех гостех, чего наперед того из 
старины не бывало» 1. У такому становищі були не лише російські, а й взагалі іноземні 
купці на українських землях. Прагнучи збільшити прибутки, магнати і шляхта влаштову
вали нові пункти стягання мит(№ 51, 52, 1545 р.). Джерела дають зрозуміти, що розмір

1 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Ли- 
товским.— СПб., 1882.— Т, 1,— С.. 245.
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мит постійно збільшувався (№ 91, 1567 р. та ін.). Загострювала становище й широко- 
практикована оренда митниць (№ 15, 16, 1486 р.; № 62, 1560 р. та ін.): орендарі стягали 
з проїжджих якомога більшу платню, прагнучи збільшити прибутки. Слід зауважити, що 
реєстри мит є цінними джерелами не лише для вивчення цін у той чи інший період, а й 
для встановлення асортименту товарів, що продавалися і купувалися на внутрішніх 
ринках України (№ 109, 1569 р.).

Правило дорожнього примусу було тісно пов’язане з іншими регламентаціями: вка
зані урядом шляхи приводили купців до митниць і міст, що користувалися складським 
правом. У разі використання «незаконних» доріг купцям загрожувала конфіскація товарів, 
возів і коней. На цих шляхах держава не гарантувала безпеки купецьким валкам. Так, 
турецькі й татарські купці 1545 р. (№ 54) робили спробу об’їхати митниці на Київщині 
Диким Полем. Те ж саме щодо Луцької митниці вчинив люблінський купець 1617 р. 
(№ 193). За подібну провину король Сигізмунд, III в універсалі (№ 190) 1615 р. наказав 
конфісковувати товари, насамперед волів (найчастіше саме волів гнали в обхід митниць) 
на всій території держави.

Уже в XIV ст. головні українські міста одержали так зване складське право. Згідно 
з державним узаконенням, приїжджі купці, не лише іноземні, а й з інших міст України, 
були зобов’язані зупинятися в містах, що користувалися таким правом, і продавати в них 
свої товари на вигідних для місцевого купецтва умовах (№ 8, 1379 р.— Львів; № 26, 
1496 р.— Київ; та ін.). Купецька верхівка Києва, Львова, Володимира, Луцька та інших 
великих осередків торгівлі не шкодувала грошей, аби законодавчо закріпити право 
складу, що давало їй величезні прибутки. Про багатства, які скупчувалися у Києві 
завдяки його вигідному положенню (і складському праву), свідчить литовський дипломат 
Михайло Литвин, що побував у місті близько середини XVI ст. (№ 56).

Особливо багато давала міському патриціату абсолютна форма дії складського 
права. Якщо при відносній його формі приїжджий купець, проторгувавши у місті один- 
два тижні (час дії складського права регламентувався державними розпорядженнями), міг 
їхати з залишками товарів далі, то при абсолютній — не мав права дальшого проїзду і з 
непроданими товарами мусив повертатися назад. Зрозуміло, що в таких містах прийшлі 
купці в кінці свого перебування знижували ціни: вигідніше було продати все, ніж поверта
тися додому з товаром неспокійними пустельними шляхами.

Документи збірника сповіщають і про внутрішню торгівлю на Україні, її органі
зацію, асортимент товарів тощо. Особливо важливими для відтворення загальної картини 
внутрішньої торгівлі є устави цін на ринках Володимира (№ 183, 1612 р.; № 200, 1624 р.) 
і міст Волинського воєводства (№ 196, 1618 р.). Визначення цін, зокрема їх деталізація, 
свідчить про розвиненість міської торгівлі у містах України XVI — першої половини 
XVII ст.

Внутрішні економічні зв’язки відзначалися різноманітністю. З давньоруських часів 
існував активний торговий обмін між Наддніпрянщиною і західноукраїнськими землями. 
Контакти між Києвом і Львовом (№ 9, 80-ті роки XIV ст.; № 12, 1445 р.), Володимиром 
(№ 132, 1579 р.) і Луцьком (№ 151, 1587 р.) свідчать про регулярність торгових зв’язків 
між різними частинами України. Зафіксовані купецькі взаємини між Львовом і Новгоро- 
дом-Сіверським (№ 11, 1445 р.). Жвавим був економічний обмін на Волині, зокрема між 
Володимиром і Луцьком, а також між галицькими і волинськими ринками. Інтенсивно 
велася торгівля Волині й Галичини з Кам’янцем-Подільським, одним із транзитних пунк
тів торгівлі зі Сходом.

Не менш активні зв’язки підтримувалися з білоруськими та польськими містами. Го
ловну роль серед білоруських ринків відігравали Пінськ (№ 79, 1564 р.; № 162, 1592 р.), 
а також Мінськ і Слуцьк, серед польських — Замостя, Люблін, Варшава, Торунь.

Асортимент товарів і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку-був тотожним. Пер
ше місце в торгівлі за частотою згадування в актах, а також і за питомою вагою займали 
воли. У великих кількостях їх переганяли на Україну з Молдови. Та це ще не значить, 
що їх не вирощували для експорту в Галичині, на Волині й Поділлі. Волами жваво торгу
вали на самій Україні, звідси ж гнали великими партіями (по кілька тисяч голів) до Поль
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щі (№ 46, 1532 р.; № 171, 1602 р.; № 226, 1636 р.) і на експорт — до Гданська (№ 219, 
1632 р. та ін.).

Важливим товаром внутрішньої і зовнішньої торгівлі було збіжжя, головним чином 
жито. Зерно з Волині вивозилося на Наддніпрянщину (№ 89, 1566 р.) і на інші україн
ські землі. Воно було головним експортним товаром. Західний Буг відігравав роль основ
ної артерії торгівлі зерном з польськими містами і з Західною Європою — через Гданськ 
(№ 117, 1573 р.; № 169, 1602 р.; N° 224, 1635 р. та ін.). Чимало збіжжя вивозилося до 
Гданська не лише з Волині, але й з Наддніпрянщини (№ 178, 1607 р.).

Серед основних товарів внутрішньої торгівлі на Україні документи збірника нази
вають сукно, шовки, хутро, продукти лісових промислів (поташ і попіл), прянощі, одяг, 
шкіру, зокрема сап’ян, ювелірні вироби. Ось як перелічує хутра, що провозилися через 
Луцьку митницю 1563 р. підскарбій Великого князівства Литовського’ у листі до тамтеш
ніх митників: «скури зверинные»: лосів, ведмедів, зубрів, ланей, серн; «косматые товары»: 
соболі, куниці, рисі, лисиці, вовки, білки, сибірки (особлива порода білок.— Авт.)у 
росомахи (№ 76). Усі перелічені товари активно продавалися і купувалися на ринках 
Київщини, Галичини, Волині й Поділля.

У зовнішній торгівлі для економіки Наддніпрянщини і Волині особливо важливим 
був західний напрямок торгівлі. Серед польських міст — контрагентів українських — 
протягом усього розглядуваного періоду головним залишався Гданськ, куди вивозили 
збіжжя (№ 86, 1566 р.; № 154, 1588 р.; N° 201, 1624 р. та ін.), гнали череди волів 
(№ 219, 1632 р.), поставляли попіл~і лісові товари. Саме це місто відігравало роль основ
ного торгового посередника між Західною Європою і українськими містами.

Важливу роль у зовнішній торгівлі українських земель XIV — першої половини 
XVII ст. відігравали взаємини з країнами Півдня і Сходу. Українське купецтво підтри
мувало постійні контакти з контрагентами в Константинополі (з 1453 р. Стамбул), Сучаві, 
Кафі, Судаку. Головними осередками торгівлі з країнами і містами Сходу (левантійсь- 
кої торгівлі) на українських землях були у Наддніпрянщині Київ, на Західній Україні — 
Львів, на Волині — Володимир, на Поділлі — Кам’янець. Ось як писав у середині XVI ст. 
згаданий вже Михайло Литвин про значення Києва в левантійській торгівлі: «Київ на
повнений чужоземними (з подальшого переліку виходить східними.— Лет.) товарами, бо 
немає відомішого, коротшого й надійнішого шляху, ніж ця стародавня і загальновідома 
у всіх своїх звивинах дорога, що веде з чорноморського порту, тобто з міста Кафи через 
Таврійські ворота (Перекоп.— Авт.) до Таванської переправи на Борисфені (Дніпрі.— 
Авт.)у а звідти через степи до Києва: по ній з Азії, Персії, Індії, Аравії, Сірії везуть на 
північ у Москву, Псков, Новгород, Швецію і Данію дорогоцінне каміння, шовк і золоте 
ткання, ладан, фіміам, шафран, перець та інші благовоння» (N° 56, 1550 р.).

Транзитними пунктами торгівлі з країнами Сходу і Півдня були Кам’янець-Поділь- 
ський, Володимир і Львів, купецтво яких перепродувало левантійські товари у Росію, 
Білорусію і на захід: до Польщі, Німеччини й інших країн. Львів, Володимир, Луцьк 
і Кам’янець-Подільський були зв’язані із згаданими країнами двома головними гостин
цями: Татарським і Молдавським. З останнього купці діставалися більш безпечними 
морськими шляхами як до Криму, в основному до Кафи, так і до ринків Малої Азії й 
Близького Сходу.

Поряд зі специфічними товарами Сходу (прянощами, коштовними тканинами, пер
лами та іншими предметами розкоші) з південних і східних ринків на Україну довозили 
зброю, шкіряні вироби, коштовну шкіру (сап’ян), гнали табуни верхових коней. З Украї
ни на південні й східні торги вивозилися товари сільськогосподарського і ремісничого 
виробництва (зерно, мед, віск, одяг, шапки, полотно), а також сукна різних сортів, що 
надходили до Львова, Володимира, Луцька, Кам’янця з Польщі, Німеччини, Чехії, Фланд
рії. Усе це знайшло відображення в документах збірника, де згадуються і купці з Кафи 
(№ 32, 1499 р.; N° 198, 1622 р. та ін.), і вірменські торгові люди, що займалися виключно 
левантійською торгівлею (№ 108, 1569 р.; № 233, 1638 р.).

Належне висвітлення у збірнику знайшли українсько-російські торговельні зв’язки. 
Так, про перебування тверського купця у Києві наприкінці XV ст. розповідає акт № 21,
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московського купця у Луцьку — № 64 (1561 ’р.) Українсько-російська торгівля засвідч 
чується й іншими актами (зокрема N° 66, 225). Головним товаром російського експорту 
на Україну були хутра. Довозилися з Росії також зброя, одяг, побутові предмети. 
З Київської, Волинської й Галицької земель до Росії вивозилися зерно, мед, віск, 
сіль, солона риба, дерев’яні вироби, а також східні й південні товари, осередками 
продажу і купівлі яких були Київ, Львів, Володимир, Луцьк, Кам’янець-Подільський 
та інші наддніпрянські та західноукраїнські міста.

Документи збірника дають можливість досліджувати грошовий обіг і лічбу монет 
на Україні, а також грошові курси протягом трьох з половиною століть. Типовим у цьому 
відношенні є акт 1563 р. (№ 72), в якому згадуються основні групи монет і панівна система 
лічби на всій території України того часу: «двесте таляров: сто золотых чирвоных, а мо
неты пятнадцат коп грошей». Йдеться про великі (вагою близько ЗО г) доброї якості срібні 
монети — таляри — виробництва.різних європейських країн, що були універсальним за
собом купівлі-платежу, золоті дукати, а також срібні гроші менших номіналів і гіршої 
якості (орти, шести-, трьох-, півторагрошовики і гроші), що забезпечували основні потре
би середньовічного ринку. Документ визначає курс таляра щодо1 дуката: щоб зрівняти сто 
дукатів із двомастами талярів, доводилося приплатити 15 кіп грошів, тобто середньої і 
дрібної срібної монети.

Не можна переоцінити значення документів про торгівлю для вивчення тогочас
ного побуту. Перед нами — щоденне життя людей з гомінкими базарами, воєводськими 
та іншими судами, скаргами, позовами тощо. З документів ми довідуємося, у що одягалися 
тоді люди, що вони їли й пили, де мешкали. Тому є підстави гадати, що вивчення вміщених 
у збірнику джерел допоможе етнографам повніше відтворити побут населення Наддніпрян
щини і Волині XIV—XVII ст.

Сподіваємося, що зібрані у збірнику документи допоможуть у дослідницькій роботі 
фахівцям з історії, культури та етнографії, викличуть інтерес усіх тих, хто цікавиться 
минулим українського народу.



ВІД упорядників

Документальні джерела з історії торгівлі на Україні у зведеному вигляді досі не 
видавалися. Вперше питання про необхідність такої публікації було порушене створеною 
1929 р. Археографічною комісією Центрального архівного управління УРСР. Зо
крема, планом археографічних публікацій та архівознавчих видань комісії на 1931— 
1934 рр. передбачалося видання трьох збірників документів, що готувалися М. Тищенком 
і присвячені історії торгівлі XVI — першої половини XVII ст., торгівлі на Лівобереж
ній Україні у другій половині XVIII ст., торгівлі у цьому ж регіоні у XIX ст. 2 На жаль, 
жоден із запланованих збірників не вийшов у світ, а підготовчі матеріали згодом були втра
чені. З відновленням 1987 р. діяльності Археографічної комісії АН УРСР стало можливим 
повернутися до цієї важливої і маловисвітленої проблеми. Виходячи з вимог поглиблен
ня і конкретизації сучасних історичних досліджень, упорядники пропонованого читачам 
видання поставили за мету з максимальною повнотою представити доступні їм джерела, 
що фіксують реалії торгового обігу, сітку шляхів і митниць, склад купецтва, номенкла
туру товарів і основні аспекти протекційно-регламентаційної політики уряду у відносно 
вузькому регіоні — на Волині і Наддніпрянщині — протягом тривалого проміжку часу: 
з XIV ст., коли Київське і частина Галицько-Волинського князівства увійшли до складу 
Великого князівства Литовського (ВКЛ), до початку Визвольної війни українського 
народу 1648—1654 рр. Така постановка питання виправдана тим, що матеріали другої 
половини XVI — середини XVII ст., які висвітлюють історію торгівлі на цих землях, 
майже не використані дослідниками, оскільки досі не видавалися. Стосовно актів XIV— 
XV ст., опублікованих у археографічних виданнях дореволюційного періоду, то їхня 
повторна публікація у нашому збірнику викликана не лише потребою максимально пред
ставити корпус документів з історії торгівлі, але й тим, що більшість їх, особливо видання 
першої половини — середини XIX ст., давно стала бібліографічною рідкістю. Крім того, 
сам принцип публікації, прийнятий на той час, нині не задовольняє ні істориків, ні пред
ставників суміжних гуманітарних дисциплін, зайнятих вивченням минулого. Мається на 
увазі, зокрема, суб’єктивний підхід до відтворення тексту документів, відсутність в пуб
лікаціях перекладу іншомовних актів.

Вказані обставини, а також вкрай нерівномірний стан збереженості джерел, обумо
вили специфіку джерельної бази, покладеної в основу даного збірника. Серед 255 вклю
чених до книги документів 19 — археографічні повтори з документальних видань та роз
різнених публікацій XIX — початку XX ст. (самі документи, з яких у свій час була 
здійснена публікація, відшукати не вдалося); 2 фрагменти з відомих наративних джерел 
(док. № 13, 56), що вперше перекладаються українською мовою; 234 документи, виявле
ні і опрацьовані упорядниками (196 з них публікуються вперше). Загальнодержавні 
акти Речі Посполитої, пов’язані з торгівлею, які набули чинності на Правобережній 
Україні після 1569 р., використані в коментарях. Поміщати ці матеріали серед документів

2 План археографічних публікацій та архівознавчих видань Центрального архів
ного управління УРСР на 1931— 1934 рр.— К., 1931.— С. 3.
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збірника упорядники вважали за недоцільне в зв’язку з тим, що вони достатньо відомі 
дослідникам. Аналогічні урядові акти ВКЛ публікуються (док. № 76, 109).

До складу матеріалів збірника увійшли акти XIV—XV ст. (відповідно 9 і 24) — це 
в основному археографічні повтори; акти першої половини XVI ст. (23) — частково повто
ри, частково публікуються вперше; акти другої половини XVI ст. (111) і першої половини 
XVII ст. (88) практично вперше вводяться до наукового обігу. Серед 38 документів збір
ника, що були опубліковані раніше, 37 відносяться до XV — середини XVI ст. і лише 
один (док. № 148) — до кінця XVI ст.; серед матеріалів XVII ст. раніше опублікова
них немає.

Готуючи збірник, упорядники ставили за мету якомога повніше представити найбільш 
репрезентативні комплекси джерел з окресленої тематики. Для кінця XV — першої поло
вини XVI ст. таким безперечно найважливішим джерелом є Литовська метрика — архів 
великокнязівської канцелярії ВКЛ 3, який нині зберігається у Центральному державному 
архіві давніх актів СРСР (ЦДАДА СРСР, ф. 389). Цей фонд був опрацьований за мікрофо- 
токопіями Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Києві (ЦДІА УРСР 
у м. Києві, КМФ-36); з книг Литовської метрики до збірника включено 41 документ. 
Починаючи з 60-х років XVI ст. у канцеляріях місцевих судово-адміністративних установ 
запроваджується регулярне діловодство у формі так званих актових книг 4, на які логічно 
переміщується центр інформаційної ваги в усіх питаннях місцевого життя, у тому числі 
і торгівлі. Нами було проведене фронтальне виявлення документів по книгах, що були 
створені в судово-адміністративних осередках Правобережної України (зберігаються у 
ЦДІА УРСР у м. Києві). Оскільки у повному складі ці книги до нашого часу не дійшли, 
окремі регіони представлені у збірнику нерівномірно. Більшість актів стосується Володи- 
мирського і Луцького повітів Волинського воєводства, де актові книги повітових гродів 
уціліли майже без втрат. Набагато менше представлений Кременецький повіт цього ж воє
водства і територія Київщини, оскільки від давнього кременецького архіву лишилися самі 
фрагменти, а Київське воєеодство сьогодні представлене тільки декількома книгами Жито
мирського замку, де, на жаль, потрібних фактів майже немає. Таким чином, з фондів ЦДІА 
УРСР у м. Києві до збірника взято: із судово-адміністративних книг Володимирського 
замку (ф.28) — 129 документів, Луцького замку (ф.25) — 51 документ; решта фондів 
представлена одиничними позиціями (див. перелік використаних архівних фондів). Ви
користано такождекілька актів із Центрального державного історичного архіву у м. Львові, 
проте фронтального виявлення, зважаючи на обсяг збірника, упорядники тут не 
проводили.

Специфіка джерельної бази, а саме те, що переважна більшість виявлених доку
ментів виникла як наслідок судових спорів, наклала відбиток на їх тематику. Із загаль
ної маси вміщених до збірника актів 127 мають кримінальний характер. Це — скарги, 
превентивні заяви, судові декрети у процесах між купцями та між представниками купецт
ва й інших станів. Однак незважаючи на випадковий характер і деяку однобічність 
даної групи джерел, все ж для комплексного вивчення питання вони мають безперечну 
цінність як живі свідчення сучасників, причетних до торгових операцій і торгового 
обігу. Важливу роль у пізнанні торговельних процесів відіграють контракти, укладені 
в середовищі купецтва і шляхти. їх кількість особливо зростає на кінець XVI ст. із збіль
шенням обсягу шляхетської торгівлі, коли вирішального значення в українському екс
порті набуває торгівля худобою і вивіз зерна, попелу і лісових товарів до Гданська. 
Таких контрактів, представлених як безпосередньо їх текстами, так і викладом умов, у них

3 Основну бібліографію праць та відомості про структуру Литовської метрики див.: 
Ковальский Н. П. Источники по истории Украины XVI—XVII вв. в Литовской метрике 
и фондах приказов ЦГАДА.— Днепропетровск, 1979.— С. 5—33; Kennedy Grimsted Р . 
The «Lithuanian Metrica» in Moskow and Warsaw: Reconstructing the Archives of the G nnd 
Duchy of Lithuania.— Cambridge, Massachusetts, 1984.

4 Основну бібліографію праць про актові книги, склад та функції судово-адміністра
тивних установ на території Правобережної України див.: Ковальский Н. П. Источнико- 
ведение истории Украины XVI—XVII вв.— Часть 4: Обзор основных отечественных соб- 
раннй источников.— Днепропетровск, 1979.— С. 73—76.

10



оговорених, у збірнику вміщено 44 (див. предметно-тематичний покажчик). Аспекти і 
розмах шляхетської торгівлі ілюструються також присягами на підтвердження права влас
ності і атестаціями, що видавалися слугам на супровід так званих шляхетських товарів 
{док. № 227, 234, 238 та ін.).

Серед документів урядового походження найчисленнішу групу складають акти, що 
регулюють митну політику. Це, зокрема, великокнязівські листи і королівські універсали 
на оренду митних зборів (док. № 15, 16, 19 та ін.— всього 14 актів); записи велико
князівських писарів про надходження з митниць та визнані листи на затвердження фі
нансових звітів митників (док. № 25, 29—32, 39, 40); річні реєстри збору мит (док. № 142, 
147, 214); безмитні листи і привілеї на встановлення нових чи поновлення старих митниць, 
на право привласнення прибутків з окремих видів митних зборів (док. № 18, 38, 44 та 
ін.— всього 10 актів); устави мит (док. № 76, 100, 109); устави цін та ревізія цін 
(док. № 153, 183, 196, 200). Митна ситуація висвітлюється і в наведених у збірнику 
уривках з ревізії українських замків 1545—1552 рр. (док. № 51—53, 57).

В окрему групу урядових актів виділяються протекційні листи з гарантуванням пільг 
іноземним купцям (док. № 1 , 2 ,  4, 6), підтвердженням складського права (док. № 8, 133), 
встановленням сітки торгових шляхів (док. № 5, 46, 49, 190). У зв’язку з обмеженим 
обсягом збірника не виявилося можливим включити до нього документи-привілеї містам 
на торги і ярмарки. Однак вони широко використані в коментарях із зазначенням як місця 
публікації, так і архівної легенди для неопублікованих актів такого типу.

Слід виділити і такий дипломатичний різновид актів, як статейні списки і записи 
посольств між ВКЛ і Московським великим князівством (док. № 14, 17, 21, 26, 27, 34), 
у яких представлені українсько-російські торгові зносини і показана роль Наддніпрянщи
ни у транзитній торгівлі зі Сходом.

Документи підготовлені до публікації на основі «Методичних рекомендацій по пере
дачі текстів документів XVI—XVIII ст.», розроблених 1986 р. Центральними державними 
історичними архівами УРСР у Києві та Львові (автори В.В. Страшко, У. Я. вдлинська). 
Враховані також принципи, викладені «Правилами видання пам’яток української мови 
XIV—XVIII ст.» та «Методическими рекомендациями по изданию и описанню Литовской 
метрики» 5 б. При цьому тексти кириличних документів транслітерувалися за допомогою 
сучасного українського шрифта з додаванням відсутніх у ньому літер: є, со, ѣ, А, Ѣ. Над
рядкові знаки та лігатури на позначення буквосполучень -ст-, -го вносилися в рядок 
і набиралися курсивом; титла зберігалися і не розкривалися. їх пояснення здійснене у 
«Переліку слів під титлами». Паєрки на позначення звуків «і» та «й» передані за допомогою 
курсивного «и». Літерні позначення чисел розшифровані арабськими цифрами.

Тексти документів латинською і німецькою мовами подані відповідно до їх напи
сання в оригіналі. Полономовні акти відтворені в основному на підставі археографіч
них правил, вживаних для передачі польських текстів 6, тобто з наближенням до сучасної 
орфографії. Однак при цьому упорядники з метою збереження особливостей польської мови 
українського ареалу вживання вважали за потрібне лишати без змін орфографію ори
гіналу в тих випадках, де може йтися про вплив української фонетики. Зокрема, не осу
часнювалося альтернативне вживання «v», «u» і «w»; не оглушувався прийменник «z» і пре
фікси «bez», «roz» і подібні; в окремих сумнівних випадках не проводилася заміна «у» 
на відповідні літери сучасного правопису; цілком не мінялися способи передачі носових і, 
тим більше, не вставлялися літери на позначення носових звуків там, де їх не було в тексті 
самого документа. До усіх іншомовних документів додано переклад, у якому автори на
магалися максимально зберегти тогочасну юридичну, метрологічну і титулярну терміно
логію. Остання нарівні з рідковживаними словами кириличних актів пояснюється у «Слов
нику застарілих слів і юридичних термінів».

5 Правила видання пам’яток української мови XIV—XVIII ст./ Упор. М. М. Пещак, 
В. М. Русанівський.— К-, 1961; Методические рекомендации по изданию и описанню Ли
товской метрики / Сост. А. Л. Хорошкевич, С. М. Каштанов.— Вильнюс, 1985.

6 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku.— 
Warszawa, 1953.
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Здійснюючи археографічний повтор для тих матеріалів, які не вдалося розшукати, 
упорядники йшли за орфографією їх текстів у публікаціях, звідки взято документ, допов
нюючи його в разі потреби перекладом. У тих випадках, коли опублікований раніше до
кумент вдалося виявити, він готувався до друку згідно з викладеними вище принципами.

В усіх документах, незалежно від мови, якою вони написані, пунктуаційні знаки, 
а' також великі і малі літери проставлені з наближенням до вимог сучасного правопису: 
Текст розділений на абзаци відповідно до компонентів умовного формуляра (інвокацією, 
інтитуляцією, наррацією, диспозицією і т. д.) навіть у тих випадках, коли чергова 
клаузула починається у складі одного й того ж речення, оскільки саме речення' для 
давніх текстів нерідко є, на нашу думку, одиницею умовною. Абзацом виділявся також 
початок кожного включеного акту, а також окремі самостійні смислові періоди у докумен
тах з довгою нарративною частиною. Кінці аркушів позначені знаком //; купони або кусто- 
дії * не зберігалися.

Вживане в текстах датування по церковних святах розкрите у підрядкових примітках. 
Так само пояснюються застарілі числові позначення. Помилкове написання слів зберіга
лося без змін і виправлень, критика тексту винесена в підрядкові примітки. Аналогічно 
оговорені підкреслення, чорнильні плями, правки тощо. Пошкоджені чи складні для про
читання місця відтворені, коли це можливо, у квадратних дужках у найбільш вірогід
ному значенні. Усі сумнівні щодо прочитання чи тлумачення місця акцентовані знаками 
(?) та (!).

Текстуальні (підрядкові) примітки позначені арабськими цифрами на відміну від 
реальних (коментарів), котрі виділяються курсивними літерами і прив’язуються до кон
кретного документа згідно з його порядковим номером. Якщо текстуальна примітка охоп
лює фрагмент тексту із декількох слів чи речень, то її порядковий номер ставиться перед 
першим і після останнього слова цього фрагмента (1—]). Усі уточнення до тексту, включаю
чи пропоноване прочитання помилково написаних слів, у підрядкових примітках набрані 
корпусом, як і сам текст документа, а редакційні доповнення від упорядників передані 
курсивом.

Оскільки більшість вміщених до збірника документів взята з судово-адміністратив
них книг, де власне текст акта (за винятком заяв, скарг і судових вироків) обрамлений 
розгорнутими формулами запису про його пред’явлення до книги, ці формальні клаузули 
як малосуттєві для конкретного випадку опускалися без застережень. Документ при цьому 
датувався своєю власною датою, а не датою запису до актової книги, і визначався як «за
свідчена копія». При публікації заяв і скарг, супроводжуваних, як правило, свідченням 
возного про огляд місця події, вказане свідчення зберігалося лише в тому випадку, якщо 
містило додаткові деталі, не згадані у самій заяві чи скарзі. Такі скорочення позначалися 
знаком ... і кожного разу оговорювалися у підрядковій примітці. Так само застережені і 
ті нечисленні скорочення, до яких вдалися упорядники, опускаючи в надто розгорнутих 
документах місця, безвідносні до основного змісту акта.

Кожен документ, вміщений до збірника, супроводжується редакційним заголовком 
і легендою. Стосовно проставлених упорядниками у редакційних заголовках дат слід па
м’ятати, що акти судово-адміністративних установ ВКЛ і Польського королівства до 1582 р. 
датовані за старим (юліанським) календарем, а ті, що створені після запровадження гри
горіанського календаря, тобто починаючи з 1583 р.,— за новим стилем. Якщо в самому 
тексті документа дата відсутня, підстави датування оговорені у підрядковій примітці; 
усі елементи заголовка, встановлені на підставі сторонніх джерел, бралися у квадратні 
дужки. При визначенні дипломатичного різновиду документа максимально враховано його 
самоназву: «визнаний лист», «причинний лист», «універсал», «позов» тощо. Виняток зробле
но лише для скарг і заяв, оскільки самоназви, вжиті в текстах для актів такого змісту 
(«жалоба», «оповідання», «маніфестація», «протестація»), можна трактувати неоднозначно. 
При розрізненні скарг від заяв ми виходили з принципу підпорядкованості особи, на яку

* Частина тексту, що повторюється в кінці попереднього та на початку наступного 
аркуша.
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заносилася скарга, юрисдикції даного суду. Тобто, якщо вказана особа цьому суду не під
порядковувалася, документ мав характер не скарги, а превентивної заяви, на підставі 
якої у відповідному суді могла бути заявлена скарга і розпочатий судовий процес.

У легенді, вміщеній після тексту документа, вказане місце його зберігання і визна
чена автентичність: оригінал, засвідчена копія, копія. При цьому, як зазначалося вище, 
засвідченою копією вважався будь-який акт, поданий для запису до книг, що надавало 
йому юридичної чинності. Інші судові документи (заяви, скарги, декрети, присяги) роз
цінюються як оригінали, що протоколювалися чи складалися безпосередньо на місці су
дового засідання. Для археографічних повторів подано відомості про видання, за яким пуб
лікується текст, або про місце зберігання документа та його попередню публікацію.

До документів додаються: передмова і вступ від упорядників, карта шляхів і митниць 
Володимирського повіту XVI — першої половини XVII ст., коментарі, предметно-тема
тичний покажчик реалій торгового обігу, словник застарілих слів і юридичних термінів, 
метрологічний словник (лише для метричних одиниць, що згадуються у тексті документів 
збірника), географічний покажчик, допоміжні покажчики і переліки, резюме. Акцент на 
Володимирському повіті у карті викликаний тим, що район Володимирщини був своєрід
ними ворітьми зовнішньої торгівлі Волині і Наддніпрянщини, де сходилися основні торгові 
шляхи і концентрувалася транзитна торгівля з Заходом і білоруськими містами.

Передмову до видання написав М. Ф. Котляр, вступ від упорядників — Н. М. Яко
венко. Підготовку документів здійснили В. М. Кравченко і Н. М. Яковенко, переклад 
іншомовних документів — Н. М. Яковенко. Предметно-тематичний покажчик та словник 
застарілих слів і юридичних термінів склала Н. М. Яковенко, метрологічний словник — 
О. Ф. Сидоренко. Географічний покажчик склав Г. В. Боряк, допоміжні переліки і покаж
чики— В. М. Кравченко. У написанні коментарів взяли участь Г. В. Боряк, В. М. Крав
ченко, О. Ф. Сидоренко, Н. М. Яковенко. Картосхему підготували В. М. Кравченко, 
Г. В. Боряк; склала її інженер-картограф В. М. Гирявенко.

Упорядники висловлюють щиру подяку усім, хто консультаціями, порадами та прак
тичною допомогою сприяв підготовці до друку цієї праці: старшому науковому співробіт
нику Інституту суспільних наук АН УРСР О. А. Купчинському, зав. сектором історії 
української мови Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні В. В. Німчуку, зав. відділом 
давніх актів ЦДІА УРСР у м. Львові І. І. Сварнику, старшому науковому співробітнику 
ЦДІА УРСР у м. Києві В. В. Страшкові, працівниці цього ж архіву Л. Я. Демченко та фо
тографу-художнику А. І. Мусійчуку, а також співробітникам Археографічної комісії 
АН УРСР Т. Б. Ананьєвій, І. Б. Гиричу, М. Ю. Мухіній, О. В. Тодійчук та Інсти
туту держави та права АН УРСР К. А. Вислобокову.





ДЖЕРЕЛА



№ 1
1320 р .j серпня 27. Володимир.—  ПРОТЕКЦІЙНИЙ УНІВЕРСАЛ 

ВОЛОДИМИРСЬКОГО КН. АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА 
КРАКІВСЬКИМ КУПЦЯМ НА ГАРАНТІЮ ТОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ЗМЕНШЕННЯ МИТНОГО ЗБОРУ У ВОЛОДИМИРІ

Andreas, Dei gratia dux Ladimiriensis et dominus terrae Russiae.
Discretis viris consulibus, scabinis ac universis civibus seu negotiatoribus 

in civitate Cracoviensi, nec non in territorio praedicto commorantibus — fa
vorem et in omnibus complacendi voluntatem.

Noverit vestra discretio, quod nos attendentes gravationem negotiatorum 
terram nostram intrantium ac etiam pro reformatione terrae nostrae, ut unus
quisque eo gratantius cum rebus quibuscumque de caetero terram nostram 
ingrediatur, usi consilio baronum ac nobilium nostrorum gratiam talem fa
cimus,

quod in civitate Ladimiriensi, ubi prius tres grossi solvebantur de quo
libet animali, nunc vero tantummodo unum grossum statuimus persolvendum. 
Caeterum omnia jura, quae tempore patris nostri felicis recordationis in terra 
Russiae viguerunt, volumus omnes hospites seu negotiatores ut eo jure perf- 
ruantur. Item si alicui injuria, molestia vel violentia per aliquos nostros of
ficiales, ministeriales vel theloneatores illata fuerit in terra nostra, pro uno 
denario sibi injuste ablato, quod ostendere poterit, duos refundemus.

Et haec omnia sub verbo dominationis nostrae per nos et per omnes 
nostros firmiter promittimus observare.

Datum in Ladimiria, in die Ruffi martiris, anno domini millesimo tre
centesimo vicesimo.
Болеслав-ІОрий II, князь всей Малой Руси : Сб. материалов и исследований.— СПб., 1907.— 
№ З (1).— С. 150— 151. :

П е р е к л а д

Андрій, з ласки божої володимирський князь і володар Руської землі.,
Значним мужам, радникам і всім міщанам і купцям міста Кракова 

і його округи — наша  ̂ласка і прихильна в усьому доброзичливість.
Хай стане відомо вашій значності, що ми, беручи до уваги труднощі, 

які існують для купців, що прибувають на нашу землю, а також з метою 
зміцнення нашої землі, щоб кожний міг з вигодою привозити звідусіль на 
нашу землю всілякі товари, скориставшись порадою наших бояр і знаті, 
виявляємо таку милість, і постановляємо, щоб у місті Володимирі, де ра
ніше за кожну голову [тяглої?] худоби платили по три гроші, відтепер 
сплачувалося лише по одному грошу. Що стосується усіх інших прав, які 
мали силу у Руській землі з часів нашого щасливої пам’яті батька, то ми 
волимо, щоб усі чужинці або купці користувалися ними, як і згаданим 
правом. Крім того, якщо у нашій землі комусь буде заподіяна кривда, об
тяження або насильство від будь-кого з наших урядників, служебників 
чи митників, то замість одного денарія, що він несправедливо втратив і змо
же, це довести, ми відшкодуємо йому два.
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І цього всього ми твердо обіцяємо дотримуватись під нашим словом 
володаря як самі, так і стосовно усіх наших [слуг].

Дано у Володимирі в день мученика Руфа, року Божого 1320.

№ 2

1320 р ., серпня 27. Володимир —  ПРОТЕКЦІЙНИЙ УНІВЕРСАЛ 
ВОЛОДИМИРСЬКОГО КН. АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА ТОРУНСЬКИМ 

КУПЦЯМ НА ПРАВО БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ У ВОЛОДИМИРІ

Andreas, Dei gratia dux Ladimiriae et dominus Russiae.
Discretis viris consulibus, scabinis ac universis civibus in Thoren — 

favorem et in omnibus affectuosam voluntatem.
Novit [!] vestra discretio, quod nos cupientes meliorationem terrae nost

rae ac etiam profectum omnium hospitum, terram nostram cum pannis mer
cimoniisque vel rebus quibuscunque ingredi volentium, vestro consilio maturo 
baronum ac nobilium nostrorum omnibus hospitibus jus tale per preces con
cedimus,

quod nullus de caetero theloneatorum vel ministraliorum nostrorum ab 
eis pannos vel mercimonia exigere debeat, nec etiam omnino ista ademptare. 
Caeterum omnia jura... 1
Болеслав-ІОрий II, князь всей Малой Руси.— СПб., 1907.— № 3 (2 ).— С. 151.

П е р е к л а д

Андрій, з ласки Божої володимирський князь і володар Русі.
Значним мужам радникам, лавникам і всім міщанам у Торуні — наша 

ласка і щира в усьому доброзичливість.
Хай стане відомо вашій значності, що ми, бажаючи покращити стано

вище нашої землі і сприяти чужинцям, що мають намір прибути до нашої 
землі з тканинами чи будь-якими іншими товарами, скориставшись слуш
ною порадою наших бояр і знаті, встановлюємо на прохання усіх чужинців 
такий порядок, за яким

ніхто надалі з наших митників чи служебників не матиме права ні стя
гати [податки] з їхніх тканин і товарів, ні конфіскувати їх. Що стосується 
усіх інших прав...

№ З

1324 р ., травня 3. [Володимир].— ЛИСТ РАДИ м. ВОЛОДИМИРА 
ДО РАДИ м. ШТРАЛЬЗУНДА З ПІДТВЕРДЖЕННЯМ НАЛЕЖНОСТІ 

ДО ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ КУПЦІВ БЕРТРАМА 
І МИКОЛАЯ РУСИНІВ, ТОВАРИ ЯКИХ ПІСЛЯ КОРАБЕЛЬНОЇ 

АВАРІЇ ЗАТРИМАНІ У ШТРАЛЬЗУНДІ

Viris honorabilibus et discretis dominis consulibus ac vniuersitati in 
Stralsund — consules ac vniuersitas civitatis Ladimiriensisa cum fidelitate 
ad omnia se beniuolos et paratos.

Noueritis coram nobis racionabiliter esse protestatum, quod Bertramus 
Ruthenus et Nicolaus, exhibitor presencium, fratres nostri conciues, habue
runt in naue nuper in terminis principis Rugianorum6 submersa seu periclitata 
per glaciem XXXIIII pannos, inter quos sunt XIIII yprenses, ceteri sunt 
dornenses et poprenses, quos sibi idem Nicolaus in Flandria comparauit et

1 Опущене закінчення, тотожне відповідним клаузулам попереднього документа — 
протекційного універсалу краківським купцям.
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deposuit in dicta naue ad deferendum sub sua euentura pariter et fortuna, 
qui panni tunc eorum fuerunt et adhuc sunt nec alicuius alterius, iidem etiam 
Bertramus et Nicolaus tunc et nunc nostri fuerunt et sunt ciues predilecti, 
super hijs ad nos habere debetis respectum firmum et securum.

In cuius rei testimonium nostrum sigillum presentibus est affixum. 
Rogantes affectuose, quatinus intuitu iusticie ac respectu nostri perpetui 

seruicii efficere dignemini, quod predicti panni eidem Nicolao et ad manus 
sui fratris supradicti libere ac integraliter restituantur.

Datum anno domini millesimo CCCXXIIII, in Invencione Sancte crucis.
Записки Наукового товариства ім. Шевченка.— Львів, 1906.— Т. 72, кн. 4 .— С. 6.

Протекційний універсал володимирського князя Андрія Юрійовича. 1320 р.

П е р е к л а д

Вельмишановним і значним панам радникам і общині Штральзунда — 
райді і громада міста Володимира0 щиро готові до ласкавих послуг.

Знайте, що наші брати й співгородяни Бертрам Русин і Миколай, пред’
явник цього листа, небезпідставно поскаржилися перед нами, що вони 
у землях володаря ругіїв6 недавно зазнали небезпечної аварії в льодах, 
маючи на своєму кораблі 34 [сувої] тканин, серед яких 14 іпрських, а реш
та — турнейські і поперінгські, що були закуплені у Фландрії і наванта
жені на згаданий корабель вказаним Миколаєм за його власні кошти для 
перевезення з метою одержання прибутку. Отже, як тоді ці тканини були 
їхньою власністю, так і тепер не належать нікому іншому. Згадані ж Берт
рам і Миколай як раніше, так і тепер були і є шановними городянами нашого 
міста, у чому ви, покладаючись на нас, можете мати тверду і надійну га
рантію.

На підтвердження чого до цього листа підвішена наша печатка.
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Ласкаво просимо, щоб ви з огляду на справедливість і нашу незмінну 
готовність до послуг з б о л и л и  вільно і без перешкод повернути згадані тка
нини до рук вказаного Миколая та його брата.

Дано року божого 324, на день Обрітення святого хреста.

№  4

Після 1341 р.1 [Берестя].— ГРАМОТА КНЯЗІВ КЕЙСТУТА 
І ЛЮБАРТА ГЕДИМІНОВИЧІВ ТОРУНСЬКИМ КУПЦЯМ 

НА ПРАВО ПРОЇЗДУ ДО ЛУЦЬКА ЧЕРЕЗ МІСТА ДОРОГИЧИН, 
МЕЛЬНИК І БЕРЕСТЯ

Qm кнАЗА сот Кестутд и сот кназа сот Либорта 
У Торунь к мѣстычемъ
Што ієстє просили насъ, абыхомъ васъ пустили 2—до Лучцька тьрговать-2 

через Берестие, абы вамъ не закажали, мы хочемъ ради то учинити вамъ, 
не блюдитесА ничего, пойдите. А коли который торговець поидеть торговать 
ис Тору на через Берестие до Лучьска, без печали будте. А кто поидеть съ 
сею грамотою через Дорогычинъ, чесъ [!] Мелникъ и черес Берестие до Лучь
ска торговать ис Торунд, азъ, кназь Кестути, не велю ихъ заимати.
Грамоти XIV ст. /  Упор. М. М. Пещак.— К., 1974.— № 8 .— С. 23 — 24.

№  5

1349 р., червня 19. Бжесьць.— УНІВЕРСАЛ КАЗИМИРА III 
НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТОРГОВИХ ДОРІГ З ТОРУНЯ 

ДО ІНШИХ МІСТ, У ТОМУ ЧИСЛІ — ДО ВОЛОДИМИРА

Noverint quibus expedit universi, quod
nos, Kazimirus, Dei gracia rex Polonie,
exnunc statuimus et irrevocabiliter ordinamus publicam stratam et tran

situm per dominium nostri regni omnibus ac universis mercatoribus, cujus- 
cumque status aut condicionis existant, cum mercibus eorumdem quorumcun
que de civitate Thorun versus Wratislaviam per has civitates videlicet per 
Raczeniam, per Conin, per Kalis et per Schilburg, item aliam viam de Tho
run versus Wladimiriam per Seczechow, per Kazimiriam et per Kunigstat 
necnon per Lublin, versus vero Sandomiriam per Brest, per Lanciciam et per 
Opoczno, et econverso de illis civitatibus supradictis versus Thorun transe
untibus perpetuo duraturam salvo tamen theloneo nostro, quod a tempore 
antiquo est statutum.

In cujus rei testimonium nostrum sigillum presentibus est annexum.
Datum in Brest, feria sexta post octavas Corporis Christi, sub anno Do

mini 1349.
Hansisches Urkundenbuch /  Bearbeitet von Konstantin Hohlbaum.— Halle, 1882 — 1886.— Bd. 3, 
N 147.— S. 72.

П е р е к л а д

Хай стане відомо усім, кому слід, що
ми, Казимир, з ласки Божої король Польщі,
віднині встановили й безповоротно визначаємо публічну дорогу і го

стинець через землі нашого королівства для всіх взагалі і кожного зокрема 
з купців, якого б походження і стану вони не були, що прямуватимуть з 
будь-якими товарами з міста Торуня до Вроцлава, а саме: через наші міста

1 Таке датування прийняте у виданнях І. Срезневського, В. Розова, М . Пещак.
2—2 Згідно з поміткою видавців, дописано над рядком.
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Іновроцлав, Конін, Каліш і Шильбург. Так само [встановлюємо] інші 
дороги з Торуня: до Володимира — через Сецехув, Казімєж, Кенігштадт 
і Люблін; до Сандомира — через Бжесьць, Лєнчицю і Опочно, і навпаки1 
з усіх вищеназваних міст до Торуня так само. Ці дороги затверджуємо на
вічно при умові збереження нашого мита, встановленого з давніх часів.

На підтвердження чого до цього підвішена наша печатка.
Дано в Бжесьці, на 6 день після октави Тіла Христового, під роком 

Божим 1349.

№ 6

1349 р., грудня 5. Сандомир.—  УНІВЕРСАЛ КАЗИМИРА III 
НА ПРАВО ВІЛЬНОГО ПРОЇЗДУ КУПЦІВ З ПРУСІЇ І ТОРУНЯ 

ДО ВОЛОДИМИРА ЧЕРЕЗ ЗЕМЛІ ГАЛИЦЬКОЇ РУСІ

Noverint universi presencium noticiam habituri, quod 
nos, Kazimirus, Dei gracia rex Polonie dominusque terre Rusie, 
farnus et concedimus plenam et omnimodam securitatem omnibus et sin

gulis mercatoribus de terris Prussie et de nostris terris precipue e Thorunen- 
sibus per terram nostram Rusie transeundi et ad Ladimiriam nostram civita
tem, veniendi ibique negociandi, mercandi et morandi salvis rebus omnibus 
et personis promittimus eciam pro omni dampno mercatoribus predictis, si, 
quod absit, ab aliquo homine in terra nostra Rusie eveniret, quod dampnum 
de nostro theżauro solvemus.

Actum Sand[omirie], sub anno Domini 1349, sabbato infra octavam sancti 
Andree.

In cujus rei testimonium nostrum sigillum duximus appendendum.
Hansisches Urkundenbuch / Bearbeitet von Konstantin Hohlbaum.— Halle, 1882 — 1886.— Bd 3, 
N 159.— S. 77.

П е р е к л а д

Хай стане відомо усім, хто виявить бажання про це знати, що 
ми, Казимир, з ласки Божої король Польщі і володар Руської землі, 
надаємо і підтверджуємо повну і всіляку безпеку усім і кожному зо

крема купцям з Пруської землі, з наших земель, а особливо з Торуня, до
зволяючи переходити через нашу Руську землю, прибувати до нашого міста 
Володимира, там вести справи, торгувати і затримуватись під гарантією 
безпеки майна й особи; також дозволяємо, щоб усякий збиток згаданим 
купцям, який би трапився від кого-небудь у Руській землі (чого нехай не 
станеться), відшкодовувався з нашої скарбниці.

Діялося в Сандомирі, під роком Божим 1349, у суботу після октави 
св. Андрія.

На підтвердження чого ми наказали привісити нашу печатку.

№ 7

1349 або 1386 р.1 — ВИТЯГ ІЗ ПЕРЕЛІКУ МИТНИХ ЗБОРІВ 
НА ТОРГОВОМУ ШЛЯХУ МІЖ ТОРУНЕМ І ВОЛОДИМИРОМ

Theolonea antiqua de Thorun in Ladimirtiam]: *
In Beberern de equo ducente pannos 6 gr. et 4 den. camerario et de equo 

ducente zuwar vel telam 3 gr. In Ploczko de equo 3 gr. et 4 den. In Wischegrod
1 Датування K. Гельбаума, видавця 3 тому документів Ганзи, звідки взято цей за

пис. За цим же виданням наведено всі пошкодження тексту, подані у квадратних дужках „ 
а також розшифрування назв населених пунктів. • . . . .
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de equo 3 gr. et 4 den. In Sacraczin de equo 3 gr. et 4 den. In Warschovia 
de equo 3 gr. et 4 den. In Schiruczk de equo 3 gr. et 4 den. Trans aquam 
Weper. sive sit fluens vel sicca, de equo 0,5 gr. In Seczechow de equo 8 gr. 
In Kazemir de equo 8gr., prius 1 gr. In Lobelyn de eguo 8 gr. et 3 gr.came
rario. Ibidem de 4 pannis Thorunensibus 1 gr.; de 2 pannis Poprensibus et 
consimilibus 1 gr., de 1 panno Brugensi et consimili 1 gr., de mille vulpium 
6 gr., de 100 ulnis tele 0,5 gr., de mille pellium agni 6 gr., de wotsacco 12 gr. 
cum mercimoniis, de marsubio 6 gr. cum denario.

In Colmen de equo 1 gr.,, de congregacione curruum quantacumque 33 gr., 
de pannis Thorunensibus et consimilibus 1 gr., de 1 panno Brugensi et con
simili 2 gr., de 1 panno Poprensi et consimili 1 gr., panni scharlatici et 
lintes sunt liberi; de 100 ulnis tele 1 gr., de 1 castore 1,5 kunę, de 1 vulpi 
9 scheven, de 1 otter 13 scheven et de 1000 pellibus agni 0,5 mr. scheven. 
In Grodele de equo 4 gr. In Ladimiria de 100 cap[itibus?l grtegis?] 2,5 gr.

De Lademiria versus Thorun:

In Grodele de equo [4] gr. in Colmen de equo 1 gr., de frusto cere 
1 gr., de mille operis 8 gr., de lapide serici 2 gr., de lapide specierum 1 gr. 
In Lobelyn // de equo 8,5 gr. Ibidem de mille operis 6 gr., de frusto cere 
0,5 gr., de lapide specierum 0,5 gr., de lapide serici 0,5 gr. In Kazemer 
de equo 1 gr., nunc 8 gr. In Seczechov de equo 8 gr. et trans aquam Wepir 
0,5 gr. de equo. In Schiruczk de equo 3 gr. 4 den. In Warschovia de equo
3 gr. 4 den. In Sacrasczin de equo .3 gr. 4 den. In Wischegrod de equo 3 gr.
4 den. In Ploczko de equo 3 gr. 4 den. In Beberer de equo 3 gr. 3 [!] den.
Hansisches Urkundenbuch / Bearbeitet von Konstantin Hóhlbaum.— Halle, 1882 — 1886.— Bd. 3, 
N 559.— S. 312. 313.

П е р е к л а д

Стародавні мита Іна шляху] з Торуня до Володимира:
У Бобровниках від коня, що везе сукна, 6 грошей і 4 денарії комор- 

нику; від коня, що везе [тонку тканину?] З гроша. У Плодьку від коня 
З гроша і 4 денарії. У Вишогруді від коня 3 гроша і 4 денарії. У Закрочимі 
від коня 3 гроша і 4 денарії. У Варшаві від коня 3 гроша і 4 денарії. У Пер
ську від коня 3 гроша і 4 денарії. На переправі через ріку Вєпш і коли 
повновода, і коли пересихає — від коня 0,5 гроша. У Сецехові від коня 8 
грошів. У Казімєжу від коня 8 грошів, а раніше [було] 1 гріш. У Любліні 
від коня 8 грошів і 3 гроша коморнику. Там же від 4 сукон торунських 
1 гріш, від 2 сукон поперінгських і їм подібних 1 гріш, від 1 сукна брюг- 
гського і йому подібного 1 гріш, від 1000 лисячих шкурок — 6 грошів, 
від 100 ліктів [тонкої тканини?] 0,5 гроша, від 1000 овечих шкір 6 грошів, 
від дорожного мішка з товарами 12 грошів, від гамана 6 грошів з денарієм.

У Холмі від коня 1 гріш, від декількох з ’єднаних возів 33 гроша, від 
сукон торунських і їм подібних 1 гріш, від 1 сукна брюггського і йому по
дібного 2 гроша, від 1 сукна поперінгського і йому подібного 1 гріш. Сукна 
шкарлатні і полотна [для провозу] вільні. Від 100 ліктів [тонкої тканини?] 
1 гріш, від 1 бобра — 1,5 куни, від 1 лисиці 9 шевенів, від 1 [видри?] 13 
шевенів, від тисячі овечих шкір 0,5 шевена. У Городлі від коня 4 гроші. 
У Володимирі від 100 голів худоби 2,5 гроша.

Від Володимира назад до Торуня:
У Городлі від коня [4] гроша, у Холмі від коня 1 гріш, від шматка 

воску 1 гріш, від 1000 [...?] 8 грошів, від каменя шовку 2 гроша, від каменя 
спецій 1 гріш. У Любліні від коня 8,5 грошів. Там же від 1000 [...?] 6 грошів, 
від шматка воску 0,5 гроша, від каменя спецій 0,5 гроша, від каменя шовку
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0,5 гроша. У Казімєжу від коня [було] 1 гріш, тепер 8 грошів. У Сецехові 
від коня 8 грошів, на переправі через ріку Вєпш 0,5 гроша від коня. У Чер- 
ську від коня 3 гроша 4 денарії. У Варшаві від коня 3 гроша 4 денарії. 
У Закрочимі від коня 3 гроша 4 денарії. У Вишогруді від коня 3 гроша 
4 денарії. У Плодьку від коня 3 гроша 4 денарії. У Бобровниках від коня 
З гроша 3 [!] денарії.

№  8

1379 р., листопада 18. Луцьк — ЛИСТ ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
І ЛУЦЬКОГО КН. ДМИТРІЯ (ЛЮБАРТА) ДО ЛЬВІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ГРОМАДИ З ВИЗНАННЯМ СКЛАДСЬКОГО ПРАВА,
ЯК І РАНІШЕ, ЗА ЛЬВОВОМ, ВОЛОДИМИРОМ І ЛУЦЬКОМ 

І З ПРОПОЗИЦІЄЮ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО в и п а д к и  
ЙОГО ПОРУШЕННЯ ПРИ ТРАНЗИТНІЙ ТОРГІВЛІ 

ЧЕРЕЗ ЗЕМЛІ ГАЛИЦЬКОЇ РУСІ

In dem namen Gotis, amen.
Wir, groser Furste Demetyr, von den genaden Gotis von Ladymir und 

von Luczk.
Gelobin den erbarn Luyten dem Ratę und den gemeynen Burgern und 

der ganczen Stat czu der Lemburg, das Wir keynen Koufman nicht wellen 
losen czyn mit zyme gute, her zey von polen ader von Duyczhen Landen durch 
unzer lant ken Heydenlant, das dy Nyderlogea blybe czu Ladymir czu Luczk 
und czu der Lemberg, ais is von alders her vormols gewest is6. Welde uch aber 
unzer Herre der Konig gewalt tun, und hyse den gast, durch uwer lant ken 
Heydenlant czyn, so welte Wir ouch den gast durch Unse Lant losen czyn 
ken Heydenlant, Und dy briwe dy Wir czwyschehen uns vorschrebyn han, 
ir sullet uns unsern Bryf, und Wir uwern brif uch antwerten zullen, an allen 
schaden, und an alle argelyst, und an ale Hyndernis.

Czu eyner Befestenunge des geczuyknys desys briwes habe Wir angehan- 
gen unser Ingezygil.

Gegebyn is der Brief an dem achten Dagę des Heyligen Herren Sente 
Mertins des werden Byschowes nach unsers Herren geburt MCCCLXXIX czu 
Luczk.
Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum t. zw. Bernardyńskiego we Lwowie.— Lwów, 1872.— T. 3.
N 30.— S. 59. 60.

П е р е к л а д

В ім’я Господнє, амінь.
Ми, великий князь Димитрій, з ласки Божої князь Володимира і Луцька.
Обіцяємо вельможним членам Ради і простим міщанам та усьому місту 

Львову, що ми не маємо наміру дозволяти жодному купцеві ані з Польщі, 
ані з Німецьких земель переїжджати зі своїми товарами через нашу землю 
в напрямку Поганського краю, обминаючи склади0 у Володимирі, Луцьку 
і Львові, які існують там з давніх часів6. А якби наш пан король, скористав- 
шися своєю владою, дозволив гостеві, що прямує до Поганського краю, 
подорожувати через вашу землю на тих же умовах, як і ми дозволяємо йому 
прямувати через нашу землю до Поганського краю, ви повинні в листах, 
якими ми обмінюємося, тобто ви — в своїх листах нам, ми — у своїх 
листах вам, повідомляти про всілякі порушення, хитрощі та всі збитки.

На скріплення сказаного в цьому листі ми підвісили нашу печатку.
Дано цей лист в Луцьку на восьмий день свята святого Мартина, велеб- 

ного єпископа, року від Різдва Господа нашого 1379.
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№ 9

1385 р., лютого 1 Ч Львів.— ПРОТОКОЛ ЗАЯВИ ЛЬВІВСЬКОГО
КУПЦЯ МИКОЛАЯ КІЗЕВЕТЕРА ПРО СПЛАТУ ЙОМУ НАПАРНИКОМ 

МИХАЙЛОМ ЗІ СМОТРИЧА ВЛАСНОЇ ЧАСТИНИ БОРГУ,
НА ЯКИЙ ВОНИ УДВОХ ДАВАЛИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

КИЇВСЬКОМУ КУПЦЕВІ ДОБРОГОСТУ

Eodem 2 die cora[m] judic[i]o Nic[o]l[au]s d[ic]t[u]s Kysewetter] r[e]cog- 
[n]ouit, qu[od] Michahel de Smotr[i]cz, socius eius de 3 debitis, in qu[i]bus 
a[m]bo 4 tene[n]tur Dobrogust d[e] Kyauia, suam partem v[ideli]c[e]t X 5 sibi 
persoluit et promisit, gu[od] qu[id]qu[id] pred[ic]t[u]s Michahel impidimelnlti 
seu da[m]pni pro pred[ic]tis d[e]bitis pert[i]nerit, h[o]c idem Kysewetler] 
d[ebe]t expedi[r]e. Ecia[m] 6 id[em] Kyzewetler] arbitrarus est, qu[od] si p[el- 
cunili]s pred[ic]tis po[n]du[m] solutis aliqu[i]s effuglerlit, qu[od] ip[su]m 
super sui ip[s]ius da[m]p[nu]m insequere [!] debeat, o[mn]ia illa ab eo extor- 
qulenldo.

Cuius slunlt concordatores Frycze de Smotr[i]cz, Jakusch Czeplak, Kuncze 
Steynkeler, Petrus Kjrapicz.
ЦДІА УРСР у M. Львові.— Ф. 52, on. 2, спр. 1.— C. 46. Оригінал. Опубл.: Najstarsza księga mie
jska, 1382 — 1389 / Wyd. A. Czołowski.— Lwów, 1892.— S. 35 .— (Pomniki dziejowe Lwowa z archi
wum miasta; T. 1, N 229.)

П е р е к л а д

У цей же день Миколай на ймення Кізеветер визнав перед судом, 
що його напарник Михайло зі Смотрича сплатив йому свою частину боргу, 
на який вони удвох дали зобов’язання Доброгостові з Києва, а саме 10, 
і проголосив, що якби згаданий Михайло зазнав якоїсь шкоди чи збитків 
через згаданий борг, то він, Кізеветер, мусить їх покрити. Цей же Кізеве
тер також заявив, що якби хтось із них ухилився від оплати ще не сплаченої 
вищезгаданої суми, то й це мусить обернутися на шкоду лише йому самому 
і стягатися повністю з нього.

Посередниками були: Фриче (Фріц?) зі Смотрича, Якуш Тепляк (Чеп- 
лак? Цеплак?), Кунча Штейнкелер, Петро Крапич.

№ 10

1441 р., березня 8 \  Львів.— ПРОТОКОЛ СУДОВОГО СПОРУ 
ПРО ЧЕРВЕЦЬ, ПРИВЕЗЕНИЙ ДО ЛЬВОВА 

ЛУЦЬКИМ КУПЦЕМ ААРОНОМ

Der Vyt vnd scheppin Hannus Becke, Han[n]us Cromer vnd Simon 
Kursner.

Von gerichtels] weg[i]n, seyn gewest bey dem abewegen des czirwyecza, 
der czu Tichnon hot gelegliln, den Cristel von Cotbe zeligels] gedechtnis vnd 
dornoch seyne efraw mit rechte hab[i]n d[e]rfolgit vor dy schulde, dy Aaron 
lude von Lauczke denselb[i]n Cristeln war schuldig bleben, vnd no Nicolaus 
vonPisdri vns[er] mitburger, den selb[i]n czirwyecz hat empfangen mit gerich
tels] holffe von Tichnon dem Ormenig[e]n. Der selbe czirwyecz hot gewog[e]n 1

1 Датування спільне для усіх протоколів під вказаним днем і роком.
2 Далі закреслено: judicio.
3 Написано над рядком іншим чорнилом замість закресленого: ргае.
4 Дописано над рядком іншим чорнилом.
5 Міра грошових одиниць не вказана; дописано над рядком іншим чорнилом.
6 Далі закреслено: arbitratus.
7 Датування спільне для усіх протоколів під вказаним днем і роком,
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finnfczen // steyne mynner 1 bz. lauters gute, vnd Nicolaus egenant mit sey- 
nere efrawen haben sich bey vorzaczungle] vnd vorpfendunge yres hawses, off 
der crokeschen gassen gelegfi]n, vorpflichtiget vnd globet bey czu vortreten 
keg[e]n Aaron vnd allen andlerln plerlsoneln] von des egena[n]t[e]n czirwyecz 
wegliln. Auch ap Aaron odir yma[n]t von seynen twegliln-in seynlerl macht 
kweme in vns[ir] gerichte von des czirwyecz und schulde wegliln obengesch- 
reblen] dorlijnne dergelel is sich, alz eyn recht ist.
ЦДІА УРСР у їй. Львові.— Ф. 52, on. 2, спр. 221.— С. 18, 19. Оригінал. Опубл.:Księga ławnicza 
miejska, 144 1 — 1448 / Wyd. A. Czołowski, F„ Jaworski.-^- Lwów, 1921.-=-S. 10. (Pomniki dziejowe 
Lwowa z archiwum miasta; T. 4, N 67.)

Запис у актовій книзі: ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 1, арк. 46.
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Війт і шеффени Ганнус Беке, Ганнус Крамар і Шимон Кушнір.
За рішенням суду стосовно права власності на привозний червець*, 

що на законній підставі знаходився у блаженної пам’яті Тихна, христия
нина з [...?] та його жінки у зв’язку з боргом, який був винен названому 
християнину Аарон, єврей з Луцька, Миколай з Пиздри, наш співгородя- 
нин, отримав цей червець від вірменина Тихна через суд. Згаданий червець, 
чистий і добрий, важив 15 каменів без 1 безмена. Вищеназваний Миколай 
та його жінка, маючи намір взяти його собі під заставу своєї садиби, розта
шованої у Краківському завулку, зобов’язалися і заявили, що [роблять] 
це до появи Аарона чи будь-якої іншої особи, що матиме відношення до 
згаданого червця. Однак ні від Аарона, ні від кого іншого ніхто до їхнього 
наміру не одізвався і не пред’явив нашому судові повноваження на згада
ний червець і борг. Тому вищесказане лишається в силі як згідне з правом.

№ 11

1445 р., січня 27. Львів.— УХВАЛА ЛЬВІВСЬКОГО ЛАВНИЧОГО 
СУДУ В СПОРІ ІТАЛІЙСЬКОГО КУПЦЯ З ГАЛАЦУ ВАРАВВИ 

З ТУРЕЦЬКИМ КУПЦЕМ З ДАМАСКА БУБАКРОМ ПРО БОРГ, 
ЛИСТОВНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА ЯКИЙ БУЛО ОФОРМЛЕНЕ 

В НОВГОРОДІ-СІВЕРСЬКОМУ

Nos, scabini ciuitatlijs Leopolienlsis], recognoscimus publice per ptrae- 
selntes, qluilbus expedit vniuersis.

Qulodl cortam] nobis in ban[n]ito iudicio, cui honestus Laurentius Ru~ 
tenus, adulo]c[a]tus n[oste]r presidebat, Barnabas Italicus de Galatha recog- 
nouit, quod Haczachmeth, frater olim germanus istius Bubackr, Bessermeni 
de Damasco, present[iu]m ostensortum], soluisset sibi plenatrlie et ex toto 
trecetnltas sexage[n]as et qu[in]que sexage[n]as lator[uml grossortum], quas 
causa contractus cuiusdatm] debiti iuxta teno[r]em ltittelre judicialis de Nou- 
ogrod, 1-qu[ae]ip[s]ius Barnabę est-1 , sibi obligatus fuetrlat, pronu[n]cians 
eundtem] Bubackr consanguineos u[e]l posteros eius, ab predicti debiti vlte- 
[rliori monic[i]onlel libertum] in perpetuulm] et solututm] de septuaginta 
autlem] rublos arge[n]ti, pro qtuilbus Barnabas prefatutm] Besserm[en]u[m] 
quasi rlat]io[n]e lucri 2-predito[r]is u[e]l dampni-2 iudicialitter] sine aliquto] 
testi[m]onio vltlra] l[itte]ram illa[m] de Nouogrod impetive[r]at, quod ide[m] 
Bubackr sibi nega[n]s, par nos iuxta ordinetm] juris nostri sentenciatutm] 
ei fuit ad proprio juramfenlto se evasurulm], cuius iuramenti Barnabas nomi- 
[n]atu[m] Bubackr et eorundem septuagi[n]ta rublorutm] si[mi]liter libertum] 
i[n] perpetuutm] et solututm] pronu[n]ciauit.

Ob l[itte]ram qutoque] bessermenicalem proptter] qua[m] si[mi]l[iter] 
contenc[i]o intter] eos e[r]at, quatm] Bubackr a Barnaba habetre] jure quere- 
bat, quatm] tenoretm] supter] totutm] capitale debitutm] predictutm] seruatrle 
dicebat, apud ip[su]m qu[od] 2-eu[m]-2 es[s]e metmloratus Barnabas se ha
betre] publice negauit. Ita et si umq[ua]m inventa fuetrlit in perpetuutm] 
ullius robo[r]is esse debebit 2-ha[n]c-2 l[itte]ram Rutenicaletm], 2 -q[ue] 
canit supter] summatm]-2 debiti capitalis predicti 3-ut prediximus decrevi
mus perpetuo ullius roboris e[ss]e nec moniti s[ed] in o[mn]ibus suis expres- 
siotnlibus s[u]p[er]cassam-3 .

1*” 1 Дописано на полі.
2— 2 Дописано над рядком.
3— 3 Написано над рядком замість викресленого: in judicio nostro repositam confirmamus.

П е р е к л а д
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In cuius testimoniulm] sigillu[m] nostrufm] scabinale pre[se]ntibus est 
appensutm].

Dat[um] q[ua]rta fe[r]ia post octaualm] Epiphanie, anno D[omi]ni mil
lesimo quadringentesimo quadragesimo quinto.
ЦДІА УРСР у M. Львові.— Ф. 52, on. 2, спр. 221.— С. 316. Оригінал. Опубл.: Księga ławnicza 
miejska, 1441 — 1448 /  Wyd. A. Czołowski, F. Jaworski.— Lwów, 1921.— S. 180, 181. (Pomniki dziejo
we Lwowa 7. archiwum miasta; T. 4, N 1386.)

П е р е к л а д

Ми, лавники Львівського міста, публічно визнаємо цією заявою усім, 
кому слід, що:

перед нами на гайному суді, очоленому нашим війтом, чесним Лаврен- 
тієм Русином, Варавва, італік з Галацу, визнав, що Гач-Ахмет, рідний 
брат покійного турка з Дамаска Бубакра, на його вимогу сплатив йому 
цілком і повністю 305 кіп широких грошів згідно з угодою про певний борг, 
на який Бубакр зобов’язався відповідно до змісту судового листа з Новго
рода, що знаходиться у Варавви. [Варавва] також оголосив, що він навічно 
звільняє вищезгаданого Бубакра і його родичів та нащадків від заруки за 
згаданий борг в розмірі 70 рублів сріблом, про сплату якої він, Варавва, 
позивав вказаного турка до суду як призвідцю своїх збитків без жодного 
іншого доказу, окрім цього листа з Новгорода, а вказаний Бубакр [заруку] 
заперечував. Ми, згідно з приписом нашого права, ухвалили йому відвести 
звинувачення власною присягою, а Варавва, звільнивши вказаного Бубакра 
від присяги, проголосив його навіки вільним від сплати вищезгаданих 
70 рублів.

Що ж стосується турецького листа, із-за якого між ними також ви
никла суперечка, коли Бубакр хотів правовим шляхом забрати його у Ва
равви і заявляв, що він за змістом стосується лише головної суми згаданого 
боргу, вищеназваний Варавва публічно визнав, що листа в нього немає. 
Отже, якби колись з ’явився руський лист, що стосувався б головної суми 
згаданого боргу, він не повинен мати жодної сили навічно, що ми й поста
новили і оголосили, скасовуючи його на майбутнє в усіх його пунктах.

На підтвердження чого і підвішена до листа наша лавнича печатка.
Дано на 4 день після октави Єпіфанії, року Божого 1445.

№  12

1445 р., липня 1. Львів.— ПРОТОКОЛ СУДОВОГО СПОРУ 
КУПЦІВ ІЛЛІ З ГРУБЕШОВА ТА САХНА ЗІ ЛЬВОВА 

ПРО БОРГОВІ КОНФЛІКТИ, ЩО ВИНИКЛИ ПІД ЧАС ЇХНЬОЇ ТОРГОВОЇ 
ПОЇЗДКИ ДО КИЄВА І ПЕРЕБУВАННЯ В ЛУЦЬКУ

Acta su[n]t hec feria qu[in]ta in vig[ili]a Visitac[i]onis Marie et[c]. Anno 
D[o]m[ini] МССССХХХХѴ [...]

Venie[n]s magnificus d[omi]n[u]s Petrus Woda de Schczecoczin, vicecan- 
cellar[iu]s Re[gni] Ptoloniae], velud procur[at]or et nomi[n]e proc[u]ratorio 
Elie, Judei de Hrubeschow, actoris, con[t]ra et adu[er]sus Schachnone[m], 
Judeum de Leopoli, proposuit in h[aec] verba:

Elias — Schachno, Judei: Ego parte Elie Judei velud procur[at]or adue- 
[r]sus Schachnonetm], Judeu[m] de Leopoli, propono a[t]que dieto, qu[od] 
cum ip[s]e Elias Judeus in n[e]ce[ssita]te sua ve[r]sus Kyowiam pergiss[e]t, 
ibique negocia sua dispone[n]do in Luczsko applicuisset, tandlem] ip[s]e Scha
chno nulla causa ip[s]ius deposcente neque iure victus, sibi trigi[n]ta sexage
nas latorutm] grossorum recepit et pro se vsurpauit, quod si negauerit, ip[s]e

26



Judeus Elias offert se probaturum 
per illos, qui cfirlca h[uius]mo[d]i 
r[e]cepc[i]onlem] p[ecu]niaru[ml 
p[raese]ntes fu[er]unt tunc.

Schachno: Ex adu[er]so igitur 
Schachno negauit narrata et pro- 
potslita prout con[tra] ip[su]m 
proponeba[n]tur ip[s]as pec[u]nias 
non fuisse a[c]cepturas.

Cui Elie de recepc[i]one plecu]- 
niaru[m] testes sunt admissi et 
decreti producelnldlum].

Testestes [!]: Primu[ml itaque 
Affraym et Moschey, Judeos, et 
thelonatorem [!] de Hrubyescho- 
wo no[m]i[n]auit et specificauit.
Et vnus testiutm], v[ideli]c[e]t 
Michael The[l]o[nea]tor coram no
bis, palatfino], et ceteris iudic[i]o 
presidelntibusj palam recognouit, 
qu[od] 1-qu[in]dec[i]m sexagte- 
nals paratlas]-1 ip[s]e Schachno 
sibi Elie in Luczska r[e]cepiss[etl, 
residuos itaque testes iux[ta] for
malin], sc[ilice]t Affraym et Mos
chey infra hinc in duabus septi- 
malnlis ipse sta[n]s Elias hic in 
Leopoli producelre] d[ebe]t in hac 
facto.

Vicecancellar[iu]s: Item pro- Луцький замок. Сучасний вигляд,
posuit idlem] vicecancellar[iu]s
nomi[n]eprocur[atori]scon[tra] ip[s]u[m] Schachnonelm] Judeulm], qutodl: «Tu 
Elie, Judeo de Hrubyeschow, in Luczsko du[m] veniss[et], in hospic[i]o iptslum 
arestas sibi schubam pro vigi[n]t[i] sexaglenils valorem hlabelntem lattorum] 
// 2-gross[orum], per quam tuam arestacionem dux SIwidrigalP arestavit».

Schachno [negavit] recepisse et obtulit se velle testes destuper producere)-2 
fratrem iplslius Elie dictum Mochey [!] et Smoydlo, generulm] eiusdlem] Moschey, 
Judeos de Luczska, suos testes, p [...]1 * 3 duabus septi[m]a[n]is d[ebe]t produc[er]e.

Ite[m] ip[s]e d[omi]n[u]s vicecanc[ellariu]s con[tra] ip[su]m Schachno- 
[n]e[m] proposuit, qu[od]: «Per ha[n]c tualm] arestac[i]o[ne]m sibi Elie Judeo 
dux Swidrigal duos equos in valore XX marcaru[m] recepit et per se usurpa[vi]t.»

Conttra] premissa id[em] Schano[!] r[espo]ndit, de eisd[em] equis sibi 
nil constare, vole[n]s edocetre] et proba[r]e per Judeulm] Moschey et generutm] 
ip[s]ius de Luczska, Judeos, equ[id] ip[s]e Elias equos eosdlem] furticinio 
crimi[n]e allegauit alitas] vkradze byl et rac[i]on[e] huius furticinii fuisse r[e]- 
ceptos ip[s]i equi in castrutm] Lucinentse] su[n]t r[e]cepti. Quos testes ip[s]e 
Schachno infra duas septima[n]as d[ebe]t producetre] et tenetur. ...4
ЦД1А УРСР у M. Львові.— Ф. 9, on. 1, спр. 1.— Арк. 451, 452. Оригінал. Опубл.: Akta grodzkie 
і ziemskie z Archiwum t. zw. Bernardyńskiego we Lwowie.— Lwów, 1889.— T. 14, N 1409.— S. 176.

1 1 Написано над рядком замість закресленого нерозбірливого тексту.
2—2 За теперішнім станом книги цей фрагмент вицвів, не читається.
3 Текст пошкоджений.
4 Опущене закінчення акту з викладом наступної боргової суперечки цих же купців, 

безвідносної до їх перебування на Волині,
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П е р е к л а д

Діялося на 5 день перед Явленням Марії і т. д. Року божого 1445 [...].
[Перед судом] став вельможний пан Петро Вода з Щекоціна, підканц- 

лер Польського королівства, як захисник від імені єврея Іллі з Грубешова, 
позивача, і заявив проти єврея Сахна зі Львова дослівно таке:

Між Іллею і Сахном, євреями: я як захисник позивача, єврея Іллі, 
заявляю і стверджую, що коли цей Ілля, єврей, їздив у своїх справах до 
Києва, то при залагодженні цих справ затримався на певний час у Луцьку. 
Тим часом Сахно, який досі не мав із ним жодних спорів і жодного правового 
доказу, незаконно привласнив собі належні Іллі ЗО кіп широких грошів. 
А якщо він це заперечуватиме, то згаданий єврей Ілля готовий довести це 
за допомогою осіб, присутніх при вказаному привласненні грошей як таких, 
що тоді знаходилися там.

Сахно: у відповідь Сахно заперечив те, що говорилося проти нього, 
і [заявив], що він не брав згаданих грошей.

Від Іллі ж стосовно вищесказаного були виставлені свідки привлас
нення грошей, яким було наказано пред’явити докази. Серед свідків [Ілля] 
спочатку назвав Афраїма і Мойсея, євреїв, а також митника з Грубешова. 
Тут же один із свідків, а саме митник Міхал, визнав перед нами, воєводою, 
та іншими суддями, що Сахно привласнив у Іллі в Луцьку 15 кіп готових 
грошей на свою користь. Інших свідків на доведення решти суми — 15 
гривен, тобто Афраїма і Мойсея, Ілля мусить, згідно з правом, поставити 
тут, у Львові, через два тижні.

Далі згаданий підканцлер як захисник заявив проти вказаного Сахна: 
«Ти, коли єврей Ілля з Грубешова прибув до Луцька, наклав у його господі 
арешт на його шубу вартістю 20 кіп широких грошів, а князь Свидригайло0 
відмінив цей твій арешт».

Сахно заперечив, що не брав її і хоче це довести свідками: братом 
згаданого Іллі Мойсеєм і Шмойлом, зятем цього Мойсея, євреями з Лу
цька, і виставить цих свідків через два тижні.

Далі згаданий пан підканцлер заявив проти.Сахна: «Через накладений 
тобою вищезгаданий арешт князь Свидригайло забрав у Іллі двох коней 
вартістю 20 гривен і привласнив собі».

Сахно ж на це відповів, що за цих коней йому достовірно нічого не 
відомо, і що він хоче довести через єврея Мойсея та його зятя з Луцька, 
що Ілля був призвідцею до крадіжки цих коней, інакше кажучи — прокрав
ся, і через цю крадіжку згадані коні і були конфісковані на Луцький за
мок. Названих свідків Сахно мусить виставити через два тижні.

№ 13

1474 р., не раніше травня 1.— ВИТЯГ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОДОРОЖІ 
ПОСЛА ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ КОНТАРІНІ 

ДО ПЕРСІЇ З ОПИСОМ ПРИБУТТЯ ДО КИЄВА І ОЦІНКОЮ РОЛІ КИЄВА 
ЯК ЦЕНТРА ТРАНЗИТНОЇ ТОРГІВЛІ

1.2. Fummo a di primo Maggio [1474] in una terra, chiamata Chio over 
Magraman, che e fuori della Rossia Dettaa; laquale era governata per uno chia- 
mato Panmartin [!], pollaco catolico; e saputa la mia venuta per le guide dei 
re fecemi dar uno alloggiamento assai doloroso, secondo il paese, et visitommi 
di vittualia assai debitamente.
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Detta terra e a confini della Tartaria, ove capitano pure degli mercatanti 
con pellatarie portate della Rossia Alta, e con caravane passano in Capha, 
ma a modo di castroni spesse volte sono presi da Tartari.
Ambrogio Contarini. Viaggio in Persia //  Барбаро и Контарини о России : К истории итало-русских 
связей в XV в. /  Подг. Е. Ч. Скржинской.— Л., 1971.— С. 188, 189.

П е р е к л а д
Першого травня 1474 р. ми приїхали до міста Києва чи Маграмана, 

розташованого за межами Нижньої Русіа, яким управляє один поляк-като- 
лик на ймення «Пан-Мартін» б. Дізнавшись від королівських провідників 
про моє прибуття, він надав мені помешкання, втім, жалюгідне, як і все 
там, і прислав чимало продовольства.

Саме місто знаходиться на кордоні з Татарією і сюди з ’їжджається 
чимало купців з хутрами, що везуться із Верхньої Русі; об’єднавшися в ка
равани, вони прямують до Кафи, але часто, немов вівці, бувають захоплені 
по дорозі татарами.

№  14

[Між 1479 і 1490 рр.]. Псков.— ВИТЯГ ЗІ СТАТЕЙНОГО СПИСКУ 
ПОСОЛЬСТВА ПСКОВА ДО КАЗИМИРА IV ЗІ СКАРГОЮ 

НА ПОГРАБУВАННЯ ЛУЦЬКИМ СТАРОСТОЮ 
ПСКОВСЬКОГО КУПЦЯ МИКИФОРКИ

Посольство Псковъское

Се урадиша, гдне, кнзь псковъскиц Василец Васильевичъ и вси по
садники псковъские, и весь, гдне, Псковъ на вечи посломъ exam къ чесному 
великому королю посадъника псковъского Василд Люгиисовичъ [!] да боА- 
рина своего Ю/?А Ивановича. И повелелож имъ посольство правити честному 
великому королю.

Первое — со (обидах, што наши купъцы, Микифо/жо Куплина заехал 
у Луцъкое торгомъ, и воевода луцъкиц того Микипоръка всего сограбилъ,
товару много, и ты бы, гдне чстньш королъ, тому делу управу далъ по крест
ному цалованью а сот чина великихъ кндзец, тобе, своему гдну, посадъники 
псковъские и степеньники, и старие посадники, и сынове пасадъничы, и 6 о а - 
ре, и соцъкие, и купъцы, и житии люди, и весь Псковъ чолож бъет. ...
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 4 .— Арк. 109. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІА 
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 4 ,— Арк. 109.) Опубл.: Литовская Метрика.— Кн. 2 ,— Отдел
1. Часть первая : Книги записей.— Т. 1.— Русская историческая библиотека.— СПб., 1910.— 
Т. 27.— Стб. 342.

П е р е к л а д  
Посольство Псковське

Вирішили, пане, князь псковський Василь Васильович і всі посад
ники псковські на вічі, і увесь, пане, Псков послами послати до чесного 
великого короля посадника псковського Василя Люгимовича та боярина 
свого Юрія Івановича. І наказали їм посольство правити чесному велико
му королю.

Перше — про кривди, [що сталися] нашим купцям. [Купець] Мики- 
форко Куплина заїхав торгувати до Луцька, а воєвода луцький у того 
Микипорка пограбував товару багато. І щоб ти, пане, чесний королю, тій 
справі раду дав по хресному цілуванню і по чину великих князів, тобі, 
своєму пану, посадники псковські і степенники, і старі посадники, і сини 
посадничі, і бояри, і соцькі, і купці, і мешканці, і увесь Псков чолом б’є. ...



№  15

1486 р., травня 9. Вільно.— ДОЗВОЛЕНИЙ ЛИСТ КАЗИМИРА IV 
ДО КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДИ ЮРІЯ ПАЦА НА ОРЕНДУ КИЇВСЬКИХ,

ВИШГОРОДСЬКИХ І ЖИТОМИРСЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ КИЇВСЬКИМ 
І ТРОЦЬКИМ МІЩАНАМ СИМХОВІ, РАБІЮ, САДКУ 

І ШОМАКУ ДАНИЛОВИЧАМ, СЕМОДИЦІ І РИЖКУ

Воєводє киевъскому пану Ю/?ю Пац&вичу.
Продали есмо мыто Киевъское и Вышегородъское и Житомирское жи- 

дове 1—киевъское и-1 Троцкой Симъси и Рабъчику, а Садъку, а Шомаку 
Даниловичомъ, а Семодыце, а Рижъку на три годы, на кажъдьш годъ по 
полдесета ста копъ широкихъ грошей. А какъ тые три годы выдержать, 
надали есмо имъ чотыри месецы надъвышъ тыхъ трея годовъ держать д л а  
исказы поганьское, што се мыто нашо вменъшало0. А рокъ ихъ в тое мыто 
увезатисА — тыдень по семо и суботе, што минула семад субота. А держати 
имъ тое мыто до того жъ року, какъ тые три годы вьшдуть, тыдень по се МО w 
суботе. А коли тые три годы выдержать, надвышъ того мають держать чо
тыри месАцы, што есмо имъ надали. А какъ пгрвги того держали сотъ насъ 
мыто Симъха а Рабги до исказы киевъское, а состали есмо имъ винъни, што 
намъ надвышеа дали шестьсотъ копъ грошей и тр идъ дать копъ гроше и безъ 
д є с а т и  грошед, то маемъ имъ на личъбе положити. А напередъ намъ 
мают дати на кажъдьш годъ по п а т и с о т ъ  з о л о т ы х ъ  вгорскихъ готовизны, 
а вжо нам дали сего году наперед триста золотыхъ вгорскихъ, а двесте зо
лотыхъ мають намъ дати по Великъдень, а на друпш годъ такожъ // намъ 
мають дать полътрети ста золотыя 1 2- 3на светого Шимона Юды день-2 , а 
другую полътораста золотыя — на Великъдень, а на третий годъ такъжо 
мають намъ дать по тымъ же рокомъ. А брати ихъ мыто по-старому.

Прото ж коли кому в нихъ погодаемъ3 п є н а з и  з мыта нашого Киевъ- 
ского на квитацыехъ, тые бы нехад року ждали, а до року бы есте ихъ не 
габали, а квитацеи силою на нихъ не метали. А пакъ ли бы которого року 
не дожидаючи хотели ихъ габати и квитацыи силою на нихъ наметывати, 
а тыя бы боронилъ со/n тыя а не далъ бы еси имъ никому ни в чомъ кривды 
чинити, а и самъ бы еси имъ ни в чомъ кривды не чинилъ и въ мыто бы 
еси нашо и в промыту6 не вступалъсд, а и инымъ никому тежъ не надобе 
в мыто и в промыту въступати. Нехад мыто и промыта ведають сони мытники 
наши по-давному, какъ и здавна было за великого к н а з а  Витовъта и за 
Жикгимонъта. Такожъ гостиного товару не надобе никому печатать не- 
хаи сони, мытъники наши, гостиньш товаръ печатают по-старому. А и ты 
бы, пане воєводо, в мытъное нашо дело не вступалсд ни во што, а и намест- 
нику своему тежъ бы еси не велелъ вступатисд: неха^ мыто ведають мытники 
наши по-давному.

А хто бы хотелъ в тыя трея годехъ в томъ мыте перекупити а ХОТА бы 
хотгл повышити намъ сотъ нихъ або пенези ихъ сотложити, не маемъ никому 
в тыя трея годея то го мыта продати.

Писанъ у Вильни, мад 9 д н а , и н ъ д и к т ъ  4.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 4 .— Арк. 35, 35зв. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІА 
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 4. —Арк. 35, 35зв.). Опубл.: Русско-еврейский архив: Документы 
и регесты для истории евреев в России. Документы и регесты к истории литовских евреев.— СПб.,— 
1882.— Т. 1: 1388— 1550, № 13.— С. 41, 42,

1 1 Текст правлений.
2—2 28 жовтня
3 подаемъ '?)

ЗО
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1486 р., липня 27. Троки.—  ДОЗВОЛЕНИЙ ЛИСТ КАЗИМИРА IV 
ДО ПУТИВЛЬСЬКОГО НАМІСНИКА МИТЬКА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ ПУТИВЛЬСЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ 
КИЇВСЬКИМ І ТРОЦЬКИМ МІЩАНАМ СИМХОВІ, РАБІЮ,

САДКУ І ШОМАКУ ДАНИЛОВИЧАМ, СЕМОДИЦІ І РИЖКУ

Казимиръ, Божю млстью.
Намєсгьнику путивльскому пану Митьку Алгксанъдровичу.
ПрОДаЛИ ЄСМО МЫТО ПуТИВЛЬСКОЄ И КО/?ЧМу ЖИДОВЄ КИВВЪСКОа И TpOty'

ко и Симъсв а Рабєю, а Садъку, а Самаку Даниловичомъ, а Самодвльцв, 
а Рижъку на три годы за тисвчу копъ широких грошва и за сто копъ гро
шва и за п в т ь д в с а т ъ  локотъ адамашки0. А какъ тыв три годы выдвржавши, 
надали вщо всмо имъ чотыри мвсвцы: мают чврвз рокъ двржати д л а  сказы 
поганьсков, што мыто нашо умвнъшилосд. А рокъ имъ в тов мыто уввзатисА
1-на сввтого Ильи двнь-1 , што минулъ, а движати имъ до того жъ року,
до сввтого Ильи д н а , какъ три годы вьшдуть. А мають намъ тую тисдчу 
копъ грошва и сто копъ грошва платить: выдв/жавши годъ, мають намъ 
дати триста копъ и ш в с т ь д в с а т ъ  копъ и швсть копъ грошва, а трвтиа годъ 
выдвржавши, мають намъ дать триста копъ а ш в с т ь д в с а т ъ  к о п ъ  и сосмъ 
копъ грошва.

Прото жъ кому коли в нихъ подавмъ п в н а з и  з ъ  мыта нашого Путивль- 
ского на квитацыдхъ, тыв бы нвхаа року ждали, а до року бы вств ихъ нв 
габали, а квитацыа силою на нихъ нв намвтывали. А пак ли бы коториа, 
року нв дожидаючи, хотвли ихъ габать и квитацыю силою на нихъ намвты- 
вать, и ты бы ихъ сотъ тыхъ боронилъ и нв да л бы вси никому ни в чомъ 
кривды чинити, а и самъ бы вси твжъ ни в чомъ имъ кривды нв чинилъ. 
А другиа год выдвржавши, також мают нал* дат триста коа и швстдвсдт
коа и швст коа гршва.// В мыто бы вси нашо и въ промыту нв вступалъсА 
а инымъ никому твжъ нв надобє в мыто и въ промыту въступатисд: нвхаа 
мыто и промыту выдают сони, мытники наши, по-давному, какъ бывало 
здавна за в е л и к о г о  к н а з а  Витолта и за Жикгимонъта. А такожъ гостиного 
товару нвнадобв никому пвчатать: нвхаа сони, мытники наши, гостиныа 
товар пвчатают по-старому, а и ты бы, панв Митьку, в мытънов нашо двло 
нв вступалъсА ни во што и намвстнику своєму твжъ бы вси нв вглгл вступа- 
т и с а : нвхаа мыто ввдають мытники наши по-давъному.

А хто бы хотвлъ в тыхъ трвхъ годвх ихъ пврвкупити, ХОТА бы и по- 
вышилъ намъ або п в н а з и  и х ъ  с о т ъ л о ж и л ъ , н в  мавмъ никому иному того 
мыта продати.

Писанъ в Троцвх, июль 27 двнь, инъдиктъ 4.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 4 .— Арк. 36 зв .— 37. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДIА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 4 .— Арк. 36 зв .— 37.) Опубл.: Русско-еврейский архив: 
Документы и регесты для истории евреев в России. Документы и регесты к истории литовских 
евреев.— СПб.— 1882.— Т. 1 і 1388— 1550, N° 13.— С. 41, 42. 1

1 1 20 липня
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1488 р., січня 1. [Москва].— ВИТЯГ ЗІ СТАТЕЙНОГО СПИСКУ 
ПОСОЛЬСТВА ВЕЛ. КН. ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА ДО КОРОЛЯ

КАЗИМИРА IV З ПРОТЕСТОМ ПРОТИ ЗБІЛЬШ ЕННЯ РОЗМІРУ МИТНИХ 
ЗБОРІВ У КИЄВІ, ЧОРНОБИЛІ, ЧЕРНІГОВІ Й НОВГОРОДІ- 

СІВ Е РСЬКОМУ, А ТАКОЖ ПРОТИ НЕЗАКОННОЇ КОНФІСКАЦІЇ 
КУПЕЦЬКИХ ТОВАРІВ У РАХУНОК НЕСПЛАЧЕНОГО МИТА

1) А се на Московскіе земли гостехъ пошлинъ прибавили въ Литов
ской землѣ: напередъ того имали вь Кіевѣ тритцатое одно, да съ воза по 
30 грошей, да Вышегородского съ саней по два гроша. А какъ княгини На
стасья въ черници постриглася, и княгини Настасья да князь Семенъ0 
прибавили: хто ся перевезетъ въ суднѣ черезъ Нѣпръ, съ того имали другое 
тритцатое въ Кіевѣ Вышегородское, а хто переѣдетъ ледомъ Нѣпръ, ино 
съ того другово тритцатого не имали; а какь наѣхалъ на Кіевъ Иванъ 
Хотковичъ6, и онъ и зимѣ уставилъ другое тритцатое въ Кіевѣ Выше
городское, да по третьему грошу съ воза Вышегородского же прибавилъ. 
А въ Кіевской волости въ Чернобылѣ напередъ того имали по 3 гроши съ 
воза, а со вьюка по два гроша. А какъ Мартынъ на Кіевъ наѣхалъ6, и онъ 
прибавилъ тритцатое въ Чернобылѣ. А въ Черниговѣ напередъ того има
ли по три гроши съ воза, а со вьюка по два гроша. А какъ панъ Янъ 
наѣхалъ на Черниговъ6, и онъ прибавилъ тритцатое въ Черниговѣ...1 
А въ Новѣгородкѣ въ Сѣверьскомъ напередъ того имали по грошу съ воза, 
а нынѣча князь Семенъ, Шемякинъ внукъ9, прибавилъ, емлютъ тритцатое... 
2) А се списокъ о гостехъ, что ся имъ сила чинила въ Литовской 
землѣ. Великого князя гости: Михайло Семеновъ сынъ Юрьева, да Гри- 
горей Ивановъ сынъ Алексѣева, да Гридя Лукинъ съ товарищи шли исъ 
Кафы черезъ Литовскую землю; а взялъ ихъ исъ Кафы на Кіевѣ гость кіев
ской Шанъ жидовинъ, Агроновъ зять, на полмыта Кіевьского и Вышего
родского, и грамоту имъ на то далъ Шанъ жидовинъ съ своею печатью, что 
имъ въ Кіевѣ дати половина мыта Кіевского и Вышегородского, а половины 
мыта не дати. А великого князя гостемъ ити было полемъ исъ Кафы къ 
Москвѣ и проводника были собѣ наняли Казимира; и они, по Шаневу слову 
по жидовинову и по его громотѣ, поѣхали на Кіевъ; и мытники кіевскіе 
Симха да Рябичка, жидова, поймали на нихъ все мыто полно черезъ ту гра
моту силно. Да опрочь того, тѣ же мытники Симха да Рябичка взяли на 
Юрья на Пацовича, на намѣстника на кіевского, камку червьчату амазскую 
силно, а на себя взяли тѣ жъ мытники Симха да Рябичка у Гриди у Лу
кина кару шамскую да хандрякъ силно, опроче мыта; да у Гриди жъ у Лу
кина взяли силно тѣ жъ мытники косякъ тафты черные ескіе сто аршинъ, 
да два аршина кафинскихъ, а накинули на него силно по пяти грошей за 
аршинъ за кафинской, а продавали ту тафту въ Кіевѣ по девяти грошей 
аршинъ кафинской. А въ Новѣгородкѣ въ Сѣверскомъ князю Семену, княжу 
Иванову сыну Шемякина, великого князя гости поминокъ несли япанчю 
бурьскую, да тясму червьчату, а воеводкѣ его Домоткану несли поминка 
япанчю бурьскую да тясму свѣтлозелену, да фунтъ инбирю, да фунтъ перцу; 
и они сверхъ того поминка взяли силно на великого князя гостехъ: князь 
Семенъ взялъ двѣ камки свѣтлозелены кафинскіе куфтери, а воеводка его 
Домотканъ взялъ камку бурьскую на червьцѣ жолтъ; а люди княжи Се
меновы князь Давидъ Кубеньской взялъ портищо тафты силно; а Шаптакъ 
взялъ портищо жъ тафты; а дьякъ княжъ Семеновъ взялъ тясму шолкову... 1

1 Тут і далі опущені випадки митних зловживань у білоруських містах,
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Великого князя человѣк, Родею зовуть, москвитинъ, шолъ исъ Перекопскіе 
орды съ Королевымъ человѣкомъ съ Волчкомъ, а взялъ его изъ Орды коро
левъ человѣкъ Волчко на свои руки, и ѣхалъ тотъ Родя по королевѣ землѣ 
и до Вилны доброволно; а какъ пріѣхалъ въ Вилну, и намѣстникъ кіевской 
Юрьи Пацовичъ, пославъ за нимъ, да велѣлъ его поймавъ, къ собѣ привести 
въ Чернобылъ къ Кіеву, да его продалъ безлѣпъ, силно взялъ на немъ семъ 
камокъ бурьскихъ, а цѣна имъ дватцать рублевъ съ рублемъ. Также вели
кого князя гость, Степанъ Васильевъ сынъ Дмитреева, шолъ изъ заморья 
черезъ Литовскую землю, и онъ, пріѣхавъ въ Черниговъ, пошлины попла- 
тилъ; да за пошлинами пограбилъ его черниговской намѣстникъ Яновичъ, 
взялъ у него сорокъ локоть тафты бурьскіе, червьчатые, да три камки бурь- 
скіе, да двѣ гривенки шафрану, да двѣ епанчи пурьскіе, да коверъ, да шесть 
пунтовъ перцу... Великого жъ князя гость Вахоня Хоневъ шолъ изъ за
морья черезъ Литовскую землю, ино на Кіевѣ мытники кіевскіе, жидова 
Симха, да Даниловичъ, да Самодѣлка, съ товарищи мыты и пошлины на 
немъ поймали, да сверхъ пошлинъ взяли на немъ лишка силно пятнатцать 
копъ грошей.
Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными / /  Сборник 
императорского русского исторического общества.— СПб., 1882.— Т. 35, № 2 .— С. 9— 12.

П е р е к л а д

1) А це на гостях із Московської землі збільшили мито у Литовській 
землі: перед тим брали в Києві одне тридцяте та з воза по ЗО гр., та Виш- 
городського від саней по 2 гр. А як княгиня Настасія у черниці постриг
лася, і княгиня Настасія і князь Семен0 збільшили: хто в човні переве
зеться через Дніпро, з того беруть друге тридцяте в Києві, Вишгородське. 
А хто по льоду переїде Дніпро, то з того другого тридцятого не брали, а 
коли Київ перейшов до Івана Ходкевича6, він встановив до зими друге 
тридцяте в Києві, Вишгородське, і ще збільшив Вишгородське по 3-му 
гр. від Еоза. А у Київській волості в Чорнобилі перед тим брали по 3 гр. 
від воза, а з в’юка по 2 гр. А коли Київ перейшов до Мартина*, то й він 
збільшив тридцяте у Чорнобилі. А в Чернігові перед тим брали по 3 гр. 
від воза, а з в’юка по 2 гр. А як Чернігів перейшов до пана Янаг, то й він 
збільшив тридцяте у Чернігові... А в Новгородку у Сіверському перед 
тим брали по грошу від воза, а тепер князь Семен, Шемяки онук, збільшив, 
стягають тридцяте...

2) А це список про гостей, яким у Литовській землі вчинене насиль
ство. Великого князя гості: Михайло, Семенів син Юрійового, та Григо
рій, Іванів син Олексійового, та Гридя Лукин з товаришами йшли з Кафи 
через Литовську землю. А взяв їх з Кафи на Київ київський гість, єврей 
Шан[я], Агронів зять, за половину Київського і Вишгородського мита, 
і грамоту їм на це дав єврей Шан[я] зі своєю печаткою, що вони платати
муть у Києві половину Київського і Вишгородського мита, а половину — 
ні. А мали гості великого князя йти Полем з Кафи до Москви, і найняли 
собі провідника Казимира. І, поклавшися на слово Шані, єврея, і на його 
грамоту, поїхали до Києва, де київські митники Симха й Рабичка, євреї, 
стягли з них насильно повністю усе мито, незважаючи на їхню грамоту. 
А іще, окрім цього, ті ж митники Симха й Рябичка взяли з них на користь 
київського намісника Юрія Пацовича насильно амазську червону камку, 
а на себе ці ж митники Симха й Рябичка насильно взяли у Гриді Лукина 
косяк єської тафти на 100 аршинів і 2 аршини кафинських, і збільшили 
протизаконно йому ж (мито) на 5 гр. за кафинський аршин. А продавали 
цю тафту в Києві по 9 гр. кафинський аршин.
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“А в Новгородку у Сіверському гості великого князя давали упоминок 
князю Семену, князя Івана синові Шемяки,— опанчу бурську і червону 
тясьму, а його підвоєводі Домоткану — опанчу бурську і світло-зелену 
тясьму, та фунт імбиру, та фунт перцю. А вони понад цей упоминок взяли 
насильно від гостей великого князя: князь Семен узяв дві світло-зелені 
камки кафинської куфтері, а його підвоєвода Домоткан узяв бурську кам
ку на червці. А люди княжі Семенові князь Давид Кубенський узяв насиль
но портище тафти, а Шаптак — теж портище тафти, а княжий дяк узяв 
шовкову тясьму.

Великого князя чоловік, Родею звуть, москвитин, йшов із Перекоп- 
ської Орди разом з королівським чоловіком Волчком, і взяв його королів
ський чоловік Волчко з Орди на поруки, і їхав той Родя по королівській 
землі аж до Вільно добровільно. Коли ж приїхав до Вільно, то київський 
намісник Юрій Пацович, пославши за ним, звелів його арештувати і при
везти до себе в Чорнобиль до Києва, де й продав його безбожно, насильно, 
узявши за нього 7 бурських камок, а ціна їм — 20 руб. з рублем.

Теж великого князя гість, Степан, Василів син Дмитрового, ішов із-за 
моря через Литовську землю, а як приїхав до Чернігова — мито сплатив. 
Але над мито його пограбував чернігівський намісник Янович, узяв у нього 
20 ліктів червоної бурської тафти, та 3 бурських камки, та 2 гривеники 
шафрану, та 2 бурські опанчі, та килим, та 6 фунтів перцю... Теж вели
кого князя гість Вахоня Хонів йшов із-за моря через Литовську землю, а 
в Києві київські митники, євреї Симха, Данилович і Самоділка з товари
шами, взяли на ньому мито, а понад мито взяли з нього насильно 15 кіп 
гр. зайвих.

№ 18

1488 р., березня 4. Вільно.— БЕЗМИТНИЙ ЛИСТ КАЗИМИРА IV 
МІНСЬКОМУ КУПЦЕВІ ЛУЦІ ТЕРЕШКОВИЧУ З ПЕРЕЛІКОМ ДЕРЖАВНИХ 

І ПРИВАТНИХ ЗАМКІВ БІЛОРУСІЇ ТА УКРАЇНИ, В ЯКИХ ДУБАСИ 
Й КОМ’ЯГИ ТЕРЕШКОВИЧА НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ

Казимиръ, Божью млстью.
К назємь нашимъ и паномъ, и наместникомъ, и тивуномъ, и бодромъ, 

и мы/лникомъ, и всимъ заказникомъ.
Тотъ нашъ чоловвкъ, мещанинъ менъскил Лука Терешковичъ, тор- 

гуеть нашимъ дубасомъ бобрулскимъ Троякое половины, а нашими пе- 
назьми, а сотъ того намъ прибытокъ дае/л. И вы бы сотъ нашого дубаса и 
co/л его комдгиа мыта не брали бы есте:

в Глусъку, въ Погосте, в Чо/тгорыску, у Куликовичохъ, въ Четъверът- 
ни, в Луцьку, ув Острозе, въ Степани, въ Дубровицы, въ Городъку, у Ту
рове, у Паустьи, въ Пинъску, въ Берестьи, в Дорогичине, въ Каменъцы, 
в Слониме, въ Ковне, в Новегородъцы Литовъскомъ, въ Менъску, въ Смо- 
ленъску, въ £2рши, въ Могилеве, в Рогочеве, въ Лучине, въ Сп/лрешине, 
в Речицы, в Гомъи, въ Чиче/?ску, въ Пропостъку, въ Кричове, во Мстислов- 
ли, в Дорогобужи, у Вдзъме, в Новегородцы Северъскож, в Радогощи, въ 
Трубецъку, въ Браньску, въ Стародубе, в Че/?нигове, у Вышегороде, въ 
Києве, въ Путивли, въ Черкасехъ, в Житомири, въ Чуднове, в Овъручъемъ, 
в Чо/?нобыли, въ Мозыри, в Новозе, в Любечи, в Грезску — по всимъ на
шимъ МЫТОМЪ, И ПО КНАЗСКИЖ, и по панъскимъ, и по бОАуРСКИМЪ, сухимъ и 
водою.
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А котории бы хотєли через нашъ листъ силу ему чинити, а мыто взати 
сот  нашого дубаса и сотъ его комдг, тотъ намъ великую вину заплатить.

Писанъ у Вильни, мар. 4 день, инъдиктъ 6.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 4 .— Арк. 163, 163 зв. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ- 36, № 4 .— Арк. 163, 163 зв.) Опубл.: Акты Литовско-русского 
государства / Изд. М. Довнар- Запольским.— М., 1899.— Вып. 1: 1390 — 1529 гг .— № 17.—
С. 52 — 53.

Вид Смоленська. Гравюра XVI ст.

№ 19

1488 р., червня 20. Сандомир.— ДОЗВОЛЕНИЙ ЛИСТ КАЗИМИРА IV 
ДО ЗВЯПОЛЬСЬКОГО НАМІСНИКА ОКУШКА КАЛЕНИКОВИЧА 

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ ЗВ Я ПОЛЬСЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ 
ЛУЦЬКИМ МІЩАНАМ ІЗРАЇЛЮ, ЄСЬКУ І ЮДЦІ

Казимир, Божъю млстью корол полски^.
Намеснику звдгольскому пну йкушъку Калениковичу.
Продали есмо мыто З вагольскоє и корчму жидовє луцъкогг Израилу 

а Еську, а Юдъце на три годы. На кожъдьш годъ мають намъ давати по 
пдтинадъцат копъ широки* грошей. А мають сони в тое жъ мыто и в корчму 
увдзатисА 1-на Матъки Божъи день первое-1 , а держати имъ тое мыто и 
корчму тры годы до того жъ року Матъки Божъи дна первое.

1—1 15 серпня
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Прото жъ штобы еси в мыто нашо и в промыту не вступалъсд: нехая 
мыто нашо и промыту вѣдаютъ мытъники наши, и во всемъ бы еси мыту 
нашому и корчме былъ помочонъ, абы са м ы то  нашо не понижало. И сот 
кривдъ бы еси их боронилъ, не дал бы еси никому ни в чомъ имъ кривъды 
чинити, а и самъ бы еси своея не держалъ в месте и заповедалъ бы еси слу
гамъ своимъ и мещаномъ, што коръчмы в месте не варили и по селомъ, нижъ- 
ли бы нехая только мели два разы або три в году склады, а ис складовъ 
большее того не казал бы еси варити в месте а и по селомъ. А тежъ если 
будетъ здавна перевоз к мыту слушалъ, нехая сони и тепер перевоз мытомъ 
заведають по-давному.

Писанъ в Судомири, июнь 20 день, инъдиктъ 6.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 4 .— Арк. 37 зв .— 38. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 4.—Арк. 37зв.— 38.) Опубл.: Русско-еврейский архив: До
кументы и регесты для истории евреев в России. Документы и регесты к истории литовских евреев.— 
— СПб., 1882.— Т. 1: 1388— 1550, № 17.— С. 45, 46

№  20

1489 р ., травня 12. Пйотркув.— ДОЗВОЛЕНИЙ ЛИСТ КАЗИМИРА IV 
ДО ВОЛОДИМИРСЬКОГО НАМІСНИКА ІВАНА ЮРШІ

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ ВОЛОДИМИРСЬКИХ, ПЕРЕМИЛЬСЬКИХ
I ЛІТОВИЗЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ БЕРЕСТЕЙСЬКИМ МІЩАНАМ ЄСЮ 

І АВРАМУ ТА ГРУБЕШІВСЬКОМУ МІЩАНИНУ ЄСЬКУ

Казимир, Божъю млстью.
Маршалъку нашому, намєстнику володимерскому пану Ивану Юрши.
Продали есмо мыто Володимирское и Перемысльское, и Литовижъское, 

и тые // мыта вси, которые прислухають къ Володимирскому мытуа, жыду 
берестеяскому Есю a товарышу его Авраму, а жиду грубешовъскому Еську 
и его братьи на чотыры годы за п а т ь с о т ъ  копъ грошей и за шес/пдесАтъ копъ 
грошей шьіроких, на год по сту копъ и по сороку копъ шыроких грошея. 
А мають в тое мыто увезатисд 1_за неделю перед с в а т ъ к и  в неделю-1 , а дер
жати имъ тое мыто до того жъ року за неделю перед с в а т ъ к и , какъ чотыры 
годы выадуть. А мають намъ въ кажъдьш годъ давати готовизною, выдер- 
жавшы полгода, шестъдесАтъ копъ шырокил; грошей, а другую полгода вы- 
державшы, такежъ намъ мают дати шео/пдесАтъ копъ грошей а двадцать 
копъ грошея. В кажъдьш годъ мае/тг Есь собе брати за долгъ, што есьмо 
ему виньни, а на другий и на третия годъ такежъ на тыи жъ по тому жъ 
мают намъ давать, а всю тую чотыры годы маеть в кожъдьш годъ собе 
брать по двадцати коя грошей за долгъ, што есмо ему винъни.

Прото жъ штобы еси самъ въ мыто нашо и въ промыту не въступалсА 
и никому не велел въступатисА, абы мыту нашому ни в чомъ шкоды не было, 
бо то естъ нашъ Скарбъ. А который бы коли хотели въ мыто нашо и в про
мыту въступатисА и мыту нашому шкодити, ты бы их содъ тых боронилъ. 
А тежъ которые бы хотели мыта нашы Володимирские собъежъдчати инъ- 
шыми дорогами, в томъ мыту нашому шкодит, и ты бы самъ на тых помочъ 
давал и был бы еси мыту нашому во всемъ помочонъ, абы са м ы то  нашо не 
понижало. А брати имъ мыто по-старому, какъ здавна бывало за д а д и  на
шого, за великого к н а з я  Витозта, и за Жыкгимонъта.

Писая въ Петркове, маА 12 д н а , и н д и к  7.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. I, спр. 4.—Арк. 38 зв .— 39. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІА 
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 4 .— Арк. 38 зв .— 39.) Опубл.: Русско-еврейский архив: Доку
менты и регесты для истории евреев в России. Документы и регесты к истории литовских ев
реев.— СПб.. 1882.— Т. 1 :1 3 8 8 — 1550, № 21.— С. 48, 49.

1—1 7 червн я
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Вид Твері. Гравюра XVI ст.

№  21

1490 р., травня 7. [Москва].—  ВИТЯГ ЗІ СТАТЕЙНОГО СПИСКУ 
ПОСОЛЬСТВА ВЕЛ. КН. ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА ДО КОРОЛЯ 

КАЗИМИРА IV З ПРОТЕСТОМ ПРОТИ КОНФІСКАЦІЇ 
В КИЄВІ ТОВАРІВ ТВЕРСЬКОГО КУПЦЯ КЛИМУШІ МИХАЛЬОВА

Великого же князя люди тферичи, торговий, лѣтось были ВЪ Кіевѣ, 
Климуша Михалевъ да Васко Аннинъ, складники, у обѣихъ товаръ былъ 
заодинъ, и того Васка Аннина въ Кіевѣ въ животѣ не стало. И намѣстникъ 
кіевски панъ Юрьи Пацовичъ того Климушу пограбилъ, а взялъ у него 
калью краски синіе, да четыре камки на золотѣ тяжелые, да два косяка 
тафты, одинъ червчять бурьской, а другой тауси еской, да косякъ фараузу 
ездиского, да зерцала, да батарлыки, да наручи, да наколѣнки, да два сага- 
дака съ луки и стрѣлами; а всего грабежа взялъ у него на сто копъ да на 
тритцатъ.
Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными // Сборник 
императорского русского исторического общества.— СПб., 1892.— Т. 35, № 11.— С. 43, 45.
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П е р е к л а д

Великого князя люди, тверичі, торговці, були минулого року у Києві, 
Климуша Михальов і Васько Аннин, складники, у обох товар був спіль
ний. А того Васька Анниного у Києві в животі не стало. Намісник же київ
ський пан Юрій Пацович пограбував того Климушу, узявши у нього калью 
синього кольору, та 4 камки на золоті, важкі, та 2 косяки тафти, один чер
воний бурський, а другий єської тауси, та косяк єздизького фараузу, та 
дзеркала, та батарлики, та наручі, та наколінники, та два сагайдаки з лу
ками й стрілами. А всього пограбував у нього (товару) на 130 кіп...

№ 22

1494 р., травня 26. Вільно.— ВИТЯГ ІЗ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРИВІЛЕЮ 
ОЛЕКСАНДРА КИЇВСЬКИМ МІЩАНАМ З РЕГЛАМЕНТАЦІЄЮ 

РОЗМІРІВ МИТНИХ ЗБОРІВ У КИЄВІ

А Вьшієгородского и Чорнобылского, и Бѣлогородского, и Глєва^кого 
мыта и м не платити и по вс г и  з е м л и  К иєвско и ,  толко ко л и  попдуть суды на 
низ къ Києву, и сони мають давати корчовщину съ комаги по три грошы 
водою, а не сухиж путемъ; а коли припдеть с Черкасъ водою рыба, ино 
тогды маеть, пришод, сосмникъ собмытити рыбу на бєрєзє и свое дєсатоє 
маеть взати; а што зверху какад рыба припдеть, того на бєрєзє не собмычи- 
вати, маеть сосмъникъ мыта своего на торгу смотрѣти.

А съ икры мыта не давати; сот пресного меду с сосудины с вѣка по 
полугрошку, а сот колоды меду грошъ. А в торговлю волно им ездити. Ниж- 
ли которые люди на службє седдт неяса^ньш, а коли вѣсть заидет со поган
ствѣ, тогды им з мѣста не єхати, або, едучы зъ дому, мають на свое место 
такъ добрыя составлдти, какъ и сами, которые мают без них службу нашу 
заступовати.

А коли заповеди со поганстве не будетъ, а который мещанин зъ мѣста 
въедет, на тож вины за то не брати.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 5 .— Арк. 29 зв .— 31. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м Києві.— КМФ-36, № 5.— Арк. 29 зв .— 31.) Опубл.: Акты, относящиеся к исто- 
рии Западной России.— СПб., 1846.— Т. 1 :1 3 4 0 — 1506, № 120.— С. 144— 146.

№  23

1495 р липня 4. Вільно.— ДОЗВОЛЕНИЙ ЛИСТ ОЛЕКСАНДРА 
ДО ЛУЦЬКОГО СТАРОСТИ КН. СЕМЕНА ГОЛЬШАНСЬКОГО 

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ НА ПРОХАННЯ БОГДАНА ГОСТСЬКОГО 
ТОРГІВ У м. ГОЩІ

Александръ, Божю млстю вєликип кнзь литовский, рускип, жомоит- 
скип и иныхъ.

Старосте лункому, маршалку Волынское зєжли кнзю Семену Юрєвичу.
Бил нам чолом пан Богдан Сєнкови^ Гостскин и просил насъ, абыямо 

ему дозволили торгъ мѣти в ынмени его в Гощы, а повѣдил пєрєд нами, 
штож в Луцку торгу и мыту нашому то нешкодно есть, а сот Луцка далеко.

Ино естли будеть торгу и мыту нашому в Луцку нешкодно, и мы ему 
тот торгъ в ьшменьи его в Гощы дали мети до нашое воли.

Писан у Вилни, июл 4 ден, индикт 13.
Правил мр., н м. с л. пн. Л т. Хр б.

Янушко, писаръ
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. ', спр. 5 .— Арк. 56 зв. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІА 
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 5 .— Арк. 56 зв.) Опубл.: Акты Литовско-Русского государства/ 
Изд. М. Довнар-Запольским.— М., 1899.— Вып. 1 : 1390—1529, № 20.— С. 55.

38



№ 24

1495 р., листопада 8. Луцьк.— СУДОВИЙ ЛИСТ ЛУЦЬКОГО 
СТАРОСТИ КН. КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО У СПОРІ 

ЛУЦЬКИХ ШЕВЦІВ З КУПЦЯМИ ПРО ПРАВО СКУПОВУВАННЯ 
Й ПЕРЕПРОДАЖУ ШКІР РІЗНОГО ГАТУНКУ

Я, Костентинъ Ивановичъ Острожскій, гетманъ господара короля 
є. м., староста луцкій, браславскій и веницкій, маршалокъ Волынское 
земли.

Жаловали намъ вси шевци луцкіе на мѣщанъ и жидовъ луцкихъ, штожъ 
деи они купуютъ въ мѣстѣ кожи малые неварунковые телятины, баранины, 
Козины, а передъ тымъ, деи, здавна того не бывало, ижбы мѣщане и жидове 
мѣли тые кожи малые купити, кромъ великихъ КОЖЪ ВОЛОВЫХЪ и яловичихъ. 
И мѣщане и жидове мовили, ижбы имъ то волно здавна — тые малые кожи 
купити и тымъ торговати.

И мы опытали Шевцовъ, кому бы то было зведомо, што мѣщаномъ и 
жидомъ не волно было передъ тымъ тѣхъ малыхъ кожъ купити. И они по
дали светки: старого войта луцкого Труша а мѣщанина луцкого Сенка и 
иныхъ мѣщанъ луцкихъ старихъ. И мы того старого войта Труша и тыхъ 
мѣщанъ старыхъ въ той речи опытьівали, как здавна бывало, волно-ль 
будетъ было мѣщаномъ и жидомъ тые кожи малые купити. И они передъ 
нами п о б ѣ д и л и , штожъ деи и передъ тымъ здавна тые кожи малые неварунко
вые телятины, баранины, козлины шевци купуютъ, а мѣщане и жидове 
купуютъ кожи великіе воловые и яловичіе, а тыхъ малыхъ кожъ не волно 
бывало имъ купити.

И мы в томъ Шевцовъ знашли правыхъ, не казали есмо мѣщаномъ и 
жидомъ черезъ то тыхъ малыхъ кожъ купити, кромъ великихъ КОЖЪ ВОЛО
ВЫХЪ и яловичихъ, а тые малые кожи телятины, баранины и козлины маютъ 
шевци купити по-старому, какъ передъ тымъ бывало.

А при томъ былъ князь Иванъ Путятичъ, а панъ Петрушко Мушатичъ, 
а панъ Немера Богдановичъ.

И на то есми далъ шевцомъ сесь мой листъ зъ моею печатію.
Писанъ у Луцку, ноября 8 день, индиктъ 14.

Акты Литовской Метрики /  Собр. Ф. И. Леонтовичем.— Варшава, 1896— 1897.— № 225.—
С. 88, 89.

№ 25

1496 р., листопада 10. [Вільно].— ПИСАРСЬКИЙ ЗАПИС 
У КНИЗІ ЗАПИСІВ ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ 

З ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МИТНИЦІ

Ноябр 10 день, иадикть 15
В Берєстьи войт володимерскиц Луд, а Сташко Ратушньш, а Йнъдрги 

Хотечовскиц, а Пєтько личбу делали з мыта Володимерского:
держали полтора года и шт неделъ, дали всего полсемадєсА/n копъ 

грошец и 12 грш.
ЦДАДА СРСР,— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 341. Оригінал. (Мікрофотокопія: ЦДІА УРСР у
м. Києві.— КМФ-36, № 6 .— Арк. 341.) Опубл.: Акты Литовско-Русского государства /  Изд.
М. Довнар-Запольским.— М., 1899.— Вып. 1: 1390— 1529, № 50.— С. 78 ». 1

1 За польською копіею книг Литовської метрики опубл.: Акты Литовской метрики/ 
Собр. Ф. И. Леонтовичем.— Варшава, 1896— 1897.— № 324.— С. 127.

39



№ 26

1496 р. [Москва].—  ВИТЯГ ЗІ СТАТЕЙНОГО СПИСКУ ПОСОЛЬСТВА 
ВЕЛ. КН. ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА ДО ВЕЛ. КН. ОЛЕКСАНДРА 

З РОЗ’ЯСНЕННЯМ ПРИЧИН ЗАТРИМКИ В м. КИЄВІ ПОСОЛЬСТВА 
ДО МОСКВИ І КУПЦІВ ТУРЕЦЬКОГО СУЛТАНА БАЯЗЕТА II

Александръ, Б. м. великій князь всказалъ:
Такжо всказалъ еси къ намъ: што пошолъ былъ до тебѣ посолъ турскаго 

солтана, да и сына его, который на Кафѣ сидитъ, а съ ними гости пошли 
были до твоея земли, и нашъ воевода кіевскій ихъ не пропустилъ, и о томъ 
еси къ намъ присылалъ посла своего, боярскаго сына Третяка. И мы тобѣ 
о томъ черезъ того посла отказъ учинили, чого для есьмо ихъ не пропустили. 
И ты къ намъ всказалъ, што у отца нашого, Казимира короля, многій послы 
турецкій бывали, да и гости съ его земли въ нашой бывали, ино отецъ нашъ, 
король его милость,-съ царемъ турецкимъ держалъ перемиріе, а въ томъ 
перемиріи послы межи нихъ хоживали на обѣ стороны отъ царя турецкаго 
до отца нашого, а отъ отца нашого до царя турецкаго, а который гости при- 
хоживали съ посломъ турецкимъ до нашое земли, тыи опядь назадъ съ по
сломъ же ворочивалися. А оный гости заморскіе николи не бывали въ нашой 
земли далей Кіева, до Кіева приѣзживали съ товары, и попродавши товары 
въ Кіевѣ, и опять за'ся съ Кіева ворочивалися, бо здавна бывало и за отца 
нашого всимъ гостемъ заморскимъ складъ бывалъ въ Кіевѣ, а другій въ ве
ликомъ Луцкоа. Тыми пакъ часы перемиріе межи нами съ царемъ турецкимъ 
вышло, послы межи насъ не ходятъ, а шкоды намъ и землямъ нашимъ так
же отъ него великій дѣются. Ино самъ тому, братъ нашъ, можешь розумѣти, 
непріятельскихъ пословъ не годится пропускати намъ черезъ свои земли.
Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, олдавии, Валахии и Турции в 
XIV —XVI вв./С обр . В. А. Уляницким.— М., 1887.— С. 129 — 130.

Турецький купець зі слугою. Гравюра кінця XV ст.
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№ 27

1498 р., лютий. [Москва].— ВИТЯГ ЗІ СТАТЕЙНОГО СПИСКУ 
ПОСОЛЬСТВА ВЕЛ. КН. ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА ДО КОРОЛЯ 

КАЗИМИРА IV З ВИКЛАДОМ ПЕРЕДАНОЇ ЧЕРЕЗ ПОСЛІВ ВИМОГИ 
КОРОЛЯ, ЩОБ РОСІЙСЬКІ Й ІНОЗЕМНІ КУПЦІ, ПРОЇЖДЖАЮЧИ 

ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ ДО РОСІЇ, КОРИСТУВАЛИСЯ 
УСТАЛЕНИМИ ТОРГОВИМИ ШЛЯХАМИ І НЕ ОБМИНАЛИ 

СКЛАДСЬКИХ МІСТ — КИЄВА І ЛУЦЬКА

Што єси намъ говорилъ com брата нашого великого кнзя Ивана Василь
евича што писалъ к намъ грамоту его посолъ Михашю Плещеевъ, которип 
был сот нєго в дара турецъкого посолствол*, и прыехал к нашому городу к 
Путивлю, и наместникъ нашъ путивльскин княз Богданъ Федоровичъ его 
послалъ, и гостей его, который были с нимъ, заморскихъ гостей не пропу-
стилъ. Ино и намъ тое ведомо: писалъ со томъ и намъ нашъ наместъникъ кнзь 
Богдан, штож тот его посол Михайло Плещеевъ прыехал к Путивлю ис 
тыми гостьми, а с ними посполу многии люди татаро'ве прышодшы, и земъли 
нашоп по вкраинаж великии шкоды почынили намъ, и сонъ былъ его для 
того позадеръжал, покул мы его навчьш со томъ. И мы до него со/лписали, 
абы его пропустил, и сонъ его тогож часу и гостей тыхъ, который прыехали 
с нимъ, пропустил. Прото нехай бы брат нашъ, великий княз, самъ того 
и посмотрелъ, гораздо л то послы его чынять, што поганъсто 1 татарове 
наводя на нашы земли, а гостей купцовъ проводш  зъ собою мимо нашы 
головныи места. А тамъ, в ынъшоп земли, в Києве и в Луцку, склады издавна 
бывали усякимъ купцомъ заморскимъ. Прото штобы брат нашъ, великий 
к н а з , прыказывал своимъ посломъ, ижъбы ездили собычапными дорогами; 
а который бы купцы его, а любо заморъскии с ними ездили, ажбы мытъ на
ших не собъезджали, и, где зъдавна склады гостемъ бывали, тут бы и тепер 
были, какъ жо и в доконъчаяи со томъ записано, што гостемъ нашымъ 
добровольно ездити на собе стороне по нашымъ землямъ старыми собычад- 
ными дорогами, а мыта и пошлины везде платити по старому, а новыми 
дорогами мыт не собъежъдчати.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр 5.-— Арк. 204 зв .— 205.— Засвідчена копія. (Мікрофотоко
пія: ЦДІА УРСР у  м. Києві.— КМФ-36, № 5 .— Арк. 204 зв .— 205.) Опубл.: Акты, относящиеся 
к истории Западной России.— СПб., 1846.— Т. 1 : 1340— 1506.— № 154.— С. 176.

№ 28

1498 р., травня 11. Вільно.— ДОЗВОЛЕНИЙ ЛИСТ ОЛЕКСАНДРА 
ДО ЛУЦЬКОГО СТАРОСТИ КН. СЕМЕНА ГОЛЬШАНСЬКОГО

НА ОРЕНДУ ЛУЦЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ І ВАЖНИЦІ КРАКІВСЬКОМУ 
МІЩАНИНУ ЛЕРИНУ ГЕРЕШУ

Александръ Божю млстью.
Старосте лункому, маршалку Волынское земли кнзю Семену Юревичу.
Продали єсмо мыто Луцкое и вагуа краковднину Лерину Герешу на 

тры годы за полторы т и с а ч и  к о п ъ  грошей6, на rod по пАтисот копъ грошей. 
А рокъ ему в тое мыто и у вагу увАзатисд | - на семую субою 2, што при- 
цдєть-1 , а держати ему тое мыто и вагу три годы 3—до того ж року до се- 
мое суботы-3 . А маєть нам в каждый rod давати по п а т и с о /п  коп грошей:

1 поганъство
1—1 2 червня 1498 р.
2 суботу
3—3 До 29 травня 1501 р .
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п8/?вьш rod выдержавши маеть намъ дати пАтсотъ копъ грошей, а другий 
rod выдержавши м ает  наж дати пА/тгсотъ коп  грошей, а третий rod выдер
жавши маem намъ дати пА/тгсот  копъ грошей. А маеть наж вси тыи гроши 
давати на каадьш  rod готовизною, а брати ему тое мыто и вагу по-давному.

Прото ж кому коли в него подаеж пнзи на квитацєях з мыта, тыи бы не- 
хаи року ждали, а до року бы его не габали и силою квитацеи на него не
наметывали и модно в него пнзи не брали. Пакъ ли бы который року не 
дожидаючи хотели его в тож габати и силою на него квитацеи наметывати
и м о і( но  в него пнзи брати, и ты бы его со/тг тых боронил и не дал бы еси ему 
никому ни в чож кривды чинити. А который бы купцы хотели мыто собъеж- 
чати новыми дорогами, а ж бы еси ему на тых помо^ давал. Неха и сш  их 
встАгает и мыто на них бере/72 по-давному, и саж бы еси в мыто нашо и в 
промыту и у вагу не вступалсд и ни судил его, ни рддил и наместнику своему 
не казал вступатисд и ни судити его, нирАдити. Нгхаи соя мыто нашо и про
мыту и вагу ведаеть по-давному и во всеж бы еси мыту нашому был помо- 
чоя, абы ca  мыто нашо и вага не понижало. А которьш бы са купе^ про- 
мытил, то промыта наж с ниж на пол пodлyгъ давного (обычая. А какъ тыи 
три годы тое мыто / /  и вагу выдержитъ, естли бы са полепъшило, ТОГДЫ Мае/72 
наж тое цены повышити, а естли бы с а , боже вховая, нadкaзилo, тогды магт  
три годы выдержавши, наж тое мыто и вагу спустити. А кому коли оо/л- 
пустиж мыта лункого з ласки нашое в тых его трех годех, ма гт со я то за
писати, што бы м а л о  того мыта причти, то маеж ему со/ятрутити в наши пнзи 
в тую ж суму.

Псая у Вилни, мая 11 день, ияди/с 1.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 347—348. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 6 .— Арк. 347—348.) Опубл.: Акты Литовско-Русского 
государства /  Изд. М. Довнар-Запольским.— М .— 1899.— Вып. 1 : 1390— 1529, № 56.— С. 81 —
82.

№  29

' 1498 р. [Вільно].— ПИСАРСЬКИЙ ЗАПИС У КНИЗІ ЗАПИСІВ 
ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКІВ 

з київського КЛЮЧНИЦТВА І МИТНИЦІ

Личба ключника києвского
Панъ Литавор, маршалокъ, a Oedno, писаръ, брали личбу в ключ

ника києвского в Сенька Полозовича и в мытниковъ киевъских в Саяка а 
в Цибули 1-с полутора году иядията 15 и І-1 .

Приходу шєстьсрт копъ и па/пдєсать копъ и дєвать копъ и грошъс,
сопрочъ промыты. А промыты, поведають, дали великому кнзю пАтдесдт 
копъ и тры копы товаромъ. А росходу шестьсотъ копъ и шестьдесАтъ копъ. 
А квитацеи дано имъ д є с а т ь , што ещо сполъна не выдали, кому по половине, 
а кому третину.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 344. Оригінал. (Мікрофотокопія: ЦДІА УРСР у 
м. Києві.— КМФ-36, № 6, арк. 344.) Опубл.: Акты Литовско-Русского государства /  Изд. М. Дов- 
нар-Запольским.— М., 1899.— Вып. 1 : 1390— 1529, № 54.— С. 802.

1-1 За 1497— 1498 рр.
2 За польською копією книг Литовської метрики опубл.: Акты Литовской метрики / 

Собр. Ф. И. Леонтовичем.— Варшава, 1896— 1897.— № 363.— С. 143.
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№ ЗО
1498 р. [Вільно].— ПИСАРСЬКИЙ ЗАПИС У КНИЗІ ЗАПИСІВ 

ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКІВ 
З ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МИТНИЦІ І ЗБОРІВ КАПІЦИННОГО ПОДАТКУ

Личба вопта володимєдского
Фєдько писар брал личбу у Сєнютьі а у вонта володимєрского у Фєдка 

Лудовича.
Ияди/с 15. Приходу мыта па/72дєса/72 копъ и полосмы копы грошей и 

два гроша и с гм гарєли.
То єсмо писали, доку л са поветрее не почало, а какъ повєтрєє почало- 

сА велми сот послєднєє Матки Ъожи, ино дьякъ уме/?, писати было
нєкому. Ино со/72 того дна до 1_Божєго Нароженья-1 ВЗАЛИ єсмо портрети 
копы грошей без дву грошей, а (от Божято Нарожеяя до Сєрєдопостья 2 
мыта взали єсмо дванадцать копъ и сосмъ грошей. А тому всему сума с е м -
ДЄСА/72 КОПЪ ГрОШ822 И СОСМЪ ГрОШЄИ, а TO ВСЄ рОЗДаНО.

Ияди/с 1. Володимерскихъ капных пнзш  и верховщины а цияшовых 
литовия/езких ПА/72ДЄСА/72 копъ и чотыри копы и полтрєтддцать грошей, а то
все роздано на квитацеи.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 345. Оригінал. (Мікрофотокопія: ЦДІА УРСР у
м. Києві.— КМФ-36, № 6 .— Арк. 345.) Опубл.: Акты Литовско-Русского государства /  Изд.
М. Довнар-Запольским.— М., 1895.— Вып. 1 : 1390— 1529.— № 53.— С. 793.

№  31
1499 р., січня 21. [Вільно].—  ПИСАРСЬКИЙ ЗАПИС 

У КНИЗІ ЗАПИСІВ ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ 
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКІВ З ПУТИВЛЬСЬКОЇ МИТНИЦІ

Личба мьшгаиков путивльских
Бралъ єго млсть личбу у мытникоз путивльских в Городнє, ген. 21 ден, 

шлик. 2.
Тогды служебникъ кнзА Богданов0 сыновей принестыи квитацєи до єго

млсти, а мы/72никоб не было. И положилє [!] на личбє на квитацєях триста 
ко/2 грошей и сєждєса/72 ко/2 и с е м  к о п  и двадцат грошей, а первая полто-
раста коп грошей. А пушкареж двож путивльскиж 12 коп грошей а по шубє 
чажровоя, а по су/сну махалскому. Сума всему 500 коп и соро/с коп и 20 
грошей. А триста коп и 60 коп без 20 грошей на них єщо состало.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 346. Оригінал. (Мікрофотокопія: ЦДІА УРСР у 
м. Києві.— КМФ-36, № 6 .— Арк. 346.) Опубл.: Акты Литовско-Русского государства /  Изд.
М. Довнар-Запольским.— М., 1899.— Вып. 1 : 1390 — 1529, № 60.— С. 86.

№  32
1499 р травня 2. Вільно.—  ВИЗНАНИЙ ЛИСТ ОЛЕКСАНДРА 

КИЇВСЬКОМУ КЛЮЧНИКУ СЕНЬКУ ПОЛОЗОВИЧУ І МИТНИКУ 
МИХАЙЛУ ЦИБУЛІ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЇХНЬОГО ЗВІТУ 

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКІВ І ВИДАТКИ КИЇВСЬКОЇ МИТНИЦІ

Александръ, Боя/сю млстью.
Ключнику киевъскому Сеньку Полозовичу у мытникомъ києвскиж 

Саньку а Михаилу Цибули.

1—1 25 грудня 1496 р.
2 5 березня 1497 р.
3 За польською копією книг Литовської метрики опубл.'. Акты Литовской метрики / 

Собр. Ф. И. Леонтовичем.— Варшава, 1896— 1897.— № 362.— С. 142— 143.
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Што єстє держали о т насъ мыто Киевскоє к верноя руде и дали есте 
нал* личбу з мыта Києвского с одного году, почояши сот збору до того ж 
року до збору, и положили єстє нам на личбє приходу 1_полосма ста копъ 
грошея и полдесеты-1 копы грошея, а росходу положили єстє на листы на
ши, на квитацєи, и т е ж  ш т о  єстє  покупили на нашо приказанье у купъцовъ
кафияцовъ у Йямата Фрджанина, Турчина и у Хожисина Нами Сурєнина

'----
перла и иные речи, и тежъ на єє млсть нашєє великое кнгни перла, шолки,
тафъты, ковры, чожлаты, и што есте пнзея дали дару Перекопъскому, и 
на послы, и на городовые речи, и на пушкари, такежъ на вызнаныи листы 
воеводы києвского и на Касъпровъ Гаръмановича, и на бискупа киевъ- 
ского,— всего того росъходу сума положили єстє на личбє полосма ста копъ 
грошея и двадцать копъ грошея и сорокъ грошея и шесть грошея. На то вамъ 
даемъ вызнанье — сесь нашъ листъ.

А што єстє приходу звышъ своюс пнзея выдали на наши потребы де- 
дєсать копъ грошея и шеснадцать грошея, то тежъ вамъ вызнаваемъ симъ 
нашимъ листомъ: маемъ то вамъ, дасть богъ, заплатиш часомъ подобнымъ.

Псая у Вилни, мая 8 день, иядикъ 2.
При т. был мар., двор., на м. мер. и сони к. пая Гриа. Стая.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 549. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ПДІА 
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 6 .— Арк. 549.) Опубл.: Акты Литовско-Русского государства/ 
Изд. М. Довнар-Запольским.— М., 1899.— Вып. 1 : 1390— 1529, № 64.— С. 90.

№ 33

1499 р., травня 14. Вільно.— ВИТЯГ ІЗ СУДОВОГО ЛИСТА 
ОЛЕКСАНДРА У СПОРІ КИЇВСЬКИХ МІЩАН І КИЇВСЬКОГО 

ВОЄВОДИ КН. ДМИТРА ПУТЯТИЧА З ВКАЗАННЯМ ВОЄВОДСЬКИХ 
ПРИБУТКІВ ВІД ТОРГІВЛІ НА МІСЬКОМУ РИНКУ

... Напєрвєя, што жаловал кнзь Дмитрея на васъ, штож коли который 
купцы, а любо казаки приходдт до Києва и становдтсА в мєщая на подвории 
и тыи мєщанє собєщивали их воєводє києвскому, и вы тыми разы тот врдд 
за себе были взяли. И мы тое дело врАдили под тою мерою: коли который 
купцы а любо козаки приходАт до Києва, а в которого мєщанина стануть 
на подворьи, тот мещанинъ маєть их обестити воєводє києвскому або на- 
местнику его подлугъ давнего обычая; а естли бы которыя з васъ мещанинъ 
не хотелъ купца або козака воєводє собєстити, на томъ воєводє києвскому 
дванадцать копъ грошея вины...

Т е ж  который козаки зверху Днепра и с ыяшихъ стороя х о д д т  водою 
на низ, до Черкасъ и далєя, а што тамъ зд о б у д у т , с того со въсего воєводє 
десАтое м аю т давати; я  коли рибы привоздт зверху або знизу просолныи 
и валыи до места Києвского, тогды маєш сосмъникъ воеводия то сосмотрети 
и собмытити, и маєть на город взати сот бочки рыбъ по шести грошея, а 
СО /71 ВАЛЫХ  рыбъ И СВЄЖИХ ДЄСАТОЄ. А коли привезуть до места Києвского рыбу 
свежую, сосетры, тогды не м аю т их целкомъ продавати, али ж мусить сосмъ
никъ от к аадого (осетра по хребтине взати, а любо сот дєсати осетровъ  
десятого осетра.

Т икеж который перекупники на рдду сєдат и хлебы продают, и иныи 
ярины, тыи вси мають давати осмънику воєводину в каждую суботу о т
товару по деязе; а которыя члвкъ похочеть новотныя на рдду сести и тыми 
стравъными речами торговати, тотъ маєш дати осмнику куницу дванадцать 
грошея.

1-1 750,5
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Тєж  єстли на берегу на рєцє, которая ca кому тя/пба станє/л в чомъ, 
какъ бы со/л берега палицею докинути, тогды таковую та/лъбу побережную  
маеть сосмъникъ судити воєводия.

Тежъ повєдал намъ панъ Юрєя Пацевичъ, штож который купцы коли 
едуть с Києва и возы свои товаромъ т а ж к о  накладываю/я д л а  мыта, иж 
бы возовъ меяшея было, и въ которого купца воз п о л о м и /л с а  с товарож на 
одну сторону по Золотыи ворота, а на другую сторону по Почаяну реку, 
ино тот воз с товарож биривали на воеводу киевского, и мы и тое врддили 
по старому, какъ и перед тьш бывало...
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 256—259. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА y DCP у м. Києві.— КМФ-36, № 6 .— Арк. 256—259.) Опубл.: Акты, относящиеся к исто- 
рии Западной России.— СПб., 1846.— Т. 1 : 1340— 1506, № 170.— С. 194— 195.

№  34

1505 р., березня 3. Берестя.— ДОЗВОЛЕНИЙ ЛИСТ ОЛЕКСАНДРА 
ДО ЛУЦЬКОГО СТАРОСТИ КН. СЕМЕНА ГОЛЬШАНСЬКОГО 

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ ЛУЦЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ ТРОЦЬКИМ 
МІЩАНАМ НИКЕЮ ПРОКОПОВИЧУ І ШАМАКУ ДАНИЛОВИЧУ

Александръ, Божю млстью.
Старосте лункому и камєнєцкому, маршалку Волыяское земли кнзю 

Семену Юрєвичу.
Продали есмо мыто Луцкое вонту троякому Никєю Прокоповичу а жиду 

троякому Шамаку Даниловичу на тры годы за две т и с а ч и  копъ и за чоты- 
риста копъ грошєя широкое личбы, за грош по два полугрошки або по дє-
с а ти  пнзєя. А мають сони, первыя rod выдержавши тое мыто, дати намъ 
сосмъсо/n копъ грошея: трыста копъ готовыми грошми, а пдтсотъ копъ гро
шєя на квитацыи наши тымъ, кому будемо в ни* давати. А другия год выдер- 
жавъши, мають намъ другую сосмъсотъ копъ грошея дати: трыста копъ 
готовыми грошъми, а пя/ясо/я копъ грошея на квитацыи. А третия год выдер
жавши, мають намъ третюю сосмъсотъ коя грошея дати по тому жъ, какъ 
и первея то. На рокъ имъ в тое са  м ы то  увдзати 1—сего Середопостя-1 , и 
держати имъ тое мыто три годы неполна до того жъ року, до Середопос/ля.

А кому сони на свое место такъ прикажуть тое мыто заведати, тотъ маєш 
мети моцъ в томъ мыте и в промыте по тому, какъ сони сами. Теж єстли бы 
хто хотел тое мыто наше собъежчати инъшими дорогами, мыта намъ не запла
тивши, д л а  того сони мают слугъ своихъ положити по тымъ местож, где 
первыхъ мытникоз слуги то стерегивали. И который купцы будуть тое мыто 
проежчати инъшими дорогами,// мыта нашого не заплативши, в тыхъ мають 
сони товари ихъ на насъ забира/л, и ты бы имъ на таковы* помочея был.

А и самъ бы єси в то мыто и в промыту не вступалсд: нехая сони тое 
мыто и промыту заведаюяг по-давному. Теж бы єси и* самихъ и того, кому 
сони на свое место мыто прикажуть, и слугъ ихъ не судил ани радил, и дец- 
кихъ свои* на ни* давати до ты* часовъ, поки сояя тое мыто будуть дер
жати. А кому до ни* будеть которое дело, ино мы сами, гсдръ, со томъ маелх 
ихъ досмотрети.

Теж которьш есмо местомъ нашимъ первея того были мыта наши сот
пустили, ино и ты* местъ мещане, который будуть до Луцка с товари своими 
приежчати, маюпг соние тежъ в Луцъку мыто брати по-давному. Нижли 
содно што мещанож смолеяскимъ мыто нашо есмо отпустили д л а  сказы и*

1 1 2—8 березня
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оо/л неприятєлд нашого, великого кнзя московского, с тыя еони не мають 
мыта брати до того часу, поки вола наша в томъ будє/л.

А кому дамо жалованье наше на квитацыяя в них изъ мыта, и сони тымъ 
маюm тое жалованье наше выдати по тому, какъ и за оз/лца нашого,
королА его млоти первый мытники давали. А до ихъ року не маю m на шх 
квитацея силою наметывати.

И на то есмо имъ дали сесь нашъ листъ из нашою печа/лю.
Псая у Берестьи, мар. 3 дея, ияди/с 8.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 517 — 518. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 6 .— Арк. 517 — 518.)

№  35

1505 р ., червня 17. Шидлув.— ДОЗВОЛЕНИЙ ЛИСТ ОЛЕКСАНДРА 
ДО ВОЛОДИМИРСЬКОГО НАМІСНИКА [ФЕДОРА ЯНУШОВИЧА?]

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ ВОЛОДИМИРСЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ 
ТРОЦЬКОМУ МІЩАНИНУ НИКЕЮ ПРОКОПОВИЧУ

Александръ, Боз/єю мло/лю корол полекия.
Намео/лнику володимеръекому тому, хто буде/л co m насъ Володимеръ 

держати, и вояту мєста Володимеръского, и бурмистромъ, и радцамъ, и 
всимъ мещаномъ.

Продали есмо мыто Володимерское на годъ вояту места Троякого, мытъ- 
нику луцкому Никею Прокоповичу за шестьдесд/л копъ грошея готовыхъ.
А мае/л сонъ намъ половину тыя пнзея дати на 1-первую Матъку Божю-1, 
а (остатокъ тыя пнзея року додержавшы маеть (о/лдати.

А почат (о я маеть тое мыто держати сотъ 1 2-сего евта Петра при ядучого-2, 
а (о п а /л  до того ж року до светого Петра.

Прото ж абы есте в тое мыто и в промыту не вступалисд, нехая бы (онъ 
тое мыто держалъ со всимъ по тому, какъ и перъвые мытъники держивали.

А которые купцы тое мыто нашо (объежчаля, не хотечи мыта плати/л, 
и мы казали ему в таковыя товари на насъ забирати, и вы бы ему в тож по- 
мочни были, И (О/л кривъдъ бы есте его боронили.

Писая у Шидълове, июнь 17 день, инъди/с/л 8.
Пре. мар. двр., нж. бел., ну/л. кз. Мия. Лв. Глия.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 6 .— Арк. 1. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІ А УРСР 
у м. Києві.— КМФ-36, № 6 .— Арк. 1.)

№  36

1507 р., березня 4. Краків.— УНІВЕРСАЛ СИГІЗМУНДА І 
ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ КИЇВСЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ 

ТРОЦЬКОМУ МІЩАНИНУ ШАМАКУ ДАНИЛОВИЧУ

Жыкгимоя/л, Боя/сю млетю корол и великия кнзь.
Чинимъ знаменито симъ ншимъ листомъ, што:
есмо продаля мыто Киевъскоеа жиду Шамаку Даниловичу за чотыр-

наддать co m копъ гршея на два годы, почояши (о m 1-Божъего Нарожеяя 
минулого-1 , которое было сего ияди/сту десятого, до того жъ року до

1— 1 15 серпня
2— 2 29 червня
1—1 25 грудня 1506 р.
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Божего Нарожемя, которое будетъ инъдикъта второгонадцать. А маеть 
намъ давати в кождьш rod напередъ по двесте золотые вгорския в золо
те 2—на Запусты великие-2 . Ино што мел намъ дати двесте золотыхъ 3—на 
сие Запусты-3 минулые, тую двесте золотыя вжо намъ заплатив.

И на то есмо дали ему сесь ншъ лист зъ нашою печатью.

Псам в Кракове, мар. 4 днь. инъди/ст 10.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 8 .— Арк. 108зв.— 109. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 8 .— Арк. 108 зв .— 109.) Опубл.: Акты, относящиеся к 
истории Южной и Западной России.— СПб.. 1865.— Т. 2 : 1599— 1637, № 82.— С. 115.

№ 37

1507 р., березня 19. Краків.—  УНІВЕРСАЛ СИГІЗМУНДА І 
ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ ЛУЦЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ 

ТРОЦЬКИМ МІЩАНАМ ШАМАКУ ДАНИЛОВИЧУ І НИСАНУ КОЗЦІ

Жикгимомт, Боя/ею млстю корол и великим кнзь.
Старосте лункому, маршалку Волымское земли паму Федору Янушє-

вичу и влдцє луцъкому Кирилу, и всимъ кнзєл*, и пномъ, и земяномъ Во
лымское земли, и вомту, и бурмистромъ, и рядцамъ, и всиж мещаномъ места 
Лункого.

Продали есмо мыто ншо Луркое жидови Шамаку Даниловичу а Ниса
ну Козце на два годы за шестнадцать сотъ копъ грошем; а ро/с имъ в тое 
мыто увязатися со 1-Середопости примдучомъ, которое будетъ инъди/с- 
та первогонадцать- J, и держати им тое мыто два годы сполна0 до того ж 
року, до 2-Середопостья, которое будетъ инъди/ста третегонадцать-2 . 
А маютъ намъ напередъ дати за первьш годъ триста золотыя вгорския в зо
лоте на 3-Святки примдучие, которие будутъ сего инъди/ста десятого-3,
а состато/с тыя пнзем сосмисотъ копъ грошем, што маемъ в ния за первьш 
годъ взяти, маютъ выдавати на квитацєи, кому што жаловамя нашого да
димъ. А чого на квитацєи не выдадутъ, то маютъ намъ готовыми пнзми до
платити, годъ выдержавши, а на другим годъ маютъ намъ дати наперед по 
тому жъ триста золотыя вгорския в золоте на тот же ро/с на Святки, которие
будутъ инъди/ста второгонадцать, а (остатокъ тыя пнзем, такеэ/с маютъ выдавати 
на квитацєм. А чого на квитацєи не выдадутъ, то мають нам готовизною ж 
доплатити, тот другим годъ выдержавши. А што перво сего Шама/с тое мыто 
держалъ, и сом намъ ли</бу с того суполна выдал, будучи в Кракове. Но
ещо есмо состали ему вимни назвышъ того пятьсот копъ гршем и тридцать 
копъ гршем, и маемъ ему то соттрутити в тую ж суму пнзем, за што есмо 
имъ тое мыто ншо продали.

И вы бы в тое мыто ншо и в промыту не вступалися ничимъ, нехам 
сони тое мыто и промыту заведаютъ по-дасному, ка/с первые мытники заве- 
дывали. Теж бы есте в тые два годы ия самия и слугъ ихъ, которыя сони 
тамъ для мыта положатъ, не судили и не радили, и лецких своия на ния 
не давали и кривдъ имъ ни в чомъ не делали. Кому до ния дело будетъ, ино

2— 2 В останній тиждень перед Великим постом: у 1508 р .— протягом 5—11 квітня.
3— 3 14—20 лютого 1507 р.
1_“1 2 квітня 1508 р.
2— 2 10 березня 1510 р.
3— 3 23 травня 1507 р.
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мы сами, гсдрь маєм их в томъ смотрєти, а єстли па/с до слуг их которое кому 
дело будетъ, и сони вжо сами маютъ тымъ зъ слугами справєдливос/п чинити.
А хто бы имъ хотел в чомъ безправне кривды делати, и ты бы, пне староста, 
их сот таковых боронил и не дал бы имъ никому ни в чомъ кривдъ делати,
как бы в том мыту ншому шкоды не было и платъ бы ншъ не понижался. 

Псам в Кракове, мар. 19 днь, инъди/с/п 10.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 8.—Арк. 110, ПОзв. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві— КМФ-36, № 8 .— Арк. 110, 110 зв.) Опубл.: Акты, относящиеся к исто- 
рии Южной и Западной России.— СПб., 1865.— Т. 2 : 1599— 1637, № 84.— С. 117.

№  38

[Між 1508 і 1510 рр.], січня 4 Ł. Київ.— ВИЗНАНИЙ ЛИСТ 
КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДИ к н . ЮРІЯ гольш анського  

НА ПРАВО КИЇВСЬКОГО ДОМІНІКАНСЬКОГО МОНАСТИРЯ 
ЗБИРАТИ ПОМІРНЕ ЗА ПРОДАЖ ЗБІЖЖЯ НА КИЇВСЬКОМУ РИНКУ 

З МІСЦЕВИХ І ПРИЇЖДЖИХ к у п ц ів

Князь Юрій Александровичъ, воєвода кііовъскій, кравчій госьподара 
нашого великого корола І!].

Сознаваю симъ моимъ листомъ, што:
жаловалы господарь король и его милости преемники мисьта Кііовъ- 

ского Закону светого Доминика на месьчанъ кііовъскихъ и на все посъпол- 
ство, ижъ бы имъ мыта не давали и за то имъ отъ килко литъ тотъ часъ 
з наданья продковъ господарскихъ и божому костелу светого Миколая, 
а передъ тимъ де намъ давали кажъды гости и кияне, которыколвекъ при- 
возатця, житъла и иньшого збожа з дубаса по копи грошы, а с комяги по 
полкопи грошы, съ полкомяшка по пятнатцяти грошы, а зъ великого чольна 
по дватцати грошы 2, а зъ малого по шесьти грошы, а зъ дому и зъ воза 
по полгрошку.

И я с росказанья господарьской воле и жалобы велилъ есьми меща- 
номъ кіевъскимъ тое мыто верхписаное по тому жъ давати, какъииныиые 
госьти имъ даютъ, а што отъ такового часу мыта не давали, то есьми тежъ 
велилъ мещаномъ тое мыто имъ наполнить и нехай бы было подлугъ старого 
обычая, какъ же и передъ тымъ бывало.

А на твердость того печать свою прыложыли есмо къ сему нашому 
лисьту.

Писанъ вь Кіове, ген. 4 день, 3 индикта.
Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии.— Киев, 1825.— Прибавления.— 
С. 23—24. (У складі потвердного привілею Яна-Казимира 1649 р.)

№  39

1509 р.. січня 18. Вільно.—  ВИЗНАНИЙ ЛИСТ СИГІЗМУНДА І 
ВОЛОДИМИРСЬКИМ МИТНИКАМ ФЕДЬКУ ЛУДОВИЧУ, СТАНІСЛАВУ 

І МАЙКУ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЇХНЬОГО ЗВІТУ ПРО НАДХОДЖЕННЯ 
соляних І ВОСКОВНИЧИХ ЗБОРІВ З ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МИТНИЦІ

Жикгимонт.
Чинимъ знаменито симъ нш им листом, и ж:
соляничиє и восковничиє ВОЛОДИМ8/7СКИЄ Фєдко Лудови^ а Станислав,
1 Запропоноване видавцем цього документу Євгенієм Болховитіновим розшифрування 

індикта 1500 роком не співпадає з роками воєводського правління кн. Юрія Гольшанського 
(1508—1510) ;  ми в датуванні пропонуємо виходити саме з них.

2 Виходячи зі змісту паралельних потвердних актів, наведених тут же, це описка. 
Має бути: по дванадцяти грошы.
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а жид Маяко держали комору восковую и соляную полтора года, почоя 
соm 1 “Матки божъее первое-1 , которое сто было инъди/ста пе/?вогонадесять,
до 2“ Трех Кролевъ-2, которое свто ияди/ста второгонадєсять. Ино в тую 
полтора года собрала на на с и положили наж на личбе с коморы соляное
сто копъ и сорокъ копъ и двє копє гршеи без пятинадцати гршєя, а з воско-
вое коморы собрали двадцать копъ и полчетверты 3 копы гршея. А паяу
Бонарю выпустили двадцать каменея воску и содия камея.

•—'
И на то есмо имъ дали сєсь ншъ лист з нашою печатью.
Пеанъ у Вилни, гея. 18 днь, инъдикт 12.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 8 .— Арк. 124. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІА  
УРСР у  м. Києві.— КМФ-36, № 8 .— Арк. 124.) Опубл.: Акты, относящиеся к истории Южной и 
Западной России.— СПб., 1865.— Т. 2 : 1599— 1637, № 95.— С. 123.

№  40

1509 р., січня 18. Вільно.—  ВИЗНАНИЙ ЛИСТ СИГІЗМУНДА І 
ЛУЦЬКИМ МИТНИКАМ ТРУШУ, НІСАНУ СИМШИЧУ І РЕБИНКУ 

ЛЕВЕЙОВИЧУ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЇХНЬОГО ЗВІТУ 
ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИДАТКИ З ВОСКОВНИЧИХ ЗБОРІВ 

ЛУЦЬКОЇ МИТНИЦІ
'■'•ЧУ

Жикгимоят, Божю млетю.
Чиниж знаменито сиж ншиж листомъ, штож:
восковничиє луцкие Труш а Нисая Сижшичъ, а Ребияко Лєвєеви^ дер

жали комору восковую Лункую два годы, почоя 1_сот Грожницъ, которое
сто было инъди/ста десятого, до того жъ року до Тре* Кролевъ-1 , которое 
сто инъди/ста второгонадесят. И положили наж на личбе, и ж в тые два годы
Нисая Козка жид вывезъ воску на пна Бонаря чотыри тисячи и шестсоть 
камєнєя и полсосманадцать 2 каменя, а сокромъ того, што Михелю дали и

'" 'w  '-ѵ *

теж што на его млети потребы выдали, и теж што на его млетя квитацеи 
пропустили, шестдесятъ и шест копъ гршєя и сорокъ чотыри грши.

И на то єсмо иж дали сесь ншъ лист з нашою печатью.
Псая у Вилни, гея. 18 день, инъди/ст 12.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 8 .— Арк. 124 зв. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІА  
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 8 .— Арк. 124 зв.) Опубл.: Акты, относящиеся к истории Южной 
и Западной России.— СПб., 1865.— Т. 2 : 1599— 1637, № 96 .— С. 123.

№  41
1520 р., серпня 2. Краків.—  УНІВЕРСАЛ СИГІЗМУНДА І 
ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ ВОСКОВОГО I СОЛЯНОГО 

МИТНИХ ЗБОРІВ У ЛУЦЬКУ І ВОЛОДИМИРІ БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ 
МІЩАНИНУ МІХЕЛЮ ЄЗОФОВИЧУ

Жыкгимонтъ, Божъю etc.
Явно чынили тыж то нашиж листомъ, ижъ:
продали єсмо комори наши Луцъкую и Володимерскую восковую и со

леную жиду берестеяскому Михелю Езофовичу на три годы. Маеть сонъ

15 серпня 
6 січня

1—1 
2—2 

3 3,5
l~~l Від 2 лютого 1507 р. до 6 січня 1509 р. 
2 17,5
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в тьіє комори увезатися 1—со Успенью Прчтое Богоматери-1, инъдикта де
вятою. Маеть соя с тыя комор в кожъдьш год нам давати по триста копъ 
грошей готовизною: какъ полгода выадеть — сонъ маеть наж давати полтора
ста копъ грошей, а какъ другая полгода выадеть — и соя другую полтораста 
копъ грошей маеть дати. Такъже на другий и на третий годъ по тому маеть
соя с тыя комор пнзми готовыми намъ давати, а не товарож.

И на то есмо ему дали сесь наш лист з нашою печатю.
Псая у Кракове, август 2 дея, инъди/с/п 9.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. 1, спр. 10.— Арк. 81. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІА 
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 10.— Арк. 81.) Опубл.: Русско-еврейский архив : Документы 
и регесты для истории евреев в России. Документы и регесты к истории литовских евреев.— СПб.і 
1882.— Т. 1 : 1388— 1550, № 70.— С. 99.

№ 42

[1521 р„ не раніше травня 18I 1 і . [Вільно].—  ПИСАРСЬКИЙ ЗАПИС У КНИЗІ 
ЗАПИСІВ ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ З СОЛЯНИХ 

І ВОСКОВНИЧИХ ЗБОРІВ ЛУЦЬКОЇ І ВОЛОДИМИРСЬКОЇ м и т н и ц ь

Слухане личбы Михєл Шписа с комо/? восковыя и соленыя Володимє/?- 
ское и Л уцкое за два годы.

3  росказанья гсдрд короля его млсти я, Ивая Анъдрееви*/, подскарбия
дворныя, а панъ Копоть, маршало/с и писар гдрьския, брали личбу  в пана 
Михел Шписа сотъ комори Луцкое и Володимерское, сотъ воску и сотъ соли,
што деръжалъ сотъ короля его млти к верноя руцє, почоя 2со т  семое суботы 
инъди/ста семою  сот дву годов и вступивъшы на третия год сотъ ярмарку, 
што брал со семоя суботе инъдикта девятою  2.

Инъди/с 7 сотъ семое суботы.
С комори Л удъкое сотъ воску И СО/72 соли приходу положи л: перъвого 

году сотъ соли и сотъ воску двесте копъ и 6 копъ и 40 грошея и 3 гроши; дру
гого году Л уцкое жъ комори сотъ соли и сотъ воску двесте копъ и 10 копъ 
и 17 грошея. А вступивши на третия год на семую суботу со ярмарце, Луцъ- 
кое ж комори пришло СО/72 содного воску 40 копъ и полсемы 3 копы и 3 грошы. 

А што после ярмарку по семоя суботе брано, того на личъбе не кладено. 
Сума Л удъкое комори: сот двух годов сполна, а сотъ третего году яр

марку семое суботы сотъ соли и сотъ воску 4-ста коя и 60 копъ и полчетверты 
копы и 3 грошы.

Q/72 Володимерское комори 1-го году, ИНЪДИ/С/72 семыя.
£1тъ семое суботы пришло сотъ соли 60 и 2 копе и полтретядца/72 гро

шея, а СО/72 воску 11 копъ без 2 грошея. Другого году сотъ соли 30 копъ 
и 8 копъ и 40 грошея, и два грошы, а сот воску 7 копъ грошея.

Сума со/72 дву годов сотъ комори Володимерское СОТЪ соли и сот воску 
100 копъ и 19 копъ и 5 грошея.

Сума тымъ собема коморамъ, Луцкое и Володимерское коморы, сотъ 
СОЛИ И СО/72 воску За тые ГОДЫ вышея писаные И 03/72 ярмаръку семое суботы, 
што вступило на третия год,— пя/ясотъ копъ и 80 копъ и 4—пол 3—4 копы
и 8 грошея, сокромъ того, што кнжия воскъ пропустили и сол на его млсти 
росказанье, того всего полтораста копъ грошея... 5

1— 1 15 серпня
1 Датується за згадкою в тексті документа.
2— 2 Від 11 червня 1519 до 18 травня 1521 р.
3 6,5
4-4 2,5
5 Опущена друга половина документа — Розход тогг ли^бє.
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Вид Гродно. Гравюра XVI ст.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 10.— Арк. 80, 80зв. Оригінал. (Мікрофотокопія: ЦДІА УРСР 
у м. Києві — КМФ-36, № 10.— Арк. 80, 80 зв.) Опубл.: Акты Литовско-Русского государства/ 
Изд. М. Довнар-Запольским.— М., 1899.— Вып. 1 : 1390 — 1529, № 151.— С. 171, 172.

№  43

1526 р., листопада 18 х. Берестя.— ЛИСТ КОЛИШНЬОГО 
БЕРЕСТЕЙСЬКОГО МИТНИКА ДАНЬКА ЄСКОВИЧА 

ДО НОВОГО МИТНИКА МІХЕЛЯ ЄЗОФОВИЧА З ІНФОРМАЦІЄЮ 
ПРО РОЗМІРИ МИТНИХ ЗБОРІВ І НАПРЯМКИ ТОРГОВИХ ШЛЯХІВ 

НА ТЕРИТОРІЯХ, ПРИЛЕГЛИХ ДО БЕРЕСТЕЙЩИНИ

Прьіятєлю моєму милому пану Михелю Езофовичу, мытънику гсдръ- 
скому, сотъ Данька Еньковича, жыда, поклонъ и братскад прыязнь.

Літо пишетъ до мене, какъ есьмо деръжывали ис товарышы своими
за старого королд, сотъца их млсти, мыта Бєрєстєдскиє, ино къ мыту Бере- 
стеискому прыслухаеть мыто Дороги^кое, Лоси^кое, Цехоновъское, а тою 
мерою:

который хожывали купъды з Литъвы до Прусъ, давали мыто в Цехо- 
новъцы и Дорогичыну, а со т на с тьш мыта завєдал в Дорогичьшє и в Цє- 
хоновъцы мещанинъ ста/?ішш дороги^юш Арътюшъко, а его слуги сотъ 
него лежывали в Цехонояцы; а в Белску на тых людех мыта не бирывали, 1

1 У публікації С. Бершадського дата помилкова: 24 листопада 1516 р.
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которьш до Прусъ хожывали або с Прусъ, а которьш тгж йдуть з Великого 
кндзьства до Позънаньд купъцы, на тых в Белску мыта не берут, же какъ
до ПознаньА, до Ва/?шова [!] и до Гнезна хожывали. Прото я твоеи млсти 
даю порозумети: голова всимъ тымъ мытомъ Берестец, Дорогичынъ, Горо- 
денъ. И тежъ, коли берестьяне хожывали до Городна, або з Городна до 
Берестьд — тьш не повинъни мыта дати въ Вельску.

А што пишетъ до мене со киянъ, ино кияне, черънигосцы, мозыране 
и  п и н а н є  нигъде не мели дороги на Ратенъ ани на Холмъ, только на Бере
сте^ до Люблина, до ПознаньА, до Варшєва [!] и до Гънезъна.

А штос дотычеть Кобрынд и волости Кобрынъское — прыея/счывали 
соли купити до Берестьд, а похотели бы ехати далец в Лддское д о  В о л о д и - 
мера — маеть ехати чєрєс Берестег/, а на Ратенъ, на Любомль и до Люб
лина не мають ездити. А которьш бы хотели тыми дорогами езьдити, тако-
вых мы з веку въ промыте гсдръскоц забирывали.

А которьш литовъские купъцы вси, и городндне, и вилневъцы, хожы
вали до Позънаньд, до Варъшева, до Гнезъна и до Рос/шіавълд, инъшыми 
дорогами не ежъчывали, толко на Дорогичынъ.

А который бъ хотели инъшыми дорогами езьдити, таковых єсьмо з веку
у промыте гсдръскоц забирывали: на гсдрд его млсти половина промыты, 
а на нас бывала половина.

А по сеймъ местомъ гсдрьскимъ, где есть мыто его млеть торговое и
важъчое бирывали къ мыту гедръекому.

И тежъ туръкове кафинъцы, и кияне, и мосъквичы — тыи вси даивали 
©тъ копы по тры грошы. Таковьш люди, которьш не выежъдчывали с пань- 
ства Великого Литовъского за гъраницу, тыи не повинъни дати на ©бе руки, 
бирали на ©дну, которад болшъа, разве которы бы хотели ехати с паньства 
Великого кндзетва Литовъского къ Москвє або къ Туръкомъ — тыи, веръ- 
нувъшысА, мають дати другий раз мыто ©тъ своих товаровъ.

А которы бъ купъцы вилневъцы и трочане и инъшые хотели мыта гсдръ- 
екки ©бъежъчати, х о т а  которьш листы мають, мыто Берестецское, Доро- 
тщкое, Городеньское, таковых есьмо всих у промыте забирывали. Д л а  того, 
х о т а  самъ купе^ мыта не дае/л, ино фуръманъ его повиненъ дати завъжъды. 
А таковыи купъцы х о т а  с в о и м и  к о н ь м и  едуть, повинъни ити старою вечы- 
стою дорогою.

А штос дотычеть перевозос по въеимъ тымъ местомъ: в Мостех и на
Бузє мають вси купъцы езъдити на гедръеким перевозы, а на к ъ н а з ь с к и ц  
и паньсюш и духосных перевазы 2 не ежъчывали. А который бы хотели 
езьдити, таковых есьмо у промыте забирывали.

А Слоячовъское прыслухаеть къ мыту Городеньскому, а берестьАне 
и дорогичане, и вилневъцы коли поедуть на Мосты, повинъни дати ©тъ 
воза по чотыры грошы; нижъли естъли бъ єхали з Мазовъшъ и з Волыни, 
тьш мають давати по семи грошей ©тъ воза, а ©съмьш перевоза. То зовуть 
Неменьское.

Пеанъ у Берестьи, нодбра 18 день, инъдикътъ 14.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 7 .— Арк. 1274— 1275. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, спр. 7 .— Арк. 1274— 1275.) Опубл.: Русско- врейский архив: 
Документы и регесты для истории евреев в России. Документы и регесты к истории литовских 
евреев.— СПб., 1882.— Т. 1 : 1388 — 1550, № 66.— С. 8 9 -9 1 .

2 перевозы
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№ 44
1527 р ., серпня 7. Краків.—
ПОТВЕРДНИЙ ПРИВІЛЕЙ 

СИГІЗМУНДА І ПІДДАНИМ КН.
ОСТРОЗЬКИХ НА БЕЗМИТНЕ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ СОЛІ З СОЛЯНИХ 
ЖУП РУСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

Sigismundus, Dei gratia rex 
Poloniae, magnus dux Lithuaniae, 
totiusque Prussiae, Samogithiae,
Masoviaeque etc. dominus et 
haeres.

Manifestum facimus harum 
serie litterarum universis et singu
lis, quibus expedit...1

omnes et singulos ipsius do
mini ducis Constantini et suorum 
castrorum haereditariorum videli
cet castri Ostróg, castri Dubno,
Rowne, Stepany, Dorohobush,
Crasylow et Polone aliorumque 
bonorum suorum subditos, cuius
cunque generis, nationis et ritus, 
sal Ruthenicum album ex Colo- 
mya, Dolyna, // Drohobycz et ex 
aliis locis viis antiquis et consue
tis per castrum nostrum Krze-
myenyecz [conducentes], ab omni- КУпець 3 Польського^ королівства. Гравюра 
bus theloneis et ab omni datione
et solutione salis, alias od solnyczego et a theloneo nostro Luceoriensi ex certa 
scientia et speciali gratia regiis nostris duximus liberandos et eximendos, libera- 
musqueet eximimus praesentibus perpetuo et in aevum, dantes et concedentes 
praedictis subditis domini ducis Constantini libertatem et plenariam facul
tatem in curribus et equis pro comparando sale Ruthenico ad oppida nostra 
Colomya, Drohobycz et Dolyna, ac alias salis fondinas, ibidem in terris 
nostris Russiae nunc et in futurum existentibus, per castrum Krzemyenyecz 
libere et pacifice eundi ac rursus redeundi totiens, quotiens opus illis et cui
libet eorum fuerit necessarium, pariter et opportunum prout fuit tempore 
divorum praedecessorum nostrorum Vitoldi, Casimiri, Alberti et Alexandri 
regum, parentis et germanorum nostrorum charissimorum usque ad tempora 
felicis regiminis nostri. Promittentes harum serie litterarum et in verbo nostro 
regio, quod deinceps temporibus perpetuis occasione omni theloneorum et 
datione salis, alias solnyczego subditos praedicti domini ducis Constantini 
et suorum legitimorum successorum in Krzemyenyecz theloneatores nostri 
Luceorienses, praesentes et futuri arestare, retinere vel impedire non debent, 
sed eosdem subditos praedicti domini ducis praesentes et futuros libere et 
pacifice cum sale in domos eorum ire ac redire permittent, quin neque auli
cum nostrum in castro Krzemyenyecz locabimus, qui a subditis praefati do
mini ducis aliquod theloneum exigeret vel eis impedimentum faceret, nisi 
quod solvant theloneum Luceoriense iuxta antiquam consuetudinem subditi 
praefati domini ducis hi videlicet, qui per civitatem Luceoriensem vadunt

1 Опущено нарративну частину привілею з викладом заслуг реципієнта — кн. Костян- 
тина Івановича Острозького.
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ad nundinas in Jarosław et quia tunc eosdem contra antiquam consuetudinem 
theloneator Luceoriensis et interdum Leopoliensis vexat, repetens ab eis the- 
loneum in grave ipsorum praeiudicium. Nos ex speciali gratia nostra omnes 
et singulos praedictos subditos domini ducis praefati a vexatione praefatorum 
theloneatorum et solutione theloneorum eximimus et liberamus, mandantes 
omnibus theloneatoribus praedictis, praesentibus et futuris, ut subditos prae
fati domini ducis Constantini in hac libertate et exemptione nostra conser
vent et conservari curent, aliterque non faciant sub gravi indignatione nostra.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est subimpensum.
Datum in arce nostra Cracoviensi, feria quarta proxima post festum Trans

figurationis Domini, anno eiusdem millesimo quingentesimo vigesimo septimo, 
regni vero Poloniae et Magni ducatus Lithuaniae vigesimo primo.

Praesentibus ibidem praeclaro et generoso domino Georgio duce Slucensi, 
Stanislao Radzivil, palatinide Vilnensi, et Iwano Hronostay [!], secretario 
et notario nostro Magni ducatus Lithuaniae et aliis quam pluribus testibus 
circa praemissa, sincere et fidelibus dilectis.

Sigismundus rex subscripsit.
Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie /  Wyd. przez B. Gorczaka.— Lwów, 1890.— T. 3 : 1432 — 
1534, N 323.— S. 311, 312.

П е р е к л а д

Сигізмунд, з ласки Божої король польський, великий князь литов
ський, дідичний пан і володар усієї Прусії, Жемайтії, Мазовії та ін.

Сповіщаємо, цим нашим листом усіх і кожного, кому слід, що [...]
ми з нашої особливої королівської ласки наказали звільнити, вивіль

нити і звільняємо та вивільняємо віднині і навіки віків усіх взагалі і кож
ного зокрема підданих згаданого князя Костянтина з його дідичних замків: 
з Острога, Дубно, Ровно, Степані, Дорогобужа, Красилова і Полонного, 
а також підданих з інших його маєтків, якого б походження, племені і віри 
вони не були, від усіх мит і всілякого податку з солі, тобто сольничого, 
і від нашого Луцького мита за перевезення стародавніми і звичними доро
гами білої руської солі з Коломиї, Долини, Дрогобича та інших міст через 
наш замок Кременець. Надаємо і дозволяємо згаданим підданим кн. Ко
стянтина право й повну можливість вільно й спокійно переїжджати через 
наш замок Кременець туди й назад стільки разів, скільки виникне в цьому 
потреба і буде для них необхідно, безпечно простуючи на кінних возах, 
приготовлених для руської солі, до наших міст Коломиї, Дрогобича й До
лини та до інших соляних копалень, де б вони не розміщалися по нашій 
Руській землі тепер або в майбутньому, як це було за часів наших побож
них попередників, батька й наших благословенних родичів, королів Вітов- 
та, Казимира, Ольбрахта і Олександра, і як триває аж до часу нашого щас
ливого панування. Обіцяємо також цим листом і нашим королівським сло
вом, що, як і в давні часи, наші теперішні і майбутні луцькі митники не 
будуть у Кременці арештовувати, затримувати чи шкодити підданим згадано
го князя Костянтина і його законних спадкоємців стосовно мит і всілякого 
податку з солі, тобто сольничого, але дозволятимуть цим підданим князя 
Костянтина тепер і в майбутньому вільно й спокійно прямувати з сіллю 
до своїх домівок і повертатися. Не чинитиме перешкод і не стягатиме жод
ного мита зі згаданих підданих пана князя і наш дворянин, коли б ми його 
посадили у Кременецькому замку, навіть якщо згадані піддані пана 
князя не сплатять, згідно з давнім звичаєм, Луцького мита, а зокрема 
ті, що простують через Луцьке місто на ярмарки до Ярослава, бо теперішній 
луцький, а інколи і львівський митник, всупереч давньому звичаю, їх тур
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бують, вимагаючи з них мито, що є для них тяжкою кривдою. Ми ж з нашої 
особливої ласки усіх і кожного зі згаданих підданих вказаного пана князя 
вилучаємо і звільняємо від вимог названих митників і від сплати мит, на
казуючи усім названим митникам, теперішнім і майбутнім, щоб дотриму
валися і дбали про дотримання цього нашого звільнення і вивільнення під
даних вищевказаного князя Костянтина, чинячи так, а не інакше під загро
зою тяжкої неласки.

На доказ чого тут підвішена наша печатка.
Дано у нашому Краківському замку на 4 день відразу після свята 

Преображення Господня, року Божого 1527, на 21 рік нашого панування 
у Польщі і Великому князівстві Литовському.

При цьому були: знаменитий і шляхетний пан князь Юрій Слуцький, 
віленський воєводич Станіслав Радзивіл, наш секретар і писар Великого 
князівства Литовського Іван Горностай і багато інших свідків, вірних 
і щиро нам милих.

Сигізмунд король підписав.

№ 45

1529 р., листопада ЗО. Радомль.— ПРИВІЛЕЙ СИГІЗМУНДА І 
НА ВСТАНОВЛЕННЯ МИТНИЦІ В ДАВИД-ГОРОДКУ НА р. ГОРИНІ 

З ВКАЗАННЯМ РОЗМІРУ І ПОРЯДКУ СТЯГНЕННЯ МИТА

Жыкгимоя т , Боя/ш млстью корол полския, великий кнзь литовский, 
рускиц, пруския, жомоитьскиц, мазовєцкия и иныхъ.

Чынимъ явъно симъ ншимъ листомъ:
жєдала на с королевад нша и вєликад кнгини ее млсти Бона, абыхъмо 

дали и дозволили га млсти установити мыто великое головъное0 д л а  пожытъ- 
ку ее млсти в замъку ее млсти Городецкомъ.

Ино мы з ласки ншое на жеданье ее млсти то вчынили, тое мыто вели
кое головъное к тому замъку Городецкому ее млсти єсьмо дали. Маєть єє
'*‘4^
млсть тамъ мытниковъ своих з моцы своєє установити, который ж мыт
ники мають мыто брати тымъ собычаемъ: вси купъцы турецкий и волоскищ
И ВСАКИЯ, и иныи ншихъ и чужых которых колвекъ земль, который бы мели
с товары своими ходити по паньствея нших, а шли бы черес Городокъ и че- 
рес поветъ Городецкиц сухимъ путемъ и воденьш, то есть рекою Прыпетью, 
Ветлицою и Горынею, тыи вси мають отъ товароз своих, сошацовавъшы,
сотъ коздое копы по два грши дати; такъ тежъ вси нши купъцы Великого
кнАзьства Литовъского, кнзскии и панъскии и духовъныии [!] рымъского 
и грєчєского закону, которьш колвекъ черес тотъ замокъ Городокъ и че- 
рес поветъ Городецкиц сухимъ и воденымъ путемъ поадут, тыи вси по тому 
жъ мають давати сотъ товаром своих, сот кожъдое копы сошацовазшы по два 
грошы. А которьш купец будєть провадити соли телегами або комдгами 
тымъ жо вышописаньш сухиж и воденьш путемъ до Києва або на инъшыи 
которымъ 1 колвекъ мєстца, то маєть давати сотъ коадое телеги, колко их 
будєть зложоно в котороц комАзе, по двадцати грошея, и над то старого 
цла6 по дванадъцати грошея сотъ кожъдое к о м а г и . А которьш бы тежъ 
купъцы хотели ити до Литвы возы або комдгами, хотячи проежъчати мыто

1 которьш
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ншо луцъкое, тыи вси мають дати цло у Городку або в Пиньску подлуа 
тоежъ уставы ншоє. А тыи мытники королєвоє єє млсти, которьш будуть
уставълены въ замъку єє млсти Городку, сото всих купъцов, никого нє вьш- 
муючы, со въсил: их товаровъ мають брати мыто сотъ коадоє копы подлугъ
собычад и н ъ и іы л ; нших мытъ головъныхъ, как жо тыи мытники ее млсти 
мають на єє млсть тое мыто б р а т и  и в немъ са справовати и радити подлугъ 
тоє уставы ншое гсдръское.

На што ж єсьмо єє млсти королевой т п о и  и великое кнєгини Боне дал 
сєсь ншъ листъ за ншою прывесистою печатью.

Пеанъ в Радомли, под лет. бо ж. наро ж. 1529, меща нояб. 30 днь, инъ- 
ды/с 3.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 7 .— Арк. 1049, 1049 зв. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДіА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 7.—Арк. 1049, 1049 зв.) Опубл.: Акты, относящиеся к исто- 
рии Южной и Западной России.— СПб., 1863.— Т. 1 : 1361 — 1598, № 92.— С. 77—78.

№  46

1532 р., червня 10. Краків.— УНІВЕРСАЛ СИГІЗМУНДА І
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТОРГОВИХ ШЛЯХІВ ДЛЯ ПЕРЕГОНУ ВОЛІВ 

І ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ З ВОЛОЩИНИ, ПОДІЛЛЯ, ГАЛИЧИНИ 
ТА ВОЛИНІ НА ТЕРИТОРІЮ ПОЛЬЩІ

Sigismundus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuanie, Russiae, 
Prussiae, Masoviaeque etc. dominus et haeres.

Universis et singulis palatinis, castellanis, capitaneis, tenutariis, nobi
libus, nec non praefectis, proconsulibus, consulibus, advocatis, civitatum 
et oppidorum, theloneatoribus, pontalium, aggeraliumque custodibus, cae- 
terisque subditis nostris quibuscunque tenore praesentium sincere nobis et 
fidelibus dilectis — gratiam regiam.

Sincere et fideles nostri dilecti!
Dum orta fuisset controversia inter mercatores universos totius regni 

nostri ab una et theloneatores nostros, pontaliumque et aggeralium custodes 
parte ab altera occasione pellendorum boum et aliarum quarumvis mercanti- 
um, vehendarum de terris Russiae, Podoliae, Valachiae et Voliniae, quibus 
viis pellendi essent vel merces ipsae vehendae, nos eandem controversiam 
dirimendam et finem controversiis inter eos subortis imponendum, iudicia- 
liter decrevimus,

ut mercatores totitis regni nostri cum bobus seu aliis quibuscunque mercibus 
de terris Russiae, Podoliae et Valachiae transeuntes, per Leopolim, Grodek 
et Premisliam, versus Sandomiriam proficiscantur, iisdemque viis boves pel
lant et merces suas vehere faciant, thelonea debita in iisdem viis solventes. 
Quicunque vero cum bobus et aliis mercibus a viis praefatis declinaret // et 
aliis viis boves pelleret vel mercantias vehere faceret, eiusmodi boves et mer
ces ipso facto perderet. De [terra] Voliniae autem boves pellentes et merces 
vehentes per Lublin et Radom proficisci debeant. Et si quis boves vel mer
ces in terris Russiae, Podoliae et Valachiae currendo in terram Volinensem 
eos pelleret vel veheret et ex Volinia versus Lublin et Radom cum illis pro
ficisci velleret, a viis Leopoliensi, Grodecensi et Premisliensi declinando in 
collusionem thelonearum nostrorum, fueritque aliquis mercator, de hac re 
inculpatus, talis teneatur iuramentum praestare corporale, quia boves huius- 
modi non sunt educati neque educti de terris Russiae, Podoliae aut Valachiae,
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Герб Подільського воєводства. Герб Волинського воєводства.

Герб Перемишльської землі. Герб Руського воєводства.

alioquin in defectu iuramenti poenae suprascriptae esset obnoxius, id quod 
in illo decreto extat plenius scriptum.

Quia vero a theloneatoribus nostris, locorum supra expressorum edocti 
sumus, pluresque mercatores contra tenorem decreti nostri vias praefatas 
declinare et aliis viis prohibitis cum bobus et mercibus aliis divertere, prop- 
terea vobis singulariter singulis et generaliter universis praesentibus litteris 
nostris requirendo, districte praecipiendo, mandamus quatenus postquam per 
theloneatores et alios officiales nostros requisiti fueritis, huiusmodique trans
gressores decreti nostri vobis delati fuerint vel ubicunque deprehensi illos 
cum bobus et aliis mercibus quibusvis arestatis et arestari faciatis, officiali
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bus et theloneatoribus nostris in illis arestandis auxilium et opem feratis, 
bovesque et merces quascunque fisco regio nostro irremisibiliter applicando, 
ne decreta nostra a quopiam eludantur seu potius inviolabiliter ab omnibus 
observentur.

Pro gratia nostra et sub poena valorum boum vel mercium arestandarum 
pro negligentibus praesentium executionem secus facere non ausuri.

Datum Cracoviae, feria secunda post octavas sacratissimi Corporis Christi, 
anno eiusdem Iesu Christi millesimo quingentesimo trigesimo secundo, regni 
nostri anno vigesimo quinto.

Ad mandatum regiae maiestatis proprium.
Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie /  Wyd. przez B. Gorczaka.— Lwów, 1890.— T. 3 : 1432 — 
1534, N 426.— S. 395—396.

П е р е к л а д

Сигізмунд, з ласки Божої король польський, великий князь литовський, 
дідичний пан і володар Русі, Прусії, Мазовії та ін.

Усім взагалі і кожному зокрема: воєводам, каштелянам, старостам, 
державцям, шляхті, а в містах і містечках — старшим, бурмистрам, райцям 
і війтам, митникам, збирачам мостового і гребельного та всім іншим нашим 
підданим, вірним і щиро нам милим — наша королівська ласка.

Вірні й щиро нам милі!
Оскільки постійно виникають суперечки між усіма купцями нашого 

королівства з одного боку і нашими митниками та збирачами мостового й 
гребельного — з другого стосовно перегону волів і перевезення всіляких 
інших товарів з Руської, Подільської, Волоської і Волинської земель, а саме 
про те, якими дорогами слід гнати волів і перевозити товари, ми, щоб по
класти край і знайти розв’язання суперечкам, що виникають, офіційно 
проголошуємо:

Купці усього нашого королівства, які прямують з волами чи будь-якими 
іншими товарами з Руської, Подільської і Волоської земель, повинні про
ходити через Львів, Городок і Перемишль, повертаючи звідти на Сандо- 
мир. По цих же дорогах вони повинні переганяти волів і везти свої товари, 
сплачуючи тут відповідні мита. А якби хтось із них з волами чи іншими 
товарами оминув згадані дороги і перегнав волів чи перевіз товари деінде, та
кий [купець] через свій вчинок втрачає воли і товари. Ті ж купці, які перега
няють воли або везуть товари з Волинської землі, повинні проходити через 
Люблін і Радом. А якби хтось, знаходячись з волами чи товарами у Русь
кій, Подільській і Волоській землях, погнав би їх або повіз на Волинь, 
а з Волині повернув з ними на Люблін і Радом, оминаючи з метою обману 
наших митників Львівську, Городоцьку і Перемишльську дороги, такий 
купець, звинувачений^ цьому, повинен скласти тілесну присягу, що його 
волів годовано не на Руській, Подільській і Волоській землях і виведено 
не звідти. А якщо він не складе такої присяги, підпадатиме покаранню, 
детальніше описаному в нашій ухвалі, що цьому присвячена.

А оскільки нам відомо від наших митників із вказаних місцевостей, 
що дуже багато купців, всупереч ухвалі, оминають згадані дороги й звер
тають з волами й товарами на інші заборонені шляхи, ми наказуємо цим 
нашим листом усім взагалі й кожному зокрема, щоб ви, отримавши повідом
лення від митників або наших інших урядників про те, що виявлено зга
даних порушників нашої ухвали, скрізь, де б вони не булшзатримані, ареш
товували їх разом з їхніми волами та іншими товарами або сприяли їх ареш
ту, надаючи при цьому посильну допомогу нашим урядникам і митникам 
у остаточній конфіскації їхніх волів та будь-яких інших товарів на користь
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нашої державної скарбниці, щоб надалі ніхто не наважувався легковажити 
нашими ухвалами, але щоб кожний неухильно їх виконував.

Не наважуйтеся чинити інакше заради нашої ласки і під загрозою 
втрати волів чи товарів, які будуть затримані й конфісковані у тих, хто 
зневажатиме наше розпорядження.

Дано в Кракові на 2 день після октави найсвятішого Тіла Христового, 
року Іісуса Христа 1532, на 25 рік нашого правління.

За власним розпорядженням королівської величності.

№ 47

1532 р ., червня ЗО. Краків.— ЛИСТ СИГІЗМУНДА І
НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАДАНОГО НИМ РАНІШЕ ВОЛОДИМИРСЬКИМ 
МІЩАНАМ ПРАВА ЗБИРАТИ ПОМІРНЕ І МОСТОВЕ У м. ВОЛОДИМИРІ 

НА ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ОБОРОНИ

Zigmunt, z Bożei laski król Polski.
Bili nam czołem woit, burmistrze a raice miasta naszego Włodzimierskie

go // o tim, cośmy pierwej tego dali im, wszitkiemu miastu naszemu Włodzi
mierskiemu, pomiernea tam we Włodzimierzu brać po temu, iak i w inszich 
miastach naszych (a w Breściu pomierne iest od mace po pieniądzie, a mosto
wego6 z gościa— po pułgroszku od woza), i s tich płatów roskazaiiśmy im 
strzelbę, prochy, salietrę, a insze potrzeby sprawować i pokupować, i puszkarza 
ku obronie temu miastu naszemu mieć. I oni bili nam czołem, abyśmy przi 
pierwszej daninie naszej ich zachowali i na to dali im nasz list.
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Єпископський замочок і Успенський собор у м. Володимирі-Волинському.
Сучасний вигляд.

Ino my z łaski naszej na ich czołem bicie to vczynili i na to dali im ten 
nasz list. Maią oni to pomierne od mace po pieniądzu, a mostowego z gościa 
od woza po pułgroszku tam, we Włodzimierzu, na siebie brać, s tich pieniędzy 
maią oni ku obronie miesckiej strzelbę i prochy kupować, i puszkarza chować. 
A starostowie tameczni nie maią im w ti dochodi ich niczym sie wstępować.

A na twardość tego i pieczęci nasze kazaliśmy przyłożyć k temu nasze
mu listu.

Pisań w Crakowie, lata Bożego Narodzenia tsiesionc piećset trzydzieści 
wtorego, miesiąca junia trzidziestego dnia, indictu piątego.
ЦДАДА CPCP.— Ф. 389, on. 1, cnp. 192.— Арк. 37зв.— 38.— Засвідчена копія ł .

П е р е к л а д

Сигізмунд, з ласки Божої король польський.
Били нам чолом війт, бурмистри і райці нашого міста Володимира про 

те, що ми раніше надали їм право збирати у себе у Володимирі таке помірне0, 
як і в наших інших містах (як у Бресті: помірне від маци по пенязю, а мосто
ве6 з гостя — по півгроша від воза), наказавши купувати за цей кошт зброю, 
порох, селітру та усе інше, потрібне для оборони їхнього міста, а також 
утримувати пушкаря. А тому вони били нам чолом, щоб ми залишили їх 
при нашій колишній данині і видали їм на це наш лист. 1

1 Публікується за копією у складі королівського привілею від 12 вересня 1570 р. За ки
риличною копією у складі привілею від 6 серпня 1560 р. (ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 220, 
оп. 1.— Спр. 41). Опубл.: Архив Юго-Западной России.— Киев, 1869.— Ч. 5, т. 1.— 
№ 6.— С. 31.
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А тому ми, чинячи ласку на їх чолобиття, вчинили саме так і видали 
їм цей наш лист. Отже, вони можуть збирати там, у Володимирі, на свою 
користь помірне з маци по пенязю, а мостове з гостя — по півгрошка від 
воза, купуючи за цей кошт зброю і порох для міської оборони і утримуючи 
пушкаря. А тамтешні старости ніяким чином не повинні втручатися у ці 
їхні прибутки.

На скріплення чого ми наказали притиснути до цього нашого листа 
нашу печатку.

Писано у Кракові, літа від Різдва Господня 1532, місяця червня ЗО 
дня, індикта 5.

№  48

1533 р.1, серпня 21. Острог.— ЛИСТ КН. ІЛЛІ ОСТРОЗЬКОГО 
ДО КН. КУЗЬМИ ЗАСЛАВСЬКОГО З ВИМОГОЮ НЕ ЗАТРИМУВАТИ 

В ЗАСЛАБІ КУПЦІВ, ЩО ПРЯМУЮТЬ ДО ОСТРОГА

Вєлможному к н а з ю , господыну и брату нашому милому, КНАЗЮ Козмє 
Ивановичу Жеславскому.

Q здорови твоей милости, господина и брата нашого милого, и твоей 
милости кнєгини, и богом данныхъ детей вашей милости радибыхмо слы
шали на кождый час. Также, брате милый к н а ж є  Кузмо, жал намь велико 
по твоей милости, иж ТВОА милость яко нашой, так теж и своей половицы 
мыта у в Острозе переказу великую чиниш, купцов, который х о д а т  на за
мокъ твоей милости Жеславль, тых купцов т в о а  м и л о с т  в Жєславли га
муєш, а д л а  того мыту вашей милости у в Острозе и нашому шкода великад 
ca дѣет. Д л а  чо го  ж  м ы  нѣсоднокрот до твоей милости посылали, навпоми- 
наючи твою милост, ажбы т в о а  м и л о с т  т о й  ш к о д ы  я к о  мыту своему, так 
теж нашому шкоды не чи ни л и купцов в Жєславли не гамовал, и т в о а  м и л о с т  
того перестат не хотел. И так мы того далей терпети не могли и собдвили есмо 
господарю королю его милости со том же. Господарь корол его милость до 
вашей милости лист свой писал, который же мы лист господарьский послали 
до вашей милости.

Прото жедаем твоей милости, ажбы т в о а  м и л о с т  ведлуг листу господарь- 
ского черес то купцов никоторых в Жєславли не гамовал, жебыхмо собадва 
д л а  того переказы и шкоды в мыте нашом, так теж и т в о а  м и л о с т  не мели.

И теж послали есмо до твоей милости другий лист господарьский, пи
саный со мыто Жєславскоє, которое бирывано вєсполок з мытом £2строзским, 
иж т в о а  милость к мыту йстрозскому черес увес год не дал брат мыта в Жє
славли, чому т в о а  милост ширей а достаточнєй розумєти будеш листу госпо- 
дарьского.

А так со то твою милость, господына и брата моего милого, жедам, абы 
т в о а  милост рачил тую шкоду мытнику нашому добре соправити ведлуг 
листу господарьского.

Писан у в Острозе, августа 21 ден.
И ла Костентинович йстрозский  твоей милости чолом бьет.

Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie /  Wyd. przez B. Gorczaka.— Lwów, 1890.— T. 3 : 1432— 
1534, N 455.— S. 433. 1

1 Дата встановлена видавцями документа на основі королівського листа, писаного у 
цій оюе справі 1 липня 1533 р. (№ 446, с. 417).
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Герб Галицької землі. Герб Холмської землі.

№ 49

1536 р ж о в т н я  18. Вільно.—  ПРИЧИННИЙ ЛИСТ СИГІЗМУНДА І 
ДО ВОЛОДИМИРСЬКОГО СТАРОСТИ КН. ФЕДОРА САНГУШКА 
З РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ПРОСТЕЖИТИ ЗА ПОРЯДКОМ ЗБОРІВ 

СОЛЯНОГО МИТА НА ВОЛИНІ І ПЕРЕВЕЗЕННЯМ СОЛІ З ДРОГОБИЧА, 
ДОЛИНИ І КОЛОМИЇ УСТАЛЕНИМИ ДОРОГАМИ ЗІ СПЛАТОЮ МИТ 

НА ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, ЛУЦЬКІЙ І КРЕМЕНЕЦЬКІЙ МИТНИЦЯХ

Жикгимонт, Божєю милостью корол полский, великий КНАЗЬ литовский, 
руский, пруский, жомойтский, мазовецкий и иныхъ.

Маршалку Волынское земли, старосте володимєрскому, к н а з ю  Федо
ру Андрѣевичу Санкгушковича.

Што есмо перво сего на нѣкоторых мѣстцах коморы были установили, 
яко у Ковли, у Горюхове, у Клевани, и сторожу пилную на тых местдах каза
ли мѣти, абы в с а к и и  купцы, который соль повєзут з Дрогобычи и Долины, 
и Коломыи, безмытне не проежчали, а такъ нам ca видело, иж то єсть з ве
ликою шкодою и уменшенемъ пожитков наших господарьских, бо тыи вси 
купцы коморы наши Луцкую, Володимерскую, КрємАницкую з оною солью 
проходили, а на тых гЪловных мытех не соповедали и новыми дорогами езди- 
ли. Ино мы хочем так мети и росказуем, жебы вси купцы, который з солю 
з Дрогобыча пойдут, нигде инде не м ы т и л и с а , т о л к о  у Володимери, и квиты 
там же брали, а з Долины и Коломыи у Луцку або у Кремднцы. И на тых 
трех коморах нехай бы ca кождый соповедал и мытил, и квиты брал, а ин- 
шими бы жадными дорогами тых комор безмытне не проежчал.

Прото ж приказуєм тобье, ажбы т в о а  м и л о с т ь  т ы х  п о ж и т к о в  наших 
пилне смотрел, и нехай бы тыи вси купцы, идучи з Дрогобыча з солью, на 
Володимер ходили, а з Долины и Коломыи через Луцко и Кремднец, и там 
бы ca в тых трех коморах мытили и квиты брали, а сокром тых трех комор 
жадными иншими дорогами без квитов мытников и справец, там на то сот 
нас уставеных, нигде не ездили ани ( с а ) м ы т и л и . А хто бы колве с купцов на 
соныи коморы наши выше менены не хотел ездити и там са м ы т и т и  и к в и т  
брати, и мел ли бы куды инуды [!] тыи коморы собминовати, вы бы тых куп-
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дов по дорогам казали стеречи, и хто колвєк будєт соныи коморы наши соб- 
миновати, тых бы еси всих купцов вєлєл гамовати и товары их модне до ко
мор наших у промыте брати и того пилне смотрєти, абыхмо никоторое шкоды 
в том болшъ того не приймовали конечно.

Писан у Вилни, под леты Божего нароженд 1536, месеца соктдбрд 
18 ден, индикта 1.

Михайло, писарь.
Archiwum Książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie /  Wyd. przez B. Gorczaka.— Lwów, 
1890 —T. 4 .— S. 54, 55.

№ 50

1537 p., серпня 25. Львів — ПРИЧИННИЙ ЛИСТ СИГІЗМУНДА І 
ДО КРЕМЕНЕЦЬКОГО СТАРОСТИ ДАХНА ВАСИЛЕВИЧА 

З РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НЕ ВТРУЧАТИСЯ У ЗБІР МИТ У ВОЛИНСЬКИХ 
МАЄТКАХ КН. ВАСИЛЯ САНГУШКА, А ТАКОЖ ВРЕГУЛЮВАТИ ТЕРМІН 

ТОРГІВ У м. МЕЛЬНИЦІ ДЛЯ УНИКНЕННЯ ЇХ СПІВПАДІННЯ 
З ТОРГАМИ У м. КОВЕЛІ, НАЛЕЖНОМУ САНГУШКАМ

Жыкгимоят , Божю млстю корол и великий кнзь.
Старосте кремдни^кому, ключнику, городничому и мостовъничожс/ лун

кому паяу Дахну Василевичу.
Поведил передъ нами кнзь Василея Михайловичъ Сонъкгушковича 

Ковєлския, шіож который мыта по именямъ своимъ сотчизнымъ стародав-
на 1 сон маеть, ино дея мытники нши, который с поручеяства твоего мыта 
в земли Волыяскоя досмотрають, переказу в том ему чинять и соных мыт 
его звечистых по ямеяямъ сотчизнымъ брати ему не допущають. Яко ж
тых чсовъ кнзь Василея привился ншъ по латине писаныя, с подпилю руки
ншое передъ нами покладал, в которож есть высображено, и ж мы по ямеяямъ 
его сотчизнымъ мыта стародавныи на местцох врочистых, гдє перед тымъ 
были бираны, ему потвердили, и просил соя на с, абыхмо при томъ привили
ншомъ его заховали.

Прото, кгдьш: соя сот давъных чсовъ мыта по ямеяямъ своиж сотчиз
нымъ маеть, а мы привилемъ ншимъ ему то потвердили, ты бы мытникож 
приказалъ, ажбы сони в тыи мыта его на соных местцех врочистых, где пе
редъ тымъ предъки и сотецъ его мыто бирали, ничиж ся не вступали и нико
торое переказы в томъ ему не делаля. Нехая сонъ того вживаеть подле дав-
ного собычад и привиля, потверженья ншого.

При томъ кнзь Василея мовил нам, што ж которыя торгъ у месте 
своеж Ковли маеть соя з данины ншое дня меновитого, в пятницу, ино дея
ты в месте ншомъ Мелницы, которое тых чсовъ ново таж ся садить, в тот  
же дея торгъ встановил, и для того ся немалая переказа торгу его дееть, 
а соя передъ нами поведилъ, и ж в томъ месте его мытники, сот тебе поло- 
жоныя, мыто таж на нас: беруть, и естли бы, дея, соныи торгъ у Мелницы ия-
шого дня не был переменея, тозды бы то з болшою шкодою ншою было. 

Ино кглыж еси мытниковъ в месте его Ковли положил, а сони мыто
таж на нас: беруть, ты бы инъшого дня торгъ у Мелницы встановил, на ко-

1 зстародавна
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торыя ся тобє будг т ь  видети, бо єстли бы содного дня, в пятницу, соньш 
торгъ у Мелницьі мєл єси держати и переказу торгу его чинити, тобы ничия

і—^
шкода была, толко нша гвдръская.

Пса н у во </7вовє, под лет. бо ж. наро ж. 1537, мвца авгувт 25 дек, 
инъди/ст 10.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. 1, спр. 21.— Арк 214 зв .— 215. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 21.— Арк. 214зв.— 215.) Опубл. : Archiwum Książąt 
Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie /  Wyd. przez B. Gorczaka.— Lwów, 1890.— T. 4, 
N 33.— S. 89—90.

№  51

1545 p., червня 15. Луцьк.—  ВИРОК УРЯДОВИХ РЕВІЗОРІВ 
У СПРАВІ ЗА СКАРГОЮ ЛУЦЬКИХ МІЩАН НА ШЛЯХТУ ЛУЦЬКОГО 

І ВОЛОДИМИРСЬКОГО ПОВІТІВ ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА 
З КУПЕЦТВА В ШЛЯХЕТСЬКИХ МАЄТКАХ І З ПЕРЕЛІКОМ 

НОВОВСТАНОВЛЕНИХ І УСТАЛЕНИХ ЗДАВНА МИТНИЦЬ НА ВОЛИНІ

А доконавши намъ тыхъ справъ вышея описаных около робот замъ- 
ковыхъ и мостовыхъ, тогды маючи росказанье и науку его королевъское
млти около постановеньд мыт новыхъ незвычаяныхъ, о даваньи подвой 
и стацѣя и иньшихъ потребахъ, на листехъ его млвти описаныхъ, и будучи
намъ на замъку гвдрьскож, при томъ собраньи многих кндзея и пановъ, 
и всее шляхты зежли Волыньское обоих повѣтовъ, Луцкого и Володимер- 
ского, пригледіли перед насъ очивисто воятове, бурмистры, рддды и вси 
мещане мЪст его млти луцкии и володимєрскии, жаловали на кндзея и 
пановъ, и земднъ обоих повѣтовъ верху писаныхъ, штожъ, дея, они на мно
гихъ мѣстьцохъ по мѣстечкомъ и имѣядж своимъ торги и мыта новый не- 
звычаяныи повставили и ихъ на насъ берутъ, и за то насъ гамуютъ и гра
бятъ, которых, дея, мытъ и торговъ николи тамъ передъ тымъ не мевали.
Зачимъ же, дея, мы, подданыи гдръскии, згинули и ку великому знищенью 
пришли, а иньшии многии з насъ купецтво свое оставили, в чомъ же не
только намъ, подданымъ его млти, кривда и трудность, але и мытомъ его 
королевское млти шкода дѣ ет...1

Который ж жалобы свои широкими словы на реєстре описавши, пе
ред нами положыли и всихъ тыхъ мєновите в том реєстре описали, отъ 
кого ca  имъ таковад кривда и в которомъ имѣньи дѣетъ, и где хто с к н а - 
зея и пановъ, и земднъ мыта новые на них берутъ. И д о в о д а ч и  тое жалобы 
своее а досветчаючи браньд мытъ стародавных и новоуставеных вказали
перед нами листъ судовьш славное памети Казимера, королд его млвти, 
в которомъ на д м а  суть мыта описаны, где брати а где ихъ не давати, а дру-
гии листъ дозволеньш Александра, короля его млвти, на бранье дерева и 
дровъ в пущах и дубровах к н а з ъ с к и х ъ  и паяских.

Мы-смо оньш ренстръ жалобы их и тыи листы, судовыя и дозво
леньш, перед всими явно велѣли чести, и д л а  большое вѣры и певное вѣдо
мости виделосд намъ оньш листъ Казимеров слово om слова в сев реястръ 
описати, и такъ са  оныя листъ в собѣ маеть:

«Сам Казиме/7, Божю млтъю корол полския, великия княз литовския, 
руския и княжа пруское, жомоитския и иных.

1 Опущена частина скарги луцьких і володимирських міщан на иіляхту з викладом 
конфліктів, безвідносних до питань торгівлі.
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Старосте луцкому пну Михаилу Монътовтовичу и маршалъку Волыньс- 
кое земли, намѣстнику володимерскому пну £2лизару Шиловичу, намѣст
нику перемильскому пну Аньдрею Волотовичу.

Смотрели есмо князей и пановъ, и земянъ, и бо яр Волыньское земьли 
з мещаны луцкими со новый мыта. Жаловали намъ мещанє луцкии, што ж 
сони много мытъ установили после дяди нашого, великого к н я з а  Витовта. 
Йтъложили есмо:

на Гнидове не надобе мыта давати; а у Володимери сот накладного 
воза по полътретд гроша давати, а с порожнего воза и з бочо/с не надобе 
дават; в Хотечове сот накладного воза по грошу давати, а сотъ порожнего 
воза и сотъ бочокъ не надобе давати; у Шепли сот накладного воза по грошу
давати, а сотъ порожнего не надобе; ув Уимици не надобе; в Полонои пна 
Мартинове по полугрошью сотъ накладного воза давати, а болыии не надобе; 
в Несвѣчи сот накладного воза по полугрошью давати, абольши не надобе; 
в Семашка на Пустомыте по двадцати и по пети головажень соли; в Золо- 
чеве не надобе; у Смыкове не надобе; в Буремъли не надобе; в Перемильи 
Еопту не надобе; ув Оршичине не надобе; в Коблине не надобе; в Голешове 
не надобе; в Мирогощи не надобе; в Ратъчине не надобе; на Негребъви не 
надобѣ; в Колоднѣ не надобе; во УИстишине не надобе; у Красномъ сотъ возу 
по грошу, а сотъ коней не надобѣ; в Кнегинѣни не надобе; у Волъковыяхъ 
не надобѣ; в Козинѣ не надобе; в Цу/жове, в Гольчинѣ не надобе; у Вер
хове, в Кунѣнѣ не надобе; а ув Острозѣ мыто и промыта по старому брать, 
какъ было при великомъ кндзи Витовте, а новины не прымышляти; в Ма- 
лѣнѣ, в Мытельне не надобе; в Росномъ сот воза по грошу, а сот к о н а  не 
надобе, сот пригонъного скота по грошу сот д є с а т и ; в Жукове сот воза по 
грошу; в Горбакове сот воза по грошу, а сот к о н а  не надобе; в Корцы 
сотъ накладного воза по два гроши, а сотъ порожнего не надобе, а проедетъ 
а змешкаетъ болъши чотырех недѣлъ хотя одинъ день, ино за се да такожъ 
по два гроши; на Мощеницы не надобе; у Степани om верхового а отъ пѣшо- 
го не надобе;в Соколи князю не надобе; в Четвертий om деревни не надобе, 
коли водою попровадетъ.

Ино штобы есте нигде на новы* мытах, который установлены после 
великого князя Витовта, мыта на нихъ не бра ли. А хто иметъ на новыхъ 
мѣстех, который жъ устанослены после дяди нашого, великого к н я з а  Витов
та, мыто брати, в тыхъ им Ѣ н ь а  поотънимаемъ, нижли бы есте тутъ мыто
брали, где были здавна при д а д и  ншемъ, при великомъ князи Витовте.

Писанъ в Степани, августа третиянадцет дея.» 2
А за положеньемъ соного листу дали намъ реястръ, сописавши меновите 

имѣньА и мыта, который в томъ листе не стоят и за щастливого панованьА
Алексанъдра, королд, и дисѣяшого гсдря нашого старшого нево прибили,
который мы казали при сеж же реястре в реястра нши сописати, то есть:

Коли к Люблину едутъ: Михаяло Бубновския мыто в ныхъ берет у Воя- 
сечи з воза на собѣдве руце по грошу; в Затурцохъ Богданъ Затурецкия по 
полгроша берет; ув Уямицы Грицко Янъчияския по полгроша на собѣдве 
руцѣ берет; в Хоболътовѣ Костюшковичи по три пѣнези на собѣдве руцѣ 
беруть.

2 Лист Казимира у публікації Ф. 1. Леонтовича за польською копіею книг Литовської 
метрики (Акты Литовской метрики / Собр. Ф. И. Леонтовичем.— Варшава, 1896— 1897.— 
№ 13.— С. 8, 9) датований 1488 р. М и датуємо документ за роками перебування на посадах 
луцького старости Михайла Монтовтовича і володимирського намісника Олізара Шилови- 
ча (між 1463 і 1475 рр.).
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Єдучи к Берестъю сухою дорогою мыта беруть: у Здєнєжи Михамло- 
вое Сємашковоє сот воза по грошу; в Сєркизовци Василев Еньковичъ сотъ 
коня по грошу бєрут; в Турьшску князя старосты володимєрского по полъ- 
трєтд гроша беруть.

Едучи к Острогу: у Крупок князя Васильд Костєньтиновича по грошу 
беруть; в Перємиловце князя Васильд Костєньтиновича сот воза по пол-
гроша берутъ; в Сатыеве кролєвои єє млти по грошу Мышка бєрєть; ув Ост- 
розѣ на кнєгини Ильиную скопного мыта не бирали, а тепер беруть; в Ров
номъ кролєвои єє млсти мыта бирали по грошу, а тепер по два гроши беруть; 
в Белевѣ кнзєм Чорторымских по грошу беруть; в Клєвани князем Чор-
торьшскихъ по грошу беруть; в Олыце пновъ маршалъковичовъ по грошу 
беруть; в Корцы на кндзя Корєцкого мыта звєчистого сот воза по два гроши 
бирали, а теперь с кождого коня по два гроши беруть, а сотъ звѣру косъ-
матого в Корцы ж скопноє мыто беруть; у Млынове пни Якубовоє Монь-
товтовича по грошу берут; у Аршичинє пни Якубовоє Моньтовтовича по 
грошу бєрут, а сотъ меду повѣщина.

Едучи к Пєрємилью: в Полоном влдки луцкого по грошу беруть; на 
Пустомыте Семашковѣ по грошу беруть; в Буремъли князя Буремъского
по грошу беруть; в Золочєвє пни Якубовоє Момтовтовича по грошу беруть;
в Липом пни Якубовоє Моньтовтовича по грошу’беруть; в Пєрємильи кндзя 
Александра Кошєрского по грошу беруть; на Полоном Кгаштолтовє по 
грошу берутъ, а звєчистого мыта даивали содно по полъгроша сотъ 
воза.

В Несвѣчи Несвѣцкии берутъ по грошу, а звєчистого мыта бирано толко 
по полъгроша; у Блудове пна Михамла Свинуского по грошу беруть; в Бє-
рєстєчку пни Богушовоє, подскарбиноє, беруть по грошу; в Пєчихвостєх 
Федора Бокѣевича беруть по грошу.

А коли єдугь з .Люблина с товары своими, ино Барзобогатовичм у 
Володимєри товары ихъ и скрини печатаюm.

В Четверътни князи Чєтвєртєньскии мыта берутъ сотъ комягм по три 
гроши, а сотъ товару, которьш знизу везутъ, берутъ трыдцатое сот судины 
меду по грошу, а взад едучи — чотыри рыбы.

В Чорторымску князем старостичовъ луцких сотъ комяги берутъ по 
сосми грошем, а по горщку, по коладу, по шестидесять головажем соли, 
а коли взад едуть — по трое рыбъ, а сотъ помочного шоста по три гроши, 
а естьли бы мелъ тамъ нанизу якого челядника в домъ свом наняти а с ко- 
мягою вывез, то по дванадцати грошем прысадного.

В Погосте королевой еє млти, коли комягою идутъ, мыта беруть по 
дванадцати грошем, а грошъ пропомным, петдесдтъ головажєнь соли, калач 
и горщокъ, а взад идучи — по троє рыбъ com комяги, сотъ помочного шоста 
шесть грошем, присадного дванадцатъ грошем.

В Турове кнєгини Костєньтиновоє сотъ комяги по дванадъцати грошем,, 
а собѣстки по грошу, хотя бы содинъ чоловекъ колько комдгъ мелъ, то по 
грошу сот комяги беруть, проломного com комяги по грошу, по чотыри горш
ка, а в кождым гориец по пєтдєсдт головажєнь соли, а по калачу, а взад 
идучи беруть com комяги по два гроши, пропомным грошъ, сотъ помокшого 
шоста по шести грошем, присадного по дванадъцети грошем.

В Петриковичох князя Слуцкого мыта беруть com комяги по дванадцатъ 
грошем, а собѣстки с комяги по два гроши, сот помочного шоста шесть гро
шем, присадного такежъ по дванадцетъ грошем.
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В Мозыри мыто беруть сотъ комяги по шести грошей, по два камени 
соли, а собѣстьки с кожъдого чолевека сотъ молодъца по грошу, а естли бы 
в Києве рыбъ купили — десятую рыбу беруть, какъ назад йдуть.

В Чорнобыли мыта беруть сотъ комяги по полькопы грошей, а собѣстки 
по два гроши, пропоцного по два гроши, а якъ назад йдуть, а будеть яки и 
кольвекъ товар — тридцатое берут, а пред се по два гроши пропоаного.

В Києве мыта беруть сотъ комяги по полъкопы грошец, а намѣстникъ 
береть собѣстки по грошу.

Панъ Петръ Кирдеа, староста пиньскиа, на Жалинце рѣчце в ьшменьи 
своемъ Сѣньне сот людец, который на покоръмъ до Волыни идутьа, по 
дванадцати гроши з головы береть. За Турецскомъ в Городелцы князя Аяд- 
ред Кошерского по грошу берут. В Ковли сотъ воза беруть по два гроши, 
а сотъ бочокъ особливе. В Несухоежая князя старосты володимерского перь- 
вги бывало по грошу, а тепер по два гроши беруть. В Камени князя Кошер- 
ского по два гроши беруть. Тою жъ дорогою в Боровнѣ князя старосты во
лодимерского по два гроши беруть. Уво Яваничохъ Года& Иваницкиц по 
грошу береть; в Калусове Петръ Калусовски^ по грошу береть; в Лѣтовѣжи
киязец Чорторьшския по грошу берутъ; в Порицку князя Алексанъдра Пс- 
рицкого по грошу беруть; у Грушове княз Порыцкиц же по грошу береть; 
у Звинячоц князя старосты володимерского по грошу береть; у Звинѣгоро- 
ди князя старосты володимерского по грошу берут; в Зѣмне князей Чор-
торыскихъ по грошу беруть; у Фалимичоя королевой ее млти по грошу бе
рутъ; в Потрѣжи Семашко по два гроши береть; у Свинусея пна Михаила
Свинуского по грошу беруть; в Бубнове пна Михаила Свинуского сотъ воза 
по грошу береть.

Всѣхъ тыхъ мѣстъ, где мыто беруть, пятдесят и семъ, сокромъ гдръ- 
ския и и н ш и х  м ы тъ  головнешнихъ.

И яко намъ тыхъ листовъ и реєстру жалоби ихъ выслухавши, пытали 
єсмо князец, и пановъ, и земянъ, на томъ собраньи при нас будучихъ, ко- 
торьш бы имъ сотказ на то вчинили, и естли тому бранью мытъ новыхъ и 
торговъ близко Володимера и Луцка уставеныхъ знаютьсд, и которую бы
на то ласку и соборону гсдръскую або предковъ его млсти черезъ данины и 
листы ия млти сописаную и вмоцненую мѣли, абы перед на ми собявили и
волю и росказанье гсдръское в томъ к намъ наполънили. Их млть кнзи и 
панове, и земяне собоия повѣтовъ на тыи жалобы ихъ тыми словы сотъказ 
вчинили, ижъ хто кольвекъ з нас торги и мѣстечка свои в ьшмѣньдхъ своихъ 
маютъ и мыто берут, тогды за дозволеньемъ и листы твердости и привильдми
предковъ гсдръския и его млсти гдря нашего старшого того вживаемь, а инъ- 
шииз насъ стародавныи звѣчныи мыта и торги свои держать, аведжесоныи
мѣстечка и торги наши мѣстомъ и торгомъ гсдръскимъ ничого не прешко- 
жают, и еще єсть з большою славою и собороною тое земли и с пожиточнымъ
скарбу гсдръского, ижъ са тое панъство и мы, подданыи его млти, ширимъ
и множымъ. А што ся дотычеть соказаньА привильевъ твердостей ншихъ 
на мыта и на иньшии вольности наши, мы, хто з нас на и м Ѣ я а  выслуги 
и на купли свои привильд маемъ, в тыхъ привильял; и мыта с одного и инъ-
шии пожытки суть сописаны, которыя твердостей нашия перед его млстью
самымъ гсдремъ нашимъ на соцмѣ або где кольвекъ его млть роскажеть 
намъ положите не сотъмовляемъ. А хто з нас и м Ѣ н ь а  с о т ъ ч и зн ы и  маеть,
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и то ca перед его млстью (окажетъ. А тепер, кдыжъ иныиии старшин наши 
князи и панове на томъ соймѣ посполъ з нами быти и на тое покладанье
ЛИСТОВЪ ЯКО (ОНИ, такъ и братьд нши, в теперешнемъ зборе будучи, позво
лити не хотѣли, мы тежъ сами (одны в то ся вдавати не можемъ и початкомъ 
в таковыи важный речи себе укладати не хочемъ.

За которымъ сотъказомъ и* мы, не чинячи того уквапне, а сожидаючи
з нихъ лѣпшое повольности на росказанье его королевское млсти, мѣли 
есмо со томъ тєрпливость через колько дея, а потомъ, собачивши, ижъ ни
на листы и росказанье гсдръское и на наше впоминанье не хотѣли себе в томъ 
склоните и повольни быти, вчинили есмо межи НИМИ (ОКОЛО тых торговъ 
и браньи мытъ постановенье тымъ (обычаемъ:

Што ся дотычетъ мѣстечокъ и торговъ, близко Луцъка и Володимера
уставеныхъ, мы, не бачачи в томъ такъ далекое шкоды подданыхъ его млсти,
зложили и дали есмо то на ласку и на розознанье гдрд короля его млти. 
А што ca тычетъ браяд мытъ новыхъ незвычаяныхъ, (обачивши есмо вели-
кое стисненье и зяеволенье яко купцовъ и подданы* гсдръскихъ и чужо- 
зежцовъ, которое ca в тоя з е м л и  сот таковы* мытъ через немалый лѣта пло
дитъ, . . .3 не хотечи в томъ продолъженьА большею видети и шкоды скарбу
гсдръского, и знищєньа подданы* его млти терпѣти, и маючи перед собою 
на бачности вырокъ старшого гсдрд нашого, (о тыи мыта в Берести вчинє- 
ного, знашли и постановили есмо такъ, што жъ маютъ купцы гдръскии и

"■ч*

чужозежцы, и всѣ подданыи здѣшнего паньства его млсти земли Волынь-
ское при томъ листе судовомъ Казимера короля его млсти захованы быти, 
и на ты* мѣстцахъ и врочища* повиньни будуть мыта давати и платити, 
где естъ меновите кожъдое имѣнье и врочище кождого княза и пана и зе- 
мянина (ознаямено. А на которы* имѣнья* и врочища* в томъ листе короля 
Казимера не (описано брати, а князи и панове привили, листы своими того
браньд и дозволєньа гсдръского перед нами довести И (ОНЫХЪ привильевъ 
твердостея свои* наж на тотъ час вказати не хотѣли, тогды вперед таж, где 
пєрвея в ыямѣньях свои* свевольнє брали, вжо черєс то не мають мыта 
брати, то естъ:

У Воясечи Михаялу Бубновъскому подлугъ дозволєньа и листу гсдръ
ского om воза двема коньми грошъ, а возъ (однымъ конемъ — полъгроша 
на (одну руку брати; в Затурцо* Богдану Затурецкому, а ув Уямицы Грицку 
Яячияскому, а в Хоболътовѣ Костюшковичомъ ничого не брати; у Зденежи 
Михаяловоя Семашковоя, а в Серкизовцы Василью Еньковичу ничого не 
брати; в Туреяску князю старосте володимерскому брати мыто подлугъ 
стародавного собычад и подле привильд, которымъ на ту в^себе мѣти побѣ
дилъ, а нового мыта не прибавляти; у Крупоя а в Перемиловцы кнзю Ва
силью Костенътиновичу не брати, бо самъ на соямѣ не былъ и привильевъ 
никоторыхъ не положилъ; в Сатыеве Мышце, а в Гольчи кнегини Илиноя, 
а у Верхове кнегини Жославъскоя ничого не брати; ув Острозѣ кнегини 
Ильиноя Костенътиновича брати мыто и промыту по-старому, какъ в листе 
короля Казимера (описано, а скопного мыта не брати, бо того мыта скопного 
в тож листе не (описуem; в Ровномъ брати по грошу, а другого гроша не

3 Опущена частина акту, присвячена ревізії митних привілеїв у поземельних докумен
тах иіляхти.
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надобє давати; в Белевѣ у Клєвани княземъ Чорторыяскимъ ничого не брати, 
бо побѣдили на то привилея, а положи/nw его не хотѣли; в Корцы князю Ко
рецкому брати мыто подлугъ листу короля Казимера: сотъ накладного воза 
по два гроши, а сот порожнего воза и сотъ звѣру косматого, а сотъ иныиих 
речея скопного мыта не брати, бо самъ на соймѣ не былъ и листов твердостей
на тое скопное мыто не положилъ; у Млынове а ув Оршичине пни Я кубо
вою Моньтовтовича мыта и повѣщини не брати; в Дубне князю Василью 
Костєньтиновичу мыта и повѣщины ничого не брати, бо сам не былъ и при- 
вильевъ своихъ на то не вказалъ; в Полоном влдце лункому ничого не брати; 
на Пустомыте Семашку брати по двадьцати и по пети головажень соли, а 
болши того не вымышляти подлугъ листу короля Казимера; в Золочевє
пни Якубовой Моятовтовича, а в Бурєжли князю Бурєжскому, и в Липоя
пни Якубовоя же ничого не брати; в Перемили князю Александру Кошєр- 
скому брати мыто подлугъ привильевъ своихъ, который перед нами вказы-
валъ, а болшия того не вымышляти; на Полоноя Кгаштолтовоя пну Мико- 
лаю, подчашому, сотъ на/сладного воза по полугрошъю, а болыния не надобе 
брати; в Несвѣчи такъжо земянож Несвѣцкимъ по полугрошъю брати, бо 
и сами перед нами вызнавали, ижъ перед тьш по тому ж бывало; у Блудове
пну Михаялу Свинускому, а в Озерцохъ князю Коширскому, а в Печихво- 
стех Бокѣевичомъ и в Ляшкох Медведю ничого не бра/пя; в Четвертий кня
зем Четвертеяскимъ ничого не брати, бо сами были, а привильевъ своих 
не положили; в Чорторыяску князеж Чорторыяскимъ брати мыто звечистое, 
а присадного не надобе брати, якожъ и сами к тому незналисд, абы прысад- 
ное брано, и собєзалисА з навезъкою казать то платити; пану Петру Кѣрдѣю 
в ыямѣньи его Сѣньне мыта з головы по дванадцати грошея не брати, бо 
тоє недавно самъ собѣ установилъ; за Туреяскомъ в Городелцы князя 4 
Кошєрскому, а в Несухоежах князю старосте володимерскому ничого не 
брати, бо на то привильевъ не положили; зася князю Кошєрскому в Ка
мени, а князю старосте володимерскому в Боровне, а во Яваничох Гадаю 
Иваницкому ничого не брати; в Калусове Петру Калусовскому з братьею, 
а в Литовѣжи княземъ Чорторыяскимъ ничого не брати; в Порыцку князю 
Алексаядру Порыцкому брати мыто подлугъ привильА своего, которыя
привилея вжо перед годреж покладанъ; у Звинячоя а у Звинѣгородѣ князю 
старосте володимерскому, а в Подрѣжи Семашку, а у Свинусехъ и в Буб-
нове пну Михаялу Свинускому ничого не брати, бо на то привильевъ своих 
не вказали.

И ияшихъ мит никоторыхъ, гдѣ будеть хто с князея и пановъ и земянъ 
ново собѣ уставилъ, а листовъ привюгев на то в себе мѣти не будеть, не маю/тг
вжо (отъ сего часу брати и за купцовъ и поданыхъ гсдръских, и чужозеж- 
цовъ гамовати и грабити, и маються в томъ к нимъ захова/пя, ничого не 
выступуючи, подле того листу короля Казимера и тежъ подле сописаньд 
сего реястру нашого, яко вышея достаточне стоитъ (описано, до тыхъ часов,
поки (ОНИ листы твердости свои перед гсдремъ его млстью ожажуть и поки
тежъ вырокъ и розсудо/с его королевъское млти на тыи мыта им в сея земли 
выядеть. А естли бы хто з нихъ после того постановеньА нашого, не маючи
собѣ (обороны листы и привильи гсдръскими, хотѣли сами свевольне мыта 
новый назвышъ, нижли в том листе короля Казимера и в семъ реястре на- 
шомъ (описано, уставляти и брати, и грабити, таковыя и кождыя має/n тое

4 К Н Я ЗЮ
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имѣнье своє, гдє будетъ мыто брано, тратити на гдря королд его млзть. Нижли 
хто бы, маючи надѣю на оборону твердостей своих, прєд се мыта в ыямѣнь-
ах своих брал и на соказаяи листовъ перед его млтью гздремъ того довелъ,

/—/
ижъ слушне их вживалъ и бралъ, то маєть быти на ласцє гдръскоя.

А ШТО СА дотычеть тых мытъ головныхъ, што мытники гздръскии на
гдраєго млзть завѣдают, и тежъ што у Степани, и в Ровномъ, и в Погостє, 
и в Мозыри, и в Чорнобыли, а въ Києве, а в Турове кнегини Костє- 
нътиновое, а в Пєтриковичох кнегини Слу^коє водєноє мыто и сухое 
беруть, мы, собачивши, ижъ то естъ ре  ̂ королевъскад, а соныи замъки 
верху мененыи ку здешнея земъли Волыяскоя не прислухають, але суть 
под справою и послушеньствомъ Великого князства, со тыи мыта зложили
и дали есмо то на розсудокъ гздръския, его млзть рачитъ вѣдать, которое 
постановенье маетъ с тьш вчинити. ...
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. 1, спр. 561.— Арк. 55—62. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: ЦДІА 
УРСР у м Києві.— КМФ-36, N° 561.— Арк. 55—62.) Опубл. : Памятники, изданные Временною 
комиссиею для разбора древних актов.— Киев, 1859.— Т 4, отд. 2. — С 125— 145 (за польською 
копіею XVIII ст.); Źródła dziejowe /  Wyd. А. Jabłonowski— Warszawa, 1877.— T. 6 :  Rewizja 
zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI w.— S. 59 — 68 (у транскрипції латинською абеткою).

№ 52

1545 p липня 21. Кременець.— ВИТЯГ З РЕВІЗІЇ 
КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЗАМКУ ЗІ СКАРГОЮ КРЕМЕНЕЦЬКИХ МІЩАН 
ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА НА ЯРМАРКАХ І ТОРГАХ 

У ПРИВАТНИХ МІСТЕЧКАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО І ЛУЦЬКОГО ПОВІТІВ

А то єсть жалоба мєщая кремяницкихъ со браяє мыт новых нєзви- 
чаяных:

в Дубнє кнзь Василєя Костєятинови^ берет сот  возу по три гроши, 
в Олыце врядники паноз ма/?шалковичовъ беруть сот воза по грошу, а сот 
ваятуха хмелю по дванадцати грошєя; у Степани сот ваятуха хмелю по
дванадцать грошєя бєрут, поведают, и ж на кролєвую еє млзть; в Дуб
ровины кнзєя Дубровицкихъ беруть сот воза по два гроши, а ода ваятуха 
хмелю по дванадцат грошєя; в Ровному кнзь Булыга по два гроши бєреть;
у Клєвани, в Бєлєвє кнзєя Чо/?торыяских по два гроши сот воза бєрут; 
в Бєрєжцох Ивашко Бєрежєцкия сот воза по грошу береть; в Пєрєнятьіяє 
Василєя Баткозския сот воза по грошу бєреть; у Ва/жовичах Богданъ 
Мышка сот воза по грошу берет; в Мирогощєх Гневошъ Еловицкия сот
воза по грошу бєреть; у Вишнезды кнзи Вишнєвє^кии сот воза по два гро- 
ши беруть; у Вербовцы кнзи Вишнєвє^кии жъ com воза по два грши бєрут; 
в Колодне кнгини Илиноє Костєятиновича сотъ воза по два гроши беруть;
у Збаражи, у Волочищах, у Вжиговцах кнзь Миколая Збаразъския из мат
кою сот воза по два гроши беруть; у Пияску помѣрного co m ваятуха хмелю 
по дванадцать грошєя беруть; в Белокрыницы Ждая сот воза по полгроша 
берет; Аядрузскии на Шепетинє сот воза соли беруть по дєсєти головажєнь
соли; у Кремяяцы мытники Ба/?зобгатыи беруть з гостєя стєпаячая, з ров- 
нянъ и сот иных сот возка соли по чотыри гроши, чого перед тымъ николи 
не даивали.

К тому, дєя, земяне Береже^кии, Аядрузскии а Людви^кии мещая 
грабет и кони и возы забирают в лесех и в дубровахъ, коли сони по дерево
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або по дрова посылаютъ, а лесов и дубров ани боров мѣстскихъ, где бы мѣли 
въежчати, нє мают. Над то, дєя, староста нв кажвть за замокъ в лѣсъ по 
дрова ездити и вели/л ихъ тамъ грабити. А в'Почаевѣ со Ма/яце Ъожги бе
рутъ з мещанъ со/n воза крамного по два гроши, а сот бочки пива альбо сот 
меду по грошу, то, дея, беретъ подстаростия кремянецкия. Темъ у Кре- 
мяяцу коли которыя мещанинъ купить на селѣ вола або яловицу, ино на 
замо/с по грошу беруть, а в Дунаевѣ гребелного по пѣнезю.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 561.— Арк. 95—96. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія : 
ЦДІА. УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 561.— Арк. 95 — 96.) Опубл.: Źródła dziejowe / Wyd.
А. Jabłonowski.— Warszawa,. 1877. — T. 6 : Rewizja zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI w .— 
S. 105, 106 (за копією у транскрипції латинською абеткою).

№ 53

1545 р ., вересня 2. Житомир.— ВИТЯГ З РЕВ ІЗІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО 
ЗАМКУ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАРОСТИНСЬКИХ ПРИБУТКІВ 

З КОРЧЕМ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАДІННЯМ ТОРГОВОЇ РОЛІ ЖИТОМИРА

А со инъшии приходы замъковыи пыталомъ, што на старосту идетъ, 
ино с корчмы може/л, дєя, вчинити, естли бы гараздъ люди пили, сто коп 
на годъ, а тепер, дея, не можетъ того вынести. А мыто и горѣльку жид сост-
розския Мошко у кнзя закупуе/я не завъжды ровно, часомъ за пе/ядесялг 
копъ грошея, а часомъ за сорокъ копъ грш, а тепер* дея, закупилъ только 
за тридцать копъ грошея, бо вжо купци мало Житомира замаю /я, вси ся 
соберънули через поле инъшею дорогою на Слобоядище ездитиа.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 561.— Арк. 122 зв. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія : ЦДІА 
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 561.— Арк. 122 зв.) Опубл.: Źródła dziejowe /  Wyd. А. Ja
błonowski.— Warszawa, 1877.— T. 6 : Rewizja zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI w .— 
S. 138, 139 (за копією у транскрипції латинською абеткою).

№ 54

1545 р ж о в т н я  20. Вільно.— ВИТЯГ ІЗ ЗАПИСУ ПОСОЛЬСТВА 
КРИМСЬКОГО ХАНА САГІБ-ГІРЕЯ ДО СИГІЗМУНДА АВГУСТА 

ПРО ЗАХОПЛЕННЯ КОЗАЦЬКИМИ ЗАГОНАМИ ТУРЕЦЬКИХ
І ТАТАРСЬКИХ КАРАВАНІВ, ЩО КОНТРАБАНДНИМИ ШЛЯХАМИ ЙШЛИ 

З ТОВАРАМИ ДО МОСКВИ

О корованы турецъкие и перекопские, громеные того жъ году.
Будучи гсдру королю его милости с царож турецъкимъ Сулеяманомъ 

и царемъ перекопъскимъ Сагал-Киреел* у доброл* покою и придзни, вышедъ- 
ши зъ Черкасъ, и с Канева, з Браславълд, изъ Веницы и з ынъшихъ горо
довъ гвдръскихъ украяныхъ свовольне и собравъшисе на поли за Черкасы, 
мнозство козаков, осемъсотъ ихъ головами и вышея, а над ними у головах 
старшиє козаки Карпъ, а Анъдруша, а Лесуя, а Яцъко Белоусъ, громили 
по колкукроть корованы купъцовъ турецъких и перекопъскихъ, которие 
того году инъшие шли з Орды к Мовкве через П ола , а инъшие вжо з Москвы 
назад до Ярды, и великие а знаменитые шкоды тымъ купъцомъ цара турец
кою и перекопъского в тотъ часъ сотъ нихъ починены, и многие а важъные 
в нихъ товари побраны ...

Ярлыки царевы:
... Великое йрды великого цара Сагапъ-Киред слово, брату нашому 

великому королю Жикгимонъту Авъгувту многокроть поклонъ.
...Я томъ бы еси ты, братъ нашъ, рачилъ ведати, ижъ...
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Карта Московії 1549 р. Сигізмунда Герберштейна.

ваши люди на Товани, по Днєпру на Бургуне, на Чорноя Криницы, 
на Дробъныхъ Криницахъ, на Самари людея нашихъ бють, купъцовъ гро- 
мать, инъшихъ забивають, а инъшихъ живы* имають и товари ихъ беруть, 
и влусы громАть, и быдло, и стада беруть без числа. А которие соленики 
приходдть по солъ до Кочубиева и кого кольве/с потъкаютъ з людея нашихъ, 
имають, забивають...

Другий листъ царевъ:
Брату нашому великому королю Жикгимояту Авъгусту.
Сее зимы к весне мои подданые купцы з моими деягами, Магмет, Ку

лях а, Шабая, шли до Москвы с товарож, а товару в себе мели сосмъкроть 
сто тиса** и шестьдесА/72 тисгч и две тисечи. Козаки киевъские/черкаские 
и каневъские противъ врочища Санъчарова ихъ погромили и товар ихъ 
весь побрали0, ледве сами головами ушли. Якожъ посолъ нашъ в тотъ часъ 
в Черкасехъ бы л и сокомъ своимъ виделъ, яко тые вси товари продаваны у 
Че/жасехъ...

Q/тгказъ гсдрд королд его милости со тые корованы громленые
гонъжш цра перекопъского Маньцыру а Икимъбе/?ди, а Шимъку
Фражину:
... А што ca дотычеть тыхъ коровановъ погрожленыхъ, король его 

милость казалъ вамъ мовити:
...яко тыи купъцы сами собе в томъ кривы, ижъ сопустивъши дороги 

свои звечистыи стародавъные и не ядучи с товари своими водле давъного 
собычаю на замъки его милости Киевъ, Черкасы и Каневъ, яко и первея 
бывало, а инъшими дорогами новыми незвычаяными, где естъ великад не- 
безпечъность, с товари своими пошли, а до замъковъ его милости дорогою 
старою ити не хотели...
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Лечъ вжо впередъ которие бы купъцы его и корованы с товари своими до
паньства его милости хотели ходить, корол его млст казал вамъ поведити: 

Нехад бы вжо цар таковымъ купъдомъ и корованож приказалъ, жебы 
сони через то тыми дорогами новыми и незвычадными не ходили, а шли бы 
с купълдми своими дорогами стародавъными, яко и первед бывало. И коли 
сони до паньства его милости поддуть и на Тавани будуть6, сони бы нехад 
уперед до воеводы и старосты его милости черкаського и каневъского вод- 
лугъ давъного (обычаю посылали и со собе имъ знати давали, а воевода и ста
роста чєркаскид мають противъко ихъ посылати и ихь выпроважать, и ка
зать провадить, естли в паньство нашо або до земли Московъское, тогды имъ
без всАкое зачепъки, заплативъш и мыто его млети, во'льно ити, куды похо- 
дать. А естли бы купъцы его або корованы турецъкие через то пред са 
дорогами новыми и незвычадными, сопустивъши дор огу  звечъную , ходили, 
а воеводе и старостамъ его милости ведома со собе не давали, а што бы с А 
имъ тамъ ш кодного стало, тогъды вжо его милость цару, брату своему, съ 
себе то складаеть, и со томъ ничого ведати, и в томъ ему, брату своему, и 
купъцомъ ихъ виненъ быть не хочеть ...
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. 2, спр. 591.— Арк. 26 — 34. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія : 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 591.— Арк. 26—34.) Опубл.: Книга посольская Метрики
Великого княжества Литовского (с. 1545 по 1572 год) / Изд. М. Оболенским, И. Даниловичем.— 
М., 1845.— № 17/22.— С. 20 — 27

№ 55

1547 р., жовтня 8. Вільно.— УНІВЕРСАЛ СИГІЗМУНДА АВГУСТА 
ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ КРАСНОСТАВСЬКИМ КУПЦЯМ 

ОЛЕХНУ І ІВАНУ БОРЗОБАГАТИМ ЛУЦЬКИХ 
І ВОЛОДИМИРСЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ

Жикгимонт Августъ, Божю млетью корол полекид, вєликид кнзь литоз- 
скид, рускид, прускид, жомодтскид, мазовє^кид и иныхъ.

Чинимъ явно тымъ ншимъ листомъ, ижъ што:
перво сего продали єшо комору ншу Луцкую и Володимерскую восковую 

и соляную и мыто старое Луцъкое и Володимєрскоє зо всими мыты нашими 
волынъекими, што перед тымъ здавна к тымъ коморамъ Луцкод и Володимер-
скод прислухало, купъцомъ ншимъ красноставскимъ £2лехну а Ивану Борзо
богатымъ на три годы за пятьтисячъ копъ и за чотыриста копъ грошеда // 
литовское личъбы и монеты со т прошлого року ново го лета чотырдесяту 
четвертого году, которое было в ьшдикте третемъ, ажъ до того жъ рокъ
нового лета, мзца гедвара первого дна, которое будєть в семъ иддикте шос- 
тож, на што ешо и сорадду ншу имъ дали. Якожъ вжо тые роки, сописаные
на сорадде ншод, мають выдти на тое свято приддучое новое лето, которое 

маеть быти в року чотырдесятъ сошож мзца гедвара первого дна . А такъ

мы за са по томъ выдержаныи ихъ тую комору ншу Луцкую и Володимер- 
скую восковую и соленую и мыто старое6 Володимєрскоє зо всими мыты
ншими волыдскими, што перед тымъ здазна к тымъ коморамъ Л уц к од  и Во- 
лодим ерскод прислухало, и со всимъ по тому, какъ са перед здавна тые

комори нши за деда ншого Казимера и дяди ншого Алексаддра, славное
'■ч-/

памети королед и великихъ кнзед ихъ млзти, бывали, ис тымъ мытомъ ншимъ, 

которид небощикъ кнзь К остедтид й строзск и д по именьямъ своимъ на себе
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бирал, старое восковое и соленое и мыто старое тымъ жо купъцомъ ншимъ 
красностазскимъ Йлехну а Ивану Борздобогатымъ продали ешо на три ж 
годы за пяпг тисячъ копъ и за чотыриста коп грошей литовское личбы и мо
неты по дєсети пнзея, у грош. Мають сони намъ с тыхъ вышея сописаных 
комор и мытъ ншихъ до Скарбу ншого давати по сосмънадцати сотъ копъ
грошей на годъ готовыми пнзьми, а не сукны ани товаромъ и ни жадными 
фанъты. И какъ сони почнут тые мыта и коморы сот на с держати и полгода 
первую выдержать, такъ мають намъ за полгода дати деветьсотъ копъ гро
шей, а какъ другую полгода выдержаты, сони намъ мают // до Скарбу
ншого дати другую деветьсот копъ грошей, все готовьшя пнзьми, а не сук
ны и ни жадными фанты. А какъ на другий rod будуть держати, сони мають
до Скарбу ншого по тому ж намъ платити такожъ на полрока по деветисогь 
копъ грошей. И состато^ного третего году по тому ж мають намъ тую суму
платити и до Скарбу ншого до рукъ подскарбего земъского сотдавати все
готовыми пнзьми, а не сукны и ни жадными фанты. Гдежъ сони вжо 
тые коморы и мыта почнут со т на с наново держати сот привдучого нового
лета, мода геявара первого дна, року божьего нароженьд тисеча пятсотъ 
чотырдесятъ сосмого, што будеть в семъ иядикте шостою, и мають держати 
ажъ до трех rod, до того ж року лета божьего нароженьд тисяча пятьсот
пАтдесятого, мода геявара первого дна, которое свято будеть в ыядикте 
сосмомъ.

А што с а дотычет листоз ншихъ безъмытныхъ, што будемъ подавали 
которымъ купъцомъ Коруны Польское або Великого кнзьства Литовъского,
тые листы нши ни во што соборочаемъ: сони вжо с нихъ мают мыто брати, 
а тые листы в нихъ сотбирати, и напередъ вжо тыхъ листоз безмытныхъ не 
маемъ никому давати какъ купъцомъ Коруны Польское, и тежъ купъцомъ
Великого кнзьства Литозского, и тежъ купъцомъ гостемъ чужоземъцомъ. 
А естлибыхмо тые листы в тые три годы кому давали и што колве/с мело бы 
с них мыта прияти, то маемъ в тую жъ суму сотрутитя.

А естли бы которие хотели мыта нши старые и новые, и коморы воско
вые и соляные проежъдчать без цеху* // и без квитоз с товари або з воски 
и зъ солью, мыта або воскозничого и соляного имъ не заплативъши, и сони 
мають таковыхъ у промыте забирати, и половица промыты маеть быти на
на с, а не на старосты нши, а на нихъ половица. А коморы новые и восковые
и соляные по инъшим'ъ местомъ ншимъ не мають установены быти, которые 
сот давных часовъ не были. А де^кихъ нашихъ безправне на нихъ не маемъ 
посылати, хотябыхмо и послали, тогды не мають де^кованья платити.

К тому тежъ мают сони положити для сторожи мыт служебникоз сво-
их в месте Кремяне^комъ и в замъку кнзя Васильевомъ в Дубне, в Ковлю, 
в Горухове, в Дубровицы, в Корцы, в Жеслазли, у Браслазли и въ Веницы, 
в Жабчу, в Перемилю и по инъшимъ потребнымъ местъцамъ во всея земли
Волыяскоя по тому, яко кнзь бискупъ луцкия служебникоз своихъ по комо- 
рамъ клалъ, и мыта стерео. И которые бы nodAaHbie нши кнзьскиє або и панъ-
ские, и купъцы чужоземъцы хотели мыто ншо Луцкое восковое и соляное 
незвычаяными дорогами проежъдчати без цехсз мытныхъ их, сони таковыхъ 
на тых мезтцахъ гамовати мають и товары их у промыте забирати. А хто
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бы в томъ имъ хотєл противея бы ти, тогды старостове, державны нши,
мають имъ на таковыя поыоч давати. А самыя ихъ, мытникоз ншихъ, ани 
ихъ слугъ, которыя сони на тыя мытея со/72 себе положать, не маеть ихъ нихто 
судити ани радити, ани ими справовати во всякия речая, // и де^кихъ да
вати, толко мы, гсдръ, сами маемъ ия судишя, а в небытности ншоя под- 
скарбие земъские.

А тые пнзи мають сони до Скарбу ншого давати через руки подскарбего 
земъского не иначєя, содно в кождыя год по сосмънадцать сотъ копъ грошея
все готовыми пнзьми на роки назначоные, а через роки не мають сони сот-
волокати тыхъ пнзея платити ни одного д н а . Е с т л и  ж ъ  бы они через роки 
не хотели тыя пнзея до Скарбу платити, тогды подскарбия земъския маєш
модно на ния тые пнзи сошправовати, никому через роки не перепущаючи, 
и ихъ самыя, мытниковъ, скинути прочъ.

А заказуемъ грозно, абы через то мытники нши никому ни на чиє росказа-
нье на квитацеяя не давали, кромъ алижъ на листъ ншъ и подскаръбего земъ
ского, в которомъ бы была подпис руки его властное. А естли бы они через то
кому кольве на чиє росказанье, кромъ ншого и подскарбего ведома, або сук
на и одамашъки давали, тогды маеть то имъ о/тгтручоно быти на ихъ шкодное.

А которые бы купъцы через тые мыта нши возили воски або иные ко- 
торие речи з листы ншими безмытными, которие быхмо подавали кнземъ
и паномъ, тые купъцы мають тымъ мытникомъ ншимъ присягу чинити: 
хрестинне подлугъ своего права, а жидова на десятеро божье приказанье, 
ижъ то товар кнзя моего або пана, але не нашъ.

И тежъ естли бы тые три годы по тымъ местомъ ншимъ, где мыта и ко
мори нши суть, было поветрее, и мы маемъ имъ то соттруцати або толко жъ 
имъ маемъ дати додержати, колько бы тое поветрее было, а сони в тотъ час 
тыхъ комор и мытъ не держали толко жъ, колко поветрее стало. А СО/72 которо
го часу тое поветрее станешь, и сони маю/72 // то собявити намъ, гсдру и под- 
скарбему земъскому, того часу. И тежъ естли бы, чого боже вховая, была вал-
ка в земли СО/72 которого кольвекъ неприятеля ншого, колько дєя або НЄДЄЛА
в томъ бы переказа имъ была в тыхъ коморахъ и мытея ншихъ, тогды сони 
того жъ часу мають собявити намъ и подскаръбему земъскому, и мы маемъ 
только жъ имъ дати держати або тежъ сумы соттрутити, колько бы сони тыми 
листы и коморы не справовали.

И мають сони в тые годы тые коморы и мыта держати и ия заведати, 
и ими справовати свободна и доброволне по тому, якъ и первые мытники
нши. А в тые три годы не маемъ никому тыя мытъ и комор под ними запро- 
доватя. А какъ тую три годы сони тые мыта выдержать, сони мають намъ 
тыя комор и мытъ всихъ поступити.

И на то дали есмо имъ сес ншъ листъ з ншою печатью.
/"Ч _'

Писанъ у Вилни, под лє/тг. бо ж. наро ж, 1547, мсца сокътдбра 8 дея, инъ- 
диктъ 6.

Sigismundus Augustus, rex.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 31.— Арк. 136 зв .— 139. Засвідчена копія. (Мікрофото
копія : ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 31 .— Арк. 136 зв .— 139.)
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№ 56

[1550 р.] 1.— ВИТЯГ З ТВОРУ МИХАЙЛА ЛИТВИНА «ПРО ЗВИЧАЇ 
ТАТАР, ЛИТОВЦІВ І МОСКОВИТІВ» З ОЦІНКОЮ РОЛІ КИЄВА

ЯК ГОЛОВНОГО ЦЕНТРУ ТРАНЗИТНОЇ ТОРГІВЛІ З КРАЇНАМИ СХОДУ

Fragmen IX.
... Est nobis insignis arx et oppidum Kiouia, quae tamen vt aliae negli- 

gitur, ex cuius promontorio multa alia videri loca, vulgatum est Roxolano
rum prouerbium...1 2

Omnium autem qui ibi sunt fluuiorum et maximus et fructuosissimus 
est Borysthenes, immensam copiam non piscium tantum, sed aliarum etiam 
rerum Kiouiae suppeditans. Cui ad oriente supra Kiouiam iunguntur amnes 
Dessna, Siem alijque e prouincia Sewieriensi et Moscouia, a septentrione vero, 
occidente et meridie illabuntur in eum Sos, Beresina, Prypiecz, Slorzesnia, 
Vssa, Teterew, Rpiew, aucti singuli fluuijs Vechra, Propascz, Iputz, Drutz, 
Bobr, Titwa, Pczit [!], Slucz, Oressa, Stir, Horinia, Piena. Fluunt et alij multi 
de terris Lituaniae, Russiae, Voliniae et Moscouiae, deorsum atque sursum, 
per que omnia deuehuntur Kiouiam pisces, carnes, pelles, mei et sal ex lacu
nis Tauricensibus, Kaczibieiow appellatis, vbi singulae naves implentur sale 
empo denis sagittis...3

Mercimonijs quoque exoticis affluit Kiouia. Quidquid enim gemmarum, 
holoserici aurifilati, bombycis, thuris, thymiamatis, croci, piperis aliorumque 
aromatum ex Asia, Perside, India, Arabia, Syria fertur in septentrionem, 
Moscouiam, Plescouiam, Nouogardiam, Sueciam, Daciam versus, non alia 
certiore, rectiore et magis trita via quam ea, quae a portu Ponti Euxini, hoc 
est ab urbe Caffa, per portam Tauricae et Towani traiectum Borysthenis0 et 
inde per campos Kiouiam ducens, antiqua et sulcorum suorum profunditate 
notissima est. Solent enim illae crebro proficisci exteri mercatores plerunque 
mille numero, aggregati in cohortes korouani appellatas, cum multis carpen
tis onustis et camelis clitellatis, a quibus insigne telonium antiquitus pen
debatur progenitoribus Sacrae Maiestatis Vestrae 4 * in traiectu Borysthenis 
ad Touani. Vbi etiam hodie extat camera lapidea fornicata integra, quam 
et nostrates, et Tauricani, et Graeci balneum Vitovdinum6 vocant, aiuntque 
excubasse ibi publicanum magni ducis Lituaniae, qui telonium exigebat, 
quod si quis non soluisset aut scortatus est deprehensus fuisset, is confiscatis 
Kiouiae bonis omnibus multabatur, quae lex ossmmicztwo dicta, fraenandae 
salacitatis Saracenicae causa sancita, et multis seculis seruata, haud pridem 
antiquari cepit.

Quando vero mercatores duplicem Borysthenis traiectum0 fugientes nec 
telonium Maiestatis Vestrae pendere volentes, omissa via antigua ducente 
per ditionem Maiestatis Vestrae a porta Tauricae deorsum digrediuntur, 
recta se campis invijs in Moscouiam ad Putiul committentes, vel ex hac 
redeuntes, fit vt a quibusuis spolientur etiam a latrunculis ibi oberran
tibus.

Tum vero multa lucrantur Kiouienses praesides, publicani, mercatores, 
trapezitae, naucleri, vectores, lixae, caupones, nec antehac de hoc quereban
tur aut Moscus, aut Turea, aut Tartarus. Verum et tum commoda percipiun-

1 Датування запропоноване Грассером, першим видавцем твору М. Литвина (Базель, 
1615 р.).

2 Опущені традиційні для давніх істориків і географів гіперболізовані описи родючості 
й багатства наддніпрянських земель.

3 Опущені відомості про пороги й переправи на Дніпрі.
4 Твір М . Литвина написаний у формі звертання до короля Сигізмунда Августа,

звідси — неодноразові звороти: ваша королівська величність.
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tur ex his korouanis, cum interdum brumali tempore iter habentes per campos 
inuium, aggeribus omnes obruuntur atque suffocantur. Ita contigit vt tuguria 
Kiouiensia alioquin satis superque frugibus, fructibus, meile abundantia et 
carnibus piscibusque sordentia redundent pretiosis sericis gemmis, zobolis 
alijsque pellibus, aromatibus adeo, vt viderim ibi sericum quam Vilnae linum 
et piper sale vilius est.
Michalonis Litvani. De moribus Tartarorum, Litvanorum et Moscorum Fragmina decem, multiplici 
historia referta / /  Архив историко-юридических сведений, относящихся до России /  Изд. Н. Кала- 
чевым.— М., 1854.— Кн. 2, половина вторая, отд. 5 .— С. 60, 62, 66.

П е р е к л а д

Нам належить і знаменита фортеця місто Київ, яке зараз хоч і занед
бане, подібно до інших, але з його висоти, як твердить русинське народне 
прислів’я, далеко видно.

Із усіх річок, що тут течуть, найбільший і найповноводніший — Бо- 
рисфен, який постачає Київ не лише величезною кількістю риби, але й ба
гатьма іншими речами. Вище Києва зі сходу в нього впадають ріки Десна, 
Сейм та інші з Сіверської області і з Московії, а з півночі, заходу і півдня 
приєднуються Сож, Березина, Прип’ять, Словешня, Уша, Тетерів, Ірпінь, 
доповнені своїми притоками Вехрою, Пропастю, Іпуттю, Друттю, Бобром, 
Титвою, Птиччю, Случчю, Оресою, Стиром, Горинню, Піною. Із земель 
Литви, Русі, Волині й Московії вгору і вниз від Києва тече і багато інших 
річок, по яких сюди привозять рибу, м’ясо, хутра, мед, а також сіль із Тав
рійських лиманів, що звуться Качибіїв, де в обмін на 10 стріл навантажують 
повний корабель солі.

Київ наповнений чужоземними товарами, бо немає відомішого, корот
шого і надійнішого шляху, ніж ця стародавня і загальновідома у всіх своїх 
звивинах дорога, що веде з чорноморського порту, тобто з міста Кафи через 
Таврійські ворота до Таванської переправи на Борисфеніа, а звідти через 
степи — до Києва; по ній з Азії, Персії, Індії, Аравії, Сірії везуть на північ 
у Москву, Псков, Новгород, Швецію і Данію дорогоцінне каміння, шовк 
і золоте ткання, ладан, фіміам, шафран, перець та інші благовоння. Чужо
земні купці, які часто мандрують цією дорогою, збираються у валки до ти
сячі чоловік, звані караванами, із багатьма навантаженими візками і нав’ю
ченими верблюдами. У давнину вони платили на Таванській переправі 
предкам вашої королівської величності значне мито. Ще й досьогодні там 
збереглася кам’яна склепінчаста будівля, яку і наші, і таврійці, і греки 
називають Вітовтовою банею6; розповідають, що в ній жив відкупник ве
ликого князя литовського, який збирав мито. І якщо хтось його не спла
чував чи бував помічений на перелюбстві, такого у Києві карали конфіска
цією усіх товарів. Цей закон, що звався осьмництвом, був запроваджений 
для отримання сарацинської хтивості, зберігаючи свою силу протягом ба
гатьох віків, і лише ось недавно почав забуватися.

А коли купці, уникаючи подвійної переправи через Борисфен* і не 
бажаючи платити мита вашій величності, обминають стару дорогу, що йде 
через землі вашої величності, і повертають від Таврійських воріт униз, 
прямуючи непрохідними степами в Московію навпрошки через Путивль 
або повертаючись звідти таким же шляхом, вони стають жертвами пограбу
вання з боку різних людей, в тому числі й розбійників, що там блукають.

Тим часом київські намісники, відкупники, купці, міняйли, власники 
човнів, візниці, провідники, корчмарі постійно збагачуються, і досі ще ні 
москвитин, ні турок, ні татарин на це не скаржились. Каравани приносять 
вигоду киянам і тоді, коли, простуючи через непрохідні степи, гинуть у зи
мову негоду під сніговими заносами. Тому трапляється, що в непоказних
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київських хижах, втім, більш ніж наповнених плодами, овочами, медом, 
м’ясом і рибою, з ’являються дорогоцінні шовки, коштовності, соболині та 
інші хутра і прянощі в такій кількості, що я й сам, бувало, бачив там шовк, 
дешевший за полотно у Вільно, а перець дешевший за сіль...

№ 57

1552 р.— ВИТЯГИ З РЕВІЗІЙ ДЕРЖАВНИХ ЗАМКІВ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО, РОЗТАШОВАНИХ НА УКРАЇНІ,

З ВКАЗАННЯМ РОЗМІРУ ОБВІСТОК І МИТНИХ ЗБОРІВ 
З КУПЦІВ І КУПЕЦЬКИХ ВАЛОК

[Черкаський замок]
Мыто а собєстка

Торъховъцы, который до Черъкасъ приєя/сджають, листовъ безъмыт- 
ныхъ нє маючи, тыи дають на замокъ мыта сотъ копы по 3 гроши. А собестки 
каждьш торъхвецъ, хто бъ кольвє на Черкасы едеть, повиненъ дати старо
сте по грошу.

Пометное
йтъ збожя на торгу старосте померъного сотъ четвертки по 4 пенязи.

Корованы -
Йтъ корована, кгды зъ £2рды идеть, старосте: камка алексаядрыяская 

на золоте, литра шолку, коверъ, тижмы, тебенъки, сафъянъ. Подстаростему 
сотъ корована: чамлятъ, сафъянъ, полълитры шолку, гривенъка перъцу. 
А кгды до йрды корованъ идеть, тогды старосте сотъ коровану: шуба лисъя 
завьшкова, сагаядакъ, седло, шлыкъ лисъи. А кгды водою корованъ идеть, 
ино никого иного наямати имъ с чолны не вольно,// одно черкашенъ; и да
ють с того черкасцы старосте сотъ каждого чолна по золотому.

Мыто соляное
Кгды соль идеть знизу, хаживало старосте перво з десятка по ковъшу

соли, и ковъшъ тотъ з безменъ; а теперешния староста сотъ каждого члвка 
колько ихъ у десятку будеть, береть соли по два безмены, а над то еще бе- 
реть староста теперешния с каждого десятка соли по котлу десяточному и 
по ковшу. А еще сособно собестки з десятка каждого по котлу жъ десяточъ- 
ному жъ береть....

[Канівський замок]
£2бистъка а мыто

Торъговъцы, которые тамъ на Каневъ земълею або водою езддть, кажъ- 
дьш // с нихъ даеть старосте собистки сотъ головы по грошу. А которые ли
стовъ безмытнихъ не маютъ, тые дають мыта сотъ копы по 2 гроши.

Коровая
Старосте сотъ коровану, кгды зъ Й/?ды идеть, ковер, тебеньки; а кгды 

до йръды, тогды шуба сиби/жова без колънера, колъпакъ, шлыкъ лисия, 
седло, к тому поклоны и пода/жи з доброе воли; а кгды водою идеть коровая, 
наямаютьсд под нихъ с чолънами мещане тутошъние тдглые, а земдяскимъ 
ани жаднымъ инымъ наяндтисА не вольно; и дають с того старосте сотъ чолъ- 
на по золотому.

Поведилъ староста, ижъ недавъно мсца нодбра шолъ з Москвы на Киевъ 
корованъ немалыя, близко ста возовъ, с товары кошътовъными, а ижъ
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воєвода киевъския пустилъ корованъ соньш стороною сотъ дороги звыклое 
Києва через поле, минаючи Каневъ и Черкасы, и далъ вожовъ, которые 
сотъпровадили корованъ соньш мановьцами, куды николи з вековъ купъцы 
не хоживали...

[Київський замок]
Доходы воеводины 

Мыто
Купъцы приежъдчие в Києве дають воеводе мыто головъное сот копы

по 2 грш. А которые на Вышогород ходш  земълею або водою, тые дають 
сотъ копы по 4 гроши.

Коровая
Кгды купъцы чужоземъцы йдуть в корованехъ с Турковъ, з йръды 

або з Москвы, дають воеводе мыто головъное сотъ копы по 2 гроши, а к тому 
поклонъ по доброя воли дають: с Турковъ идучи — речами едвабными, а 
з Москвы — собольми и иньшими товары тамошъними.

Мыто сотъ Резниковъ
Резники дають на замокъ сотъ кажъдое яловицы по грошу.

Мыто рыбное
Уходники мозырцы, моги левъ цы, рогачевъцы, речичане и ияшие // 

чужоволостъцы, которые рыбу л о в а т ь  нижея Києва, тые вси идучи назад 
уверъхъ, дають у Києве воеводе мыта десдтую рыбу, або не х о т а ч и  пере- 
личиваньА а перекладаяд рыбъ, ино дають с к о м а г и  кажъдое за то по шести, 
по семи або по сосми, а иньшие по 10 копъ грошея, або яко уеднаеть; а бы- 
ваеть к о м а г ъ  соколькодесдт содное сосени. А на торъгу сотъ рыбъ свежихъ 
и в а л ы х ъ  мыта на воеводу такъже десдтад рыба. А сотъ солоныхъ сотъ бочъки 
по 3 гроши, сотъ сосетровъ ДЄСАТЬІЯ сосетръ. А КГДЫ ДЄСАТИ сосетровъ не будеть, 
тогды спина с кожъдого. £2тъ бочъки сосетрины по шести грошея, а белуга 
на воеводу идеть в с а .

Подужъное а собестка и пове/шцина
Кгды которые чужоволостъцы зъ запольд або сотъкуль кольвекъ при- 

возать на торъгъ муку, соль, жито або якое кольвекъ збожъе, дають на за
мокъ подужъного сотъ воза по полътора гроша, а собестки по грошу, а сотъ 
меду сотъ кади кожъдое сотъ века повестницы по грошу.

Мыто СОЛАНОЄ

Кгды соль идеть знизу, дають с кажъдого чолна мыта на замокъ по 
каменю соли, а белоє соли, которад через Подолье приходить, з воза ве
ликого и малого по триста головажен.//

йбвестка сотъ козакоз
Козакъ або якия кольвекъ гость, хто до Києва зверху, знизу або зъ 

Запольд приєдєть, повиненъ дати кажъдыя собъвистъки намєстнику воє
водиному грошъ...

[Остерський замок] 
йбестъка

Торъговъцы тубыльцы и гости дають старосте собестки: сотъ головы або 
отъ воза по грошу, сотъ комАгъ сотъ члвка по грошу.
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Коровая
Qrb корована старосте поклонъ товаромъ. Лета близко прошлого шолъ

з Москвы до Турокъ корованъ, дали старосте Петру Корсаку товару за
10 копъ грошея, а сонъ чтилъ ихъ и стацею имъ давалъ. Подстаростему съ ^  *
коровану сотъ члвка по грошу...

[Чорнобильський замок]
Доходы урддниковы

Мыто, собъвестъка, подушное, пометное
Торъговъцы дають на замокъ мыта с товару кажъдого сотъ копы по 2 

гроши и с коровановъ такъ же. ІЗбестъки сотъ головы старъшое по грошу, 
а сотъ слугъ або наемъниковъ давать собестъки не повияни. А кто жъ коль- 
векъ с чужогородецъ приядеть, повиненъ дати собестъки грошъ, а подужъ- 
чины сотъ воза грошъ, а сотъ меры збожъд по пендзю.

Мыто рыбное
С комаги рыба тридцатад на замо/с; сотъ воскобояни на год полъторы 

копы грошея.
Капъщизна

Коръчемъныя платъ на врддника жъ идє/n, а теперешънего году капъ
щизна сотъ меду и сотъ горелъки, и сотъ купъцовъ мыто, собестъки, и подужъ- 
чизна, и помиръное, и воскобоянд — все то продано на год за 100 копъ гро
шея, мещанину киевъскому Черезчею...

[Мозирський замок]
Мыто сухою дорогою В месте Мозыр

Хто кольвекъ єдєть через Мозыръ або бы и въ месте Мозыръскомъ СА 
з товаромъ розложилъ, буд тубылецъ Великого кндзства Литовъского, або 
чужоземецъ, буд тежъ и корованъ, тогды сотъ воза вшєлакого по полъ 
3 гроша, бы тежъ и за тисдчу копъ товару у возе мелъ. Хотя бы тежъ хто 
кольвекъ с купъцоз и порожънимъ возомъ ехалъ сухою дорогою через МЄСТО, 
виненъ дати полъ 3 гроша, кроме естъли бы хто с купъцовъ горелъку про- 
дажъную у возе мелъ; тогды виненъ дати сотъ малой и великое судины го
релъки белецъ за 12 грошея.// А хто бы съ сольею ехалъ або хота бы и въ 
месте шинковалъ, тогды сотъ воза безменъ. Qrb меду сотъ кожъдои судины 
великое и малое поветъщины грошъ.

йбестъки
Qrb пешого члвка або колько бы ихъ шло, або бы тежъ и у Мозыр ная- 

мовали, або и сосели, собестъки, яко приядуть, с кожъдое головы по грошу.
Мыто жъ сухою дорогою на Бчичи в Багриновичохъ, у Лучичохъ, у 

Сковышине, у Рудыхъ Белъкахъ, у Волосовичахъ по селомъ розложено. 
Мытники беруть сотъ купъцовъ по тому жъ сотъ воза, буд с товаромъ або 
порожъния по полъ 3 гроша. Qrb соли и сотъ горелъки по тому жъ, яко 
и у Мозыри. Qrb быдла, хто где жъ кольвекъ на продажу або и у селея 
кому бы хто продавалъ, з головы быдла по грошу, сотъ конея по тому жъ. 
Qrb меду пове/шцина по тому, а и у Мозыре собестъка з головы сотъ людея 
пѵшихъ такъ же по грш.

Мыто воденое при замъку Мозырскомъ
Qrb кожъдое комаги, с чимъ кольвекъ бы шла, буд уверхъ, або на Низ, 

// кромъ рыбы, горелъки, соли, а хота бы и порожъне шла, мыта 7 грошея. 
Qrb полукомджъка и сотъ чолъна по 3 гроши; нижъли естъли бы соль у нихъ
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была, тогды виненъ дати с к о м а г и  соли два камени, а с полукомАжъка або 
с чолъна по каменю; с того мыта вже п є н а з и  шести грошея дати не винея, 
кроме пред СА с кожъдое головы, колько будетъ у КОМАЗЄ, або у ПОЛЪ КОМ АЖЪ- 
ку и у чолъну, виненъ будетъ дати с головы собестъки по грошу, а сотъ горелъ- 
ки такъже, х о т а  сотъ малое або сотъ великое судины, колько будетъ в комдзе 
або в полукомАжъку, або тежъ в чолъну, белецъ за 12 грошея.

А'іыто воденое Бчи^кое ВОЛОС/72Я
В селе Багриновичохъ сотъ к о м а г и  и сотъ п о л к о м а г и , суть чолна, с чимъ 

бы кольвекъ шли, бы и порожъння, виньни все потому дати, яко и у Мозыри. 
А съ соли и з горелъки С КОМАГИ и съ полукомдги и съ чолъна виненъ дати 
по тому жъ, яко и у Мозыри.

£2бестъка на Туре
Хто жъ кольве чужогородецъ або чужоволосте^ придетъ на реку Туръ

рыб купити, сот воза собестки 1_полъ 2~1 гроша, сот пешого // члвка пол
гроша, а купивъши колько кольвекъ рыбъ на воз, сот воза мыта пол 2 гро
ша, а сотъ пешого ничого нетъ.

Померъное
Мера МозыръскаА великад якобы полъторы с о л а я к и . Померъного сотъ 

меры 2 пєнази, а сотъ полмеры пендз, а сот ведра, которыхъ у мере 4, а хто
купуетъ над ведро, такъже пнзъ. Тое померъное запродано бываетъ за три 
копы грошея; сотъ каменд воску — гроя/, сотъ каменд лою — полъгроша.

Мера медоваа

Меру медовую зовутъ колодою, а въ колоде две кади, а въ кади 4 ведра, 
а въ ведре камени два, а въ камени с гм бельцоз; в кожъдоя кади медни^ 
вилеяскихъ добрыя полъныхъ 5.

Мыто рыбъное
йтъ бочъки якое жъ кольвекъ рыбы, хто на местце привезши продастъ, 

виненъ дати або рыбу десАтую, або грошъ, десдтыя, а естьли бочокъ много, 
тогды бочъку десдтую. А тотъ, хто // купует, виненъ дати сотъ кожъдое 
бочъки собестъки грошъ. На рєцє Припдти або на Днепре где кольвекъ ажъ
до морд по въходомъ рыбънымъ, буд по кнзъскимъ, паяскимъ ИМеНЬАМЪ, 
мозыръцы або и чужогородци ловили, а приехавъши к Мозырю або мимо- 
идучи, виненъ дати с кожъдое рыбы десАтую, а з возовъ купецъкихъ, кото
рые з рыбою ЄЗДАТЬ до Мозырд або мимо Мозыръ, по тому жъ...

[Овруцький замок]
Мыто

Мыто сотъ купъцовъ приежъчихъ, хто бы приехазши ca склалъ // а 
торговалъ, сот копы по 2 гроши виненъ дати на замокъ. То в мыте учинить 
на год 30 копъ грошея, часомъ болъшея, а чааш тежъ меньшоя. А хто бы 
мимо ехалъ, тогды собестъка з него идет.

йбестъки

Q6ecrbKH яко с воза, такъ и с пешого члвка, хто приедет, а приядеть 
до места, або мимо едеть и идетъ — по грошу.

' - 1 1,5
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Померноє
Хота бы хто колько солянокъ вывез якого жъ кольвекъ збоя/сА на торъгъ, 

теды только пєнєз дають...
ІЖитомирський замок]

Мыто
йтъ купъцовъ панъства гсдръского тубылцового, кгды едуть, а листовъ 

безмытныхъ в себе не мають, мыта сотъ воза по 2 гршии дають на замокъ, 
а подстаростему собести 2 полъгроша; а которые купъцы, приехавъши, тутъ 
■сА складають и торгують, тые дають сотъ копы по 3 гршии.

Мыто сотъ корована
А кгды корованъ идеть, тогды десдтьш грошъ, то есть сотъ копы 6 

гршии. Шолъ корованъ содинъ за держаньд кнза Прояского, ту/жове з Моск-
вы, а другий корованъ шолъ за кнза Корецъкого. Йтъ 20 летъ всего 2 Коро
вины шли.

Мыта солдное
Соланоє мыто берупг на замокъ сотъ воза по двесте головажея; бываеть 

с потребу на старосту тамошънего на кожъдьш год.
Мыто рыбное

£2тъ бочъки солоное рыбы по 2 грш. А хто шиякуеть рыбою, грошъ 
даетъ; то сотъ чужихъ, а сотъ своихъ рыба трыдцатад солоное або тежъ ва-
лое. Тое мыто на две церкви монастырд Успєньа свтое Пречистое // а на дру
гую це/жовъ Рожества светое Пречистой з веку иде/пь.

Помирное сотъ збожъд и со/n меду
Хто збожъеякое жъ кольвекъ мимо везеть, сотъ воза по 2 гроши, а хто 

бы мерилъ на месте продаючи, сотъ четвертки по 2 пендзи, а сотъ ведра меду
—.у

по 2 пнзи. Тое помирное хоживало перед тымъ на костелы тамошъние жи- 
томирские, а тепер, яко запустели тые костелы, сотъ 80 летъ беруть на за
мокъ...

[Вінницький замок\
Мыто старостино

Купъцы приежъджие дають старосте мыта сотъ копы по 2 гроши; про
дано мыто тое еще год жиду за семъдесдт копъ грошея.//

Йбвестъка
Козакъ кгды которыя до Веницы прыядеть, повияни дати подстаросте- 

му собъвестъки 3 гроши.
'—-

Мыто гсдръское
Йтъ каменд воску по 4 гроши, сотъ вола по 3 гроши, сотъ кожи всакоє 

по грошу польскому. Продано мыто тое сотъ Борздобогатих за 80 копъ
гршия на сесъ годъ...

[Брацлавський замок]
Мыто

йтъ торговъцовъ подужъного по 2 гршя, а мыта со пг копы по 2 гршя...
2 собестки

83



[Луцький замок]
Мыто

На томъ же привильи земъленое и воденое мыто гсдръ его млсть всему 
месту и рокъ жидовъ сотъпустити рачилъ6...

[Володимирський замок]
Мыто деревдное

Мыто деревдное, што на торту беруть сотъ судовъ деревАныхъ, (ОТЪ лу
чины, (отъ санеп, сотъ посечъ, сотъ сена и сотъ яринъ согородныхъ, за то дають 
старосте на годъ по 12 коп тріиии.

Мыто возовое
Мыто возовое сотъ воза по 2 гроши. То бергпг мытникъ гсдръскип, а пер

во и и тое мыто бирано на старосту; чинивало на годъ по трыста и 3~полъ- 
четвертаста- 3 копъ гршип.

Мостовое померъное

Мыто мостовое сотъ воза гостипниго по полугрошъку, а померъное на
торъгу сотъ корца по пнзю беруть мещане на (оправу местъскую. А за собое 
тое на годъ по 14 копъ грошеп.

Мыто СОЛАНОЄ
Гости, которые везуть соль через Володимер, дають з воза старосте 

сотъ большое соли головаженъ двесте, подъстаростему сто, воротному сто, 
сторожомъ десдтъ, ключънику 25; а дробное: старосте // чотыриста, под- 
старостему двесте, воротному двесте, ключънику 50, тивуну 30, сторожомъ 
25 с кождого воза, будь соднымъ конемъ будь двема.

Половицу мыта того сотъ большое соли оотъпущоно ДЛА того, ижъ пу- 
щоно дорогу соли нову с К овъла на Горюховъ мимо Володимеръ6.

Мыто владычее
А всихъ тыхъ мытъ — деревАного, мостового, подорожъного, померъ- 

ного, масного и соленого владыка маеть десдтую неделю...
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 563.— Арк. 8зв.— 9, 22зв.— 23, 38—39, 50зв., 56, 65зв.—.
67зв., 102зв.— 103, 123, 123зв., 134зв.— 135, 144, 180, 199 — 200. Засвідчена копія. (Мікрофото
копія : ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 563.— Арк. 8зв.— 9, 22зв.— 23, 38 — 39, 50зв.,
56, 65зв. — 67зв., 1023В.— 103, 123, 123зв., 134зв.— 135, 144, 180, 199 — 200.) Опубл.: Архив
Юго-Западной России.— Киев, 1886.— Ч. 7, т. 1.— С. 82 — 83, 96, 111 — 112, 595, 589, 617 — 619; Киев, 
1867.— Ч. 4, т. 1.— С. 40;— 4 . 7, т. 1.— С. 145— 146. 604; Киев, 1890.— 4 . 7, т. 2 .— С. 22; — 
Ч. 7, т. 1.— С. 173— 174.

№ 58

1555 р., березня 5. Вільно.— ВИЗНАНИЙ ЛИСТ ЛУЦЬКОГО ВІЙТА 
ІВАНА БОРЗОБАГАТОГО-КРАСЕНСЬКОГО ПРО УМОВИ КОНТРАКТУ, 

УКЛАДЕНОГО З КН. РОМАНОМ САНГУШКОМ, НА ПОСТАВКУ 
ЖИТА І ПОПЕЛУ В УСТИЛУГ ДЛЯ СПЛАВУ ДО ГДАНСЬКА РАЗОМ 

З ПОТРІБНОЮ ДЛЯ СПЛАВУ КІЛЬКІСТЮ КОМ’ЯГ

Я, Йван Яцкович Борздобогатый Красєнский, войт луцкий, целникъ 
кролд его милости земли Волынской и Подлашскоє, сознавамъ самъ на 
себе тым моимъ листом и сот брата моего, пана йлехна, иж:

3-3 350
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вчинил єсми торгъ изъ єго милостью кназєм Романом Федоровичомъ 
Сонкгушковича, старостичомъ володимєрским. Продал єго милость мнє 
жита сто лаштов, а в кождый лашть по двадьдати и по пєти маць мери 
Коввлъской водлє собычаю, яко в мѣсте Ковелскомъ мер at, маєть дати, а 
я за кождый лашть жита маю заплатити по дєсати золотых полских, то всть 
сумою за соную сто лаштов маєт быти чотыриста копъ грошєй литовских, 
ли чачи по дєсати пиназєй у грошъ. А єщо продал єго милость мнѣ попєлу 
шєстдєсать лаштов, а за кождый лашть мамъ єго милости дати по сєми золо
тых полских, то єст сумою за соную шєстдєсать лаштов сто копъ шєстьдє- 
САТ сосмъ копъ грошєй личбы литовское. А маєт єго милость тую сто лаштов 
жита и шєстдєсать лаштов попєлу поставити на берегу рєки Буга, то єст 
ув Устилузєа, ув ьіимєни их милости пановъ Крупъских, ис комдгами 
добре будоваными, здыхтоваными, з дрыкгавками, с прысы, походами и зо 
всими иными потребами ку проважєню тых комагъ прислухаючимъ, на ко
торые бы тое жито все, сто лаштов и тот попелъ, ШЄСТДЄСАТЬ лаштов МОГЛО СА 
зобрати. Которое жито маєт єго милость мнѣ сотдати с комАгами 1-в тот 
тєпєрєшний близко прийдучий в пость перед Великоднемъ в тыжден, В по- 
недѣлокъ, а попелъ с комдгами маєт єго милость мнѣ сотдати тыждень по 
Вєлицадни прийдучом в недѣлю-1 . А на кожную комдгу маєт єго милость 
дати по шести мад муки иржаной, по три мацы крупъ ячных, а по две мацы 
гороху той ж мѣры Ковелское, водле собычаю, яко у мѣсте Ковелскомъ 
мѣрдть, а по полмацы пшона, а по шести полтей свиного мдса, которое жито 
и попел мает мнѣ єго милость кназ Роман через служебников своих на часы 
сописаные непохибне все с комдгами готовыми на води и со всими потребами, 
к сплаву прислухаючими, сотдати, абых я через то шкоды никоторое и сомеш- 
канд не мел. А вса сума за жито и за попел чинит патсот коп шестьдесдть 
сосмъ копъ грошей личбы литовское, на которую заплату вперед вже-м я 
дал КНАЗЮ єго милости двєсте ДЄСАТЬ копъ грошей личбы литовское, а двесте 
коп грошей буду винен, кгды мнѣ КНАЗ єго милость то все ведле постановенд 
теперешнею на час сописаный тыи товары сотдасть, 2-на ден светого Петра 
близко прийдучого-2 маю дати, а сто пдтдесдтъ сосмъ копъ мамъ и буду тым 
же собычаем винен тыжден по светомъ Сємисонє, то єст месеца сентебра сос- 
мый ден, заплатити в року теперешнемъ патдєсать патомъ. Которую суму 
всю на тыи роки заплату маю кназю єго милости чинити в замку єго ми
лости Туреску.

А чого боже уховай, абы мнѣ кназ єго милость того жита и попєлу подле 
сопису своего на час помененый не выставил, або мнѣ его не сотдал, тогды кназ 
єго милость мает и будєт винен мнѣ жито и попел по тому, по чому жито 
уво Кгданску за чтыри недѣли по Вєлицадни межи купцами будетъ, без 
жадных накладов моих и права заплатити. А чого боже уховай теж, абых 
я с тых роков вышей помененых заплатою похибил и до замку кназа єго 
милости Турейска самъ не привєз або ким не прислалъ, тогды собьвдзуюс 
и буду винень тыи роки, которого бы заплатою в семъ моемъ листе на часы 
помененый похибил, совито заплатити, то єст грошъ грошем навезати без 
жадных трудностей єго милости и права, не сотбываючи єго милости жадными 
причинами ани листы господарьскими. А естли бы єго милость кназ Роман 
в тых часех пред плаченемъ состатных тых сумъ пенезей сот мене чого потрє- 
бовал за квитами своими, я мамъ єго милости на квиты его давати, а часу 
плаченд которое с тых сумъ ближей СА трдфАт, вытручати єго милость мнѣ 
мает. А продал єго милость мнѣ попел праве добрый, варунковый, в бочках 
под брак кгданский, дла которого бракованд маєт кназ Роман єго милость

1 1 Протягом 8—21 квітня.
2—2 3 травня (на свято Петра Аргоського) або 18 травня (Петра-мученика) .
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и м истра св оего  п о п єл н о го  при том  п оп ел е на комагох до К г д а н ск а  послати  
и то, ш то б у д єт  з  вѣдом ом ъ т о го  его  м и стра в ы брак ован о, то мнѣ кназ его  
м и лость  ч асу  состатных р оков  зап л аты  вы трутити м ает, ш тобы х я ш кодо-  
вати ч ер ез то м ел , а есл и  у в ес  б у д е  добр ы й , тогды  п одл е выше п ом ен ен ого  
собвдзанА м оего  б у д у  винен  КНАЗЮ ег о  м илости платити , ничим ж а д н о го  
р о к у  не ХИбЛАЮЧИ. И в ж е сотдалши ж и т о  и попел  с комАгами 30  всимъ с тым  
п р и сл ухаю ч и м ъ , не м ает его  м илость  кназ Р ом ан  ж а д н ы х  вы кладов и мыт 
сот тых комагъ п л атити , ал е в ж е я сам ъ з  братом  своим ъ, паном  Й л ехн ом ъ , 
м аем ъ своим ъ грош ом ъ и н ак л адом  и м олодцы  п ровадити  д о  К гд а н ск а .

И на то есми его милости кназю Роману даль сес мой листь з моєю пе- 
чатю, с подписью руки моей.

А при томъ были и тому добре свѣдоми их милость пан Михайло Михай
лович Свинюский, а пан Станислав Залѣский, дворднин господарьский, 
который панове за прозбою и чоломбитемъ моим рачили их милость и пе
чати свои приложити к сему моему листу.

Писан у Вилни лета Божего нароженд 1555, месеца марта, 5 день.
Иван Яцкевич Красенский.

Archiwum Książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie /  Wyd. przez B. Gorczaka.— Lwów# 
1910.— T. 7, N 11.— S. 8— 10.

№  59

1558 p., квітня 4. Вільно.—  БЕЗМИТНИЙ ЛИСТ0 
СИГІЗМУНДА АВГУСТА НА НЕОБМЕЖЕНУ ТОРГІВЛЮ В ЗЕМЛЯХ 

ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ЧЕРКАСЬКИМ МІЩАНАМ 
І БОЯРАМ ЯК «ЛЮДЯМ УКРАЇННИМ6»

Жыкгимонт Авгус/я, Боя/гю млстью корол полския, великий [!] кназ 
литовский, рускии, прускид, жомодтьскид, мазовє^киц и иных.

Княземъ, паномъ, воеводамъ, старостамъ, кнегинямъ, пандмъ, дер- 
жавцамъ, вдовамъ, бояромъ и двораномъ нашымъ, войтомъ, бурмистромъ,
раздамъ и мытникомъ нашымъ гсдръскимъ и тежъ князъскимъ, паяскюи 
и духовные по паньству // нашому Великому князству Литовскому и по 
всему Понизовъю и земли Волынъскод.

Тыхъ часовъ прыездили до на с бояре, подданые нашы, и мещане чер- 
каские, жалуючы сами сотъ себе и сотъ всихъ мещанъ тамошнихъ черъка- 
СКИХЪ (0 ТОМ, ШТОЖЪ ДЄД кгды сони с товары своими ездять жывности собе 
куповать, вы дея мыто на нихъ берете и трудность и гамованье имъ чините 
ку немалой крывде и шкоде их. Ино мы бачачы, ижь сони суть люди украи- 
ные, а ижь тежъ не блиско жывность собе купують и трудность и наклад 
прьшмують,

прото чынячы имъ ласку нашу, прыказуемъ вамъ, ажъбы есте сотъ 
тыхъ товаров ихъ, которые сони, жывнос/n собе куповати едучы, зъ собою 
мети будуть, такъ тежъ кгды, купившы жывность, назад с нею до Черкасъ 
поедуть, мыта нигде в них ни сот чого не брали и везде добровольне и безъ- 
мытне пропущали, и никоторого гамованья имъ не чынили, и сего роска- 
занья нашого сослухатисд не смеючы конечно. Ведже вжывати то сони ма-
ють до воли и ласки нашое гсдръское.

Писанъ у Вилни, лет. Ъож. нарояе. 1558, мсца апрел 4 дна

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 37.— Арк. 239зв. — 240. Засвідчена копія. (Мікрофотоко
пія : ЦДІА УРСР у м. К и є в і.-  КМФ-36, № 37,— Арк. 239зв.— 240.) Опубл.: Акты, относящиеся 
к исторни Южной и Западной России.— СПб., 1865.— Т. 2 : 1599— 1637, № 133.— С. 150.

86



Панорама Вільна. Гравюра кінця XVI ст.

№ 60

1558 р ., травня 18. Вільно.— СУДОВИЙ ЛИСТ СИГІЗМУНДА АВГУСТА 
ДО КАПІТУЛИ ВІЛЕНСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО КОСТЬОЛУ 

СВ. СТАНІСЛАВА У СПРАВІ ЗА СКАРГОЮ КИЇВСЬКИХ МІЩАН 
ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА З ЇХНІХ ТОВАРІВ 

НА СТРІШИНСЬКІЙ ЦЕРКОВНІЙ МИТНИЦІ, ЩО НА ДНІПРІ

Жыкгимонт Авгувт, Боя/ло млстю корсх/z полскип, великий кназ ли
товский, рускии, прускип, жомоптьскин, мазовє^кии и иных.

Ко вс ги капитуле, прелатомъ и каноникомъ костела головного Вилень- 
ского светого Станислава, што:

тыхъ часовъ, будучи тутъ сочевисте, вошь и мєщанє места нашого Ки- 
евъского жаловали намъ на врадниковъ вашыхъ имєна // костельного Стре- 
шынъского, ижъ кгды для скупованья жывности и в торъговлю ргкою 
Днепромъ на судинахъ сони ходять, тогды тые врадники вашы, которые 
коли сотъ васъ тамъ бывають уставлены пры томъ именьи Стрешынъскомъ, 
трудность великую и гамованья имъ чинять и мыто незвычанное скопное 
сотъ товаровъ ихъ у нихъ беруть, не дбаючы со росказанье и листы нашы
годръские, которые имъ на вызволенье сотъ всякихъ мытъ у паньстве нашомъ
Великомъ князстве Литовъскомъ сотъ нао, годра, нодаваны суть. И кгды за 
жалобою ихъ правъ и фунъдушов костельныхъ, черев васъ перед нами по- 
кладаныхъ, согледати поручили ешо воеводе виленъскому, маръшалъку 
земъскому, канцлеру Великого князства Литовъского, старосте берестен- 
скому, державцы борысовъскому и шовленьскому пану Миколаю Радиви- 
лу, ино ачъкольвекъ на прывильяхъ сописано есть мыто на костелъ тамъ
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у Стрєшьінє. Нижли ижъ сони подлє правъ и вольностей своихъ, сотъ прод-
ковъ нашыхъ славное памети и сотъ нас, гсдра, имъ наданыхъ, мыта сот 
товаровъ своихъ не повинъни нигдє давати, и яко в Коруне Польское, такъ 
и в тутошнемъ паньстве нашомъ Великомъ князстве Литовъскомъ за тою 
вольностю и прывильями продковъ нашыхъ сони не даютъ,

а ведже мы, не хотечы пожытковъ костельныхъ уменъшывати, такъ 
постановили и росказали имъ давати мыта в томъ именью вашомъ Стрешынъ- 
скомъ: сот коз/едое комяги, за якимъ жебы кольвекъ товаромъ была, по 
дванадцяти грошей, а сот полъкомяжка и сот баодака — по шести, а сот 
чолъну, наложоного товаромъ або жывностю,— по тры грошы. Ведже 
тое мыто брано сот нихъ быти мает, кгды // ув одну сторону с комягами 
поддуть, по тому, яко и на тотъ час мыто брано сот нихъ. А назад идучы, 
ничого вжо сони сотъ комягъ и сотъ полукомяжъковъ давати не будуть по
винъни.

А то вамъ п р ы к азуем ъ  под зак л адом ъ  наш ымъ, тремасты  рубл я м и  гр о
ш ей, аж ъ бы  вы сам и и в радн и к и  вашы п одл є сего  р о ск а за н ь я  и вставы  на- 
ш ое к у  тьш  подданы м ъ наш ы мъ, м ещ аном ъ к иевъским ъ , во всемъ за х о в а -  
т и с а , ж а д н о е  имъ т р удн ост и  и гам ованья  чинити и никоторы я над ними  
тамъ вы мы слос и п о ж ы т к о в ъ  со б е  над сее  п остан ов ен ь е наш о дел ати  не 
см ею чи к он еч н о , абы то инакъ  не бы ло.

Писанъ у Вилни, лет. Ъож. нарож. 1558, мсца мад, 18 день.
Подписъ руки гсдръское. Qcracj)ед, маршало/сь, писар.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 37.— Арк 252 — 253. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 37.— Арк. 252 — 253.)

№ 61

1560 р., серпня 28. Рудники.— БЕЗМИТНИЙ ЛИСТ СИГІЗМУНДА АВГУСТА 
НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОПЕЛУ, ВИПАЛЕНОГО 

У ВОЛИНСЬКИХ МАЄТКАХ КН. КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО,
НА р. БУГ ДЛЯ СПЛАВУ ДО ГДАНСЬКА

Жыкгимоят etc.
Ко всимъ мытникомъ нашымъ гсдръскимъ и тежъ князскимъ, пань- 

скимъ и духовныхъ в паньстве нашомъ у Великомъ князстве Литовъскомъ.
Дозволили есмо воеводе киевъскому, маршалъку земли Волыньское, 

старосте володимерскому кнзю Костенътину Костенътиновичу йстрозскому
сто лаштовъ попелу з ыменед его млсти волыньскихъ навєснє в року шест- 
десятъ первомъ рекою Бугомъ до Кгдаяска спустити.

Прото кгды тотъ попелъ его проважонъ будеть, прыказуемъ вамъ, ажъ- 
6ы есте тотъ попеуг его мл., сто лаштовъ, везде на мытея нашыя и князския, 
паяския, духовныхъ добровольне и безмытне пропущали, никоторого гамо
ванья и задержыванья не чынечы конечно.

Писанъ у Рудникахъ, лет. Ъож. наро ж, 1560, мсца авъгуста, 28 д н а . 

Подписъ руки гсдръское
ЦДАДА СРСР — Ф 389. on I. сгір. 37,— Арк. 482. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія : ЦДІ А 
УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 37.- г -  Арк. 482.)



№ 62

1560 р ., вересня 26. Вільно.—  УНІВЕРСАЛ СИГІЗМУНДА АВГУСТА 
ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ КРЕМЕНЕЦЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ 

ВОЛОДИМИРСЬКОМУ МІЩАНИНУ МОШЕЮ АГРОНОВИЧУ

Жыкгимонт Августъ, Боя/сю млстю etc.
йзна-дмуемъ, ижъ што:
А1 староста нашъ кремянецъкид небощыкъ панъ Петръ Семашко аренъ- 

довалъ и запродалъ былъ ку пожытку своему подданому нашому жыду 
володимерскому Мошею Агроновичу и жыдомъ нашымъ кремяне^кимъ 
Якубу Есковичу, Йведи и Якубу Давыдовичу мыто гребельное, торъговое 
И Я/72КИ, (ОКрОМЪ Я/?МарЪКОВЪ, И МЫТО ВСЯКОе Я/7МОЛОЧНОЄ сот конед и (0/72 
быдла только, а не головное, и к тому корчмы медовые, пивные и горелъ- 
чаные в селех нашыхъ кремянецъкихъ, в Лепесозце а у Ворознянах, з млы- 
номъ вороновецъкимъ на тры лета по петъдесятъ ко/? гроше/2 на коадьш 
рокъ. И били намъ чоломъ тые жыдова верху мененые, абыхмо аренду не- 
бощыка пана Семашка, имъ на то даную, листож нашымъ имъ потвердили 
и тых пожы/7?ковъ на тры лета прышлые имъ // аренъдовали, нижли ижъ 
МЛЫНЪ воронезький 3 ЫНЪШЫМЪ кгрунтомъ 0)/72ДаЛИ есмо тых часовъ прош- 
лых, абыхмо на тое мес/тщо ув оную аренъду прыдали имъ млынъ нашъ ле- 
песовъскин. Яко ж и дворанинъ нашъ, на тотъ час справка староства Кремян- 
гцкото Иванъ Воловий до некоторых врадниковъ нашыхъ дворныхъ писалъ, 
ижъ то не будєт зъ шкодою нашою, кгды тотъ млынъ лепесовскип на мес/тще 
млына вороновецъкого через на с сотъдано имъ в тую аренъду, вложымо.

А та/с мы для пожытку Скарбу нашого тые пожытки верху мененые, 
МЫТО гребельное, торговое И ЯТКИ, кромъ ярмаръковъ, И МЫТО ВСАКОЄ яр
марочное (0/72 конип, быдла только, а не головное, и к тому корчмы медовые, 
пивные и горелъчаные такъ у Вороновцах, яко и в Лепесовце, и млынъ на 
местъце млына вороновецъкого лепесовъскид имъ есмо запродали и аренъ
довали и симъ листомъ нашымъ аренъдуемъ на тры лета по собе идучие,
почонъшы сот дня первого генъвара в року прышломъ шестьдесятъ пер
вомъ ажъ до (остатнєго дня дєкабра в року шестьдєся/72 третеж. Мають сони 
тые доходы верху писаные в модъ и справу свою сотъ нового лета прьшду- 
чого в року шестдесятъ первомъ взяти и то все ку пожытку своему справо- 
вати по тому, яко до сего часу было справовано и яко у аранъде, дед, пана 
Семашковод (описано, мають. А с того до Скарбу нашого кожъдого року 
тое аренъды на 2~Божъе Нароженье- 2 будуть повинъни в руки старосты 
нашого кремянецъкого, на тотъ часъ будучого, по пятдесятъ копъ грошед 
личбы литовъское платити и скутечне (отъдавати, и во всемъ томъ (около 
справованьд тыхъ пожытковъ мають ся тые жыдове справовати, черезъ 
старостъ нашыхъ кремднецъкихъ захованы быти, яко ув аренъде пана Пет
ра Семашка (описано, мають.

А кгды ca тая аренъда их черезъ тры лета верху (описанью доконъчыть* 
мають // (опя/72 тые вси пожытки, кому будеть воля наша, в целости здаты 
и пустити.

Писанъ у Вильни, лет. Ъож. народе. 1560, мда сгнт. 26 день.
Подпись руки гедръекое.

QcTaфед, маршалокъ, писарь
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 37.— Арк. 495 зв .— 496 зв. Засвідчена копія. (Мікрофотоко
пія: ЦДIА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 37.— Арк. 495 зв .— 496 зв.)

1 АК?
2—2 25 грудня
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№ 63
1560 р., вересня ЗО. В і л ь н о УНІВЕРСАЛ СИГІЗМУНДА АВГУСТА 

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ КРЕМЕНЕЦЬКИХ МИТНИХ ЗБОРІВ 
ВІЛЕНСЬКОМУ МІЩАНИНУ ЯКУБУ ФЕЛІСКОВИЧУ

Жыкгимоят Авгуem, Божью млетью etc.
йзнаямуемъ, ижь:
которое мыто Кременє^кое з млыны, вымелъками всякими, бровары 

з мерками солодовыми, корчмы медовые, пивные и горелъчаные кремяне- 
цкт  и гребельное пры певных млынех нашыхъ кремяне^кихъ держали сот 
на с аренъдою жыдова нашые певные, изъ ихъ на кожъдьш рокъ до Скарбу 
нашого арендою плачываля по чотырыста // и по петидесятъ копъ грошей,
которад аренъда соных жыдовъ маеть са доконъчити (остаточного дня мца 
декабра, в року теперешнемъ шестдесятомъ. А такъ билъ намъ чоломъ под- 
даньш нашъ, жыдъ Якубъ Фелисковичъ, ижъ быхмо тые вси доходь/ верхъ- 
мененые на прышлые тры лета ему запродали и аренъдовали, хотечы до Скар
бу нашого с тых доходовъ над аренъду небощыка пана Петра Семашка, 
старосты кремянефсого, которую былъ на прышльш рокъ со тых доходех 
со т на с содержалъ, на кожцыя рокъ часу аренъды своее полепшыти и с них 
до Скарбу нашого по шестисот копъ гроше// платити.

А такъ мы для пожытку Скарбу нашого тые доходы кремянецъкие 
верхумененые, то есть мыто замъковое, млыны з вымелъками всякими, бро
вары з мерками солодовыми, корчмы медовые, пивные и горелъчаные зо 
всимъ по тому, яко инъшые аренъдары нашы сom на с ку пожытку нашому 
тое держывали, тому жыду, подданому нашому Якубу Фелисковичу запро
дали и аренъдовали есмо, и сим листомъ нашымъ запродаемъ и аренъдуемъ,
почавш ы  сот  п ервш ого дна  ген ъ вара в р ок у  пры ш ломъ ты сечном ъ п е т с о т -  
номъ ш еет д ес я т о м ъ  первом ъ аж ъ  д о  т р ех  летъ  зуп ол н ы х, по собе идучы х,

то есть до (остаточного дня декабра в року шеетдесятъ третемъ. С которыхъ 
пожытковъ нашыхъ верхумененыхъ тотъ жыд Якубъ Фелискови*/ до Скарбу 
нашого через тры лета кожъдого року аренъды будетъ повинея до Скарбу 
нашого черезъ руки старосты нашого крємяне/{кого, на тот час будучого, 
платити и давати по шестисотъ копъ грошей личбы и монеты литовское,
личечи по десетя пнзея у гроя/. Маеть Якубъ Фелисковичъ тые доходы 
нашы верхумененые кремянецъкие, то есть мыто замъковое, млыны, бро
вары, корчмы медовые, // пивные и горелъчаные и гребельное к рукамъ
своимъ взяти сот первого дна  геявара в року прышломъ тысечномъ пет- 
сотномъ шестьдесят первомъ и то все держати и справовати зо всимъ тымъ 
по тому, яко то на на с инъшые аренъдары нашы первея до сего часу дер
жали и справовали. И с тыхъ доходовъ будетъ повиненъ кожъдого году до 
Скарбу нашого черезъ руки старосты кремянецъкого, на тотъ час будучого, 
по шестисотъ копъ грошея платити, то есть половицу на 1_дея Светого Яна 
Хръстителя-1, трыста копъ грошея, а другую половицу пры скояченью 
року аренъды, то есть со * 2~Божымъ Нароженью-2 маетъ скуте*/не сотдавати. 
А по трох летех кгды са тая аренъда скоячыть, мает сопят тые доходы 
нашые у целости тому, кому будетъ воля наша, здать и спустить. К тому 
тежъ естли бы са промыта якая у томъ часе аренъды его прытрафила, 
таковоя промыты ку пожытку Скарбу нашого содна половица, а ему яко 
аренъдару другая половица прыходити маеть.

1—1 24 череня (на Різдво Іоана Предтечі) або 29 серпня (на Усікновення глави) ,
2”2 25 грудня
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А староста нашъ кремяне^кия, на тотъ часъ будучы, в ты* вси* потребахъ 
мытны* маеть его з у раду своего, илє ему належати будетъ, боронити, млыно- 
вых гребель маem казаm соправовати такъ, яко се перед тымъ заховывало.

Якожъ жыд Фелискъ, минъцар нашъ виленьския, сотецъ его, ручылъ 
до Скарбу нашого листомъ своимъ, ижъ тот Якубъ, аренъдар нашъ, тую
суму пнзгы до Скарбу нашого у руки старосты кремянецъкого на часы сопи
саные платити будетъ и ничымъ роковъ описаны* заплатити не сомешкаеть.

И на то есмо тому Якубу Фелисковичу да m казали с ес нашъ лисстъ 
[!] з нашою печатью.

-— ,

Писанъ у  Вильни, лет. Боя/с. нарож. 1560, мота с еят., 30 дна

Подпись руки гсдръское 
Йстафея Воловикъ, мар.

ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 37.— Арк. 493 зв .— 494 зв. Засвідчена копія. (Мікрофотоко
пія: ЦДІА УРСР у м. Києві.-— КМФ-36, № 37.— Арк. 493 зв .— 494 зв.)

№  64

1561 р„ лютого 17. Луцьк..—  СКАРГА МОСКОВСЬКОГО КУПЦЯ 
ВАСИЛЯ ПОЗНЯКОВА, ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВИЖА,

НА ЛУЦЬКОГО ВІЙТА ІВАНА БОРЗОБАГАТОГО-КРАСЕНСЬКОГО 
ПРО СТЯГНЕННЯ МИТА В ЛУЦЬКУ, НЕЗВАЖАЮЧИ 

НА БЕЗМИТНИЙ ЛИСТ, З ПОДАРУНКІВ, ВЕЗЕНИХ ПАТРІАРХАМ 
І СІНАЙСЬКИМ МОНАСТИРЯМ ВІД ІВАНА IV

'----
Того ж мота февралд 17 дня
Пришодчи перед мене, Бориса Ивановича Совы, подстаростєго лункого,

купе^ кнза великого московскаго пан Василев Ивановна ПознАндков [!] 
жаловал и соповедал тьш собычаеж, што ж яги:

«Гсдрь мои его мл. Иван Василєви^, великий кназ московский, посылай 
архидъякона своего Генадия и мене, слугу своего Василя, до горы Синай
ское з милостынею и з некоторыми подарками до патриярхов и до божого 
гробу, и до ияіни* манастыровъ. И кгды ж есмо приехали до Вилни, его

'->4̂
наяснеяшая млст годрь корол полския, великия кнзь литовския, руския, 
пруския, жомоитския, мазове^кия и ины* на писаяе листу гсдрд моего,
кнза великого московскою, рачил росказатя нал* лист гсдрьския с каяц- 
лерѣя выда/тгя, ижебы через все паяство его кролевское млсти доброволне 
и безмытне, ни в чол* нигде не гамуючи, нас пропущовано. За которьш 
лиотш его кролевское млсти пропущовано нас везде безмы/тгне. И был есми
водлуг росказаяя гсдрд своего в горы Синаяское и на ияши* местца*, 
а теперечи, приєхавши мне до паяства его кролевское млсти до Луцка, пая 
Ивая іїцковт  Борзобогатыя, клю^ни/с, городничия, мостовничия, воятъ
луцкпи, целни/с гсдрьския, не дбаю^я на лист его кролевское млсти, мене
гамует, хоте^я на мнѣ мыта сom ты* речея, што есми сот гсдрд своего, кнза 
великого московского, до горы Синаяскоя возил».

И показавши мнѣ лист его кролевскоя млсти, просил со вижа, при 
которое бы мел мовитя паяу Борзобогатому, жебы его не гамовал и ку
шкоди, мешкаючи в мѣсте, не приводил. Я з урдду замку гсдрьского Лун
кого в 1—суботу Маслопустную- 1 давал есми ему вижож служебника моего

1—1 8 лютого
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Панорама Москви. Гравюра середини XVI ст.

Василя Григоровича, которьш виж тал* бывши и соттолд приєхазши, при
товчи перед мене, тыми словы сознал, и ж:

«Будучі/ в Заборозли, при мне, вижу, мовил пая Василєя паяу Иваяу 
Борзобогатому, вояту лункому, дла чого его через лист кролєзския гамуєт 
и ку шкоде приводит. На то пая Борзобогатыя поведил ему, и ж бы возы 
сотпустил, а саж абы не сотєжчал, поки са намовит з братаничож своимъ 
Иванож Йлєхновичож Борзобогатьш, бо вже, дея, есми до братанича // своего 
со том послал».

И по вижовож сознаяи четвертого дна пришодчи пая Василєя, куигц 
кнзА великого мозкозского, соповєдал, и ж пая Борзобогатыя ку шкоди его 
приводит и на мѣсте в господи гамуєт, и просил, абы то было записано.

А тая я тоє соповєдаяє его и вижово сознаяе до книг зажковых записатя 
казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25,- оп. 1,- спр. 3 .— Арк. 62 зв .— 63. Оригінал.

№ 65

1561 р., липня 2Я. Луцьк.—  СКАРГА СОФІЇ ПЕТРОВОЇ СЕМАШКОВОЇ 
НА КРЕМЕНЕЦЬКОГО СТАРОСТУ КН. МИКОЛАЯ ЗБАРАЗЬКОГО 

ПРО БЕЗПІДСТАВНУ КОНФІСКАЦІЮ КОНЕЙ І ВОЗІВ її ПІДДАНИХ 
ІЗ с. БРУХОВА, ЩО ЇЗДИЛИ ДЛЯ ОБМІНУ ЗБІЖЖЯ 

НА СІЛЬ ДО ЗАЛОЗ ЕЦЬ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА СПЛАТУ НИМИ МИТА 
НА КРЕМЕНЕЦЬКІЙ МИТНИЦІ

'■Ч.
Того ж мзца июла 23 дна
Казано записати. В небытности пана Бориса Ивановича Совы, подста- 

ростєго лункого, на мєг/шш его Василєя Дєшкозския, писаръ замку Луцкого.
Писала и присылала до мене єє млзт пани Петровад Михаяловича 

Сємашковая, старостиная кремднє^кая пани Зофєя Боговитинозна, жалую
чи и соповедаючи тьш собычаеж, што ж дея:
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часов недавно прошлыя перед сватьш Петромъ, мша июня двадцат
семого дна, поддаяныл ее млети броховскиє па/л чоловѣков ездили до За- 
лозгц и везли на возея своия каждый с ния содно по полмацы жита. И дав
ши, дел, мыто мытнику кремднєцкому Федору, ВЗАвШИ (0т него квит, 
ехали и змєнали на тое збоже своє по меху соли не на продажу, толко на 
потребу свою домовую. То па/с, дел, не вєдати дла которое причины, пєре-
нєжши тыя подданыя ее млети на доброволнол дорозе во имеяю пна Ерофѣя 
Гостского в Почаєви, // жидовє кремАнєцкиє на лма Щае/лньш Левоя из 
ыяшими товарышми своими у ния конел пятеро З ВОЗЫ, З СОЛЮ И З ЫЯШИМИ 
речами ия побралл.

Чого реестръ меновитє написаныл быти повєдає/л и квит мытника 
крємянецкого, и ж сони со/лмытили, в себе має/л. Q што, дел, того ж часу
ее млеть посылала ку его млети старосте кремднєцкому кнзю Миколаю
Збаразькому, просечи на нихъ справедливости. Его, дел, млет рокъ праву
зложити рачил по евтол* Петре за дви нєдели. Ино, дел, єе млет ку тому
року, упросивши пана Бартоша Жука, врадника муравицкого его млети

-— >

пана тр оц ъ к ого , до  К р єм д я ц а  к у  праву п осы л ал а , а его , д ел , млеть княз  

стар оста  к рем я н ец к и л  на тояг ро/с, сот его  млети зл о ж о н ы л , вы слухавш и

ж ал обы  п оддан н ы я  єє млети и со/лпору стороны , в ы рок у и в ск азаяя  св оего  
не вчинил и, не вѣдати дла  чого, тое право зв ар тов ал , сп р ав едл и вости  не 
вдел алъ  и кони поддан ы хъ  ее мл. з  возам и  на зам ок ъ  К рем А нє^кил побрати

казалъ. В чом собе ее мле/л пани Семашковая кривду и шкоду немалую 
быти менить.

И жадала ее млеть, абы то было записано.
А такъ я тую жалобу и соповедаяе ее мле/лл до книгъ замковыхъ запи

сати казалъ.
ЦДІА УРСР у  м. Києві: — Ф. 25, on. 1, спр. 3 .— Арк. 164, 164 зв. Оригінал.

№ 66

1561 р., серпня 3. Луцьк.— ВИЗНАНИЙ ЛИСТ МИТНИКА 
ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ІВАНА ТА ЙОГО СИНА ВАСИЛЯ 

БОРЗОБАГАТИХ-КРАСЕНСЬКИХ НА ПЕРЕДАЧУ В РІЧНУ ОРЕНДУ 
ЛУЦЬКОМУ МІЩАНИНУ ЄСЬКУ МОШІЄВИЧУ ДУБРОВИЦЬКОЇ МИТНИЦІ 

З ПРАВОМ СТЯГАННЯ УСТАЛЕНИХ МИТНИХ ЗБОРІВ З УСІХ КУПЦІВ, 
КРІМ ТУРЕЦЬКИХ І ВІРМЕНСЬКИХ, ЩО ТОРГУЮТЬ У РОСІЇ,

А ТАКОЖ ТИХ, ЩО ПРЯМУЮТЬ НА РОВЕНСЬКИЙ ЯРМАРОК

Я, Ивая Я^кови^ Бо/?зобогатыл Красеяскил, клю^ни/с, городни чи л 
и мостовкичил лу^кил, целни/с Волыяское земли, // ВОСПОЛОК ИЗ СЫНОЛІ 
своиж Василемъ.

вызнаваемъ сим нашим листомъ, кому бы того потреба вѣда/лл або 
чту чи его слышати,

штоз/е есмо ареядовали и запродали комору Дуброви^кую мытную на 
рокъ жиду гедрьскому луцкому Еску Мошиевичу за чотыриста кол грошел
ли^бы и монеты Великого кнзьства Литовского зо всиж на все, яко са 
тая комора мытная Дубровицкад в собе маєт, з мытож восковничимъ, сол- 
ничим, воловымъ, скурдньш и иншими това/?ми, который будут прова-
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жоны чєрєз комору мы/пную Дубровиодую, сокрож товаровъ тыя, кото
рые бы водлє звиклого собычад ку коморе головное Луцкой мели бы ти про- 
важоны. На котороя коморе має/n са тот араядар мои вгрху писаньія такъ 
справовати и мыто на нея брати по тому, яко перед тьш мыто было брано, 
не привлащаючи жадныя пожитков ани тгж ия умеяшиваючи, содно так 
са має/n заховати, яко мы сами пє/?вєя, на себе держали або писари наши, 
которые на комори Дубровиодоя бывали.

А ШТО СА ДОТЬІЧЄ/72 ГОСТЄЯ, Ту/ЖОв И С0/7МАЯ, КОТОрЬІЄ ПООДу/72 ЧЄрЄЗ
комору Дубровиодую до Москвы або з Москвы до Туро/с, тыя має/n. Юско 
Мошиєви*/ або тот, кому сон злецит и поручи/n, доброволнє, ничиж не га
муючи ани вымыслов жадныя чиначи, прєз комору Дубровиодую до Москвы, 
а з Москвы до коморы Луодоє пропускати. Так теж  и гостєя всия купцов, 
которые бы ишли с товары своими на ярмарок Ровєяския до Ровного на 
светьш Сємєя \  має/n волно пропускати. А мы имъ поступили с тыя же го
стєя вза/пя дєса/п коп грошєя литовския сот тыя, которые гости поядут 
чєрєз комору Дубровиодую, а болшєя со/n ния ничого брати, ни трудно ста 
жадное тымъ гостемъ, которые до Ровного на я/?маро/с пооду/п, чинити не 
мае/п.

А тую комору мытную Дубровиодую Юско Мошиеви*/ мает почати 
держати и на неп мыто брати, почояши сот часу певного, то гст сот светого 
пророка Или, свдта пришлого, которое будєт в року тисдча па/псо/п шест-
десдт второмъ, мсца июла двадцатою дна, а ж до року зуполного того ж
СВАТа ПОМЄНЄНОГО, ДНА светого Или, которое СВАТО будєт В року ТИСАЧа ПА/П- 
со т шєс/пдєса/п третемъ. Яко ж вже тая сума сописаная, чотыриста коп 
грошєя лтбы литовское, нас до ру/с нашия сот Юска Мошиевича вса зупол- 
на дошла, а болшея того упоминатьсд ему ани вымыслов жадныя чинити
не м аем о, и волно ем у б у д є т ,  ком у хотачи, кнзю, п ан у або к уп ц у  котором у,, 
тую  ком ору м ы т н у ю  Д у б р о в и о д у ю  / /  на т о т  ро/с сописаныя за п р о д а ти , а 
мы сами а н и хто  з бл и зк и я  наш ия того  забор он д ти  ани ж а д н о е  переказьг  
в томъ чинити не м аем ъ, але и совшемъ н ап роти в к у  ем у сам о му або том у , 
ком у сон за п р о д а ст и в к ого  сая сораяда наш а б у д є т ,  водлє того сопису на
ш ого заховатисА  маемъ.

А естли быямо мы сами або близкие наши чимъ колвекъ сєсь ная/ лист 
нарушити мели, тогды мы маемъ и будемъ вияни Юску Мошиевичу тые
пнзи, чотыриста коп грошея, сотда/пя и вси шкоды и наклады его, естли 
бы са со то з нами мел правовати, не на жадаяе довод, содно на приречеяе 
слова его маемъ ему заплатитя. А Юско Мошиеви*/ и тот, хто сот него тую 
комору мытную Дубровиодую держати будєт, та/с са заховати маю/п, 
яко собычая здавна на тоя коморе несет, ничимъ с той сораяды не выступую- 
чи. А гдебы што мел у которого купца не водле звыклого собычаю мыта взати, 
тогды мает каждому купцу во всия речая, в чож бы содно на него жаловалѵ 
передо мною сотказывати. К тому теж естли бы на тоя коморе што неслуя*- 
ного чинити мал, а я бы со томъ ведомост мел, соя во всем са передо мною 
усправедливити мает.

А што бы са страфило Юску Мошиевичу, сораядару нашому, сот кого 
якая кривда, мы во всемъ соборону и права ему самому и тому, хто сот 
него де/?жатя мает, коштомъ нашимъ доводити маемъ. А естли са потра- 
фит якая промыта, не мает перед нами того втаити, а мы ему с тое про
мыты половицу давати маемъ. Ку то му теж со т ки ян на коморе Дубровиц- 
коя солничоє брати маетъ сот тое соли, которая бы тамъ в тоя устриши ку
пована была. А кгды Юско Мошиевич полтораста каменея воску через ко- 1

1 1 вересня
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мору Луцкую до Люблина пошле/n ку которому колвекъ ярмарку, тот воскъ 
доброволне а безмытне пропущоя бы т я  мае/n. А мы тое коморы мы/пное 
Дубровицкое сот него ани со/n того, кому соя со/n себе запродаcm, з рук брати 
ани з держаяя его вьшмовати не маемъ а ж до выдержаяя и выполнеяя року, 
в семъ листе нашомъ вышея (описаного.

И на то есмо дали Юску Мошеевичу сес нашъ лист з наши ми печа/пми 
и с подписми влостных рукъ наших.

Писанъ в Луцку, ле/n Божего нарожеяя тисдча па/псо/п шестдесдт
первого, мсца августа третего дна.

Иванъ // Красеяския властною рукою
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 5 .— Арк. 202 зв .— 204. Засвідчена копія.

№ 67

1561 р., вересня 8. Камінь-Каширсыаій.— ВИЗНАНИЙ ЛИСТ КН. МАРІЇ 
ЮРІЇВНИ ГОЛЬШАНСЬКОЇ АНДРІЙОВОЇ к у р б с ь к о ї  ПРО УМОВИ 

КОНТРАКТУ, УКЛАДЕНОГО З КН. ОЛЕКСАНДРОМ САНГУШКОМ 
НА ПОСТАВКУ ЖИТА В УСТИЛУГ ДЛЯ СПЛАВУ ДО ГДАНСЬКА

Я, Маря Юревна кнжна Голшаяская Андрєевая Курпская, бывшая 
Михаяловая Тихновича Козияская, вызнаваю и явно чиню симъ моимъ 
листомъ записнымъ кождому, кому бы того потреба 11 была ведати, нинеш- 
ни м и на потож будучий, и ж што:

его млст княз Александро Санкгушкови^ Кошерския, маршалокь его 
королевское млсти, року прешлого, лета божого нароженья тисеча пятсот
шестьдесятъ первого, мца сентебра сосмого дня, часу живота своего на семъ 
свете будучи, в Кошари учинилъ торгъ со жнею, на сонъ час будучою Ми-
хаяловою Тихновича Козинского вышея помененого, кнжною Голшанскою, 
<о тисечу мацъ жита по сосми грошея литовскихъ мацу Володимерское
меры тымъ собычаеж, ижъ мелъ его мле/п тую тисечу мацъ жита поставити 
мне в Устилугу со 2_Середопостю ку сплаву в року шестьдесятъ вторьш-2 .
На которое жито взял его млетъ кнзъ Алексаядро Кошерския у мене за
датку сто золотыя чирвоныхъ, а (остатокъ тыхъ грошея за тую тисечу маць
жита мела есми его млти заплатити, якъ з сплаву зо Кгдаяска пнзи бы при
несены били, на 1 2 3~денъ светого Ильи-3 в року шестдесят вторьш. А если 
бы его милость1 на тот рокъ со Середопостю и сплаву того жита такъ много
мне не выставиль, тогды мгл // его млт и собевезалсе заплатит мне за кож
ный лаштъ жита по тому, по чому бы во Кгдаяску жито на соя час плачоно
было того стлаву 4 вышея помененого0. И на то его млет княз Алексаядро 
Саякгушкович Кошерския листъ своя под печатю своею и с подписож влас-
ное руки своее, и под печатю его мл. кнзя Ивана Тимофея, дворенина коро- —,
ля его млети, мне дал, на которож листе его мл. ширея а достато^нея соколо 
того сописано и доложоно есть...
ЦДІ А УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 19.— Арк. 670 зв .— 671. Засвідчена копія.

1 Правлено.
2“"2 8 березня
3—3 20 липня
4 сплаву
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№ 68

1561 p .t листопада 14. Луцьк.—  СКАРГА ЛУЦЬКОГО КУПЦЯ 
АВРАМА ХАЖИМОВИЧА, ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВИЖА,

НА АНДРІЯ РУДЕЦЬКОГО ПРО НЕЗАКОННЕ ПОВТОРНЕ СТЯГНЕННЯ 
МИТА В с. РУДЦІ ПІД ЧАС ПОВЕРНЕННЯ ХАЖИМОВИЧА 

З ВИШНЕВЕЦЬКОГО ЯРМАРКУ

Того ж мзца ноябра 14 дна

Пришодши перед мєнє, Бориса Ивановича Сову, подстаростєго лунко
го, поддаяныя кролєзския Авраж Хажимови^, жид мєста Луцкого, жало-
вал и соповєдал на пна Аядрѣя Василевича Рудецкого тьш (обычаемъ, // и ж 
Д г и :

«Ты* часоз в середу прошлую, мзца ноябра второгонадцат дна, єхал 
есми з Вишнєзца зъ ярмарку с крамож, и кгды ж семи через село Рудку 
переєхал, тогды пая Андрѣя Рудєцкия послал за мною трох служєбникоз 
своих, которые мене погонившы на доброволноя дорозѣ, мене самого збили,
змоуздовали. И в тот , дєя, чаз при тож бою згинуло ми готовы* пнзея семь 
коя грошєя, а з скрыни (оксамиту па/я локот, полотна колияского колко 
(остаякоз, якобы со двє штуки, а шолку двѣ литры. Я, дєя, вє/?нувшисА
назад, єхал до пна Аядрѣд Рудецкого, жалуючисд ему и пытаючи ero, за 
што ma битя казал. Пая Рудєцкия к тому са признал, повєдаючи, якобы* 
ca промытитя мєл, и еще над то самъ взал в мене бєзвиянє промыты пол- 
копы грошєя. А Я СА, дєя, был не промытил, бо-ж еще перво, єдучи на А/?ма- 
роя до Вишнєзца, мыто его дал.» В чож собє сот нєго жал и шкоду немалую 
бытя мєнит.

Яко ж на соглєдаяє збитя и ша/шаяя своего брал в мєнє вижож слу
жебника моего Степана Климовича, которыя єго соглєдазши и ставши пе
редо мною, тыми словы сознал, и ж рая значных на неж не видел, (одно тол- 
ко в кожуха его видел колне/? кожухозыя зъ шматож кожуха (отодрано, 
а в скобки лосиное две гафтки сребрены* порвано.

И просил Авраж Хажимови^, жыд места Луцкого, абы то было за
писано.

А тая я тую жалобу, соповедаяе его и вижово сознаяє до книг замковыхъ 
записати казал.
ЦДІА УРСР у  м. Києві.-=• Ф. 25, оп. 1,- спр. 3 .— Арк. 244, 244 зв. Оригінал.

№ 69

1562 р., квітня 29, Луцьк.— ЗАЯВА ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
ГОРОДНИЧОГО МИХАЙЛА КОЗИНСЬКОГО ПРО НЕВИКОНАННЯ ІВАНОМ 
КАЛУСОВСЬКИМ УГОДИ НА ПОСТАВКУ ДЕРЕВА ДЛЯ ЗБІРКИ КОМ’ЯГ 

В УСТИЛУЗІ 1 ВИКЛИКАНИЙ ЦИМ ЗРИВ КОНТРАКТУ КОЗИНСЬКОГО 
З ГДАНСЬКИМИ КУПЦЯМИ ЩОДО СПЛАВУ ЗБІЖ ЖЯ І ПОПЕЛУ

Того ж мзца априлА 29 дна

В небытности пна Бориса Ивановича Совы, подстаростєго лункого, 
на тот чаз на мезтцы єго Ивая Хребтовий Богурияския, писар замку Лун
кого.

Присылал до мене єго млзть пая Михаяло Тихновичъ Козияския, го- 
родничия володимє/?ския, (оповєдаючи, што ж:
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пая Ивая Петровим Калусовския винєя єго млвти двє комєзє, а мєл 
и сописалсд листом своим на тые две комезе дерева вывезти поддаными, 
што потреба, к Бугу до Устилуга еще на сплав прошльш, которьш был в 
року тисє*шож пъя/ясотож шєв/ядєсАтож. А естли бы вывезти не мєл, а пая 
Козияския за єго нєвьівєзєяєж тых комєг мел бы шкодовати и втрату приндти,
тогды тые вси шкоды єго млвти (оправити и за то досыm вчинити подвєзалсд. 
То пак на соньія сплав прошльш тых двох комдг не вывез и в Устилузе вод- 
луг сописаяя своего не поставил. И тош же, дєя, пая Ивая Калусовския
просил и собєцалсА єго млвти паяу Козияскому на тые двє комєзє того дерева 
до Встилуга вывезти и постави/пя вєдлє того ж запису своего вже на тєпє- 
рєшния сплав, сєго року тисдча пє/ncom шєв/пдєсАт второго. Ино, дєя, и 
на сєвтєпєрєшния сплав того дерева на тые двє комєзє до Встилуга не вывез 
и не дал. А пая Козияския, дєя, на то са обезпечивши, товары зготовал 
и купцомъ их запродал, а до Кгдаяска продавати их 1-нє мел-1 на чож.

'"'ЧУ

И в тож собє шкоды немало бы/ля мени/я за невывезеяемъ комєг com пна 
Ивана Калусовского.

И просил со вижа на согледаяє тых товаров, збожъя, попєлов, которые, 
дєя, зостали в шопе на берег Бугу ув Устилузе, д л а  того и ж ихъ не мелъ 
ничож провади/яя и до Кгдаяска.

'■>4̂ '■ч̂
Я єго млвти дал вижож зємєнина гвдрьского Еска Тимоху ГулАлни^- 

кого, которыя, тамъ былши и ту m приєхалши, на врдд вызнаваючи до книг 
у записоваяє тыми словы повєдал, и ж дея єсми видел ув Устилузе, в шопе
пна Козияского, збо жя, бо в то m час шуфлюючи при мне мерено, сосмъсот 
ълщ мери Володимєрскоє. А попелу личил єсми двадцаm лаштов и и ш  
лаштов без трох бочо/с.

Я тоє соповєдаяє єго млвти пна Михаяла Тихновича Козия. и вижово 
сознаяє в книги замковые записа/яя казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 4 .— Арк. 72 зв. Оригінал.

№ 70

1562 р., квітня 29. Луцьк .— ЗАЯВА ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
ГОРОДНИЧОГО МИХАЙЛА КОЗИНСЬКОГО ПРО НЕВИКОНАННЯ 

ГНІВОШОМ КАЛУСОВСЬКИМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА ПОСТАВКУ ПОПЕЛУ 
ДО УСТИЛУГА ДЛЯ СПЛАВУ ДО ГДАНСЬКА

Того ж мвда априлА 29 дна

В небы/яности пна Бориса Ивановича Совы, подстаростєго лункого, 
на мев/яцы єго Ивая Хребтовий Богурияския, писар замку Лункого.

Присылал до мене єго млвть пая Михаяло Тихнови^ Козияския, город-
ничия володимє/7ския, соповєдаючи на пна Гневоша Петровича Калусов
ского, и ж дєя:

соя винєя єго млвти зостал некоторую суму пнзєя и сописалсА листож
своиж за тые пнзи дєса/я  лаштов попелу з ьімєяя єго млвти Дубровицы кош- 
тож своимъ и поддаными своими вывезти и поставити на берег Буга ув Ус
тилузе на теперешния спуст ку сплаву до Кгдаяска, которыя спуст былъ

1- 1 Виправлено з жл.
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в теперешнее року тисе*шое п д тсо тн о е шестдесАт второе. А естли бы 
вєдле запису и собАзку своего досыт не вчинил и тых десАти лая/тов попелу
за тые пнзи не вывезъ 1—и Устилузе-1 не поставил, а пая Козияския бы
за его невывезеяемъ шкодовати мелъ, тогды дея подвезалсА его млст и на 
записе своемъ сописал по тому пану Козияскому тую десАт лаштовъ попе
лу платитя, по чому на сес сплав, што в року шестдесАт второе уво Кгдая-
ску сот купцов инъшие пное за попел за коадыя лаштъ буде/л плачоно. То 
па/с дея пая Гневоя* Калусовския того попелу десАти лаштов ведле запису 
своего ку сему спусту до Усти л у га ни соднои бо^ки не вывез и не поста
вил подле листу своего записного, которыя на себе дал его млсти пану 
Козияскому.

А та/с я тое соповедаяе его шлсти пна Козияского в книги замковые 
записатя казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 4 .— Арк. 73. Оригінал.

№ 71

1562 р., травня 5. Луцьк.— СКАРГА БЕРЕСТЕЙСЬКИХ КУПЦІВ 
МАРТИНА ВАСИЛЕВИЧА І САЦА ОСТАПКОВИЧА ПРО ПОВТОРНЕ 

СТЯГНЕННЯ ВОЛОВОГО МИТА НА ЛУЦЬКІЙ МИТНИЦІ 
ЗА ПАРТІЮ ВОЛІВ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА СПЛАТУ ЙОГО У ЗАСЛАБІ

Того ж мсца мая 5 дна

В небытности пна Бориса Ивановича Совы, подстаростего лункого, 
на местцы ero Ивая Хребтовий Богурияския, писар замку Лункого.

Пришодчи перед мене подданыя его кролевскоя млсти на яма Мартия 
Василеви^ и Сач йстапкови*/, мещане берестияскиє, жаловали и соповедали 
тые собычаее, и ж дея:

Скупили есмо волов тридцат и содного, сот которых, дея, дали есмо 
мыто кролевское на коморы Жеславскоя мытнику жеславскому Майру Зраи- 
ловичу, жиду жеславскому, на што и квит под печатю его в себе маючи 
показовал. А потое, дея, выехалши з Жеславлд, купилихмо два волы, сот 
которых, приехалши тут до Луцка, давали есмо мыто. Ино пая Федор,
братани^ ключника лункого пна Ивана Борзобогатого Красеньского, сот 
тых двох волов мыта в нас не брал и тые вси тридцат и три волы загамо- 
вал, х о т а ч и  сот тых всих волов мыта, чого мы по двакрот платити невия- 
ны, бо дея есмо на коморы Жеславскоя мыто дали сот тридцати волов и сот 
одного.

А и ж волы загамованы, просили, абы то было записано.
А так я тую жалобу и соповедаяе их до книг замковыхъ записатя ка

залъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. I, спр. 4 .— Арк. 78. Оригінал.

и в У ста л у зе
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№ 72

1563 р., січня 6. Луцьк — СВІДЧЕННЯ ВИЖА ПРО НАПАД НА РИНКУ 
В м. ДУБРОВИЦІ НА СЛУГУ ВОЛОДИМИРСЬКОГО ГОРОДНИЧОГО 

МИХАЙЛА КОЗИНСЬКОГО І ЗАХОПЛЕННЯ В НЬОГО ГРОШЕЙ, 
ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ МЕДУ І ХУТЕР

Того ж мсца гєявара шостого дна

Пришодчи перед мене, Бориса Ивановича Сову, подстаростєго луцкого
ви ж з урдду замку Луцкого, сот мене даньш на справы єго млсти паяу Ми
хайлу ТиХНОВИЧу КоЗИЯСКОМу, ГОроднИЧОМу ВОЛОДИМЄ/?СКОМу, ЗЄМАНИЯ
гсдрьския повѣту Луцкого Юско Тимошин ГулАлницкия тыми словы со- 
знал, и ж:

тих часос мсца гєявара третєго дна, в неделю, служебники пана Ели- 
зара Петровича Мылского на има Добриялосския а Иваяко Егиш Кри-
жєлосския, з ыяшими слугами и с поддаяными пна Елизаровыми, за роска-
заяемъ пана своего служебника єго млсти пна Михаяла Козияского на и м а  
Федора Костюковича в Дубровицы на рыяку збили, змо/?довали и, моцно 
кгвалтомъ в з а в ш и  єго, до вєзєяя пана своего сосадиля. Которыя Фєдор по-
вєдил бытя передо мною, вижож, на тот  час пнзєя пна єго млсти, которыя 
ему даны дла скуповаяя волос, меду прєсного и звѣру косматого, на лисицы 
и на куницы, в него на тот  час взатых, двѣсте талдрос: сто золотые чи/?во- 
ныя, а монеты пдтнадцат коп  грошєя.

А та/с я тоє вижово сознаяе в книги замковыя записати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 5 .— Арк. 9 зв. Оригінал.

№ 73

1563 р., травня 13. Луцьк.— СКАРГА ВІД ІМЕНІ СПРАВДІ 
МИТ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ВАСИЛЯ ЗАГОРОВСЬКОГО 

НА КН. ОВДОТІЮ МАТВІЙОВУ ЧЕТВЕРТЕНСЬКУ ПРО ВІДМОВУ 
СПУСТИТИ СВІЙ НАПЛАВНИЙ МЛИН НА р. СТИРІ ПІД ЧЕТВЕРТНЕЮ, 

ВНАСЛІДОК ЧОГО ПІСЛЯ ЗІТКНЕННЯ З НИМ ЗАТОНУЛА ОДНА 
З КОМ’ЯГ ЗІ ЗБІЖЖЯМ І ПРОДОВОЛЬСТВОМ, ТРАНСПОРТОВАНИМИ 

ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКОГО ЗАМКУ

Того ж мсца мая 13 дна

В небытности пна Бориса Ивановича Совы, подстаростєго лункого, 
на тот час будучи на местцы єго Воитєх Красосския.

Пришодчи до мене служебник пна Василя Петровича Загоросского, 
спрасцы поборос и мыт гсдрьскил; земли Волыяское, на има Аядрєя с Хвє-
дорож Пиячукож жаловали на кнгню Есдотю Матфєєвую Чєтвєртєяскую, 
ооповєдаючи тьш ообычаеж, и ж дєя:

вчорашнєго дна в середу, мсца мая второгонадцат дна, ишли комаги 
его кролєсскоє млсти з Луцка до Києва со збожемъ и з ыяшими живностами 
на спижоваяє замку Києсского. // Также, дєя, во имеяю кнгни Матфєєвоя 1 *

А Виправлено з Матфєевая.
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Четвертый стонула комдга, а то дла тое причины, и ж кнгна Матфеевая Чет- 
вертеяская млына своего Четве/?теяского, на Стыру маючого на лодя*,
сотпуститя не казала, со што, дея, служебни/с пна Загоровского ходил з ли-

ГѴ/
стомъ безмытньш до ее млсти кнгни Матфеевое Четвертеяское, просдяя, 
абы млыя сотпустити и дорогу доброволную вчинити казала. А кнагина

Матфеевая соному служебнику пна Загоровского перед служебникож пна 
Каспора Стужияского, ротмистра киевского, Иванож а перед поддаяньш
гсдрьскиж 2_Киевского“ 2 на има Хавкомъ й /?манинож сотказала тьш собы- 
чаеж, и ж д ея: «Я млына своего дла ты* комагъ королевски* сотпускати 
не кажу. Пускаяте, дея, собе комаги через ram». Qhh, дея, сами млыя сот-
пускати были пришли и комдгаж ити казаля. Тогды, дея, кнгни Матфее- 
вая, закликавши кгвалту во имеяю своеж Четвертий, сот млына того слу
жебника пна Загоровского и комАжников сотбила. А комаги, дея, в тот час 
до млына пришли, внимаючи 3, же млыя сотпущоя. И ув оноя тривозе в за- 
мешаяю комАз одна комдга пришла под колесо и стонула, за которую дано 
иіевт коя грошея. В котороя, дея, комдзе было збоэ/ся пдтдесдт ма^ а муки 
осмъ мац, пшона маца, маса 4 два полти, куплены* за полкопы и за два 
гроши, а ияши* стравны* речея за полкопы грошея, котлов два, купленыхъ 
за полкопы грошея. И в тоя же, дея, комдзе стонула скрияка с пиназми

поддаяного гвдрьского Федора Пиячукова, в котороя, дея, было на тот
чав соро/с коя грошея, а молодецки* пнзея сеждесдт грошея. Ку тому, дея, 
отонуло кошул, сокир, ру*шиков, собуви и ияшихъ дробны* речея, того 
всего за полкопы грошея. А то са, дея, тыя вси шкоды дла того стали, и ж
ее млвт кнгни Матфеевая Четвертеяская за листож безмытньш сот пна 
Василя Загоровского с побору луцкого под печатю поборовою не казала 
и не допустила млына сотпустити на дорозе и гостияцу доброволномъ.

И просил служебни/с пна Василя Загоровского именеж пна своего, абы 
то было записано.

А та/с я тую жалобу и соповедаяе и* в книги замковые записати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 5 .— Арк. 66 зв .— 67. Оригінал.

№ 74

1563 р., червня 13. Луцьк .— СКАРГА КУПЦЯ 
З КАФИ ТЕМІРА ГРЕЧАНИНА НА ХОРЛУПСЬКОГО УРЯДНИКА 

МАЄТКУ ЛУЦЬКОГО І ОСТРОЗЬКОГО ВЛАДИКИ 
МАРКА ЖОРАВНИЦЬКОГО ПРО НАПАД І ПОГРАБУВАННЯ 
ПІД ЧАС ПЕРЕЇЗДУ З ЛУЦЬКА НА ОСТРОЗЬКИЙ ЯРМАРОК

Того ж мбца июна 13 дна

Пришодчи перед мене, Бориса Ивановича Сову, подстаростего лун
кого, купе^ цар а ту/?ского с Кафы на има Тиме/? Гречания жаловал и сопо- 
ведал тьш собычаеж, и ж дея:

«Ты* часоб у четвергъ прошлыя, июна дєсатого дна, ехал есми до Qct- 
рога на ярмарок водлуг давноє волности ггдря королА его млсти, и ж вже

2—2 мєста Києвского
3 мнимаючи
4 мяса
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Запис у актовій книзі: ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 25, on. 1, спр. 5, арк. 86.



тут, в земли єго кролєвскоє млвти, сот колкадєсдт лет гостимо. То пак,
дєя, врддни/с єго млвти пна Марка Василевича Жоравницкого, владыки лу
нкого и сострозкого, хорлопския на и м а  Левко з служєбникажя своими са- 
мочєтвєрть, з сагаядаки и з саблдми перенесши мене на доброволноя доро- 
зє, на пєрєдмєвти Луцкомъ, не маючи до мене жадное потребы, содно мо^но 
кгвалтож мене самого збил, сторсовал, шлик лиси я з головы моєє зорвалъ, 
а потож з луков на мене стрєлдти казал, ажє-ж, дєя, перед нижя, на кони
своєж заледвы до двора єго млвти пна Григоря Гулевичова вте/сши, через 
плот ув огород вскочил. И в тот, дєя, чав при тож бою и яко-ж перед 
ними втєкал згинуло ми с чєрєсож двѣсте золотые чирвоных, а товариша, 
дєя, могго та/сжє самого збили, сторсовали и ша/гку с него, за которою, дєя, 
было дєсдт грошей литовских, з него збили. Та/с же, дєя, потож толко содно
шлы/с моя подворнику пна Гулєвичовому Павлу сотдали. И кгды бы, дєя,
не тот Павєл их в тож гамовал, сони бы нав, и таж, у дворе его млвти пна Гу- 
левичовож, на смерть позабивали».

Што тотъ купецъ цард турского с Кафы Тимер Гречанинъ того ж ча
су заразож то передо мною соповедал, а тую шкоду свою быти меновалъ и, 
х о т а ч и  со то мовити, просилъ, абы то было записано.

А такъ я тую жалобу и соповедаяе его в книги замковые записать казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 5.— Арк. 86. Оригінал.

№ 75

1563 р., вересня 23. Луцьк.— СКАРГА КУПЦЯ 
З КАФИ ІВАНЕСА ОРМЯНИНА, ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВИЖА,

НА ЯНА КУХМІСТРОВИЧА-ДОРОГОСТАЙСЬКОГО 
ПРО ПОГРАБУВАННЯ ЙОГО В ДОРОГОСТАЯХ 

ПІД ПРИВОДОМ НЕСПЛАТИ ГРЕБЕЛЬНОГО МИТА

Того ж мвца сєятєбра 23 дна

В небытности пана Бориса Ивановича, Совы, подстаровтєго лункого, 
на тот чав будучи на месцы єго Воятехъ Красовския.

Приходил до мене на врад замку Лункого купєц цесара турє^кого на 
я м а  Иванисъ £2рмдния з  Кафы, жалуючи и соповєдаютг на пана Яна Ку*- 
мистровича Дорогостаяского тымъ собычаемъ, и ж дєя:

«Єдучи мне за листомъ єго кролєвскоє млвтя с товари своими с По- 
долского Камєяца тых часов у волторокъ прошлыя, мвца сєятєбра
двадцат первого д н а , єхал есми сот его млвти // к н з а  Костєятина Костєя- 
тиновича, воеводы києвского, з Дубна до Лу^ка дорогою доброволною че
рез Дорогостаи. И таж, дєя, в Дорогостаєх: формая дал мыто грєбелноє сот 
воза накладного и com друго 1 порожнєго два гроши служебнику пана Яно
ву, и єхали есмо через село, а потомъ, уехавъши в дуброву, почали есмо ко
ни кормити. То пак, дєя, панъ Янъ Кухмистрови^ Дорогостаяския з слугами 
своими, погонивши мене на доброволноя дорозе, м о і( но  кгвалтомъ, розбоя- 
ныж собычаемъ мене самого соромотил и, добывши корда, бити м а  хотєл. 
Тажжє в з а л  у мене з ру/с моих к о н а  моєго бурого находого з седломъ, а на 
сєдлє была торба, в котороя, дєя, было сто и двадцат золотыхъ чирвоныхъ

1 другого
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а талдровъ сто тридцаm и семъ. Также, дея, то взазши, до имеяя своего по- 
ехалъ».

Д ла чого ж  Иванисъ йрмдния, хотачи со т о м  до пана Яна Дорогостая-
ского слати, брал у мене вижож служебника пана подстаростего на яма 
Ждана КгабриАловича Бортнове^кого. Которы ви ж  тамъ былъ, соттолА 
приехал и, ставши передо мною, до книг замковыя тыми слово * 1 2 созналъ, иж: 

«Служебникъ Иванисог йрмАнинов на яма Сефер при мне, вижу врд- 
довомъ, и при стороне, знашодши пана Яна Дорогостаяского в дворе До- 
рогостаяскомъ, пытал его, дла которое причины в пана его во Иваниса кона

з седлож, с торбою и с пнзми взал. А пая Янъ Куямистрови^ повѣдил, и ж: 
«Кона взалъ за промыту, бо, дєя, через имеяе мое ехали, а мыта не дали. 
Я дея, за то кона взалъ и того, дея, теперечи жалую, што есми возоз его 
не побрал». На то служебникъ Иванисовъ повидил, и ж  дали служебнику 
его мыто гребенное два гроши. А за тымъ пая Я я Куямистрови^ соного слу
жебника Иванисова стал соромотитя и б и т и  хотел, также того кона и ни 
жадныя речея не вернул. Што служебник Иванисоз мною, вижомъ врддо- 
вымъ, и стороною сосветчилъ».

И просил Иванисъ йрмдния, абы то было записано.
А та/с я тую жалобу, соповедаяе его и вижово сознаяе в книги замковые 

записати казалъ.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 5 .— Арк. 160, 160 зв. Оригінал.

№  76

1563 р., не пізніше листопада 8 х. Вільно.— ВИТЯГ 3 ЛИСТА ПІДСКАРБІЯ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ОСТАФІЯ ВОЛОВИЧА 

ДО ЛУЦЬКИХ МИТНИКІВ ПРО РОЗМІР МИТНИХ ЗБОРІВ 
ІЗ ВКАЗАНИХ ТОВАРІВ0

... Q m  гарнъца вина рыяского пнзея чотыры, сот  фасы пива кгдая- 
ского грошея шестнадцат; сот  бо^ки пива того ж  грошея шесть; сот  кварты
горелки пнзея пать; сот камена перцу грошея двадцат па/л а пнзея па/я;
<£>т фуята перъцу пнзея сосмь; сот  фунъта ияберу пнзея сосмь; сот фуята 
гвоздикой грошъ содинъ; сот  фунта кгалкгану грошъ содинъ; сот  фунта ша
франу грошея два; сот  камена конару цукру грошея чотыри; сот  камена 
томасу цукру грошея два.

А сот скур зверияныя, то г с т  лосея, медвежея, зубриное, солеяи, сер- 
ниное и иныхъ всакия зверияныя скур, и т гж  (й т  соливы, фарбъ 2, совощу 
и иныя дробныя речея крамныя и купе^кия, и соm косматыя товарові собо- 
лея, кунъ, рысея, лисовъ, волковъ, белокъ, сибѣрок, росома/с, также со m 
всия едвабныя речея 3 и злотоглавов, крамныя речея и товаров, и со m сукоя, 
которые дороя/шіие, ни ж люяскиє або порпорыяя, водле шацуяку — сот 
копы по три гроши.

А сот локта сукна порпорыяну пнзея пать; со m локта сукна люяского 
пнзея чотыри; со m сукна колътрышу мышияского и цвиковъского co m лок-,
та по два пнзи, а сот подлеяшия сукоя — по содному пнзю; а сот желѣза.

2 СЛОВЫ
1 Датовано за часом запису до луцьких книг (ф. 25, on. 1, спр. 5, арк. 217 зв.).
2 Літера ф виправлена з в.
8 Літера е виправлена з и.
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Герб Белзького воєводства. Герб Брацлавського воєводства.

мѣди и всего того, што ку стрелбе и вояне налєжи/П, Н8 повияни ничого 
платити.

А тот побор черезъ побо/щовъ выбирая бы/пя мае/n на литовскую личбу 
по тому, яко вышея (описано...
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 5 .— Арк. 218. Засвідчена копія. Опубл.: Памятники* 
изданные Киевской комиссией для разбора древних актов.— Киев, 1897.— Т. 2, отд. 2. Прило- 
жение.— С. 556—557.

№  77

1564 р., січня ЗО. Луцьк.— ЗАЯВА ЛЬВІВСЬКОГО КУПЦЯ 
ЯЦЬКА СТЕЦКОВИЧА ПРО ПЕРЕУСТУПКУ НИМ ГОРОДЕЛЬСЬКОМУ 

КУПЦЮ АНДРІЮ КОНЧИЛУ ПРАВА НА ВИПАЛЕННЯ ПОПЕЛУ
в котовській ПУЩІ, законтрактованій у київського

ВОЄВОДИ КН. КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО 

Того ж мвца геявара ЗО дна

Пришодчи и постановившисА сочєвисто в замку гвдрьскож Луцкомъ 
передо мною, Аядреемъ Ивановичож Русиномъ, подстаростиж луцкимъ, 
пая Яцко Стецкови*/ зо Лвова соповєдал и сознал тьш собычаеж, и ж дея:

«Я, будучи чоловекомъ купецкимъ, веду гаядел водле мощности своеє 
з давны* ле/n. Где ж дея и ты* часов року прошлого, под леты божего наро-
жеяя тисдча па/псо/п шес/пдесА/п третего, закупил есми у его МЛвТИ КНЗА 
Костеятина Костеятиновича Йстрозского, воеводы киевского, маршалка
земли Волыяское, старосты володимерского, пущу имеяя его млвти Котов
скую на триста лаштов попелу, каждыя лаштъ по три золоты* чирвоны*,. 
которыя попєл, тую триста лаштов, уж е есми на ро/с, в церокрафе ©писаныя*
его млвти кнзю Костеятину, воеводе киевскому, сполна девА/ncoт золотыя 
ЧИ/7ВОНЫ* заплативши, робо/яниками и воимъ 1 накладок своимъ в тоя

1 всимъ
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пущи Котовской пали та почал, и вже єго досыт немало нароблено. Едно
и ж будучи я винен нѣкоторую суму пнзеи пану Андрею Куячилу, мещанину
городелскому, и ку тому теж маючи перед собою некоторыс пилнєяшиє а

'— - — /
прилеглые справы свои, прото ж я водле сораяды его млсти кнза Костеяти- 
на, воеводы киевского, тую всю триста двадцат лаштов и содея лаштъ по
пелу смалцованого и фалбы з будамиа, з шафары, з роботниками и зо всими
наклады своими спустил есми за певную суму пнзеи пану Андрею Куячилу, 
мещанину городелскому, которыя также за поступеяемъ моимъ и за церок-
графож его млсти кнза Костеятина, воеводы киевского, в тоя пущи Котов
ской мае/72 попелы робити до выпалеяя тыя треясот лая/тов двадцати и о д 
ного ланіту попелу и во всемъ са так заховати мает, яко на церокграфе е ст
описано, бо, дея, вже за то мене о т пна Андрея Куячила вса сума сполна 
до рук моих пришла, а я ему заразомъ в пущи Котовской попелы смалцо- 
ваные и фалбу з будами, з роботниками и зо всимъ на все в моц и влад-
ноетъ его поступил. И то перед твоею млстю, пане подстаростия, на врдде
' - w

гсдрьскомъ вызнаваю».
Где тут же стоячи передо мною в замку, и церокграфъ его млсти кнза 

Костеятина, воеводы киевского, пану Андрею Куячилу дал. И просил пая 
Я^ко Сте^ковия, абы то было записано.

А так я тое очевистое оповедаяе и доброволноє сознаяє єго до книг 
замковыя записати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 6 .— Арк. 12 зв. Оригінал.

№ 78

1564 р., лютого 23. Луцьк.—  СКАРГА ОСТРОЗЬКОГО КУПЦЯ 
ГРИЦЬКА ЩУРОВИЧА НА ЛУЦЬКИХ МИТНИКІВ ПРО НЕЗАКОННУ 

КОНФІСКАЦІЮ ЗАКУПЛЕНИХ У ЛЮ БЛІНІ ТОВАРІВ ВСУПЕРЕЧ КВИТУ 
НА СПЛАТУ МИТА, ВИДАНОМУ ВОЛОДИМИРСЬКОЮ МИТНОЮ КОМОРОЮ

Лѣт. Бо ж. наро ж. 1564, мсца фєвралд 23 дна

В небытности пна Андрея Ивановича Русина, подстаростєго лункого, на 
тот час будучи на местцы єго Воитєя Красовскин.

Приходил до мене подданыя єє млсти кнгни Илиное Костєятиновича
йстрозкоє, кнгни Беаты с Костелъца, на имя Гримко Щурєви^, мєщания 
сострозския, жалуючи и соповєдаючи тьш собычаеж, и ж дєя:

«Был есми в Люблинє на ярмарку и таж, дея, есми водлє убозства 
СВОЄГО ЯКО ЧОЛОВЄ/С ТО/7ГОВНЫИ накупилъ сукон, шапок, ножов и ияшия 
крама/?ския рєчея, ку тому теж бѣлого желѣза и покосту. А таж же, дея,
в Люблинє будучи, шафа/? єе млсти кнгни Илиное, панєє моєє млстивоє,
пан Каспо/?, купивши // на потребу кнгни єє млсти полкамєнд пє/?цу а 
фуя/п шафрану, дал ми на воз моя, и самъ, дєя, без мєшкаяя 1 мелъ за жною 
выехати. Так же, дєя, мя пая Каспоръ и до сия часов не погонилъ, а я, дєя, 
едучи с товарож своимъ через Володимє/?, на коморы Володимє/?скоя мыто
сот товару своего дал и тот перецъ, и шєфрая шафара кнгни еє млсти мыт
нику и побо/?цє володимє/?скому соповєдал. Qh, дея, мне и квит, по-жидов-

х (омєшкаяя?
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ску писаньш, да л с которьш, д ея, квито м тєпєрєчи ту т до Луцка приєхав- 
ши, шолъ єсми до мытниковъ и поборцов лунких, то ест до Давыда Марко
вича и до его товарыша, тот квитъ володимерския показовал и соньш перє^
и фу нт шафрану, которьш мнє на воз моя пая Кавпор, шафар кнгни єє млст,
да л, имъ соповедал. То пая, дєя, тые мытники луцкиг нинешнего дна, скоро 
тот квит вычитавши, повєдили, же дєя: «Ты тот пере^ и шафрая промы- 
тил, бо дея у квите не написано». Тая же, дея, заразом собравшися с помощ
никами своими и пришобчи моцно кгвалтож на господу мою до Самояла Бол- 
гака, воз моя з суяны и зо всими крамарскими речами, с трема коями з уз
дами, зъ шлеями, з сгдлом, з опаячою, тая тгж топг игргц и шефрая побрали. 
В которож, дєя, возе моемъ было пдт поставов суяна муравского, а чотыри 
поставы суяна швебедияского, штучка бархану, папери полризы, шапоя 
полчетверты копы, фаска покосту, ножи, бел, желѣзо бѣлое, сливокъ два 
камени и ияшия крамарския дробныя речея досытъ немало, к тому повтел, 
сабля вгорская набчая турскоя роботы, кошули, сокира. Йвадея собного 
з другимъ взали всего болшея ста коя грошея. Которыя, дея, всия речея 
своихъ, што на тол* возе было, реястръ меновите написаныя в себе маю и 
часу потребы на праве положити хочу. Таяже, дея, все мытники луцкие 
до себе побравши, мнє обдали 2 ия вернути не хочут, и квит володимерския 
ДО себе ВЗАЛИ.

И просил Грицко Щурович, мещания сострозския, абы то было записано*

Вид Любліна. Гравюра XVI ст.

2 (оддати
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А так я тую жалобу и соповєдаяє єго в книги зажковые записати казал 
и выпио с книг под пєчатю моєю єму на то дал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 6 .— Арк. 21—22. Оригінал.

№ 79

1564 р., квітня 24. Луцьк.—  СКАРГА ПІНСЬКИХ КУПЦІВ 
ІВАНА ІСАЄВИЧА, ІВАНА КОЗОРІЗОВИЧА І ДЕМЕШКА 

КОЗЛЯКОВСЬКОГО, ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВИЖА,
НА ГОСПОДАРСЬКОГО ДВОРЯНИНА ПАВЛА ОРАНСЬКОГО 

ПРО КОНФІСКАЦІЮ В ЛУЦЬКУ НА ПОТРЕБИ ДЕРЖАВНОГО СКАРБУ 
ЇХНІХ КОМ’ЯГ, ПОСЛАНИХ З ПІНСЬКА НА ВОЛИНЬ ЗА СІЛЛЮ

Того ою моца априлд 24 дня
Приходили до мене, Андрея Ивановича Русина, подстаростєго лункого,

подданные годрскиє на яма Ивая Исаєви^, Ивая Козорѣзовичъ а Демешко 
К озлаковския, мєщанє пияскиє, жалуючи и соповєдаю*ш тымъ обычаемъ, 
и ж дея:

«Мєщанє пияскиє Сєяка Рацєви^, Йлєшко Козорѣзовичъ а Ивая Шєш- 
ни ,̂ содержавши собє з воятож пияскимъ и з ыяшими мещаны пияскижя
л и с т  доброволныя сот  єго велможъное млоти пна, пна йстафъя Воловича,
маршалка дворного, подскарбєго зємского, писара годрьского, старосты мо- 
гилєвского, на дєса/л комдг, которыми бы волно сол з Волына до Пияска
провадити, послали нас  т у т  до Лу^ка по сол чотырма комдгами за листомъ '—-
єго млоти пна йстафьевыж. И кгдыз/о єсмо тутъ до Луцка по сол приєхали, 
то па/с, дея, дворєния годрския пая Павелъ £2раяския, сами не вєдаємо, дла

которое причины, не дбаючи на л и с т  єго млоти пна Йстафъевъ, уздлъ в на с  11 
три комаги, то єот  комдгу Сєяка Рацєвича, другую комдгу Qлeшкa Козо- 
резовича, а третюю Ивана Шєяшича, толко, дея, наж содно комдгу зоставил, 
на чож, дея, маємо шкоды немалые».

И хота*ш со тож за листож єго м л с т и  пна £2стафъевыж до пна Павла
'—/

Яранского ити, браля в мене з урдду замку годрьского Лункого вижож
служебника моего Матфєд ШирєА, которыя ви ж з ними в пна Павла йрая-, 
ского бывши, со/тгтолА пришол и, ставши передо жною, до книг зажковых 
тьшя словы сознал, и ж:

«Мєщанє пияскиє Ивая Исаєвшг, Ивая Козорѣзовшг а Демешко Козлдков- 
ския, знашодчи пна Павла йраяского в господе єго, то єот в до м у  пна Г р щ к а  

Посолеяка, просиля пна йраяского, абы иж комаги поворочал. И л и с т  єго
'Х̂  /Х̂
млвти пна маршалка, подскарбєго зємского, под пєчатю и с подписож руки 
ero м л с т и  єму даваля. Тогды пая Павєл йраяския повєдил: «Вже, дея, я
тот  л и с т  его м л с т и  пна йстафъев в рукахъ своих мел и прочитал, але, дея, 
важ жадны ж собычаеж ты* комагъ не верну, бо-ж ихъ побрал на властивую
потребу его кролевское м л с т и , хота я̂ на и и х  за росказаяемъ годрьскиж 
збоже до зажков украяныя провадитя, бо вже, дея, збоя/оА накуплено, а 
комдг достатчитя не могу. Я дея с той причины комаги побрал, а готов 
єсми важ со т  н и х  наяму датя чотыри копы грошея, сот  к а ж д о г  комаги по

-”Х>
©смидесАдл грошей литобскил'». И заразож  давал имъ пнзи, але (они бр атм
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не хоте ля, повєдаючи, и ж: «Мы ту т пришли с комдгажя чужими, а не 
своими».

Где при вижовож сознаяю и самъ пая Павєл йраяския, пришодчи в за
мокъ, давал имъ передо жною со/я трох комдг наяму чотыри копы грошея 
литовских, н и ж л и  еони брати не хотєля, и ж, дея, мы не смєєж со/я чужих 
комдг наяму брати, бо мы люде на чужих комдгах быля по сол посланы за
листож єго млет пна йвтафъевыж. Также соных пнзєя сот пна йраяского 
не браля.

И просиля, абы то было записано.
А та/с я тую жалобу, соповедаяє их и вижово сознаяє в книги замковые 

записа/яя казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 6 .— Арк. 64 зв .— 65. Оригінал.

№  80

1564 ржовтня 27. Луцьк.—  З А Я В А  ГО СП О ДАРСЬКО ГО  Д В О Р Я Н И Н А  
В А С И Л Я  ЗА Г О РО В С Ь К О Г О , П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н А  С В ІД Ч Е Н Н Я М  В И Ж А ,

П РО  П А Д ІЖ  У  П А Р Т ІЇ В О Л ІВ , З А К У П Л Е Н ІЙ  Н А  Д Е Р Ж А В Н І  
П О Т Р Е Б И  Н А  В О Л И Н І, П ІД  Ч АС П Е Р Е Г О Н У  Д О  М ІН С Ь К А

Того ж меца соктебра 27 дна в суботу
Присылал до мене, Аядрєя Ивановича Русина, подстаростєго лун

кого, пая Василєя ero млет Петровим Загоровския, дворєния єго кролєв-
скоє млети, соповєдаючи, и ж:

«За росказаяемъ велемовного пна єго млети, пна йстафъя Воловича,
маршалка двоєного, подскарбєго земского, писара гсдрьского, старосты 
могилевъекого, скупил дея єсми на потребу єго 1_кролевскую млст~1 колко 
сот быдла, то ест волог и яловицъ, которое, дея, быдло было ховано черезъ 
всю зиму у ВОЛОСТИ КреМАНЄЦКОЯ. А ТЄПЄ/7, дея, тое быдло женуть сот Кре- 
мднъца а ж до Меяска, межи которыми, дея, волы немало быдла хфорого, а 
ияшие, дея, вже еще на мєв/яцу в Кремдяцу поздыхали. А тые, которые, дея, 
тепер волы хорые гст, не вемъ, єс/пли на такъ неблизкую дорогу до Меяска 
про такъ тджкую фору заяти могуть, якожъ, дея, и тепер со/яєхал єсми в 
стаде одного вола вчорнерабого велми форого, которыя з мев/яца рушитисд
не МОЖЄ/72».

Д ла чого ж на об в о ж ея е и на огл едан ъ е тыхъ волов хворы х / /  его млеть

пая Василєя Загоровския брал у мене вижомъ служебника его млети кнза 
старостина на яма Павла Невишского, которыя виж тамъ был и, ставши 
передо мною, до книг замковыхъ тьшя словы сознал, иж:

«Пая Василєя Загоровския посылал зо мною служебника своего Ма- 
нояла Йстафъевича до стада волов, которое стадо знашли есмо недалеко 
Лу^ка, на земли Боротияскоя пасучи. Тамъже в томъ стаде за показоваяемъ 
воловцовъ и соного служебника собачил есми воловъ велми хворыхъ па/я- 
надца/я, которые в дорогу далекую не вѣдаю, естли заяду/я, и тамже, не
далеко того стада, видел есми вола зъдохълого вчорне-рабого под па/янож

гвдрьскиж, которого служебъникъ пна Загоровского Манояло при мне, 
вижу врАдовомъ, казал соблупи/яя и скуру за собою вза/яя казал». *

кролевскои млсти
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И просил служєбни/с єго млсти пна Загоробского Манояло именемъ 
пна своего, абы то было записано.

А тая я тое еоповєдаяє и вижово сознаяє в книги замковые записати 
казал.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 6 .— Арк. 240 зв .— 241. Оригінал.

№  81

1565 р., лютого 10. Луцьк.—  Д Е К Р Е Т  Л У Ц Ь К О Г О  П ІД С Т А РО С Т И  
П РО  П Е Р Е Д А Ч У  Н А  П О Р У К И  С Л У Ж Е Б Н И К У  В ІЛ Е Н С Ь К О Г О  Н А М ІС Н И К А  
А Ф Е Н Д ІЮ  Т А Х Т А М И Ш О В И Ч У  Д В О Х  Г Р Е К ІВ  —  К У П Ц ІВ  ІЗ  Т Р А П Е З У Н Д А , 

З В И Н У В А Ч Е Н И Х  У В И ЇЗ Д І З  В ІЛ Ь Н А  Д О  Л У Ц Ь К А  
Б Е З  П О П Е Р Е Д Н Ь О Ї С П Л А Т И  С В О ЇХ  Б О Р Г ІВ

Року 65, мца фєвралд дєсатого дна

Пришодчи на врдд ггдрьския до мене, Аядрєя Ивановича Русина, 
подстаростєго лункого, послане^ радцы вилеяского пна Зєнобя Зарецкого
на яма Сафдя Татария за листомъ ясневелъмоэ/еного пна его млсти пна Ми
кол ая Радивила, воеводы вилеяского, ма/?шалка земского, каясрелд [!]
Великого кнзьства Литовского, старосты бєрєстєяского и ковеяского, и за
листомъ пна Ивана его млсти Зарецкого, скардного 1 его кролєвское млсти, 
соповедал, ижъ:

поддаяные цесара турецкого на яма Юрея а Минула, трекове с Трє-
пизона, составши вияни немалую суму пнзея радцы виленъскому пну Зє- 
нобю Зарецкому, з миста Виленъского втекли, которые тутъ в мѣсте Луц
комъ погонил.

И взавши у мене вижомъ служебника моєго Грибка Тимошича Гулдл- 
ницкого, ходил по тыя грєкоб до господы в домъ Мартиновъ, намєстника
его млсти владыки луцкого и сострозского пна Ма/жа Жоравницкого. Тогды 
того ж часу тые грекови, Юрея а Минула, пришодчи перед мене и выслу- 
хавши листоб, за ними писаныя, поведили, и ж дєя:

«Мы пну Зенобю Зарецкому ничого не вияни и з Вилни, дєя, єсмо не 
втекаля, але явне выехали». На што и выпись с книг намєстника вилея
ского передо мною показовали, в которомъ значи/л, и ж сони на рокъ зложо- 
ныя перед ним ca становиля, хотачи ca пану Зеновъю Зарецкому усправєд- 
ливитя, через денъ пилность чинили, нижли, дея, пая Зєновея Зарєцкия 
на тот чаг самъ ку праву стати ани вмоцованого своего послати не хотєл.

Таяже-мъ я водлє писаяя листоб его млсти пна воеводы вилеяского и
пна Ивана Зарецкого и теж подлуг жалобы Сафдновы (одного грека, Ю/?я, 
в господе с коями и зо всими статки его приповедати казал, а другого гре
ка, Микулу, до казни сосадитя былъ дал и роя Сафъянови на вчинеяе спра
ведливости двѣ недели покъладал.

А потомъ в рыхломъ часе тыи грекове, намовившисд зъ Сафдномъ и
Афеядеемъ, служебникомъ намєстника вилеяского его млсти пна Гале- 
шаевымъ, повторе до мене пришли. Тая же ставши сочевисто Афядея Таф- 
тамышеви^ вызнал, и ж тыя еобудву грековъ с коями и зо всими статки взал

1 скарбного
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2~а Сафдна-2 на свою поруку, хотачи и х  у Вилни ку росправє поставити, 
на што єму и лист сво и да л, до чого и сами тые грекови, Юр єн а Минула,
признали, и ж маю т с нимъ до Вилни ехати и там ca єго млсти пну Зеносю 
Зарецкому всправедливити.

И просили собоя сторона, абы то было записано.
А та/с я тое сочевистоє соповєдаяе их в книги замковые записати казал.

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 7 .— Арк. Зізв Оригінал.

№  82

1565 р., лютого 26. Луцьк.—  С К А РГ А  Л У Ц Ь К И Х  М И Т Н И К ІВ  
Н А  О С Т РО ЗЬК О Г О  К У П Ц Я  ІВ А Н А  П Л Е С К А Ч А  П РО  Р Е Г У Л Я Р Н Е  

У Н И К Н Е Н Н Я  С П Л А Т И  М И Т Н И Х  П О Б О Р ІВ  Н А  Л У Ц Ь К ІЙ  М И Т Н И Ц І  
П Р И  П Е Р Е В Е З Е Н Н І Т О В А Р ІВ  Ч Е Р Е З  К О Р Д О Н И  В О Л И Н І; РЕЄС Т Р  

Т К А Н И Н , З Б Р О Ї, П О В С Т Я Н И Х  І Ш И Т И Х  В И Р О Б ІВ  ТА ІН Ш И Х  
Т О В А Р ІВ , К О Н Ф ІС К О В А Н И Х  Н А  Д В О Х  В О З А Х , З А Х О П Л Е Н И Х  
ІЗ К У П Е Ц Ь К О Ї В А Л К И  П Л Е С К А Ч А  В Р А Х У Н О К  С П Л А Т И  М ИТА

Лѣ/n. Ъож. нарож. 1565 року, мсца февралд 26 дна в нєдєлю

В небы/лности пна Андрея Ивановича Русина, подстаростєго лункого, 
в Луцку, в тот час на местцы єго будучи Воитехъ Красовскин, воро/пньш 
замку Лункого.

Приходили до мене мы/72ники коморы Луцкое Давыд Марковий а Юзефъ 
Якубович с товарыши своими, жалуючи и соповєдаючи на подданною ее
млсти кнея/ены сострозское, кнгни Беаты с Костелца, то есть на Ивана Пле
скача, мещанина сострозского, и ж ден:

соя вже непосоднокро/72 товары свои многие по я/?маркохъ заграничные 
продает, которые, ден, потаємне а безмытне за границу выпроважуе/п,
в чом ca, ден, com него на коморахъ мытные Скарбу его кролевское млсти 
великая шкода деетъ. Где ж, ден, и тыхъ часовъ недавно минулые то m исты н
Плескачъ, мещанинъ сострозскин, не давши мыта его кролевское млсти 
и не соповедавшисА на коморае мытные, товары свои немалые, яко сагай
даки, седла коштовные, сабли, рдды сострозское роботы, так теж и ияшие 
нѣкоторые речы за границу выпровадил, и то в Люблине на ярмарку те
перешнемъ спѢнажил, а иншин на товары мєнал, со чомъ, ден, мы достаточ
ную вѣдомос/72 маемо. И кгды ж, ден, вже теперешнихъ часос то m исты н 
Плескач з Люблина выехал, мы служебникос промытныхъ розослали гостин- 
цомъ стеречи, абы его могли где упасти. То па/с, ден, соя самъ не ведати ко
торою дорогою поехал, а два возы свои з сукны и з ыяшими речами в до-
рогу до йстрога пустил. Также, ден, соныи фо/?маны его дна вчорашнего 
в нєдєлю рано проехали были комору Луцкую, не соповедавшисА на коморе, 
а потомъ, ден, заехавши на передместъе Луцкое, поехали были в дорогу, 
нижли, ден, не доежчаючи Крупое, со m когось ca доведали, што на нихъ 
промытники стерегут, такъ са сони назад в Луцку вернули. За которыми, 
ден, промытники мытные з Острожца и з ыяшихъ селъ за ними гнали и по 
передмес/пю искали, а сони, ден, не идучи до Луцка, одно простою дорогою 
через Сты/? ажъ до манастыра Красноселского втекли. За которыми, ден, 
служебники промытные уследъ к манастыру прибегли и хотели заразом 
тые возы Плескачовы у промыте побрати, нижли, ден, игуменъ красносел-
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ския того имъ забороню* и соных возовъ брати недопустил, та/с же, де*/, сони 
сот возов прочъ з манастыра поєхали. А в тот, де//, час, скоро содно тые 
промытники до места приехали, тогды соные фо/?маны прислали до насъ
чоловека з листомъ наместника сатыевского пна Сабостияна Туровского, 
в которомъ пишеш, просдчи, абы тые возы были доброволне пропущоны, 
поведаючи на тых возехъ быти никоторые речи купецкиє в Люблине на
властные потребы его млсти пна // Ласкогоа, в которомъ, де//, листе жад
ные рече// меновите не сописано, толко згола просдчи, абы тые два возы 
за тымъ листомъ его были пропущоны. В которож, де//, листе єсть помылка 
явная, а то тою причиною, и ж де//: «Д ла лепшое веры и вѣдомости печат 
свою до того листу моего прикладаю и руку свою властную подписую». 
Йто ж, де//, толко печат неправе значная притиснена, а руки подписи нѣ 
маешъ. С чого ca, де//, зна*/над промыта показует.

Яко ж и то т  лист, на z/ma пна Сабостияна Туровского написаны//, 
передо мною на врдде покладали и был вычитая спочатку а ж до кояца, 
в которого листу толко печат, а подписи не маєш.

И хотачи мытники коморы Луцкое выше// менованые тыи возы, менуючи
быти промытою гсдрьскою, побрати, ВЗАЛИ в мене вижомъ з урдду замкового 
служебника моего Федора Стрелниковича, которыя вш/с тамъ бывши, сот- 
тола пришолъ и, ставши передо мною, до книг замковыхъ тыми словы со
зналъ, и ж:

«За послаяемъ мытникоз коморы Луцкое нинешнего дна, у понедѣлокъ,
служебники промытные старосты солыцкого пна Ма/?цина Кобылского ез- 
дили со мною, вижомъ врАДОвымъ, до манастыра Красноселского. И скоро 
есмо тамъ приехали, тогды есмо самого игумена в манастыре не застали, 
а форманы сom возовъ повтекали. Также сони два возы, скурами покритые, 
з манастыра вземши, тут  до места Лункого в домъ мытныя коями своими 
припровадиля и, не розвАзываючи тых возовъ, содно заразомъ послали до 
лаятвоита и до бурмистра, просдчи со двох верныхъ. А скоро два верные 
на яма Ясюта Миколаевичъ а Федор Скрипица в домъ мытныя вошли, тогды 
мытники луцкиє того ж часу при мне, вижу, и при тых двох поменеяныхъ 
присджникох перво содея воз розвезали И ВШЄЛАКИЄ речи, што на немъ было, 
восполо/с з нами согледаля, а потомъ и другия воз также розвезавши, всего 
пересмотрели и вшєлакиє речи сom мала и до велика на реястръ меновите 
списали».

Где тут же при вижовомъ сознаяю мытники луцкие Давыд а Юзефъ 
с товарыши своими тот реястръ передо мною покладали, просдчи, абы былъ 
вычитанъ и в книги замковые записанъ, которыя реястръ та/с са в собе 
мает:

<■—

«Лѣта Еожего нарожеяя тисеча // пдтсот шестдесдт патого, року мода
февралд двадцат шостого дна, в понедѣлокъ.

Реистръ дла памети двох возоз, на промыту забраных и при вижу замку 
Луцкого Федору Стрелниковичу, та/с тгж при двохъ присджникохъ мгот
скихъ, Ясютє Миколаєвичу а Федоре Скрипице, розвАзаныхъ и всих речея 
согледаныхъ, а то есть:

кгды первыя воз великия под скурою розвдзаяо, в томъ возе тые речи 
были: напе/?вея сосмъ поставовъ сукна люяского цветных, каразыи шгст 
поставовъ голубых, сукна дєбского чорного шест поставок, костеяского 
сукна чотыри поставы, полотна колеяского три штуки, штука полотна тол- 
стого слонового; к тому сѣдел, ажсамитомъ критых, с позолотою чотыри, 
сєдєл з малеваяемъ сафднож крытых три; до тых всѣхъ седел войлоковъ
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с кожицами чирвоными семъ; при томъ сагалдаков з луки, з лубъемъ три, 
а стрєл па/72 десдгаковъ и саблд (одна; на том же возе знашли мисъ ценовых 
пАтнадце/л; в том же возе знашли речел крамных немало, то есть: тафъ- 
туевъ чирвоныхъ па/72, а шостьш жолтыл, тебене/с малеваныхъ шестъ пар, 
зброл шитых бѣлых и чирвоных пдшнадцаш, послищъ из стрымены ш г с т  
пар, шапо/с чорныхъ и черленыхъ с колпаками ш г с т  ко л, папери па т  рызъ, 
гребенг и  оориховых три тахри, толсто/с простыхъ чернато/с чотыри, жил 
воловых два звазки , бичовъ возницких дратованых звазокъ, солова груда 
великая а стали тридцат  шту/с великихъ и малыхъ; на том же возе знашли 
клумо/с, в которомъ клумку газука чорного утерфину, лисами подшитая, 
соднорАДо/с блакитньш люлскил з шнурами, убрале блакитное люлское, 
дылѣя адамашки чо/шое. Тые всѣ речи были на одномъ возе, при которомъ 
были рогатина, сокира и два лалцуги невеликих а боклагъ.

А на другомъ возе знашли: бочку слив вгорскихъ, коробочку крохмалю 
невеликую, при томъ ооловени/с ценовыл, наливку и лихтари/с масазовьш 
а мису мѣденую и котело/с невеликил, боты сафАновые похожалые, череви- 
ков па/72 па/?; на том же возе знашли клумокъ с постелю, в которомъ было 
двѣ подушки а ковєрг ц  старьш; в том же клумку знашли // ножов великихъ 
вго/7скихъ два десдшки; при томъ т гж  знашли гуню бѣлую старую а двѣ 
полсти турецких простыхъ; в тых полстахъ знашли бѣлокъ подолских содил- 
надцат, заячинъ чотыри а дхора (одного и шали старые великие; к тому т гж  
спол великил ташовьш, которымъ слономъ тые всѣ речи были (обвиты; на 
том же возе были пилка малая и све/7дело/с тролчастыл».

А та к  я тую жалобу, соповеда н е  мытников луцких и вижово сознале 
в книги замковые записати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 7 .— Арк. 39—40 зв. Оригінал.

№  83

1565 р., квітня 13. Луцьк.— З А Я В А  К Н . О Л Е К С А Н Д Р А  С А Н Г У Ш К А  
П РО  Н Е В И Г О Т О В Л Е Н Н Я  В С Т РО К  В И П А Л Ю В А Н О Г О  У  Й ОГО  

С Т Е П А Н С Ь К И Х  Л ІС А Х  Б Е Р Е С Т Е Й С Ь К И М  М ІЩ А Н И Н О М  Ю НОСОМ П О П Е Л У , 
Я К И Й  П ІД Д А Н І С А Н Г У Ш К А  М АЛ И  Н А  700 В О З А Х  

В И В Е З Т И  Н А  Б Е Р Е Г  р. Б У Г А  Д Л Я  С П Л А В У

Того ж  мсца априлд 13 дна

Писал и присылал до мене, Алдрея Ивановича Русина, подстаростего 
луцкого, его млсть кнзь Алексалдро Алдрєеви^ Салкгушковича Коше/?с-
кил, маршалокъ гвдрьскил, жалуючи и ооповєдаючи на жида гвдрьского 
берестєлского Юноса  ̂ тымъ (обычаемъ, што ж  дел:

«Я змовил з ниж попел его, которыл (ол палиш в пущи Стєпалскол, з 
буд его поддалными своими, што бы мел с тых лєсов выпалишл, до берега до 
Буга вывезти року и тепер йдучого шес/лдесА/тг патого. А та/с, дел, и тыхъ 
часовъ, я посылал поддалных своихъ возов семъсо/тг, и кгды, дел, поддал- 
ныи мои по тот попелъ приехали, тогды, дел, шафар его будныл на лма 1 то
го попелу всего въ буде не зготовал, и што колвекъ был зготовал, то напо
ловину тых возовтолко попеломъ наложил, а другую половину, полчетверта- 
со/72 2 возов порожних, (олгпустил и кони з возы даремне перебил, и ку шкоде 1 2

1 Після слова в рядку пропуск, на якому вписано олівцем пізніший жарт: Каманин  
(І. М . Каманін — відомий український історик-архівіст, співробітник, згодом директор 
Центрального архіву давніх актів; помер 1921 р .).
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и накладу невинному тыя подданныя моихъ приправил». Которыя шкод 
подданныя своихъ на рєпстре меновитє в себе написанын бы ти ма ет и часу 
потребы на праве его положити хоч em. И тыми, ден, словы служебънику 
моему £2лехну Порддничу, которын над тыми подданными моими приста
вомъ был, сотказал: «Нехай, ден, тепер с тымъ попеломътые подданные кнза 
твоего єдут, што наложоно, бо, ден, еще иншин попелъ не зготованъ и не 
шмалцован, которын буду шмалцовати и в бочки забивати а ж 3 -по Вели-
цедни, пришъломъ свте рускомъ-3».

И дла часу пришлою прасного просил его млст, абы то было записано.
А та/с я тое соповедане его млсти до къниа замковыхъ записати казал.

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1* спр. 7 .— Арк. 70 зв. Оригінал.

№ 84

1565 р., травня 23. Луцьк.—  З А Я В А  В ІД  ІМ Е Н І Н А Г Л Я Д А Ч А  
З А  ЗБ О Р О М  М ИТ В О Л И Н С Ь К О Ї ЗЕ М Л І М А Р Т И Н А  К О Б И Л Ь С Ь К О Г О  
П РО  В ІД М О В У  М ІС Ц Е В И Х  У Р Я Д Н И К ІВ  В С Т А Н О В И Т И  М И Т Н И Ц І 

В О В Р У Ч І ТА Ж И Т О М И РІ Я К  в  « У К Р А ЇН Н И Х » М ІС Т А Х ,
Д Е  М И Т Н І З Б О Р И  Н Е  Д А Ю Т Ь  П Р И Б У Т К У

Року 65, мсца мад 23 дня
Пришодчи до мене, Андрея Ивановича Русина, подстаростего лункого,

/-Ѵ-/ -—/
служебни/с пна Мартина Кобылского, намєстника єго млсть велемовного
пна пна Миколая Радвила, воеводы вилєнского, сольщкого, на пма Ярош 
Станиславови*/ Камєнскин, соповедал тымъ собычаемъ, и ж д єн:

«Тыя часос недавно минулыя, 1—по Вєлицєдни третєє недєли-1 , я за
росказанемъ пана своєю, пна Мартина Кобылского, дворєнина гсдрьского
и заборцы  пром ы т гсдрьския в земли Волы нской, єздил єсми з служ ебником ъ  
МЫТНИКОС И ПОборЦОВЪ лу^кия Л ескомъ Елоновичомъ 3 листомъ его кролес-

ское млсти до кнза Андрѣя Тимофѣевича Капусты, старосты совручкого, 
зару^нымъ, абы сон в Овручомъ, мѣсте гсдрьскомъ, мытникомъ комору дер- 
жати и мыта гсдрьского брати и простерегати допустилъ. Тогды кнзь Анд
реи его млст Капуста, староста совру^кип, листъ его кролесское млсти под 
зарукою, тисачою копами грошей, вычитавши, мнѣ сотдалъ, а копѣю с того 
листа списаную собе взал и поведил тыми словы, и ж ден: «Я, яко та/с, ро/с 
мытникомъ был допустил, сони тут мыто брали. А теперечи мытникомъ в
Овручомъ бывати, мыта гсдрьского пилновати и брати не маешь с кого, 
бо, ден, тутъ мытникови на коморе вставивше лежати або мешкати нѣначомъ».
Та/с же ден кнзь Капуста, староста совручкии, не дбаючи на заруку гсдрь- 
скую, тамъ в Овручомъ коморы мети ани мыта брати и пилновати не допу
стилъ. Мы, ден, с тымъ сот кнза Капусты, старосты совруцького, сотехали. 

А потомъ ездили есмо до Житомира, // та/сже за листомъ его кролесское
млсти писанымъ, до кнза Романа, старосты житомирскою, а в небытности 
его млсти самого в Житомире и до подстаростего его тамошнею житомир-

3 3 після 22 квітня 
1—1 6— 12 травня
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ского. И кгдыж єсмо до Житомира приєхали, тогды-смо его млсти кнза 
Романа Саякгушковича, старосты житоми/?ского, на то/n час в Житомире
не знашли, содно подстаростего его житоми/?ского пна Петра Костюшковича
Хоболтосского, которому давали есмо листъ его кролесское млсти зару^- 
ньш, абы та/сже в Житомире мытнику на коморе тамошнее вставивше меш
кати и мыта гсдрьского пилновати дозволи л. То па к па я Петръ Костюш-
кови^, подстаростия, Хоболтосския, лист его кролесское млсти вычитавши 
и копѣю собе взавши, тыми словы сотказал: «Ту/л, дея, николи перед тымъ 
коморы мытное ани мытникос не бывало и тепгр не буде/n, бо, дея, то гст
мѣсто украиное, а нѣ с чого мыта гсдрьского брати». Так же ничого не 
дбаючи на лист его кролесское млсти и на заруку, в немъ сописаную, тиса- 
чы коп  грошей, коморы мытное тамъ мети ани мытнику мешкати не допу
стив и заборонил».

И хотачи Давыд Ма/жови^ а Юзефъ Якубовичъ, мытники лу^кие, то 
панож своимъ Давыду Шме/?левичу а Изаку Бродасце собдвити, и с тьш
до его млсти пна йстафья Воловича, ма/?шалка двойного, подска/?бего
земъского, писара гсдрьского, старосты могилесского, слати, просили, абы 
то было записано.

А та/с я тое соповедаяе и сознаяе служебника пна Кобылского Яроша 
Камєяского в книги замъковые записать казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 7.— Арк. 112 зв .— 113. Оригінал.

№ 85

1566 р., січня 29. Луцьк.—  В И З Н А Н И Й  Л ИС Т  
М И Х А Й Л А  С В Я Т К О В И Ч А -Х Р ІН Н И Ц Ь К О Г О  ІЗ З О Б О В ’Я З А Н Н Я М  

В И С Т А В И Т И  В Л А С Н И М  КОШ ТОМ  Н А  р. Б У Г  Д О  У С Т И Л У Г А  Ж И Т О , 
П Р О Д А Н Е  К Н . Л Ь В У  С А Н Г У Ш К У  З А  К О Н Т РА К Т О М

Я, Михаяло Свашкови  ̂ Хреяни^кия, вызнавамъ то сиж моимъ кви
там, и ж:

продал есми триста мац жита меры Володиме/?скоє по ддацати 1 гро-
шея литовский его велмо^ноя млсти кнзю Лву Саякгушковичу Коше/7- 
скому, и маю тую триста мац жита людми своими выстави/яя на березе ув 
Устилузе1 2 на час и рок певныя, 3~со Середопости приядучож в року шест-
десят семом~3, и шафару его млсти wmjxamu всю триста мацъ жита. В томъ 
мене, Михаяла СвАшковича Хреяни^кого, шафа/? его млсти магт квитоватя.

А гстли бых а, Михаяло Хреяницкия, на тот ро/с веръху 3 сописаныя 
трехсот мац жита людми 2 своими на берег не выставил и, тому сопису моему
досыяг не чинячи, час постановеяю вмешкал, то маю его млсти кнзю Лву 
Коше/?скому за коздую мацу жита заплатити по тому, по чому уво Кгдая- 
ску будє/n, не вымовъляючися никоторыми причинами та к прасными, яко 
и непрасными.

'---'
На то есми его млсти кнзю Лву Коше/?скому дал сес моя ли ст з моею 

влос/пною пєчатю. А при там были и тому свѣдоми его 2 млсть кнзь йста-
1 двадцати
2 Правлено.
3—3 9 березня
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ф ея Соколския, єго млет пая Петръ Х о м а /с, подстаростия луцкий. И про
сив есми их млети со приложєяє печатей, яко ж их м лет то на прозбу мою 
вчинили и пєчатя свои приложите рачили к тому моєму листу.

Писая в Луцку, року шєстдєсят семого4, меца гєявара двадцат
ДЄВЯТОГО ДНА.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 9 .— Арк. 34 зв. Засвідчена копія.

№ 86

1566 р., червня 19. Володимир.—  З ІЗ Н А Н Н Я  С В ІД К ІВ  
П РО  З ІТ К Н Е Н Н Я  Н А  р. Б У Г  П ІД  Б Е Р Е С Т Я М  П ІД  Ч А С  С П Л А В У  

Д О  Г Д А Н С Ь К А  Н А В А Н Т А Ж Е Н И Х  З Е Р Н О М  К О М ’Я Г , Ч А С Т И Н А  
З  Я К И Х  Н А Л Е Ж А Л А  В О Л И Н С ЬК И М  К У П Ц Я М  І Ш Л Я Х Т І

Мсца июна 19 дня
Пришєдчи на вряд замку гдрекого Володимє/?ского до мене, Якима Ва- 

силєвича, на тот час будучого на мєстцу єго млети пна Василя Гулевича, 
вояского и подстаростєго володямєрского, служєбни/с пна Михаяла Ела

'‘Ч/
Малияского, мариіалка єго кролєвскоє млети, Ивая Гри^ковия Радовифеия,
а служєбни/с пна Василя єго млети Гулевича, вояского и подстаростєго во- 
лодимєрского, Гримко Кичия, которыя на комдгах єго млети был, а бояри я
пна Хацка Чувата Туличовского Лаврия Лучин, которыя, дєя, с тьш Ива-

'-ч̂
нож пє/?вопомєнєньш на к о м а з и  пна Михаяла Єла был, кгды до Кгдаяска 
року тєпєрєшнєго шєетдєсАт шостого плынули, за пытаяемъ служебника
пна Малхєра // Валбаха Матыса Валбаха сами доброволнє а устнє передо 
мною тыми словы до книг замковыя вызнал \  и ж:

кгды, дєя, плынули єсмо тое весны прошлое на комдгах з житож до 
Кгдаяска и, будучи, дєя, наж с комдгами под Береетемъ 2 -у волторокъ 
перед Квѣтною недѣлею-2 , таж же с а , дєя, єсмо с комдгами з лєвое стороны 
Буга до Берестя плынули, къ берегу перед заходож солнца прилеяцовали. 
Напереди, дєя, были двє комяги жида кобрыяского, а за жидовскими, дєя,
пна Елова комяга, потож пна Михаяла Козинъского двє к о м а з и , а за тыми 
мєщанина володимє/?ского Миска йгородниковича та/сжє две к о м а з є , п о -

/■ч».
тож пна Василя Гулевича пдт комдг. А с правое, дея, стороны Буга в бух- 
те вперед тых всих к о м а г ъ  пна Ягодияского к о м а г и  прилеяцованы были 
в берегу, а за тыми комдгами пна Ягодияского, не доходєчи тых к о м а г  єго,
троха минаючи комяги пна Гулевичовы, пят комдг мєщанина городєлекого 
Аядрѣя Коячила к берегу прилеяцованы были та/сжє, дєя, перед заходож 
солнца, як же и ияшиє к о м а г и . А потож, дєя, шестая комдга Коячилова, 
которая назади была завдзла, перед сме/жанъемъ по заходе солнъца к тыж 
п а т є ж  комдгаж Коячиловыж приплынула ку лєцоваяю. И фатали люсами и 
гартволемъ, хотєчи подлє тых же комдг прилєяцовати, нижли не могли, 
дєя, еє содєржат, и ж ся люсы позвали, и поплынула Бугож вниз, минаючи * 1

4 Помилка в запису; виходячи зі змісту скарги, до якої прилучено визнаний лист, має 
бути: ш остого.

1 вызнали 
2~"2 2 квітня
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тые пА/72 комАг Коячиловы х. И напервея со К оячилову ж комдгу удариласд  
и розбиласд, и на за в о р о т  пош ла, тонуєш. А флисы с к о м а г и , дея , втє/сли,

и пришло до к о м а г и  пна Еловы и до пна Козияского комдг.
Потол сознаяє всих трех перво- // помененых содностаяноє, што, дея* 

єсмо власне сочима с б о я м и  в и д є л и , и  т о  под сумнеяемъ своиж не яначея, 
одно справедливе, я/с са  бога боим, поведаем.

А (особливе тут же стоная на срдде сочевисте, соныя Ивая, наверху
написання служебни/с пна Елос, и бояри я пна Чуватовъ Лаврия то вызнали, 
и ж:

кгды, дєя, вже тая комдга Коячилова розбитая, тону*ш, плынула, ми- 
нусши к о м а г и  пна Козияского, праве вся комдга з житож потонула, и по-
нырож плынучи, под комдгу пна Ягодияского подышла и тую комдгу на 
собе поднесла, и содньш, дея, боком ее ку воде схилила. Там же са, дея, 
в неє в тот час вода налила и част жита замочила, которое, дея, жито по- 
тол* пая Ягодияския с тое к о м а г и  своея на берег на две гурбе зсыпал, (особ
ливе сухое, а (особливе мокрое.

И со зсыпаяе жита с к о м а г и  вси три зознаяе передо жною та/сже содно-
стаяно учинили и поведили, же, дея, мало што того жита пна Ягодияского 
са ушкодило, але, дея, Коячилови шкода великая в жите его стала.

И просил мене (оныя служебни/с пна Малхера Волбаха Матыс Волбах,
абы тое вызнаяе тых светковъ первопомененых в кнги замковые было запи
сано.

Я за прозбою его тое вызнаяе тых све/якос в книги замковые записати 
казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 1.— Арк. 38 зв .— 39 зв. Оригінал.

№  87

1566 р., червня 27. Коблин.—  РО ЗП И С К А  
Я Н А  М О Н Т О В Т А -К О Б Л И Н С Ь К О Г О  Г А Б Р ІЕ Л Ю  П РУ С И Н О В С ЬК О М У  
ІЗ З О Б О В ’Я З А Н Н Я М  В И С Т А В И Т И  В Л А С Н И М  КОШ ТОМ  Н А  р. Б У Г  

Д О  У С Т И Л У Г А  П Р О Д А Н Е  Й О М У  З А  К О Н Т Р А К Т О М  Ж И Т О

Я, Яя Якубови^ Моятолтъ Коблияския, вызнавамъ тымъ моиж цєрок- 
графож, же-мъ:

продал пану Кгабриелю Прусиносскому жита шщ полчетвертаста меры 
Володимерскоє, за которое жито юж мне зуполная заплата сот пана Пру- 
синосского дошла. Которое жито маю пану Прусиносскому выставити и 
вывезти коштомъ и коями своими до берегу реки Буга, до шпихлира его
млсягя, до Устилуга, жита праве доброго, свежого и добре выпрасленого, 
не куколеватого ани костроватого, на рокъ певныя, 1—на Месопусты пол- 
ские пришлые, которые буду/тг в року тисяча пя/псо/тг шестдеся/тг семомъ-1 .

А ес/пли бы-мъ не мел на тояг ро/с вышея мененыя того жита полчвер- 
таста мац сполна пану Кгабриялу Прусиносскому выставити и вывезти до
шпихлира его млсти ув Устилузе та/с, яко-мъ ся сописал, тогды // я маю 
и винея буду соную полпетаста мщ жита пану Прусиносскому заплатити 
по тому, по чому бы (одно хто наядрошея продал во Кгдаяску року шес/пде- 
сят семого, личачи в коя/едыя лаштъ по двадцати мац Володимерских, и

1 1 2 лютого
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вси шкоды и наклады, што бы одно на то пая Прусиносския шкодовати мел, 
нє на жадєя довод, содно на прирєчеяє слова пана Прусинобского.

А хотячи то модно держати, на то-мъ дал пану Прусиновстш/ тот  
моя церокграфъ з моею печатю и с подсомъ 2 влостное руки мое.

Писая в Коблине, мсца июня двадцат семого дня.
Я я Моятолтъ, влостною рукою

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 9 .— Арк. 76зв.— 77. Засвідчена копія.

№ 88

1566 р., червня 28. Володимир.—  С К А Р Г А  В О Й Т Е Х А  К Л Е В И Ц Ь К О Г О  
Н А  Д Р И В И Н С Ь К О Г О  У Р Я Д Н И К А  К Л И М А  П РО  Н А П А Д  Н А  Д В І  Ч Е Р Е Д И  

З А К У П Л Е Н О Ї Н А  С О К А Л ЬС Ь К О М У  Я Р М А Р К У  Р О Г А Т О Ї Х У Д О Б И  
П ІД  ЧА С  II П Е Р Е Г О Н У  Ч Е Р Е З  В О Л И Н Ь  Д О  Б Е Р Е С Т Я

Мсца июнд 28 дна

Пришедши на врдд замку гдрского Володимерского до мене, Якима 
Василевича, на тот час будучого на мєстцу єго млети пна Василя Гулє-
вича, вояского и под- // старостєго володимєрского, служєбния пна Дмитра 
Сопеги, ревизора берестеяского, пая Воятех Клевицкия жаловал и соповє-
дал на врддника пна Кирика Єяковича дрывияского Клима, што ж дея:

«Дна вчорашнего в четверг, июна двадцат семого дна паробки моя 
наемные гостияцемъ звыкльш, дорогою доброволною, заямаючи села Дры- 
вина, гнали двє стади быдла: ув одномъ стадє волос сто, а у другою стадє 
яловиц сто и дваддат, которое, деи, єсми был в Сокали на ярмарку за
листомъ єго кролєбскоє млети и за росказаяемъ пна своего на приєхаяе 
и подыямованъе его кролесскоє млети до Берестя скуповал. То пая, дея,
тот врддния пна Кирикоб дрывияския з людми пна своего, помощниками 
с б о я м и , тых паробковъ моих воловникос безвияне позбивал и шест воловъ 
чабаяских, а три яловицы взал, а ияшие х, дея, быдло розно розогнал, ажу
дея, у другою селѣ, в Мышове, в ыямеяю кнгни Алексаядровое Вишневе^- 
кое, людея семи понаямовал, сороя грошея литосских дал, што быдло по 
дуброве собрали. И в тот, дея, час при том збитю паробкос и розогнаяю 
того быдла три паробки а двѣ яловицы згинули, не вѣдати где са подели.
И кгды, дея, єсми ему лист его кролесское млети доброволныя соказывал 
и мовил, абы тые шєст волос и три яловицы, которыя безвияне побрал, 
вернул, соя, дея, не толко абы мел тое быдло вернутя, але, дея, еще над
то листа его кролесское млети не ечтилъ и я я, дея, протиску листу гдрского, 
тая и противку мене речи непристояные мовил и фукливыми словы мене 
в том оотправил».

И просил мене пая Клеви^кия абы то // было в кнги замковые записано.
Я за прозбою его тую жалобу и соповедаяе его в кнги зажковые записати 

казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 1.— Арк. 69 — 70. Оригінал. * 1

2 подписомъ
1 ишиое
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№ 89

1566 р., липня 29. Володимир.— СКАРГА СЛУЖЕБНИКІВ 
КОРОЛІВСЬКОГО ДВОРЯНИНА ВАСИЛЯ ЗАГОРОВСЬКОГО 

НА КНЯЗІВ ІВАНА І МИХАЙЛА КУРЦЕВИЧІВ ПРО ПОБИТТЯ 
І ЗАХОПЛЕННЯ КАЗЕННИХ ГРОШЕЙ, ВЕЗЕНИХ ЛУЦЬКИМ 

ЗЕМ’ЯНАМ І МІЩАНАМ ДЛЯ ОПЛАТИ ПОСТАВОК ЖИТА 
ДО КИЇВСЬКОГО, КАНІВСЬКОГО І ЧЕРКАСЬКОГО ЗАМКІВ

Мсца июля 29 дня
Пришєдши на вряд замку гсдръского Володимеръского до мене, Якима

Василевича, на тот час будучого на мєстцу ero млетя пна Василя Гулевича,---
воженого и подстароотего володямє/?ского, служебники пна Василя его млети 
Петровича Загоробского, дворанина его кролеоское млети, паяТихно, а пая
Юхно Аядрѣеви*ш йраяскиє жаловали и соповєдаля мнѣ на кнзя Ивана Ми
хайловича Курдгвша, што ж дги:

дня вчораяшєго, в недѣлю, мода июля двадцат сосмого дня пая нашъ
его млет пая Василея Петровим Загоробския послалъ был через нас, слу-
жебникоб своих, пнзея гедръеких сто копъ гршея литовское лтбы для по-

>—/
плачеяя та/с зємянож повєту Лункого, якъ и мєщанож гедръекимъ луц
кимъ за жита, на комягахъ до замъковъ гедръеких Києва, Черъкас и Ка
нева озтпроважоные. То пая кгды, дея, есмо с тыми пнзьми, будучи сот
пна своего отправлены, дня вчораяшєго неделного з Володимера до йрая 
до домов своих ехаля, хотечи ся соттол з Орая в дорогу виправити, ино, дея, 
княз Ивая Михаялови^ Куръцеви^, собравъшися з слугами и многижя по- 
мо*шикажя своими, перенесши нас на доброволноя дорозе, // на гостияци, 
которыя идет з Володимера до йрая, у врочища у Злодєяских Лоз нас, 
дея, самых позбивал, поморъдовал и поранил. При которож же, дея, збитю
и зранеяю нашомъ тые пнзи сто копъ гршея у нас згинуло. И еще, дея, на 
тож мало маю*ш, в тот же, дея, час нас поямавши, княз Ивая в дож сотца
своего, кнзя Михаяла Ку/Щввиш, до двора его Новоселе^кого привел. И таж, 
дея, сотгц его вєсполоя з нимъ, сынож своимъ, деръжачи нас у дворѣ своеж 
час немалыя, словы неучтивыми и рукою на нас ся то/?галъ, поведаючи,
ижъ дея: «То мело быт пну вашему, але и ж есте на то трафили, приямуяте 
ж то, што (от нас маете».

И просиля мене пая Тихно а панъ Юхно Йраяские со вижа на согледаяе
того збитя и зранеяя своего. Я з уряду зажку гедръекого Володяме/?ского 
давал имъ на то вижемъ...1.

И просили мене пая Тихно а пая Юхно йраяские, абы то было въ кнги 
замъковые записано.

Я тую жалобу и соповедаяе их и вызнаяе вижово въ кнги замъковые 
записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 1.— Арк. 118 зв .— 119. Оригінал. 1

1 Пропущене свідчення возного про огляд ран потерпілих,
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№ 90

1566 р., вересня 17. Луцьк.—  ВИЗНАНИЙ ЛИСТ ГРИГОРІЯ 
ЧАПЛИЧА-ШПАНОВСЬКОГО НА ПОСТАВКУ У ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК ЖИТА 

ПРОДАНОГО НИМ ЛУЦЬКОМУ КУПЦЮ ВАТКУ МИСАНОВИЧУ,
НА БЕРЕГ р. БУГ В БЕРЕЖ ЦІ АБО КЛАДНІВ ДЛЯ СПЛАВУ

Я, Григорєя В асилеві Чаплича Шпановския, чиню явно и вызнаваю 
с[им] 1 моимъ листомъ кождому доброму и всим посполите, кому бы одно 
того была потреба ведати або чтучи его слыша /ля, и ж:

єсми продаж пану Ба/лку Мисановичу, жиду мєста Лункого, пя/лсо/л 
мац жита меры Володимєрскоє, за которую пя/лсо/л мац жита вже есми 
со/л пана Ба/лка Мисановича заплату всю сполна до рук своюс взял и не
состал ми на то жодного] 1 гроша и пнзя винен. А я тое збоже, пя/лсо/л мац 
жита меры Володимєрскоє, чистого и добре выпрасленого и выве/лреного, 
маю и есть есми повинен, н[е] 1 ВЫМОбЛЯЮЧИСЯ ни хоробою, ни службою
гсдрьскою земъскою воєнною, ни сонмомъ валнымъ, ани жадными ияшими 
причинами правными и неправными, пану Ба/лку Мисановичу або тому, 
в кого на сон час сєс мол вызнаныя лист будетъ, на ро/с песныя а нєсо/лмєя- 
ньш, 1 2~на дєн Трєх Кролєя-2 рижского свята, которое мае/л быти в року 
прошломъ 3 под леты божєго нарожєяд тисяча пя/лсо/л шєс/лдєся/л семомъ, 
на мєс/лцу песномъ в Бєрєжцах або в Кладнєви в берєзє Буга людми своими 
поставити, и ничимъ того року сописаного не похибляючи.

А єс/лли бых я того збожя, пя/лсо/л мац жита меры Володимєрскоє, 
чистого, выве/лроного и добре выправъленого, до того року, в семъ могм 
листе сописаного, на мєс/лцу песномъ в Бєрєжцах або у Кладнєвє людми
своими не выстановил и чимъ колвє/с того року сописаного, дна Трея Кро- 
лєн, свАта рижс[кого] \  хотя соднымъ днемъ похибити мєл, тогды маю и 
буду повинен т[ому] 1 Ба/лку Мисановичу або тому, в кого на соя час сен моя 
ли cm будє/л, за кождую мац[у] 1 жита плати/ля по копе грошєя личбы ли
товское, к тому вси шкоды и на/сл[а]ды 1 его самого або и того, в кого сєс 
моя лист будє/л, крож жадного права и доводу, толко [на] 1 приречене слова 
его нагороди/ля и за то досы/л чинити, не даючи са со то много поз[и]вати \  
содно на первшомъ року яко на завитомъ, скоро бь мя содно со то пєрє[д] \  
врдд припозвал, то все водлє сего сопису моєго платити и софєровати ма[ю] х. 
И на то єсми дал пану Ба/лку Мисановичу, жиду лункому, сєс моя вызна- 
ныи ли[ст] 1 под моєю пєча/лю.

А при томъ был и того добре свѣдомъ, и за прозбою [мо]єю 1 пєчат свою 
к сему моєму листу приложите рачил его м лет па я Андрея Ивановна Русин 
подстаростия луцкии. А дла лєлшоє твердости и рукою єсми с[во]єю 1 
влас/лною сєс моя лист подписал.

Писан в Лу^ку, лета божєго нарожєня тисяча [пят]сот 1 шєс/лдеся/л 
шостого, меца сентебра семогонадца/л дня.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 9 .— Арк. 37, 37 зв. Засвідчена копія.

1 Текст пошкоджений.
2 6 січня
3 пришломъ
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№  91

1567 р., лютого 5. Луцьк.—  ЗАЯВА ГОСПОДАРСЬКОГО ДВОРЯНИНА 
МАРТИНА КОВЕЛЬСЬКОГО ПРО ВІДМОВУ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДИ 

КН. КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО ДОЗВОЛИТИ ВСТАНОВЛЕННЯ 
КОРОЛІВСЬКИХ МИТНИЦЬ ДЛЯ ЗБОРУ «НОВОГО» МИТА 

У КОСТЯНТИНОВІ ТА ІНШИХ МІСТАХ НА ТЕРИТОРІЇ 
ОСТРОЗЬКИХ ВОЛОДІНЬ

Лѣт. Бож. нарож. 1567, мсца февраля 5 дня
Пришедчи и постановившися сочевисто на врядє єго кролевское млети 

в зажку Луцкомъ передо мною, Петромъ Ивановичомъ Хомекомъ, подста-
ростимъ луцкимъ, дворения гвдрьския пая Мартия Кобылския соповедал 
и тыми словы сознал, и ж дея:

«За росказаяемъ и писаяемъ листу его кролевское млвти ездил есми 
для установєяя комор и прикоморков на ямеяяхъ кнзьские, паяские, ду
ховные и све/яские зъ служебникомъ его млвти пана подкаяцлерого Ве
ликого кнзьства Литовского, маршалка дворного, старосты брестеяского, 
державцы могилевъекого пана йстафъя Воловича, с паномъ Михаяломъ 
Дубнифшмъ. И кгды есмо наперъвея приехали року прошлого шев/ядеся/я
шостого, мвца декабри двадцат первого дня, в середу до его млвти к н з а  
Костеятина Йстрозского, воеводы киевского, маршалка земли Волыяское,
старосты володимерского, и нашли есмо его млст у Корцы, у его млвти 
кнзя Богуша Федоровича Коре^кого, старосты лункого, бряславского и вѣ- 
нифсого, служебни/с его млвти пана подкаяцлерого Михаяло Дубни^кия 
показал и дал лист его кролевское млвти его млвти кнзю воеводе киевскому, 
в которомъ его кролевъекад млвть до всие княжа/л, панов духовные и све/я
ские, собывателея земли Волыяское росказат писат рачил, абы ие млвть 
во ямеяяхъ своие коморы и прикоморки, где бы того потреба указовала, 
мѣти допуща т рачили для бра ня поборов и мы т новые, которые ново зъ 
сояму Берестеяского гст постановлены0; и для списоваяя товаров, которые
зъ-за границы идут на Волыя. И просилъ пая Дубни^кия, абы его млеть 
кнзь воевода киевъекия во ямеяю своемъ в Костеятинове и в ыяшие име- 
яяе своихъ коморы або прикоморъки мытникомъ 1 гвдрьскимъ мѣ/я допу-
стил. // Кнзь воевода ему на то поведил, и ж дея: «Я не допуещу во ямеяяе 
своие такъ в Костеятинове, яко и в ыяшие имеяяхъ своие коморь и при
коморков0, але нимъ са буду вид е/я зъ его кролевскою млвтью, бо-мъ, дея, 
я тое место Костеятиново на влав/яномъ кгруяте своемъ, а праве на шляху 
Татаръскомъ посадил и ворота, жебы земли Волыяскоя упокоя был, забу- 
довал6, и с тые, дея, причия во всѣ 1 2 имеяяе своие ажъ до взреяя зъ его
кролевскою млвтью комор и прикоморковъ никому мѣти не допущу». В чомъ
мы/яники и поборцы его кролевское млвти Скарбу гвдръекому шкоду не
малую бы/яя меня/я».

1 Правлено.
2 всѣ*
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И просил дворения гвдрьския пая Мартия Кобылския, абы то было за- 
писано.

А такъ я тоє сочевистое соповедаяе єго до нигъ 3 кгродских записати 
казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 9 .— Арк. 48 зв .— 49. Оригінал.

№ 92

1567 р ., березня 13. Луцьк.— ЗАЯВА  ЛУЦЬКИХ МИТНИКІВ, 
ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВОЗНОГО, ПРО ВИЯВЛЕННЯ У БОЧКАХ 

ОСТРОЗЬКОГО КУПЦЯ ОЛЕКСАНДРА ЗАМІСТЬ ЗАДЕКЛАРОВАНОГО 
НИМ ЛОЮ ВОСКУ, ЗА ЯКИЙ НЕ БУЛО СПЛАЧЕНЕ ВОСКОВЕ МИТО

Того ж мода марца 13 дня в четвергъ
Пришодчы на врдд его кролевское млсти до мене, Петра Ивановича 

Хомдка, подстаростего лункого, служебни/с пна Михаяла Дубницкого, 
спраоды побору старого и нового сот єго млоти пна йстафъя Воловича, под-
каяцлерого Великого кнзьства Литовского, маршалъка дворъного, старосты 
бєрестєяского и кобрияского, державны могилєвского, пая Янъ Микули^- 
кия поспол з Давыдомъ Марковичемъ а Езифомъ Якубовичомъ, писары 
коморы Луцкое, соповедали тыми словы, и ж дея:

«Тых часов недавно минулыхъ со ярмарку Любелскомъ, пришовши до
нао яко до коморы мытницкое, поддаяныя его млоти пна Йлбрыхта Лаского, 
воеводы сира^кого, [мещанин ?] * 1 // мѣста йстрозского на я м а  Алексаядро 
и показал намъ квит, которыя ему былъ да я сот писарея коморы Жославъ- 
скоє, в которомъ квите стой т ,  и ж соя сотъдалъ побор старыя и новыя со т 
пАтидесдт каменея лою, которыя мел забитыя у двохъ бочкахъ. Мы, яко 
будучы постановлены на тож, абысмо досмотрєли того, естли же хто справед
ливе мыто сотдал, пошли есмо до товару его и казали есмо дна у тыхъ бо
чокъ попрорубоват. И кгды дъна прорубаны были, нашли есмо ув одноя 
бочъце, которую сотмытил за лоя, воскъ0. Мы есмо ему за тотъ фалшъ и 
промыту загамовали собедве бочки: и тую, в котороя лоя, такъ тежъ, што 
и воскъ».

И просили мене со вижа, которымъ бы тот фалшъ, и промыту собвести
и сосветчити мели. А такъ я з урдду замку гвдръекого Лункого давал имъ 
на то вижомъ служебника своего Мартина Лешницкого, которыя шж того 
согледавши, передо мною ставши, до книг кгродских тыми словы сознал, иж: 

«Показовали мнѣ, вижу врддовому, писары коморы Луцкое в дому 
мытницкомъ две бочки, в которыхъ ув одноя лоя сот собудву днов, а у другое 
сот того дна, которое не забито, з долоя лою перепускиваного, а все а ж

•'■'ЧУ

до другого дна — ВОСКЪ. И ПОБѢДИЛИ мнѣ, и ж дея то есмо взяли у промыте 
у жида сострозского, которыя сотмытил за лоя воскъ».

И просили, абы то было записано.
А такъ я тое их соповедаяе и вижово сознанъе до книг кгродских запи

сати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 9 .— Арк. 119, 119 зв. Оригінал.

3 книгъ
1 Текст пошкоджений.
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№ 93

1567 р., квітня 4. Луцьк.—  СКАРГА КОЛЧИНСЬКИХ СЕЛЯН 
ПЕТРА І ФЕДОРА ХАНЦЕВИЧІВ НА ЛУЦЬКИХ МИТНИКІВ 

ПРО ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ НА УСТУПКУ ХАНЦЕВИЧАМ 
ПРАВА ЗБОРУ ГОНЧАРНОГО МИТА З ЖИТЕЛІВ КОЛЧИНА, 

ЖИДИЧИНА ТА ЛІПЛЯН

Року 67, мота априлд 4 дня
Пришодчы перед мене, Петра Хомдка, подстаростгго лункого, поддая-

ньш его кролєвское млвти на яма Петръ Ханцгвт с Колчина жаловал самъ 
com себе и соm брата своего молодшого Федора на мытников и побо/?цовъ 
коморы Луцкое, то гст на Давыда Марковича а на Юзефа Мошѣевича, 
соповедаючы тьш собычаеж, и ж д ея:

«Небоя/вчикъ соте  ̂ наш змовил и сто/?говал у них мыто горщковое с 
трех сел, то гст Колчияское, Жидичияское и ЛиплАяское, с каадого воза
го/?щков по дванадцати пнзги, сот нового лѣта до нового лѣта за дванадцат
копъ грошей ли^бы литовское, которые, дги, пнзи сотецъ наш мел имъ 
по рокомъ платити. Ино кгды, дея, ычгц наш по новомъ лѣте росхворалсд, 
тогды // повторе учинил з ними змову, иж естли бы его в животе не стало, 
тогды мы, сынове его, водле пеуовшое змовы за дванадцат копъ грошея на
себе брати, а им тые пнзи по рокомъ платите мели. То пакъ лги кгды небож- 
чикъ сотецъ наш *~за тыждея перед Великоднемъ-1 с то го свѣта зшол, тогды
теперечы, яко дна вчорашнего, мота априлд третего, тые мытники луцкие 
вышея менованые, приславши тамъ до Колчина слугъ своихъ, того мыта 
намъ брати не допустила, але на себе брати казали. И еже тое мыто в нав 
сотнемши, ияшому чоловѣку колчияскому братя поручили. А e нав, дея, 
тое мыто сотнемши, хотдт сот нав мѣти заплаты за тое, што небожчикъ сотгц 
нашъ сот нового лѣта тое мыто брал, чого, дея, мы имъ платитя не повияни,
кгды ж, дея, сони водле змовы своее, з небожчикомъ сотцемъ ншиж учине- 
ное до року, то гст до нового лѣта, того мыта додержати дати не хочут». 

И просил Петръ Хаяцеви^, абы то было записано.
А такъ я тую жалобу и соповедаяе его до книгъ кгродскихъ записатя 

казал.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 9 .— Арк. 142 зв.*— 143. Оригінал.

№ 94

1567 р ., травня 28. Володимир.— СКАРГА ВІД ІМЕНІ 
КН. АНДРІЯ КУРБСЬКОГО НА БОЯР КН. ЛЬВА САНГУШКА 

ПРО НАПАД НА ПОРИДУБСЬКОГО ВІЙТА НЕЦЕЯ ПІД ЧАС ПЕРЕГОНУ 
ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧЕРЕДИ ВОЛІВ З МИЛЯНОВЕЦЬКОГО 

ФІЛЬВАРКУ КУРБСЬКОГО ДО ГДАНСЬКА

Л ет. Ъож. нарож. 1567, мвца мая 28 дна в середу
Што игрвги сєго дна вчорашнего, мвца мая двадцат семого дна, у вол- 

тороя, соповедал и жаловал мне, Якиму Василевичу, на тот чав будучому
'Х/

на мевтцу пна Михаяла Павловича, подстаростего володямерского, врд- 1

1 1 23 березня
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довни/с кнзА Андрея его млсти Михаиловича Курпъского туличегскин 
Иван именеж кнза его млсти, пна своего, што ж деи:

«В суботу прошлую, мода мая двадцат четвертого дня войm пна мое- 
го, кнзя его млсти, порыдубскип на има Нецеп с поддаными кнза его млети 
гнал сто волог с фолварку Милдногского до Кгданска до служебника кнзя // 
его млсти Богушегского на продажу. То пая, ден, того ж дна, в  суботу,
бояре кнзя Лва его млсти Александровича. Санкгушка Кошерского Иван 
а Зинко Чоггаревищи, способигшисд с помощниками своими, наехагши его
на доброволноп дорозе на поли, на властное кгрунте кнза его млсти, пна 
моего, промеэ/ску Порыдуб и Годевищ, не маючи до него причины никоторое, 
яко раптарє, розбили, его самого збили, зранили и до смерти замордовали.

'■х̂
И в тот же, деи, чао поддано го кнза его млсти, пна моего, с Порыдуб Малѣя, 
который при том Нецѣи был, сокрутне збили и зранили, и сороя волог
розбопньш собычаеж взали, и сеждесят кон грошей литогское лищбы, кнжихъ
пнзеи, которые, деи, кназ его млет, пан мои, тому Недѣю дал был на страву 
и на сотпрагу мытсотых волог, с чересож с того Нецѣя знали, и з одѣня его 
злупили. Которого ж, леи, трупа забитого то го Нецѣя тут до Володпмера 
до врдду привезли, и соного, деи, другого збитого и зраненого таяже до врд- 
ду были повезли, (одно ж, деи, дла сокрутного збитя и зраненя, фолкгую- 
чи тому, абы на дорозе не вмер, в Туриску зоставили». ... 1 1

И просил мене врддогния кнза его млсти Курпъского туличогскии Иван,
*— -

абы тое соповедане и жалоба его, и вызнане возного в кнги зажковые запи
сано было.

Я то в кнги зажковые записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 2 .— Арк. 85 зв .— 86 зв. Оригінал.

№ 95

1567 р., череня 20. Луцьк.— ДЕКРЕТ ЛУЦЬКОГО ПІДСТАРОСТИ 
У СПОРІ ЛУЦЬКОГО КУПЦЯ АВРАМА ХАМКА ЗІ СПРАВЦЕЮ 

ПОЗНАНЬСЬКОГО КУПЦЯ ГІЄРОНІМА РІТТА ГАНУСОМ ВЕГЕРОМ 
ПРО ВІСК, ВЗЯТИЙ ПІД ЧАС ЛЮБЛІНСЬКОГО ЯРМАРКУ ВІД ХАМКА 

В РАХУНОК ЙОГО БОРГУ РІТТОВІ

Лѣт. Бо ж. нарояс. 1567, мца июня 20 дня
Пришодчи и постановигшися передо лшою, Петров Хомекож, подста-

ростамъ луцкимъ, а при мне на тот час был ero млет пан Алеясандро Жо- 
рагницъкип, клющникъ и городничии луцкий, жаловал подданыи его кролєг-
ское млсти Аврамъ Хамко, жид места Лункого, через умоцованого своего
Василя, воротного замку Лункого, на писара пна Еронимова Ритова, куп
ца познанского, Гануса Векгера тымъ обычаемъ, и ж лги:

'Х *^ /-Х ^

тот исты и Ганус на долъ 1 пна своего, пна Еронима Рыта, который 
Хажко ему состал на церокграфехъ своихъ винен, взял у него въ ярмароя 
Любелскии 2~со Громънидахъ~2 в году шестдесят четвертомъ в Люблине

1 Пропущене зізнання возного про огляд ран потерпілих.
1 долъг
2—2 2 лютого
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Вид Познані. Гравюра XVI ст.

воску сосмъсотъ двадцат сосмъ каменем и полкамєня, то пак, дєя, пая Еро- 
нимъ Рыт, пая его, ку тому воску не знається, которьш сонъ у Хамъка взял
под смедомостю 3 вряду Любелского на долъ [!] пна своего, которыя Хажко 
ему винея на квитехъ состал. А та/с, дея, кгды ж ся самъ пая Ганусъ, кото-
рыя сom него тот воскъ вышея помененыя брал, тут  в замку гсдръскож Луц
комъ трафил, прошу, абы Хамку ся теперь усправєдливил, бо кгды ж, дея,
паяу Ерониму Рыту за тот долгъ Хажкос, которыя ему винея, сот его млсти
пна ключника, вряду здешнего жидосского, всказ ся стал.

Сторона собвиненая пая Ганус Вєкгєр через умоцованого и товариша
своего пна Езефа, ласника любелского, тут же сочевисто стоячи, повѣдил, 
и ж дея;

ачъколвекъ ся соя не повинея был тут перед судож кгродскимъ замку 
Луцкого Асраму Хамку усправедливитися, але не хотячи соя у домнимаяю 
ни с кого быти и pad ся Асраму Хамку усправедливити, и ку тому воску, 
со которыя Хамко на него жалует, знает, и ж соя тоть воскъ у Хамка на тот  
долгъ, которыя соя паяу его винея, побрал кроме жадного торгу, толко по 
чому бы был его пая тот воскъ продати, по тому // мел Хамко на ра-
хуяку со т пна его принята. Яко ж попираючи сотпору своего, показовал 
передо жною выпис с книг судовыхъ воеводскихъ любелскихъ 4, в которое

3 свєдомостю
4 Правлено.
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посвєтчаєт, и ж справца пна Рытое Ганує на долгъ пна своєго узялъ у Хамка 
воску ваги справедливое лубєлскоє сосмъсот двадцать сосмъ камєнєя и полъ- 
каменя кроме жадного торту, толко по чому был пая Руть [!] топг воскъ
продал, по тому Хамко на рахунку со пг пна Рыта принялти [!] мелъ.

Хамко, доводячи жалобы своее, повидилъ, и ж дея:
«Тот выпис вряду любелского тобе, пне Гаяусъ, не гст ку жадной по

мочи, абовеж, дея, пая твоя, пая Еронимъ Рыть, черезъ прокуратора своего
пна Станислава Роэ/еновъского перед паномъ ключникомъ запрел, абы коли 
тот воскъ, сот мене Ганусу до ру/с даныя, его дояти мел». Чого доводил
выписомъ суду пна Александра Жоравниіркого, ключника и городничого 
лункого, в которомъ такъже пишетъ, и ж умоцованыя пна Рытое Роя/сновъ- 
ския не признавал, абы то т воекь пна Рыта дояти мел, и ж дея: «Кгды мъ
сom пна Рыта ку тоя справе тут  ехал, пая Рыть со томъ воску мнѣ ничого 
знати не дал, абы коли сот спраецы его тот воскъ, сот Хамка даныя, до 
рукъ его дояти мел. И гстшж, дея, Хамко кому т о т ъ  воекь дал, нехая собе 
на тож смотрить, кому до ру/с далъ».

И с тыхъ причинъ Хамко через того ж умоцованого своєго просил, 
абы на Ганусє тот вое/съ его был всказанъ за вызнаяемъ его, иж ся соя знаетъ, 
же у него тот воскъ к рукамь своимъ побрал. И кгдьш:, дея, его млет пая 
ключникъ на мне паяу Рытови тот долгъ, которыя я ему на квитехъ состал 
виненъ, всказал и присудил, и прошу, абы ми пая Ганусъ тот воскъ моя 
таж же в Люблине поставилъ и мене до моихъ рукъ сотдал або ценою, яко 
на тот чає в Люблине шол по шести золотыхъ кождыя камея, заплатил, 
а собе, дея, нехая с тымъ мовит, кому соя тот моя воскъ будет сотдал.

Умоцованыя пна Ганусов поведил, и ж дея:
«Ганує у тебе ценою ани жадньш торгомъ того воску не брал, только 

брал за долгъ // пана своего, которыя паяу его гст винея, и мел, дея, 
еси на рахуяку принять, по чому бы колвекъ пая Рытъ тот воскъ продати
могъ, якоя/с, дея, з россудку его млети пна ключникова тобе роки были скла- 
даны, на которые абы ты был в Люблине рахунокъ с паномъ Рытож учи-
нил. А ты, дея, на жадныя рокъ, сот его млети пна ключника зложоныя', 
в Люблине не становился и рахунъку жадного с паномъ Рытомъ не чинил,
с тыхъ причия его млетъ панъ ключникъ на тобе всказал и тую суму пану 
Рыту присудил».

А та/с я, выслухавши собеехъ стороя жалобы и сотпоровъ и собачивши 
то, и ж Ганусъ самъ ся доброволне ку тому воску знал, же до рукъ своихъ
со т Хамка взял, а и ж ca тгж умоцованыя пна Рытовъ Станислав Рожнов-
ския ку тому воску, абы соm Гануса до пна Рыта дояти мелъ, не знал и за
прел, с тыя причия есми на Ганусе Хамку тот воскъ всказал и присудилъ.

Нижли сони, собоя сторона, межи собою ся зволивши, просили мене, 
абыя я имъ, собеемъ сторонамъ, рокъ в семъ листе моемъ судовож зложил, 
на которыя бы сони до Володимера зъехати и тамъ межи собою рахунокъ 
пряняти 5 могъли. А такъ я имъ, со еемь сторонамъ, рокъ певныя а несот- 
меяныя зложил 6~сот светого Шимона Июды за шест недел, которое свято 
будетъ в року теперешнемъ шестдесятъ семомъ-6 , на которыя рокъ, яко 
на завитыя, пая Рыт до Володимера самъ зъехати або умоцованого своего

6 принята
6—6 9— 15 грудня 1567 р.
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прислати и з Абрамомъ Хамкомъ рахуно/с учинити а справцу свого Ганаса 
[!] со т то го воску вызволити маетъ. А гстт ж бы пая Ры т до Володимера 
самъ зъехати або умоцованого ку тому року вышея назначоному зуполною
мо^ю для рахунку прислати не мел, тогды ре</ свою, то гст суму пнзея,
сот его млбти пна ключника на Хажку всказаную, тратит. А естли бы у Во-
лодимери, на тож року ставши, сот Хамка на ли^бе того воску принята и

-—-
рахунку слушного учинити не хотел, тогды порука его млст пан Алексаядро 
Жоравни^кия, клкуши/с и городничия луцкий, справцу пна Рытова Гануса
тут в зажку гвдръскож в Лу^ку поставити виненъ будгт. А гстли ж бы тгж 
Арамъ Хамъко у Володимери на року в[ыше]я7 сописанож не сталъ, тогды 
в ре*ш своея упасти и вечнє се трати 8 мает.

На што сони, собоя сторона, позволили и просили, абы то было записано. 
А та/с я то до книг кгродскихъ записати казалъ.

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 9 .— Арк. 265 зв .— 266 зв. Оригінал.

№ 96

1568 р., лютого 29. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО ВІДМОВУ ШАФАРЯ ЛУЦЬКОГО КУПЦЯ ВАТКА ПРИЙНЯТИ 

НЕДОБРОЯКІСНЕ ЖИТО, ВИВЕЗЕНЕ ЗГІДНО З КОНТРАКТОМ 
ЯНОМ МОНТОВТОМ ДО УСТИЛУГА

Лѣта Еож. нарож. 1568, мсца февраля 29 дня
Ставши облизне на вряде зажку гдрского Володимєрского передо жною, 

Михаялож Павловичеж, подстаровтиж володимерскимъ, возныя повету Во
лодимєрского Юхно йраяския тыми словы до книг вызнал, и ж:

«Будучи мне сот тебе з уряду замкового даныж служебнику пана Яна 
Моятовта Максиму для сосве/пчеяя сотдаваяя жита шафару жида лункого
Батка Или ув Устилузє, был есми дня вчорашнєго, в суботу, мсца февраля 
двадцат ссем ого дня, с тыж служебникомъ пана Моятовтовыж Максимож 
ув Устилузє. Таж же тот служєбни/с пана Моятовтовъ Максиж соказовал 
мне, возному, жито в шопе в мєхох, которую шопу, поведил мне тот служєб
ни/с пана Моятовтов, и ж семи єє для зложеяя того жита до часу сотдаяя 
шафару Батка, жида лункого, нанял. Потож пытал передо жною, вознымъ, 
жида Или, шафара Баткова, жида лункого, такиж собычаеж: «Илє! Q t o -ж  
соказовал жито в мехох возному, которые 1 стоит, дея, сот  колка нєдел, 
а ты, дея, сотобравши того жита семдєсят семъ мац, состатку добирати не 
хочеш». Жид поведил: «Я взялъ жито, але чистое, не такое, якоє ты мне
тепер даєш». Служєбни/с пна Моятовтовъ поведил: «Укажи ли^ко, если ты 
жита не того ж брал, а я, дали бог, того ж жита, которое и тепер даю, и вод- 
луг, дея, сопису и року тєпєрєшнєго состато^нєго жито, дея, есми все сполна 
привез и сотдатя єго хоч ут* 1 2. Жид поведил: «Я жита того не беру, бо єсть 
куколєвато и стоколосовато». Але личка першого браяя жита указати жид 
не хотєл. Служєбни/с пана Моятовтов поведил: «й то я соповедамъ возно
му: пєрвея, дея, еси того ж жита брал, а тєпєрєшнєго часу до кояца брати не 
хочешъ, я/с же, дея, и до Несвєча Ганибєлєви того ж жита тридцать мац за 
росказаяемъ Батковыж отослано, которое, дея, жито Ганибєл взял».

7 Текст пошкоджений.
8 тратити
1 котороє
2 хочу
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В которож дєя житє, што мне, возному, служєбни/с пана Моятовтов 
оказовал, потросє куколю єсм-и видєл».

И просил мене тот служебни/с пана Моятовтовъ Максиж, абы тое вы- 
знаяє возного в книги замковые было записано.

Я то в книги замковые записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 3 .— Арк. 22зв. Оригінал.

№ 97

1568 р., березня 8. Володимир.— ДЕКРЕТ ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
ПІДСТАРОСТИ У СВАРЦІ ВОЛОДИМИРСЬКОГО КУПЦЯ БЕНЕША 

З ЛЬВІВСЬКИМ МІЩАНИНОМ ГРИГОРОМ, ЩО ВИНИКЛА НА ЯРМАРКУ 
ПРИ КУПІВЛІ ГРИГОРОМ ШПИЛЬОК У БЕНЕША

Лѣта Ъож. нарож. 1568, мода марца 8 дня в понедело/с
Передо жною, Михаялож Павловичом, подстаростиж володимєрскиж, 

стояли и мовили // сочевисто.
Жаловал мне подданыя гвдрския жид володимєрскии Бенеш на мещанина 

лвовского Кгрекгора тьш обычаеж, и ж дея:
«Тот Кгрекгор дня сегоднешнего, в понедело/с, прислал до мене до та- 

шу, яко часу ярмаро*шого, хлояца своего купит шпиле/с за полгроша 
литовскую [!]. Я Двя тому хлояцу его за тую полгроша шпиле/с продал, яких 
соя хотел и саж собе собрал. Потож, дея, тот хлоиец его соные шпилки засд 
до мене принєв, повєдаючи, и ж дея пану его не подобалисд, што велики, 
и тые шпилки мнѣ сотдал, а натомєвт ияших шпиле/с меяших в з а л  и сот 
мене, дея, с тыми шпилками про*/ пошол. А потож дея тот Кгрекгор до ташу 
моего саж пришол и почал мнѣ мовити, повєдаючи, якобых мало шпиле/с 
за полгроша дал. И затыж, дея, мене збил, в голову м а  рукою ударил и шап
ку, дея, (оксамитную, куяимъ футрож подшитую, з мене з головы моєи 
зо/?вал и мене зша/шал».

йныя мещанинъ лвозския Кгрекго/7, чинечи на то сотказ, поведил: 
«Правда, иже-ж до того жида хлояца моего шпиле/с за полгроша купити 
посылал, соднож хлопгц первея веляких, а потож малых шпиле/с, не таких, 
яких мне была потреба, принев, и то нежного, толко тридцат за полгроша 
литовскую. Я, дея, пошєдчи саж до ташу его, ему тые шпилки почал сот- 
давати, а полугрошка са в него впоминат, абы шпилки свои в з а л , а пол-
грша мнѣ вє/?нул. Йя, дея, шпиле/с в з а т и , а полугроя/ка мне сотдати не хотел. 
Я, дєя, шпилки ему покинувши, за полгроша свою шаяку з нєго з н а л , и те- 
игр тая шаяка в мене ест.

Жид Бенеш просил, абы вєдле права был заховая, кгдьш: с а , дея, саж 
тот Кгрекго/? до того знаєт, и ж шаяку з меяе з н а л .

А та/с я ведле сознаяя самого того Кгрекгора, заховываючи в томъ обы
чая права посполитого, за зндте шаяки с того жида Бенеша, яко за боя, 
кгдьш; са тот Кгрєкго/? нєпривтоянє в тож заховал и тому Бенешу шарпа
нину вчинил, шапку з него з н а л , п о д л є  стану его жидовского навезки два-
дцат коя гршея на тож Кгрєкгору есми ему присудил и всказал.

' • 'w

И т о т  су д  своя  дла  памети в кнги зам к овы е за п и са ти  к а за л ъ .
ЦЦІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. З ,— Арк. 27, 27зв. Оригінал.
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№ 98

1568 р., листопада 25. Кременець.— ЗАЯВА КРЕМЕНЕЦЬКОГО 
МИТНИКА МАЄРА МОШІЄВИЧА, ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВОЗНИХ, 

ПРО ПРИПИНЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКІВ ДО МИТНИЦІ У ЗВ ’ЯЗКУ 
З ПОШЕСТЮ НА ВОЛИНІ Й ГАЛИЧИНІ, ЩО ЗАГАЛЬМУВАЛА ТОРГІВЛЮ 

В КРЕМЕНЕЦЬКІЙ ВОЛОСТІ І ПРИЇЗДИ ДО КРЕМЕНЦЯ КУПЦІВ 
ТА ПРАСОЛІВ З-ЗА КОРДОНУ

Выпив с книг городовых кремяне^кихъ лета Божого нарожєяя тисєча
пя/ncom шєвтдесят сошого, мвца ноябра двадца т пято го дня

Пришедчы перед мене, Езуфа Кгроячовского, подстаростего крємянє^-
кого, ареяда/? пожи/лковъ вго кролєвскоє млвти городовых кремянєцкил; 
Маи/? Мошѣеви^, жид , соповвдалъ со томъ, и ж д єя:

немалую шкоду в пожиткоя гвдрьских, у возовомъ и в инъшихъ мно-
гих рвчахъ, и у сораяде гвдрьскоя належачьіх, принял: прасоли з солю и 
купъцы с товаръми зъ-за граниди на то/?ги и на ярмарки до звмъли Волынъ- 
сков для поветрея морового не ядут. Яко Ж ,  де л, и в мистехъ корунъныхъ, 
с которых сол на Волыя иде/л, с Коломия, з Галича и з Долины, и тамъ 
ся, дея, поветрие моровое забурило, и ту/л, дєи, в Кремяяцу сее сосени 
немало людея знацныхъ, такъ хрестияя, яко и жидов померло, и некото- 
рые, кгды из места Кремянефшго для поветрия выгжчати почали, и люди 
з волости до тоуогу Кремяне^кого мало ездя/л, и мещанъ, дея, кремянецъ- 
ких, которые для живности на села ездятъ, тых и на господы не пущают.

И для выведанъя певного в мене з уряду возного кремянєдького Васи
ля Михаяловича Рыла и служебъника моего Яна Баженъского бралъ и 
за границу их посыла л. Которыя возныя, ставъши передо мъною ис тымъ 
служебникож моимъ, сочевисто до книг сознали, // и ж дея:

«Есмо ехали до Коломыя, и поткали нав люди з Волыни, которые по 
сол были поехали, такъ намъ п о б ѣ д и л и , абыхмо к месту Коломыяскому не 
ехали, бо, дея, поветрее немалое гст. А такъ мы со/лтул мимо Галичъ к До
лине ехали, хотє^я певно вєда/яя, чого для прасоли и купъци на Волыя 
с това/?ми не ядуть. И тамъ намъ поведили, и ж дея людея для поветрия 
морового з мєот не пущают, бо слышат: в Коломыя и у ваг в Кремяяцу, 
и иядея поветрее стойт, и для т о г о  людемъ сотсюл с товаръми ездитя на 
Волыя не позволено».

Тое свое соповедаяе жидъ Майръ и сочевистое возного сознанъе до книг 
городовые записатя дал и выпио с книг под печатю моею на то собе 
взял.

Писая в Кремяяцу.
В небытности Анъдрея Жири^кого Е/?мола, подписокъ, Сени^кия.

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1# спр. 11.— Арк. 137,- 137зв. Засвідчена копія.

№ 99

1569 р ., січня 19. Торунь.—  КОНТРАКТ СТАНІСЛАВА ЗАЛЕСЬКОГО 
І БЕРЕСТЕЙСЬКОГО КУПЦЯ ТОБІЯША БОГДАНОВИЧА 

ЗІ СТАНІСЛАВОМ ГРАЄВСЬКИМ НА ПОСТАВКУ ОСТАННЬОМУ 
ДО ГДАНСЬКА 300 ЛАШТІВ ПОПЕЛУ, КЛЕПОК І ВАНЧОСУ

Я, Станивлав Залєвкия, а Тобияшъ Бокгданови^, жид бревтския. 
Вызнавамы тьш наїшш листемъ сами com себе и сom потожков своих, 

едея за друкгикго речондъ, то гст ед ея яко два, а два яко едея, и ж:



яко сє постановило пєрвшими записы прєс Тобияша, жида бєрестскекго, 
з вядомосцо и р&нкогмствгм мне, Станислава Залескєкго, со триста лаштов 
попелу под бра/с кгдаяския ставиц и иолац ве Кгдаяску на прышльш 1 в 
тьш року паяскиж шесцъдзесонтъ дзевоятьш, каждыя лаштъ зособна по 
злотыхъ двудзесту чтыри, к тему со два захцыки ваячосу под бракь кгдань- 
ския, кажде сто зособна по злотыхъ шестнасцє, а захцыкь клепє/с, каздє 
сто по злотыхъ двадзесця два, ставищ зе вшиткими потребами до везеяя 
в Оратиничахь 1 2~нєдзєл чты/ш по Кгрол-шицах-2 з наддаткемъ для браку 
двадзесця се/n ваячосу и дзесєяць сет клепекь, цо се плаци^ нема, то єсть 
если вєяцьш содєядзє бракемъ вє Кгдаяску, нижєли та двадзесця сет вая
чосу в тых дву захцыкахь, а в тьш захцыку клепекъ если бы веяцея содешло, 
нижєли дзесеяцъ с em, теды то бы веяцея содешло бракемъ, нижели то, цо 
е ма надда^. Плаци^ мамы ве Кгдаяску, по чему на соя час надрожея бея- 
дзе плацило древо або яко екго мл. пая. Кграесския та/жгъ мец беядзе. 
А если бы не вышло та/с веле на бра/с, цосе постолшило над давку, теды то 
пана Кграевскекго щесце и за то илациц не ма. Цо вшитко ест ширея в тых 
записехъ // Тобияшовых сописано и доложоно, ведле кторых записов вчи
нивши та/жгь, взял Тобияшь на триста лаштовъ попелу два тысеяца злотых 
и шесцьсет монеты и ли^бы полския, а на те полчва/тта захцыка древа, вая
чосу и клепе/с взял задатку два тисеяца злотыхъ, кторо суме пенеядзия 
злотые чтеры тисенца и шєсцьдзесєят ач прєз рєнце Тобияшовє взєли. Але 
и ж р еч сполна и гаядель зс обомава, теды еполетне с тея сумы, якобыхъ 
я теж в реяце све взол, екго мл. пана 3 Кграевскекго квитуел*.

А и ж ведле постановеяя мял намъ екго мл. пая Кграевския нате 
триста лаштов попелу тераз злотых два тисеяца пенцъсет 4-на Три Кро- 
ле~4 в Торуню, а 5-на Кгрожницє-5 в Люблинє на теж суме попелу, допла- 
цаюньцъ злотых тисенць и сто, теды, фолкгуюнцъ речом, абы се пред складъ 
не сомешкало, за пилнымь жояданъемъ нашиж зараз намъ даль и заплацилъ 
ту в Торуню за собедве раце злотыхъ три тисеяцы шестсет. Также юж мамы 
зупєлно заплатє за те суме попелу трєхеєт лаштов под бракь кгдаяския, 
подаюяць браку двє бо^ки з єдне, а бра/с з браку чтери за едне. £2крож кгды 
приплына комеякги до Кгдаяска с темъ попелол*, ма намъ екго мл. пая 
Кграевския або справца екго дац на сотправе флисов пеяцъсет злотыхъ.

А кгды сотдамы цедуле волно, кторо коштеж своим вшитко сосвебодзи/{ 
мамы, теды состатекь заплаты, то ест пенцъсет злотых, ма нам екго мл. 
пая Кграевския учини^ ве Кгдаяску крож вшелякгекго сомешкаяя.

А цо се тъкне соколо текго ваячосу и клепе/с, теды взял Тобияш задатку
cod екго мл. пна Кграевскекго, цо сетеж в ренку моихъ на потребы мое сумы 
соброцило, цо ест вышея сописано, злотыхъ полскихъ два тисеяца, с кторыя
теж и повторе екго мл. пна Кграевскекго сполне квитуемъ.

А над то, доплацаюнцъ текго древа водле постановеня текго та/жгу, 
мял на древо екго мл. пая Кграевския АЩ в  Торуню терез злотые пеяць- 
сєт , а на Кгролшицє в Люблинє злотых семсет // и чтыридзесци. Теды 
та/сже за жояданеж наішш, фолкгуюнцъ потребе, абы се чему не сомешкало, 
даль намъ ту в Торуню зараз те суме пенеядзи злотые дванасцє сem и чтер- 
дзесци. Та/сже южъ за те полчва/?та захцыка древа достатечна и зупелна G& 
нал* заплата стала, а рахуюяць сумо теды за попел и за древо, взялисмы 
сот екго мл. пана Кграевскекго сполно реяко злотые дзевеяць тисеяцы чте-

1 Далі в тексті пропуск.
2~ 2 Через 4 тижні після 2 лютого.
3 Над словом титло, під титлом закреслена літера н.
4— 4 6 січня
5— 5 2 лютого
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рыста чтєридзєсци тая, жв южь нам нв зостава у єгомл. панаКграєзскєкго 
по сотданю и выставвню вышєя помєнєньїх товаром, вдно тисєяць злотые 
вє Кгдаяску по сотданю попєлу з волно цєдуло.

А и ж сє то в записєх Тобияшовых назначило, кторє ю ж самоє сумы 
власне тє триста лашътоз попєлу показа^ и иолщ на браку в Бєрєз/щах 
най Букгємь и най Мухавцєж до роякь єкго мл. пана Кграєзскєкго або 
кому бы то поручил, теды пой то ж моїю запису Тобияшовєкго до твкго при
ставамъ, и ж яко та триста лаштоз попєлу на Кгролшицє, та к т гж полчва/?та 
захцыка ваячосу и клєпє/с чтєри нєдзєлє по Кгрожницах в тьш року пая- 
скиж шєстдзєсоят дзєвєятьш на местцахъ 6 пезныхъ подана вго мл. бьщ 
ма пой вшистькими ообовязками соных записок, кторє вє вшитких пунктам 
и клявзулах доброволнє на сє приямує.

А и ж с тых месцъ ПОПЄЛЬІ м щ  пєвнє бендземъ ку пришлєму спустови, 
напрой до Брєжгц сод Рубиновичоз лаштоз двєсцє, сот Волфовєкго сына 
Зєлмана в Славєятичах лаштоз пєядзєсонть, а з лясоз єкго мл. ксєядза Ма- 
ковє^кєкго сот Гє/щика, жида кобрияского, лаштоз двадзєсця, сот Ю/жа 
Фо/сгля лаштоз двадзєсця до Брєсця, а в Кобриню сот Мошка, жида с 
Пияска, лаштоз сто двадзєсця, а сот Михєля Хємича с Пияска лаштоз двєс
цє дванасцє, тєдьі тєя продє/с єкго мл. пану Кграєзскому давамы, кторы 
попєл с тых на браку игрвги сє звєзє, а єго мл. сє подоба^ бєядзє, нє умнєя- 
шаюяцъ и и ц  записом  первшимъ. Теды тє попєльї бєндзємьі повияни сот- 
да^, цо бы сє // та триста лаштоз вьіпєлнила, кгдзє сє єго мл. напє/?вши и 
налєяши 7 попєл подоба^ бєндзє, а тєя попєл юж вє владзи слукги єго мл. 
за наїшш коиїтем ма биць провадзонь и подая вє Кгдаяску, яко сє вьішєя 
постановило.

Естли бы т&ж нашь попєль а ияши, кром тєкго, цо єго мл. пану Кгра- 
єзскєму в мо ц поданы, пє/?вєя пришей до Кгдаяска, бонцъ на с самых влас- 
ньш або тгою с кимъ бы, кторы з нас: мял попєл на половицє, тєдьі тє триста 
лаштоз попєлу бєндзємь вияни напрой єго мл., або у кокго тєя нашь лист 
бєядзє, подаць вє Кгдаяску крол* жаднєя вымовы. А тєя если сопозлє по- 
ядзє, цо поданы в моц  єкго мл. пана Кграєзскєкго, ма нам  кго єкго мл. доб
роволнє устолшис{ а на тьш, цо вє Кгдаяску подамы, прєста^, кгды ж сє на 
то доброволнє подавамы, не вымовяюяцъ сє єдєя другииж.
&*' Едно кгдзє бышы, чєкго бжє уховая, тему вшисткєму досьщ нє учи
нили, тєдьі доброволнє прав и волносци своих сотстєжпуємьі8, кгдє кторєк- 
го з нас: застано, в кая/сдєкго сє сояду бєядзєж повияни усправєдливи^ и 
плацицъ, нє сотзываюнцъ сє до свєкго права, нє засляняюяцъ сє єкго кро- 
лєзско мл., и каады з нас: панем своюи єдно зараз досыт чиниц, нє сход- 
зонць з мєстца, кром жадные дєляцєя и иных соброя правных и неправных, 
кторє тьш нашиж листєж умарамы, пойдаюнцъ и записуюяцъ в тьш, яко 
сособы, так вшисткетовары наше, кенды колвекъ на кторєж колвекъ мєстцу 
бы сє сонихъ єкго мл. або плєнипотєят єкго мл. довєйзяль, бєядзє волно га- 
мова ц, арєстова^ и з арєстрьі нє выпущас{, а ж бы сє зупєлна вє вшиткюи, 
яко в ьісцизнє, тая в шкодах, накладах досвід стало. Кторєкго арєстованя 
або гамованя повинєя каждыя з нас: на сє лопусіщц и на вшисткє товары
и м[ає]тнос:ць9 ншє рухомо и нерухомо, жадных соброя в тьш нє наядуюяцъ, 
нє вымовяюяцъ сє вояно, сокгнєж, повєтрєж моровєж або маловодо и шкодо 
на водзє, и жайно рєчо, сот людзи вымышлоно. А, чєкго боже уховая, смєрци 
на кторєкго з нас:, теды кто живъ // зостанє, з маєтносци наших рухомых

6 Правлено.
1 Літера л виправлена з п.
8 Літера ы виправлена з ъ.
9 Текст пошкоджений.
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и пенея/сныл; и товароз вшеляких прєд иными вшисткеми длужьники и 
(оправами якими колвекъ первшими и последними тему вшисткему собо
вязку и записови беядзеж вияни учинив досы^, и тея або ци, у кокго бы 
едно маетносць наша была в ренку.

Цо вшистко я, Станиславъ Зелески, под добрьш шляхетский цнотли- 
вьш словеж, якобы* то вшистко з депозиту з верныхь ронокъ сотдавац 
и стрима^ мялъ, собе^не 10 * и прирекамь самь за се и за Тобияша, жида, же 
се тему вшиткему ма досьщ стадъ ведля текго постановеня и запису нашек-
го, кторы на се давамы его мл. пну Кграевъскему и потожкож его мл. з влаж
нымъ подписей ронкь нашихъ и печеяцю свою.

А иж былъ при тьш екго мл. пая Себестян Турозския а его мл. панъ 
Малхер Ягодияския, теды за прозбо нашо печеяци све приложили до текго
ншекго листу.

Писая у Торуню, дзевеятнастекго енуарии анно домини милесзимо 
11_квинтесзимо секзасзимо-11 ноно.

Станислаз Залеския, реяко влажно 12
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 4 .— Арк. 67 зв .— 70с Засвідчена копія.

№  100

1569 р., січня 21. Кременець.— УСТАВА МИТНИХ ЗБОРІВ0 
НА КОРИСТЬ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЗАМКУ З ПРИВОЗНИХ ТОВАРІВ 

І ВИНОКУРІННЯ В КРЕМЕНЦІ

Я, £2ле/сшия Бєле^кия, судя городовьш кремяне^кия.
Просил мене жид пияския, озраядаръ пожитковъ крємяне^ки* Маир 

Мошѣеви^, жид, жебы* я уставу ему далъ по тому, яко я держивалъ араяду 
сот старосты кремяне^кого мыто замъковое, яко^г перъшие сораяды и Якубъ 
1_[Силович?].

[...]-1 ест устава:
мыто замъковое по два // гроши сот воза с товару простого; а сот воза 

соли по полчетверта гроша и по десети головаженъ соли, а сот гостя, такъ 
и сот мещаяжвъ кремянецъкихъ; а сот турецки* конея по шести гроши, а 
сот волоски* конея по чотыри гроши; сот хмелю сот рога по два гроши;
а з Дунаеве, и зСапунове, и з Дворцу пнзъ погребелного и десят головаженъ
соли. А хто женегь яловицу — шест пнзея, а сот вола грошъ, сот барана •—'
два пнзи. А што ся дотычет спижарни, солоду, волно ему солодами про
давати и пива варитя самому и продаватя шиякарож мещаякимъ 2 и жи- 
дозскиж, а никгды сот спижарни солоду не мает даватя пятнадцати гро- 
шея солодовъного, я/с тепер воятъ кремяне^кия Федор Новоселеядсия сило 
мощь берет и новину чинит. Мелники колко цѣ* на коэдьія тьіз/сдея при- 
несут, толко полугрошъковъ мают дати.

Qm солоду, цехованого у бровари, сот вару пива — по семи грошея 
и чєтверт колоту, а тжбгр мает тот поступитя, хто варит, араядару 
за пят грошея до вияницы, а пивоваромъ на коздую четверть лѣта по два
дцати грошея мает араядар даватя. Пивоварника, вияника, мелника, ко
торыя ся ему не сподобает, волно ему его викинути.

10 собєцує
11—11 квинкгєнтвсзимо сєкзакгєсзимо
12 Далі йде, як зазначено в обляті, «подпис руки по-жидовьску».
1—1 Текст розмитий.
2 мещаяскимъ
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И на то геми ему да л с гс мои лкст з моею печатью а перед врядомъ то 
есми ему созналъ.

'----
Писанъ в Кремяяцу, мвца геяваря двадцат первого дня, року шест- 

десят девятого.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 11.— Арк. 138зв.— 139. Засвідчена копія. Опубл. 
Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов.— Киев, 1897.— Т. 2 .— 
Отд. 2. Приложение.— С. 557 — 558.

№ 101

1569 р., лютого 10. Володимир.—  СКАРГА ВОЛОДИМИРСЬКИХ МИТНИКІВ 
НА ВОЛОДИМИРСЬКОГО КУПЦЯ ДАНКА ДАВИДОВИЧА ПРО НЕСПЛАТУ

МИТА ЗА ПРИВЕЗЕНІ З ТОРУНЯ ДО ВОЛОДИМИРА КРОЛЯЧІ ХУТРА

Лѣта Бо ж. наро ж. 1569, мвца февраля десятого дня
Приходили до мене, Павла Григоревича йраяского, на тот час буду

чого подстаростего володимерского, писары поборовые и мы/пные коморы 
Володямерское Маир Изаяяшєви*/ а Игуда Агронови*/, соповедаючи, што ж 
дея:

подданыя гвдрския мещанинъ володимерския Даяко Давыдовичъ тых 
часов ездил до Торуня и привез селедцы и кролики, ино, дея, селедцы кам 
на коморе поборовоя и мы/пноя соповедал и пописал, а кроликов не сопове
дал и не пописал, и их утаи л и промытил, со чом ма гм ведомо cm певную 
сom мещанина тутошнего володимерского из Запя/яничя Евхима Ивановича, 
которыя, дея, в того Даяка служил и з нкм до Торуня ездил, а селедцы и 
кролики привез.

Яя же и то/n чолове/с первопомененыя из Запя/пничя Евхкм Ивановна, 
ту/72 же стоячи сочєвистє передо мною, до книгъ замковыя вызнал тыми словы:

«Ездил есми тых часовъ з мещанинож володимерскимъ Даякож Давы- 
довичолі, которому евми служил, до Торуня и привез, з ним селедцы и кро
лики двоями саями по одному коню: на содных санех две бо^ки селедцов, 
а на другихъ санех тая же селедцовъ бочоя две, а промея/ску бочками были 
кролики узвышки наровєя з бочками, одно ж лкчбы км не ведаю, колко кх 
было».

И просили мене писары поборовые и мы/пные коморы Володямерское 
Маир и Игуда, абы тое оповедаяе кх и вызнаяе того чоловека первопоме- 
неного Евхима Ивановича в книги замковые было записано.

Я то в книги замковые записа/пя казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 4 .— Арк. 33. Оригінал.

№ 102

1569 р., лютого 15. Луцьк.— СКАРГА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО 
ВІЙТА ГЕРМАНА І БОЯРИНА МИХАЙЛА КИСЛОМАСЛОВИЧА 
НА ЛУЦЬКИХ МИТНИКІВ ПРО СТЯГНЕННЯ З НИХ МИТА 

ВСУПЕРЕЧ БЕЗМИТНОМУ КОРОЛІВСЬКОМУ ЛИСТОВІ

Лѣ/n. Ъож. наро ж. 1569, мвца фев. 15 дня
Пришедчы на вряд его кролевъское млвти до мене, Яроша Паликиев-

ского, воро/яного замкового, в тот час будучого на мев/пцу пна Петра Хо- 
мека, подстаростего лункого, воятъ белоцєрковския на ямя Герімаїя1 а

1 Текст пошкодоісений.
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боярия бєлоцє/жовския жє Михаяло Кивломавловир жаловали и соповє- 
дали на писаров коморы Лу^коє поборовых Давыда Марковича a Моязєша 
Евковича, и ж  д єя:

«йни, нє дбаючи на л и с т  єго кролєвскоє млвти, которьш мы маєж, абы
[...] 1 нигдє на коморах єго кр .  млвти мыта и побору со т  тоїваров] 1 своих 
нє давали0, которьш л и с т  перед вижомъ врядовымъ имъ соказовали, и нє
дбаючи тежъ со заруки, [в листе] 1 11 єго кролєвскоє млвти сописаные, при-
шодчы до господы ншоє в дож мєщанина лункого Кузмы Лучника, пєрєд 
тымъ вижомъ врядовымъ, на справу намъ з уряду приданьш, взяли в нас  
поставъ сукна муравъского».

Яко ж  то вижъ врядовьш, служебъникъ моя & л и х в г р ,  ставши до книг,
тыми ж  словы созналъ, ижъ дєя нинєшнєго дня писары коморы Луцкое 
Давыд Ма/жовичь а Моязешъ Е сковир у воята и в боярина белоце/жовъ- 
ского в господи их взяли поставъ сукна муравъского.

И хотечы сони со то мовити, просиля абы то было записано.
А тая я тую жалобу, соповєдаяє их и вижово сознаяє до книг кгродских 

записатя казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 11.— Арк. 87 і зв. Оригінал.

№  103

1569 р., лютого 25. Володимир.—  СКАРГА ЛЮБОМЛЬСЬКОГО 
КУПЦЯ ШМОЙЛА ХАІМОВИЧА І СВІДЧЕННЯ ЙОГО НАПАРНИКА 

ДАНІЕЛЯ ШМОЙЛОВИЧА ПРО НАПАД КОВЕЛЬСЬКОГО МІЩАНИНА 
ЛАВРІНА ПЕРЕХРИСТА НА ХАІМОВИЧА І ПОГРАБУВАННЯ 

ТРАНСПОРТОВАНИХ З КИЄВА ХУТЕР, ЗАКОНТРАКТОВАНИХ 
НА ПОСТАВКУ ДО ЛЮБЛІНА

Лѣта Ъ ож . нарож . 1569, мвца февраля двадцат  пятого дна

Пришєдчи на врдд замку гвдрского Володимєрского домене, Павла Гри
горьевича £2ранского, на тот  час будучого подстаростєго володимєрского,
подданьїє гвдрскиє жидовє любожскиє Шмояло Хаимовир а Даниєл Шмоя- 
ловир соповєдали и жаловаля, што ж  дєя:

«Тых часов єдучи мне, Даниєлєви, с Києва через комору Ковєлскую 
до Люблина 1—на я/?мароя громнирняы-1 року тєпєрєшнєго, вєдлє лирбы
хрєстяяскоє и іг с т л г с я т  дєвятого, мода февраля двадцат  второго дня, у 
волторо/с, с товары нашими посполитыми, то е с т  з рысями, з бобрами, с ку
нами, з лисами, волками, выдрами, з восками, з скурами звериными, ло- 
вими, соленими и медвежижя0, а тые, дєя, всѣ товары на коморе поборовоя 
и мытноя Ковєлскоя соповєдал и пописал, которого дєя соповедаяя и попи- 
саяя своего тых всих товаров в писаров поборовых и м и т н и х  коморы Ковєл- 
скоє * 2 квит взял».

Яя же и тот КВИЯ2 передо мною на враде показовал, а ижъ по-жидов- 
ску'писая, прото я для лєяшоє свєдомости инъшому жиду єго читати давал, 
и тая соныя жид, єго передо мною читаючи, выкладал, як то/пжид соповєдал: 

«И кгды, дєя, я, со/пправивъшися на коморе Ковєлскоя, з мєста Ковєл-
ского ехалъ, то пая, дєя, подданыя кнзя Аядрея Михаяловича Кудпского, 
старосты крєвского, мєщания ковєлския Лаврия Перехрыста з слугами и 
помощниками своими, погонивши мене на доброволноя дорозє на пєрєдмє-

1—1 На ярмарок, шр починався на Громниці (2 лютого).
2 Перша літера к виправлена з іншої.
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гти, кгвалтозныж, а розбояныж собычаеж м&нє самого зшарпал, збил и не
мало, дєя, товаром наших посполитих, то ест мєновитє рысея сошъ, боброз 
ЧО/7НЫХ СОрО/С, куницъ СТО, ЛИСИЦЪ СТО, ВОЛКОЗ дєсеть, ВЬІДЄр сто и двє в ме
не, леи, посотнималъ, и тые, деи, два кони, которыми есми тые товары вєз, 
(одного, дєя, сѣрого яблокобитого, а другого сивого сотнял. Которыя, дєя, 
товаръ, што тот мєщания ковєлския Лазрия в мене посотнимал, нас кош- 
товал в Києве та/с много, яко дванадцат сот золотых полских, а тые, дєя, 
два кони соро/с таляроз наг коштовали. Я деи того ж часу заразом до на- 
мєз/лника ковєлского пана Ивана Кєлимєта а воята ковєлского Матуша 
Трашкозско го ходи л и то соповєдал и жаловал, и со записаяє до книг просил. 
Ино дєя намєгтни/с и воит ковєлския соповедаяя и жалобы моєе принята 
и мне того записати не хотели и не записали. Я дєя ехал до враду замку 
Холмского и то на зрадє холмскож соповєдал, тжли, дєя, мне таж повє- 
дили: «Ед, дєя, собе до враду замку Володимєрского, бо Ковєл ест повет 
Володимєрския». Тогды-ж, дєя, я далъ знати до товариша своего, Шмояла 
Хаимовича, до Люблина, и ж дєя на то т час в Люблинє на ярмарку был 
и мене с тьїм товарож сожидал».

Котор[ыи] 3 ж // товариш его Шмояло Хаимови^, тут же стоячи сочє- 
висте передо мною, то соповєдал, и ж дєя:

«Я/с мене в Люблинє тая ведомо cm со тож розбою товариша моего, Да- 
ниєля Шмояловича, сот него дошла, я дєя маючи тую вєдомогт, и розумєю- 
чи тому, и ж вже тых всих товароз, которые товарищъ моя до Люблина про- 
вадил и со которые, дєя, я с купцами торгъ и постановеяє вчинил, выста- 
вити и тому досыт вчинити не можеж, сопустизши ияших немало потреб 
и спраз купєцких, которые, дея, с купцами есми мел, мусєл з Люблина до 
дому своего до Любомля ехат. И за тыж, дея, розбоемъ того мєщанина ко
вєлского Лазрина, и ж дея єсмо тых товароз через него в товариша мо его 
посо/лниманых, в Люблинє не поставили, та/с много, яко три тисєчи золо
тых полских собе в тож шкодуеж. А и ж Ковєл в поветє Володиме^скомъ лє- 
жит, прото з оповедаяемъ и жалобою своею до враду тутошнєго замку
гздрского Володимє/?скоао утенку єсмо со то учинили».

И просили мене тые подданые гздрскиє жидовє любожские пє/?вопомє- 
неные Шмояло а Даниєл, абых я тое соповєдаяє и жалобу их в книги замко
вые записати казал.

Я тое соповєдаяє и жалобу их в книги замковые записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 4 .— Арк. 43 зв .— 44. Оригінал.

№ 104

1569 р., березня 2. Володимир.— СКАРГА ЩЕБЖЕШИНСЬКОГО 
РЕМІСНИКА ЯНА СТОЛЯРА НА ВОЛОДИМИРСЬКИХ МИТНИКІВ 

ПРО СТЯГНЕННЯ З НЬОГО «ДЕРЕВ’ЯНОГО» МИТА ВІД ПРИВЕЗЕНИХ 
НА ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ЯРМАРОК ТОВАРІВ, НЕЗВАЖАЮЧИ 

НА ПОПЕРЕДНЮ СПЛАТУ ТАКОГО Ж  МИТА НА КОРИСТЬ ЗАМКУ

Лѣта Ъож. нарож. 1569, мзца ма/?ца второго дня
Пришєдчи на врад замку гздрского Володимєрского до мене, Пазла 

Гришкевича £2раяского, на то/тг чаг будучого подстаростєго володимєр
ского, мєщания щєбрєшияския Я я Столяр соповєдал и жаловал, што ж дєя: 

«Будучи мне тут, у Володимєри, на ярмарку зборнож с товарож своиж, 
з скрынями и ияшиж начияемъ деревеныж, которые-ж, дея, товары свои

3 Текст пошкоджений,
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сотмытил, у мещанина тутошнего володимерского Пилипа, которьш тое 
мыто деревеное, што на замо/с приходит, заведает. То па к, дея, в нєдєлю 
прошлую писары поборовые и мытные коморы Володимерское Маир Изая- 
яшевищ а Игуда Агроновищ, пришєдчи, в з а л и , дея, в мене скрыню, которая 
стояла полкопы грошей литовский, и мели, дея, мя боронити сот мыта, 
которое на замо/с приходит. А та/с, дея, я дня сєгоднешнего ходил до них 
до дому мытницкого, просещя, абы мене сот того мыта боронили. £2ни, дги, 
не толко абы мя мели сот того мыта боронит, але, дея, еще и мене самого 
збили».

И просил мене то т мещани н щебрешияския Ян Сто ля/?, абых я тое 
соповедаяе и жалобу его в книги замковые записати казал.

Я тое соповедаяе и жалобу его в книги замковые записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 4 .— Арк. 45. Оригінал.

№ 105

1569 р ., червня 16. Луцьк.—  СКАРГА ОСТРОЖЕЦЬКОГО КУПЦЯ 
ТИМОША ШИМКОВИЧА НА ЛУЦЬКОГО МИТНИКА МАЄРА ТУРЧИНА 
ПРО ВИМАГАННЯ З НЬОГО ХАБАРА ЗА ТОВАРИ, ВЕЗЕНІ З ЛЮБЛІНА, 

НЕЗВАЖАЮЧИ НА СПЛАЧЕНЕ МИТО, І ПРО ЗБИТКИ, ЗАПОДІЯНІ 
ПІД ЧАС МИТНОГО ОГЛЯДУ

Того ж мсца июня 16 дня
Пришедчы до мене, Петра Хомєка, подстаростего лункого, поддайьш

его мл. кнзя Андрея Федоровича Головнѣ йвтроже^кого // мєщания состро- 
жгцкии Тимош Шимковищ жаловал и соповедал тымъ собычаемъ, и ж д ги: 

«Будучи мне в Люблинє, купил єсми собє за гроши свои товару, то 
гст двестє косъ, селедцовъ бощку, возъ железа а крамных рєчги за шєвт- 
надцат копъ грошєя литовских. И єдучи, дєя, мне з Люблина з мещаны 
клеванъскими, сотмытил есми тот товар свои вышея мененыя на коморє 
Володимерскоя, на што-мъ co m писар ги володимерских и квит содеръжалъ.
То пакъ, дги, в сєв понеделокъ близко прошльш, мсца июна третегонадцат 
дна, переехавши мене на доброволноя дорозє в селє Жидичинє, жидъ луцъ- 
кии Маи/? Турчинъ с помощниками своими пытал у всих нав квитовъ. Я,
яко будучи члвкъ невияныя, показал есми ему квит сво и. Йя, квит про- 
човъши, росказал товары мои кидати з воза, и розметавши вси товары мои, 
не нашедчи ничого, што бы не сотмычоно было, хотечи, дги, мене со шкоду 
приправити, росказал ми, абых я з ним тут до коморы Луцъкое ехал и квит 
перед писарми мытными показалъ. Я по неволи мусил есми з нимъ ехати. 
И на дорозе мовил ми, абы мя до Лу^ка не заводил, абых ему три копы гъро- 
ш ги да л. Я, боячися, абых в товаре своемъ шкоды якое про замешканъе не 
попал, поневоли мусил есми ему тые три копы грошей литовских дати. 
А кгды-м, дги, приехал назад до товару своего до Жидичина, таж есмо за- 
стал, а ж мои увесъ товар розметая. На чо м, д ги, собе шъкодую со пят- 
надцат копъ грошея литовъских».

И просил Тимошъ, абы то было записано.
А такъ я тую жалобу и соповедаяе его до книгъ кгродских записати 

казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві,— Ф. 25, on. 1, спр. 11.— Арк. 278 зв .— 279. Оригінал.
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№ 106
1569 р., червня ЗО. Володимир.— СКАРГА ПІДДАНИХ 

КН. РОМАНА САНГУШКА З ПЕРЕДМІСТЯ МИХАЙЛІВЦЯ, 
ПІДТВЕРДЖЕНА ЗІЗНАННЯМ ВОЗНИХ І СВІДЧЕННЯМ 

ВОЛОДИМИРСЬКИХ МІЩАН, НА ВОЛОДИМИРСЬКОГО ВІЙТА 
І БУРМИСТРІВ ПРО ЗАБОРОНУ ІМ, ВСУПЕРЕЧ ДАВНЬОМУ ЗВИЧАЮ, 

ТОРГУВАТИ М’ЯСОМ З МІСЬКИХ ЯТОК І ПРО ВЧИНЕНІ 
ПРИ НАПАДІ НА НИХ ВІЙТІВСЬКИМИ СЛУГАМИ ЗБИТКИ

Л ет. Бо ж. наро ж. 1569, ммца июня тридцатою дня
Приходили до мене, Павла Григорєвича йраяского, на тотъ чам буду-

чого подстаростєго володимеръского, подданьїє ero мл. кнзя Романа Федо
ровича Саякгушка, воеводы брамламского, старосты житомирскою, державцы 
рєчицкого, воит михаиловєцкия Микита Гамриловичъ, сєстрєнєц его Ламринъ, 
Дмитръ Балута, Ивашко Дєшковищ, Мацко, Мицко, Бремен Молямка, Мир- 
ко а брат его Ивашко, Калиш, Грицко, Стєцко Сухоносовичъ, Андрея а
подданьїє его мл. кнзя Лва Александровича Саякгушка Коширского михаи- 
ловєцкиє Иванъ, Аядреец, Матєя, Яцко, (обтяжливе соповєдаючи и жалуючи
на воята володимєрского пна Михаяла Дубницкого а на бурмистром воло- 
димерскихъ Василя Каплю, Степана Заваду, иж дея:

дня сєгоднєшнєго засели єммо на мємтцая звыклыя, на лєская, ведле 
стародамного (обычаю мяса продават, с которыя, дея, мєстєц плат платив 
и пленка сот кождого быдляти по плечу мяса на замо/с тутошния Володи- 
мерския и на воята володимєрского даємо. То пакъ, дея, воит володимер- 
ския Михаяло Дубницкии а бурмистрове володимерские Василея Капля 
а Степан Завада, приславши // слуг своия Ямка, Грицка Кичиня, Воитка 
кликуна, парубком мгстских Гурка а Мишка из ыяшими слугами а послаяцьі 
своими, помощниками ия, до нам до лесо/с, месныя, нам самыхъ посоромотили, 
позбивали, з лесокъ согнати, мясо в гряз собакам зметати, а ияшею 1 мясо, 
та/с теж скуры быдлячие яловичие, барание и козловые побрати казали. 
В чож ся, дея, наж над обычая стародамныя кримда и шкода немалая деета.

Которые шкоды свои оповєдали, меновите Микита з сєстрєяцєж своимъ 
Ламринож оповєдал: «В нам, дея, взяли тушу яловичую, а бараяия шемт 
туш, скуру яловичу, а баранъия скур шгст». Дмитръ Балута оповедал: 
«В мене, дея, взяли тушу яловичую и бараяия чотыря туши, скуру ялови- 
чую и бараяия скур чотыри». Ивашко Дешковищ оповедал: «В мене, дея, 
взяли бараяия чотыри туши, а бараяия скур чотыри». Мац оповедал: «В ме
не, дея, взяли бараяия чотыри туши, бараяия скур чотыри». Миц оповедал: 
«В мене, дея, взяли бараяия 1 2 шемт туш, а бараяия скур шемт». Еремея 
Молямка оповедал: «В мене, дея, взяли бараяия чотыри туши, бараяия 
скур чотыри». Мирко а брат его Ивашко оповєдали: «В нам, дея, взяли 
бараяия шемт туш, бараяия скур шемт». Калиш а Грицко оповєдали: 
«В нам, дея, взяли бараяия шемт туш, бараяия скур шемт». Стецко Сухо- 
нововищ оповедал: «В мене, дея, взяли бараяия две туши, а две туши козловыя, 
а бараяия две скуры, а две скуры козловыя». Аядреец оповедал: «В мене, 
дея, взяли бараяия чотыри туши, а бараяия скур чотыри». Ивая и Аядреец 
оповєдали: «В нам, дея, взяли бараяия шестъ туш, а чотыри туши козловыя, 
бараяия скур шемт, а чотыри скуры козловыя». Матея оповедал: «В мене, 
дея, // взяли бараяия шемт туш, а бараяия скур шемт». Яцко оповедал: 
«В мене, дея, взяли бараяия шемт туш, а бараяия скур шемт».

1 ИШИЄЄ
2 Перша літера а виправлена з о.
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И просили мєнє со придаяє возного, а в нестатку возного на тот час 
при врадє со вижа ку соглєдаяю порозметаяя и побраяя за росказанъемъ 
воята володимєрского Михаила Дубницкого и бурмистров володимерских 
Василя Капли а Степана Завады мяса и скур быдлячих яловичих, бараяих 
и козловых з лесокъ, и ку сопытаяю воята, для которое причины з бурмист
ры володимерскими Василемъ Каялєю, Стєпанож Завадою то вчинил. Я в 
недостатку возного на тот чао при врадє давал иж на то вижа, слугу зам
кового Гришка Захаревича, которы и ж ви ж, ставши собли^нє на враде пе
редо жною, до книгъ замковых вызналъ тыми словы, иж:

«За придаяемъ твоиж врадовыж, маючи при собе стороя шляхту, хо-
дил есми с поддаными кнзя Романа его мл. Федоровича Саякгушка, воеводы 
браславскогс, старосты житомирского, державцы речицкого, а поддаными
кнзя Лва его мл. Алексаядровича Саякгушка Коширского михаяловец- 
кими на рыно/с в месте тутошнеж Володимерскомъ, до лесоя, на которых 
мясо продают, и видел есми мясо яловичеє, бараяее и козловое, з лесоя 
в гряз зметаноє, где вже и ияшее, и собаки по грязи волочиля. Таж же не
далеко тых лєсоя Стєпая Завада стоял, а слуги воятовы Яоко а Грицко Ки- 
чия и кликуя воятовския Воитко, и паробки меотские Гурко, Мишко про-
мгжку лесоя были. Которых подданые кнзя Романа его мл. Саякгушка и
тгж подданые кнзя Лва его мл. Саякгушка Кошир [!] Коширского михая- 
ловецкие передо жною, вижеж, и шляхтою пыталя, для которое причини 
их посоромотиля, позбиваля, з лесоя зогнали, мясо в гряз собакаж пороз- 
метали, а ияшее мясо и скуры быдлячие яловичие 3, бараяие и козловые 
побрали, йни поведиля, // и ж: «То, што есмо вчинили, теды не своее воли,
але за росказаяемъ пна воятовыж и бурмистровскиж Каплиныж. а Завади- 
нымъ».

Потож ходил есми с тыми поддаными его мл. князя Романа и кнзя 
Лва Саякгушков михаяловецкими до воята володимерского Михаяла Дуб- 
ницкого в дож его, таяжє маючи при собе шляхту. Которого воята перво- 
помененого сони передо жною, вижеж, и перед шляхтою пыталя, для кото
рое причины з бурмистры володимерскими Василемъ Каплею а Степанож 
Завадою то вчинили, приславши слуг своих а кликуна и паробков местъ- 
цких: нав, дея, самых посоромотити 4, позбивати, з лесоя согнати, мясо 
в гряз собакаж зметати, а ияшее мясо, тая тгж скуры яловичие барание 
и козловые побрати казали? Воит на то повєдил: «Я тепер не готов com- 
каз чинитя, але а ж ся розмовлю со то з радою местскою тогды на то важ 
сотказ вчиню. А тгж не содно врад местския, але все посполство мещане 
володямерские то вчиниля, и того вамъ забороняют».

И к г д ы  есмо з дому воятова на рыноя вышли, тогды мнозство немалое 
людея, мещая володямерскихъ, люду 5 посполитого, маючи ведомост со та- 
ковож сотказе воятовомъ, всѣ содностаяне на голое крыкож великиж пове- 
дили, и ж: «То, што воит на нас поведает, абыхмо мы з ниж и з бурмистры
то чинити и на то зволяти мели, а подданыж его мл. кнзя Ромаяя и кнзя 
Лва его мл. Саякгушков михаяловецкиж мяса на лескахъ продават заборо
няли и их з лесоя зганят казали, ино мы з ними никгды на то не зволяли, 
ани зволяеж, и иж мяса на лєсках продаватя не забороняли, ани заборо- 
няеж, и з лесоя их зганят не казали, ани кажеж, и не толко мяса, але и вся
кими рєади иж ся в месте на рыяку продават, торговат, куповат и тыж

3 Літера и виправлена з єє.
4 Друга літера т виправлена з л,
5 Літера у виправлена з а,
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ся собходи/n, и того вживапг по тому, яко изстародазна бывало, ничиж нє 
забороняючи, // позволявъ, а протизку и* мл. кнзєн и подданы* их мл. 
в жабное таковое речи ничиж ся не спротивяєж и протизни быти нє хочєж».

Я/с жє и самы* мещанъ, людю 6 посполитого, мнозство немалое до мене 
при вызнаяю вижовож пришєдчи, таковыми ж словы, я/с вижъ вызналъ, 
и не хотєчи в тож винными бы/n, то соповєдали. И то теж соповедали, и ж
ден: «Не толко тьш подданыж кнзєп и* мл .  резникомъ, але и наж всѣмъ, 
посполитому чоловєку, то ест с крыздою, и ж и ж на леска* мяса вои m и бур
мистры продавати забороняю/n, што про мало cm а недостато/с мяса на лес
кахъ мусиж дорошжєп купова/n, бо, ден, чого много а достатого на рынку 
продаю /п, ты ж кожлъш чоловекъ для поживеня и по/пребы своен дешезлен 
купи ти може/п».

И просили мене тые подданые кнзя Романа его мл. и кнзя Лва его мл. 
Санкгушкоз миханлове^кие, абы . тое соповедане и жалобу и*, и визнане 
вижово, та/с теж соповедане и визнане мєщан володимерски*, посполитого
чоловєка, в кнги замковые было записано.

Я тое соповедане и жалобу и*, и визнане вижово, та/с теж мещан воло-
димєрски*, посполитого члзка, соповедане и визнане в кнги замковые за
писати казаль. .
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 4 .— Арк. 158 зв .— 160 зв. Оригінал.

№ 107

1569 р., грудня 5. Луцьк.— СКАРГА ПІНСЬКОГО КУПЦЯ 
ПЕТРА АНДРУХОВИЧА НА КРЕМЕНЕЦЬКИХ МИТНИКІВ 

ПРО НЕЗАКОННУ КОНФІСКАЦІЮ В НЬОГО У КРЕМЕНЦІ ВЕЗЕНОГО
З ТУРЕЧЧИНИ ШОВКУ

Того ж м сца д ек а б р д  5 дна

Пришодчи на върдд его кролєзскоє млсти в замокъ Лушкин перед 
мене, Яроша Паликиезского, воро/пного замкового, в то пг часъ будучого
на мес/пцу пна Пе/npa Хомдка, подстаростєго лункого, мещанин гсдръкин 
пинскин Петръ Андрухови^ жаловал и соповедал тымъ собычаемъ, и ж ден: 

«Року теперєшнєго ШЄС/ПДЄСА/П девдтого ездил есми до Туркоз хурлюнож, 
и со/пвєзши хурлюн, кони свои попродал, и за то купизши шолъку литръ со
рокъ и две, подле ияши* товарышоз своихъ, которые возами ехали, на кони 
несъ, а паробки, ден, мон, пехотою идучы, шолку у пазуха* несли, а ин- 
шин, ден, в мешъку в товарыша у возе был. И кгды, ден, есмо приехали
д о  К рем А нца с п он едел к а  на солторо/с вночи, мсца ноябрА пА тогонадца/я

дна, тогды я, ставши в господе въ дому мещанина кремдне^кого Федора 
Мартиновича, радцы бызшого кремднецкого, ияши*, ден, товарышовъ сво- 
и* ждал и, не ХОТАЧИ, ден, в тон господе, яко въ дому корчемномъ, стояти* 1, 
а ку тому с товарышомъ своиж перемовизшисд, ехал, ден, есми на ияшую 
господу на передместе, абы на впокою, не з корчемнож дому стоячи, // тамъ 
ияшихъ товарышоз своихъ ждати могъ, а мы/пникож коморы поборовое 
КремАнецкое, што въ себе мел, собвести/пп и на то въ нихъ квипг собѣ ВЗАТИ 
хотелъ. И кгды, ден, ехалъ с тое господы на передмес/яе, то пакъ, ден, 
слуги мы/пникоз кремАнецъкихъ Ицъко Меядел а Енас, не со/пмытизши мене 
и не квитовазши, а не беручи въ мене подле звычаю доходу своего мы/пного,

6 люду
1 Правлено.
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«одно перенесши мене въ мѣсте КремАнецкомъ у броны, Н 8ВрАД 0бН 8, кромъ 
возного и без вижа врддозного, не допускаючи еще мене до господы, мо^но 
кгвалтомъ загамовали и того толку моего влостного сорок литръ в з а л и  
ку кризде и шъкоде мо ея немало я, яко ж ,  д ея, и и н ш и х  шъкод немало в 
тот час мнѣ поделали, которых въсих шкод реестръ меновите написанъ 
и часу потребы на праве положоя будет. Што дея есми заразомъ на зрдде
в замъку гсдръскомъ КремАнедъкомъ соповедазши и сожаловавъши, до книгъ 
кгродских записати дал».

На што и выписъ с книгъ под пєчатю врАДовою в себе быти менить. 
И просил мещания пияския Петръ Аядрухови^, абы то тут до книг

замъку гсдръского Луцко г о  записано было.
А такъ я тую жалобу и соповедаяе его до книг кгродских записати казалъ.

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 11.— Арк. 563зв.— 564. Оригінал.

№  108

1569 р., грудня 17. Луцьк.—  С В ІД Ч Е Н Н Я  В О ЗН О Г О  
П РО  З А Л А Г О Д Ж Е Н Н Я  С П О РУ  М ІЖ  Л У Ц Ь К И М  митником 

І К У П Ц Е М -В ІР М Е Н И Н О М  О Л Е К С А Н Д РО М  С К Ш Д Е Р О М  
П РО  Н Е С П Л А Т У  О С Т А Н Н ІМ  М И Т А  З А  Ш А Ф РА Н

Того ж  мсца декабрд 16 дна у  суботу

Ставши передо мною, Петромъ Х омакомъ, подстаростиж луцкимъ, 
ви ж, з урАду приданьш на справы мытнику и писару коморы Луцкое Да
выду Марковий, служебник мод Степая Кгерє^кия до книгъ кгродских 
тыми словы сознал, и ж  дєя:

«Яко д н а  нинєшнєго даты вышея писаное, будучи мнѣ в дому мытномъ, 
та 1 же пришол при мне урмєния к у п г ц  на яма Алексаядро Скиядє/?, про
сил мытника и писара коморы Луцкое Давыда Марковича, абы ему квит 
волньш сотмычоныя дал. Давыд ему поведил, и ж  дея: «Я тобе квит даж* 
але тебе с товаромъ твоимъ не выпущу, бо, дея, маешъ шафрану, которого-с 
на коморе Луфкоя и Кремднецъкоя не соповедал и не сотмытил». йлексая- 
де/7 Скияде/7 повѣдил тьш собычаеж, ижъ дея: «Я товару жадного болшея 
не маю, толко, дея, маю шефрану фуятовъ чотыри або пдт, и то д л а  пода/?- 
коз, а одинъ, дея, есми фунътъ продалъ». Мытникъ вышея мененыя, не 
х о т а ч и  его с товаромъ з Лу^ка пуститя и хотечи его гамовати за слушную 
промыту 1 2. Алексаядеръ Скиядиръ вышея мененыя за тую промыту пере- 
еднал и за то ему досыт вчинилъ, далъ ему штуку чамлиту, што мною, 
вижомъ, мытникъ все сосветчивши, соповедалъ».

И просил мытникъ и писар коморы Луцкое Давыд Марковичъ, абы тое
его соповеданъе и вижово сознанъе до кнгъ кгродских записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 11.— Арк. 577. Оригінал.

1 там
2 Далі, очевидно, частина фрази пропущена.
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№ 109

[Не пізніше 1569 р.] 1 Луцьк.—  СКОРОЧЕНИЙ ВИКЛАД МИТНОЇ 
УСТАВИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО, ЗАПИСАНИЙ

д о  л у ц ь к и х  г р о д с ь к и х  к н и г*

Устава его королевское милости мы1 2 гсдръ. Великого князства Литов- 
ского и зежли Волыяское, зъ Скарбу его королевское милости выдана, ко
торая есть в книгахъ записана замъку гвдръского Лункого, почому маетъ 
быти брано мыто сот товаровъ куплены* яко сот подданы* его кр. милости, 
та/с тежъ князски*, паяски*, духовны* и светски*, и тежъ сот цужоземъ- 
цовъ.

Маетъ быти брано сот собохъ рукъ:
сот каменя вовку — грошея шестъ; сom скуры воловои и яловичое —

пнзея пят; сот ста скур Козловы* и бараяихъ — грошея дванадцат; сот 
каменя лою, шацуючи на копу,— по два гроши; сот вола вияны дати чотыри
гроши; сот яловицы — два гроши; сот барана и совци — пнзея три; сот
вепря — пнзея п я т ь ; сот ваятуха хмелю — грошея дванадцатъ; сот меха 
соли — 3-грошея пнзея пят-3 ; сот бочки соли крупястое — грошея три; 
сот телеги соли, што чотырма волы привозят,— грошея тридцат два; сот 
воза соли белое на одного коня — грошея деветъ; сот бо^ки рыбъ лъвовъ- 
скихъ — грошея дванадцатъ; сот бо^ки рыбъ пияски* — грошея два,
4— пн3 * *ея—4; сот бо^ки селедцов — грошея чотыри; // сот тисечи локоть по
лотна простого — грошея дванадцат; сот тисечи локоть полотна москов
скою — грошея двадцат чотыри; сот тисечи лъну — грошея шестъ; сотъ 
ста тювдовъ — грошея тридцат; сот бо^ки лъвовское меду превного —
5- двадцатъ чотыри-5 ; сот пары юхтея — грошея два; сот сукна самогоделъ- 
ного 6 сот тридцати копъ, шацуючи на копу,— сот копы по два гроши;
сот трохъ се/?мягъ — грошея два; сот кожуха бараяего — пнзея сосмъ; сот 
кроликов блану 7 футра грошъ содия, а лисицъ, бобров, куя, рысея, 
Соболевъ, волковъ, выдръ, шацуючи на копу,— по грошея два; сот скур 
лосихъ, зубрины*, лянячи*, шацуючи на копу,— сот копы по грошея 
два; сот штуки полотъна коленского — грошея чотыри; сот штуки полотна 
фляяского — грошея дванадцат.

Устава турецкихъ товаровъ:
сот литры шолку, шацуючи за полторы копы грош8, сот копы — по 

два; сот кеясяка китаяки бурское9 — грошея тридцат; сот кесяка граму- 
хи — грошея двадцат; сот коберца малого — грошея чотыри; сот кобе/?ца 
великого — шацовати на копу; сот штуки бези — грошея чотыри; сот штуки 
кеядака — грошъ содия; сот полштуки 10 чежлету и мухояру — грошея чо
тыри; сот чиякоторы зо злотож — грошея, сосмъ; сот чиякото/? едвабныхъ —

1 Датується за останнім роком входження Волині до складу Великого князівства Ли- 
товсь кого.

2 мыт  (Так у списках цієї ж устави 1596 р. (ф. 25, оп. 1, спр. 47, арк. 178 зв.; 
далі —  Б) т а  1614 р. (ф. 28, оп. 1, спр. 46, арк. 638; далі —  В.)

3— 3 Так у Б і В. Можливо, грошъ и пнзєи пят.
4— 4 пнзєи п ят  Б
5— 5 грошей двадцать чотыры Б і В
6 самодєлного Б ( В
7 бламу Б
8 грошем Б і В
® турское Б
10 штуки Б
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по два гроши; соти чиякото/? простыя баволных 11 — грошъ содия; сотп сафья
ну — грошъ содия; сотп мешины содное — пязея пяти; сотп коня турецкою — 
злотьш ч8/7Лвньш; сот кутаса, што до конея,— грошея дванадцяти; сотп узды 
турецкое — грошъ содия; соти сєдла туре^кого — грошея сосмъ; // соти ка
меня имъберу — грошея петпнадцатъ; соти каменя перцу — грошея два
дцати 11 12; сот фунта шафрану — грошея чотыри; соти каменя кменю — 
грошея чотыри; сотп фуята мушкату — грошея два; соти фуята квету муш- 
катового — грошея два; сотн фунъта гвоздикос — грошея два; сотп фуяту 
килъчибогу 13 — 14 15 *~трошъ содия-14; сотп фуяту ценомону — грошея три; 
сот каменя микгдалос — грошея чотыри; соти каменя рыжу — грошея два; 
соти каменя ладану — грошея десетъ; сотп фуята краски белое — грошъ 
содия; сот фуята лазару и ле/счу 15 16-сотп фуята-16 — грошъ содия; соти каме
ня милоги — грошея три; соти каменя баволны— грошея шести17; змеиныхъ 
головъ — грошея шестъ; соти ста локоть фараузу18— грошея чоты/?десятп; 
со ти каменя мыла — грошея чотыри; соти поста 19 сутсна люяского — грошея 
дванадцати, соти чужоземъца — по грошея двадцать чотыри; соти поставу 
полтрышу 20 — грошея дванадцатъ; соти поству19 цвиковъского — грошея 
сосмъ; соти поставу мурасского, ческого, швебедияского, трьщкого, мышея- 
ского — по грошея чотыри; соти поставу го/?лицъкого, кгу/?ского, быкос- 
ского, шамотулского — грошея три; соти шестьдесятъ локоть поирияну — 
грошея педдесятъ; соти поставу штамету — грошея дванадцати; соти поставу 
махалского 21 — грошея деветъ; соти поставу астрадажского — грошея шести; 
соти штуки цвелеху — грошея два.

Йти кражных речея: шапо/с, ножос и инъших речея и дробезку, ша- 
цуючи на копу, што не есть тути меновите напи- // сано — соти кождое копы 
по грошея два.

Татс тг ж  которые люди приеждчаюти на то/?ги и на я/?ма/жи до мести 
наших гсдръских, кнзъских, паяских и светпских по збоже вшелякое:

'■V».
соти кожъдого воза — по грошея два пнзея два; соти ста кос — грошея 

десетъ; соти лотстя сукна влосного 22 содия грош; соти фуята злота в цєвках —
грошея чоты/шадцатъ; соти фуята сребра в цєвках — грошея сосмъ; соти кнги 
злота маляузского — грошея шести: соти тузина замъши доброе — грошея
десетъ; соти каменя стали — грошъ содия; соти каменя солова — пнзея сосмъ 23; 
соти каменю цыны робленое — грошея чотыри; соти воза железа — грошея
два; соти каменя сливотс уго/?ских — пнзея пятъ; соти штуки фо/?стату — 
грошея чотыри; соти полфурстату штуки — грошея два; соти куфы мушка- 
телу, малмазея и вина — по злотому че/?леному, соти полкуфъкос — по гр. 
двадцати чотыри; соти рызы паперу — гроя/ содинъ; соти совоцу вшелякого, 
што люди до то/?гу на ярмарки привозятъ до месть наших гдръскихъ, княз- 
ских, паяских, духосных и светпских, повияни соти к о ж н о г о  воза по два гроши.

11 баволняны* Б і В
12 сосмъ Б
13 киячибогу В
14— 14 т̂ ігрошея два Б
15 лєкгу Б і В
іб—іб (от фуЯта сонного Б і В
17 Далі пропущено: сот каменя Б і В
18 фаракузу Б
19 постава Б; поставу В
20 колтрышу Б / В
21 махаяского Б t В
22 влоского Б / В
23 пять Б Т В

141



Устава сот лядскихъ и немг^кихъ товаром, то єсть: 
om атласу на злотє вєна^кого, которого локоть по грошеа 24—копы-24 

або по чотыри, о т того кожъдого ло/стя — по грошей два; 25~сотласу-25 
акъсамиту на злотє, 26_трошє/*_26 сєлідєсят, о т  локтя — грошей осмь; om 
злотоглаву со/ссамиту om локтя — грошей чотыри; om гладкихъ окъсами- 
тув чорныхъ, // чирвоных, бурнатъных и иных барзъ о т кожъдого ло/стя — 
по грошеа три; 27—сокъсамиту- 27 всякого простого om локътя28— гроше/г 
два; om кармазину атласу о т  локътя — г ошед три; 29-сотласу-29 бур- 
натъного om ло/стя — грошє/г два; о т  чорного атласу о т  ло/стя — грош 
содия; о т  ло/стя адамашки доброе — грошє/г два, om простое адамашки 
om локътя — грош содия; om штуки ярусу * 28 * 30 — грошей дєсєт; о т  штуки 
сатыну — грошей три; om шести локот китамки — грошей два; om штуки 
бархану барвы вшелякое — грошей два.

Тая устава есть дана на вси купци зъ Скарбу его королевское милости
по местомъ, залгкомъ и по мытамъ нших 31 гвдрскил*, кнзъских, паяских, 
духовные и светских, по всимъ коморамъ и прикоморкахъ, где колве/с бу
детъ того потреба.

Петръ Хомя/с, подстарости/г луцкий, рука власная
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 35.— Арк. 670зв.— 673. Засвідчена копія. Опубл.: 
Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов.— Киев, 1897.— Т. 2, 
отд. 2. Приложения.— С. 559—561.

№ 110

1570 р., квітня 25. Володимир.—  З А Я В А  В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  
Б У РМ И С Т РА  В А С И Л Я  К А П Л І П РО  С В ІЙ  В И Р О К  У  С П О РІ 

М ІЖ  В А РШ А В С Ь К И М  К У П Ц Е М  Д А В И Д О М  ГЕ К Н Е Р О М  І Г О РО Д Е Л Ь С ЬК И М  
К У П Ц Е М  Ю СЬКОМ  А Б РА М О В И Ч Е М  Щ ОДО Н Е Д О Т Р И М А Н Н Я  

УМ ОВ К О Н Т Р А К Т У  Н А  П О С Т А В К У  Г Е К Н Е Р У  100 Л А Ш Т ІВ  П О П Е Л У  
П Р И  П О С Е Р Е Д Н И Ц Т В І В О Л О Д И М И Р С Ь К И Х  К У П Ц ІВ

Л ет. Боя/с. нарож. 1570, мода априлд двадцат пдтого дна
Передо мною, Михайлом Павловичол*, подъстаростил* володимерскимъ,

постановившисА на врддє в замъку гсдръскож Володимєрскож, мєщаник // 
володимєрски/г Василєп Семенович Капля доброволнє самъ устне словы 
своими вызнал, и ж д єш

«Д на вчорашнєго, априлд двадцат четвертого дна, присылала до мене 
в домъ моu пан Давыд Гєкнєр, купєр варъшовски//, а Юско Абрамович, 
жидъ городєлскиа, просдчи мене, абых до них, до дому мєщанира тутошнєго
Волоса, пришол, даючи мне тую вѣдомост и справу, и ж д ги которую сто 
лаштов попелу купил тот Юско року прошлого шевтдесдт дєватого на вла-
стную потребу пна Давыдову у Зраила Абрамовича, жида володимєрского, 
а такъ, дги, в тол* межи собою неякую погоду со тот попєл чинит мают, 
и на розознаяє моє то здаю т. Я, не хот гчи, д ги, прозбы ихъ состави ти, а

-26

по три копы Б і В 
сот атласу Б
що за грош ей Б 

27—27 сот акъсамиту Б
28 Слово правлене.
9Q_29 т-сот атласу Б
30 гар асу Б і В

31 ншим Б і В
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не смѣючи т е ж  того самъ на себе бра /ля, кромъ достаточною ихъ передо 
.МНОЮ ДОЗВОЛЄЯЯ, ДЛА ПОМОЧІ/ и сведо/{ства лѣпшого ВЗАЛОМЪ з собою двох 
люде// добрыя, Миска йгородниковича а Адама Аядриясовича, мещанъ 
володимерскихъ, тамъ есми до них в дом Волосов пришол. И кгды-хмо тамъ
вжо бы ли, теды пая Давыд и панъ Юско даля мне руки свое, абых я, услы
шавши их, собеехъ стороя, межи ними то розознал, при чом бы хто зостат мел.

То пая повѣдил наперве панъ Давыд Гекне/? долеглос/л свою: «Иж ко
торую сто лаштов попелу купил // Юско у Зраила за злецеяемъ моимъ 
на властную по/лребу мою, на которыя попелъ вже -м  я выдал семъсот  
золотыя и полсеманадца/л золотого полскихъ, а такъ, дея, того попелу ач 
сот Зраила до Городла до Будзына лаштов пе/лдесд/л выстановлено, теды
мне Юско, не вимъ дла которое причины, его ВЗА/Л на комдгу взбронде/л, 
а я-мъ, дея, комдгу на то тепер зготовал и килка недел на воде ее маю».

Юско на то побѣдилъ: «ЗнамъсА до того, же-мъ я на тебе тот попел 
в Зраила купил и вздлемъ в тебе на то триста золотыя полскихі и ачъ учи- 
нил есми коятрактъ зъ Зраиломъ на тот попел на яма свое або т е ж  и на 
того, в кого бы тот лист был, дла тое причины, яко ты самъ вѣдаешъ, же-с 
ми казал такъ вчинити, жебы Зраило тьш рыхлея то т попел выставил. Ни яс
ли, дея, ты на роки водле коятракту того Зраилови грошея не со/лдавал, 
аже-мъ, дея, я своими властными грошъми того ему доплатилъ, и на том 
я шкодую немало на собетницу твою. А такъ ач са т[о] 1 показует, же-с 
ты дал Зраиловоя в Люблина на тот же попелъ чотыриста золотыя и пол- 
семанадца/л золотого полскихъ, же то зя/л моя 1 2 Марко свѣтчит и панъ
КаплА. Але мне то болшея кошту em, нижли вас, же я того другого попелу

1 Текст пошкоджений.
2 Дописано над рядком.
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пє/лдесА/л лаштоз Зраилу своими грояши заплатив, чего єщє не выставил.
А такъ // хочете ли вы тот попел, што в Городле гст, метя,— теды мне 
гроши мои заплати и шкоды нагороди, я тобе тот попел дамъ и листъ Зраловъ 
[!] тобе на другую пе/лдесдт лаштовъ, которыя еще не выставилъ, верну».

Давыд повѣдил: «Яко я маю гроши тобѣ вси за тые пе/ядесА/л лаштоз 
плати/яя, кгды ж сонихъ не вѣмъ, где су/л? Але скоро ми ихъ выставд/я, 
я тобе шлюбую гроши вси водле постановеяя заплати/яя».

За тымъ на мене здали при тыхъ людехъ добрыя, штобыхъ розознал. 
Я, порадизшисд с тыми людми добрыми, такъ межи ними знашолъ: и ж 
которые пе/лдесдт лаштоз в Городле попелу гст, абы Юско за тые семъ- 
сотъ золотыхъ и полсеманадъца/я золотого, которые са промея/ску ния пока
зали, дал, а пая Давыд абы еще ему шкоды, што бы са слушне показало, 
ему нагородил. А кгды Зраил соные пе/лдесдт лаштоз попелу до Городла 
зась выставияш 3, тогды панъ Давыдъ мае/л ему суму, яко за тые пе/лде- 
са/л лаштоз, заплатити водле торгу першого, и шкоды та/сже, што бы сд 
слушне показало, нагороди/л».

Которыя выналезокъ Каплинъ // и тые мещанове володимерские Ми
ско Йгородникови^, Адамъ Аядриясови^ таковьш же токож вызнали, же 
при томъ быля.

И просил мене панъ Давыдъ Гекнер, абыя я тое зознаяе ихъ до книгъ 
замъковыхъ записати казалъ.
ЦДІА УРСР у  м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 5 .— Арк. 101 —103. Оригінал.

№ 111

1570 р., червня 16. Луцьк.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ ГРЕБЕЛЬНОГО МИТА В РОЖИЩАХ 

З ПІДВОД СТАНІСЛАВА ГРАЄВСЬКОГО ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПОПЕЛУ ДО р. БУГ

Того ж мсца июна шостогонадца/л дня
Ставши сочевисто на врддє его кролезское млсти в замъку Луцкомъ 

передо мною, Иваномъ Хребтовичомъ Богурияскиж, подстаростимъ луц
кимъ, возныя повету Лункого Дахъно Юнькови^ Гулдлницъкия соповедал 
и тыми словы ку записоваяю до книг кгродскихъ сознал, ижъ дея:

«Будучи мне приданымъ з урдду сот твоее млсти, пне подъстаростия, 
на потребы и справы его млсти пану Станиславу Кграевъскому, дворенину 
его кролезское млсти, маючи я при собе шлдхту людея добрыя пана Василя 
Радови^кого а пна Григоря Жуковеркого, ездил есми в справе и потребе
пна Кграезского до Сокола. То пая вжо намъ назад едучи з Сокола до Лу- 
цка през имеяе владычнее Рожища, потъкали есмо (около чотыроясотъ возъ
подводъ его млсти пна Станислава Кграезского, дворенина его кролезское '-- -
млзти, едучия с попелож до Буга, в Рожищахъ у середу, мзда июна четвер- 
тогонадца/л дня. И при [мне] \  возномъ, и шълдяте сот тыя всихъ подвод,
фурманоз и подданыя пна Кграевского, сот кождого воза мыта сот мосту // 
рожиского, не дбаючи ничого на уставу и волность шлдхе/лскую, в Статуте
сописаную0, а 2 послаяца и лист его млсти доброволныя, за росказаньемъ * 1 2

3 выставит
1 Текст пошкоджений.
2 на
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самого пна Ивана Боръзобогатого Красеяского, владыки лункого и состро- 
зъского, по грошу литовскому побрано, што послане^ и подводанє а фур-
маны его млсти пана Станислава Кграєвского мною, вознымъ и шълаятою 
сосвєтчили».

И просил его млсть панъ Кграєвския, абы то было записано.
А так я тоє сочєвистое сознанье возного в книги кгродские записати 

казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 12.— Арк. 308зв.— 309. Оригінал.

№ 112

1570 р., Іміж квітня 29 і липня 11] 1. Варшава.— ВИРОК 
СЕЙМОВОГО СУДУ У СПРАВІ ЗА СКАРГОЮ ТУРЕЦЬКИХ 

КУПЦІВ-ВІРМЕН НА КИЇВСЬКОГО КАШТЕЛЯНА ПАВЛА САПЄГУ 
ПРО РОЗГРАБУВАННЯ КОЗАКАМИ З ЙОГО ВІДОМА 

КУПЕЦЬКОГО КАРАВАНУ ПІД ОСТЕРСЬКИМ ЗАМКОМ

Жикгимонт Август, Божю млтю корол полскиы, великим кназ ли- 
товскии, рускии, пруским, мазове^ким, жомоитским etc.

йзнаямуемы тьш листож ншиж всиж вобє^ и каждому зособна, кому 
того ведати налєжи, и ж што:

позванъ был мандатомъ ншиж перед нас, гсдра, урожоньш Пав ел Ива - 
нови** Сопега, кашталдя браславския 2, староста ншъ любє^кия и пере-
валския, на жалобу купцов цєсара его млти турє^кого сормднъ на яма Мано- 
яла, караван-баши, и ияшихъ товарышов его со погромєяє и розбите кара
вану ия, што ширея на маядатє нашомъ сописано. За которьш маядатож //
ншмъ урожоныя Пав ел Сопега, кашталдя киевския, на теперешнеж вал- 
номъ сояме Варшавскомъ кгды перед нами и перед Пны Радами ншми ко- 
рояными стал, помененые купцы цєсара его млсти туре^кого Манояло,

'> w

караванъ-баша, с товарышми сбоями водлугъ маядату ншго скаржили на
пна киевского, якобы соя мел дат имъ лист доброволныя, абы с Камеяца 
шли до Києва с купдми сбоями, а с Києва до земли Московское, и якобы пая 
киевския мелъ ия упевнити со тую дорогу и дат имъ комдгу и проводников
своия, с которыми ехати мели, где ж их в тоя дорозе за зажкомъ ншиж Qст-
ръскиж козацы погромили и их самыя, колко члка потопиля, и товары ия
побрали, менуючи на пна киевского, и ж бы тот погрож за ведомостю и 
поразумеяемъ албо за росказаяемъ его таж се имъ стал, яко то ширея на
маядате ншож, сот ния паяу киевскому даномъ, сописано.

Панъ киевския напротивко тоє скарги и маядату ншго, сот ния ему
даного, чиначи собмову и сотпор, не толко жебы се до то зн ат  мел, але ука---,
зал лист // ншъ до него писаныя, которыж листож ншмъ росказалисмы ему, 
абы соя тыя купцовъ под таковыж часож валечныжа до земли того непридтелА
ншго московскаго не пропущалъ. По которую науку до нас пая киевския, 1 2

1 Датовано за часом засідання Варшавського сейму 1570 р. (Chronologia Polska / Pod 
red. В. Włodarskiego.— Warszawa, 1957.— S. 482.)

2 КИЄвСКИМ
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скоро соные купцы без жадного позволена и листу его до Києва были при-
шли, присылалъ и с тымъ листож ншиж, везвавши до себе ротмистров нших 
замку Києвского урожоных Каспра а Яна Стужияских, намевтника тамош-
него кнзА воеводы києвского ВасилА Рая, ротмистра замку ншго Qe/пръ- 
ского Станислава Клопо^кого, городничого києвского Михаила Девочку,
войта места ншго Києвского Станислава Соколовского 3 и некоторых мещая, 
ехалъ до церкви светое Софея и казал до себе тымъ сормдномъ быт. Таж 
же перед тыми поменеными особами поведил тьш сормАнож, абы сони не 
мели надее, и ж бы мели ити с товары сбоями до земли Московское, и роска-
зал иж именеж ншиж кролевскиж, абы се за в вернули до Камєяца або до Вил- 
на ехали. йни, дея, // с тыж со/пшедши, ехали с Києва зо всими товарми 
сбоями. И показалъ пая киевъския рекокгницыю то тых всих вышея ме-
нованых особъ урддниковъ нших под печатми и с подписомъ рукъ их.

Яко ж тут же стоачя перед нами обличне, урожоныя Лавринъ Ратож-
ския, староста ншъ совтръския, тыми словы зезналъ, и ж дея: «Кгды тые 
куяцы приєхали с Києва до Qcrpa рекою Десною, я-ж их пыталъ, естли бы 
они мели дозволеяе сот урАду Києвского, жебыж вас пропустил до земли 
Московское, йни, дея, поведили, и ж не малы позволеяя, ани листов жад- 
ных, але тебе просимы, абыв нав пропустил яко убогих купцов. Я-ж имъ 
поведил, и ж: я того учинити не могу, бо то не ест звыклыя обычая, а не
толко вав чужозежцовъ, але и подданых королд его млвти без позволена 
урдду Києвского мне пропускатя не годитсА. А так вєрнитесд назад, йни, 
дея, вернувшисе якобы назад, вночи собехали замокъ Йвтръския водою, 
кгдыж в тот чав повод великаА была, и удалисе до земли // Московское. 
Таж же, дея, их межи зажкомъ нашиж Qe/пръскимъ и межи зажкомъ мос- 
ковскиж Черниговъскиж козаки погромили».

Потыж пытано тых ормднъ, естли же ыают лист позволеныя пна киев- 
ского албо якое свдде^ство на то, и ж бы то т погрож их за ведомовтю его
было. £2ни ани жадного листу пна києвского позволеного, ани которого све- 
де^ства не показали.

А и ж пая киевския то достаточне и ясне перед нами и перед Паны Ра-
дами ншими соказалъ, и ж кгды сони приєхали до Києва, не будучи сот него 
в томъ убезпечоны, до нав по науку, естли бы их мел пустит до земли Мо-
сковскоє або ни, посылал, и засе ливт ншъ до него со тож писаныя иж соказо- 
валъ и именеж ншиж росказал, абы се або до Камєяца вернули, албо до 
паяствъ нших, а не до зежли Московское собротили, такъ тежъ 4~и зознаяя-4

'Ч;
собли^ного старосты ншго совтръского значило, и ж сони здорови в целости с 
Києва до Qempa пришли своволне, не маючи жадного позволєяа ани листу
пна києвского, што се теж добре значило з рекокгницыя преречоныхъ урдд-
ников нших киевскихъ, а сони яко листу позволеного пна києвского // и упевне- 
яя имъ в тож єхаяю своеж в себе не мели ани показали, та к теж ани жадного
слушного, доводу на то, и ж бы тот погрож их за вєдомовтю пна києвского, яко 
на жалобе своея менили, быт мел, не учинили, мы, намовившисє в тож с
Паны Радами ншими, на тож сояме при нав будучими, дознавши в тож не-

3 Літера л виправлена з п.
4—4 з зозна/ія
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Вид Львова. Гравюра 1617 р.

вянност пна киезского, через декрет албо вырокъ ншъ гд/?скии учинили 
есмо пна киевъсково сот тыя со/?манъ и com того собжаловаяд их и мандату
Х_/ Х̂

ншго волньш, яко ж и тыж листож декретом НШИЖ ВЫЗВОЛАеж и волныж 
чиниж такъ, ижъ вжо в тон речи повторе и николи напотож жадными при
чинами ани выналезками сот  соных со/?ман собжалован и позыван быти не 
маеть.

И на то есмо дали пану Пазлу Ивановичу Сопезє, кашталАнови киез-Х>
скому, старосте ншму любє^кому а переваленому, тот ншъ декретъ, до ко-

Х^
торого на сведе^ство и печать ншу коронную притиснути есмо росказали. 

Данъ въ Ва/?шаве, на сонме валнож коронномъ дна 5 року сот  нароже-
на сына божего тисеча па/нсоть сєждєсатого, а панованд ншго чты/?дестого 
перъвшого.
ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. 1, спр. 192.— Арк. ЗО зв .— 33. Засвідчена копія. (Мікрофотокопія: 
ЦДІА УРСР у м. Києві.— КМФ-36, № 192.— Арк. ЗО зв .— 33.)

№  113

1570 р., вересня 11. Луцьк.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ ВОЗОВОГО МИТА НА ЛУЦЬКІЙ МИТНИЦІ 

З ТОВАРІВ ЛЬВІВСЬКИХ КУПЦІВ: АПТЕКАРЯ МАТИСА, 
КОНВІСАРІВ МАТІЯ І ЩАСНОГО ТА ІНШИХ

х^
Того жъ мзца сентебра 11 дня

х^
Ставши сочєвисто в замку гсдрьскомъ Луцкомъ передо жною, Иваномъ 

Хребтовичомъ Богуринскимъ, подстаростиж луцкимъ, возныи повету Лун
кого Хведор Фу/?сови  ̂ Бронни^кин соповедал и тыми словы до книг кгрод- 
ския созналъ, и ж ден:

6 День не зазначений: у тексті пропуск,
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«Будучи мнєсот твоєя млсти, пне подстаростия, приданымъ на потребу 
мещаномъ и купъцомъ мєста Лвовъского, сєгодьня, в понєделокь, дать 1
верху писаное, маючи я тпри собе шлдхтича, члвка доброго Михаяла Боб- 
росского, при мне возномъ купьци места Лвосского Матыс, абтикар, Матьш, 
коявисар, Щасньш, коявисар, Крыштофъ Торосовий, уръменинъ, и ия- 
ших купъцос немало, в которых возъ было сосмънадцат, сот кождого воза 
зособна по семи грошея литовский Василея Коледа, справда коморы Луц
кое сот его млсти пна троякого зъ товарышомъ своиж жидомъ Якубомъ, 
которыя соm Бродавки установенъ, не дбаючи ничого на лист его кролес-
ское млсти, даныя имъ на волност во всемъ Кнзьстве Литовскомъ и в зем
ли Волынъскоя, менуючи быти мыто возовое гсдрьское, и еще к тому В МЄ- 
щанки лвовъское в Неты Нулцовы со m воску со m двадцати каменея, со m 
кожъдого каменя зособна по шести грошея взяли, и еще, дея, со m воловъ 
и со m сохи брати буд гм, бо, дея, не мудро ходите: кгдыбысте до нас с покло- 
ном пришли, мыбыхмо вамъ то отпустили, а кгдыбы есте мели лист его
кролесское млсти ис подписомъ власное руки гсдрьское, на которомъ бы 
было меновите бы ображено, om воску, om соли, om волос брати не будемъ».

Што мещанє и купъцы лвосские мною, возньш, и шляхътичомъ сосвєт- 
чили, абы было записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві,— Ф. 25, on. 1, спр. 12.— Арк. 479. Оригінал.

№ 114

1571 р., березня 6. Володимир.— СКАРГА ЛУЦЬКОГО КУПЦЯ 
ІЛЛІ ГОШКОВИЧА НА СКРИНСЬКОГО МІЩАНИНА ВІНЦЕНТА ТУРКА 

ПРО НЕСПЛАТУ ГРОШЕЙ ЗА КУПЛЕНИЙ ЗГІДНО З КОНТРАКТОМ ЛІЙ

Лѣта Бжего народе. 1571, меца марца шестого дна
£2поведалъ мне, Михаялу Павловичу, подстаростему володимєрскому,

подданыя гедръекия жид лу^кия Иля Гошкови^, што ж дея:
«Вчинив єсми змову з Вияцеятомъ Туркомъ, Мещаниновъ з Скрыяна, 

на оденадцат сот каменея лою, за которыя, дея, лоя за каждыя камея по 
золотому полекожр и грошу мелъ мне датя. Ино дея по шестсот камеяя 
мєл до мене прислатя в колъко дния 1_по Грожъницах-1 , а мне, дея, мєл 
за то прислатя семъсот золотые и двадцат золотыхъ, што дея ширея а 
достаточнея на тоя умове и коятра/сте ихъ купецкомъ, которыя мєжя собою 
вчиниля, сописано и доложояо єсть. Ино дея в килка дния до мене по тот
лоя прислал, а соных пнзея свои* всия сполна мне не прислал0. А потомъ come- 
халгмъ на ярмаро/с до Люблина, а товариш, дея, моя, жид лу^кия Аврамъ 
Песахови^, без мєяе со но му Вияцєяту без вєдомостя моее полчварта ста 
камєни лою дал, а мне са, дея, вєдле тое умовы его за то сот него досыт не 
стало. А такъ, дея, маю вєдомост, и ж тот лоя тут  є[ст]1 2, в месте. Прошу 
со вижа, абьш его арестовал».

Я гму лал вижа, слугу своего Бремен Рыби^кого, с которымъ соя аре
стовалъ тот лоя в клєтце Мошка Подставки, жида тутошнего, до росправы, 
поки са тот Вияцєятия // з нимъ росправит.

1 даты
1—1 Після 2 лютого.
2 Текст пошкоджений.
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И просил, абы то до книг кгродскюс записано было.
Я то в кнги кгродские за п и с а т ь  казал.

ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 6 .— Арк. 84 зв .— 85. Оригінал.

№  115

1571 р., березня 20. Линів.— ВИЗНАНИЙ ЛИСТ ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
МІЩАНИНА ІЗРАЕЛЯ АБРАМОВИЧА ПРО ВІДМІНУ КОНТРАКТУ 

ЗІ СТАНІСЛАВОМ ГРАЄВСЬКИМ НА ПОСТАВКУ ЙОМУ ПОПЕЛУ 
В ГОРОДЛО ДЛЯ СПЛАВУ ДО ГДАНСЬКА І ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
АБРАМОВИЧА ПОВЕРНУТИ ОДЕРЖАНИЙ ГРОШОВИЙ ЗАВДАТОК

Я, Израєл Абрамовичъ, жидъ влодзимерския, мытникъ звегелъския,. 
из жоною сво Ча/?но.

Вызнавамы тымъ ншимъ листамъ сами на се и за потомки свы, иже 
съмы, беядояцъ сполни в маеятносци свы, учинилйшы певне а статечне
постановеяе зъ екго млстю панемъ Станиславамъ Кграевския, дворанинемъ 
кролд екго милосци, иж\

маюяцъ мы певне постановенъе пиршее ведле сописовъ шних, кторе-шы 
на се дали екго милосци nawy Кграевскому тымъ обычаемъ, же-смы мели 
и вияни были выставицъ и отдацъ в Гродле над реко Букгемъ попелу
1—полпеята ста-1 лаштовъ на теразнеяшия часъ, юж пришльш, то есть на 
весна в тымъ року тисеяцъ пеятъсет седмъдзесеятъ пе/шніимъ, а ия/се-смы 
тему лосъщ учиницъ не мокгли, на часъ сописаньш попеловъ таковы* выста
вицъ, теды за велъкеми прозбами нашими и причинами некоторыхъ пев- 
ных людзея учинил то екго милосць пая Кграевския, и ж на с выпусцилъ 
с таковекго контракту со те полпеята ста лаштос попелу, иже-смы были 
взели на такове попелы сот екго милосци пана Кграевского цтери тисеяци 
злотые ли^бы полски, по тридзесци кгрошея личонцъ, то ест задатку. Теды 
такове чтери тисеяци злотые повияни бенъдзеж вроцицъ и заплацицъ ве 
Кгдаяску 2—по свеятьш Доминику-2 в тьшдзея близко пришльш екго ми 
лосци паяу Кграевскему албо тему, в кокго тея нашъ запис в реяку бея-
дзе. А пред се такове попелы маю 1 * 3 бьщ в моцы и в реяку екго милосци пна 
Кграевскекго такъ в лесє, яко в дрозе на водзе аж до прыплыненд до Кгдая- 
ска и до зупелнекго досыцъ учиненд тых чтерехъ тисеяция злотых вышея
МАНОВЫХ 4.

А кгдзебысмы тых чтерех тисеяция на час вышея помененыя не о т д а 
ли и не зысцили, теды юж беядземъ повияни екго милосци паяу Кграевс
кему // заплаци^ осмъ тисеяция злотых ли^бы полския по тридзесци кгро
шея личояцъ, кторе юж осмъ тисеяцея злотые маю впада^ ве властныя 
длукгъ такъ, яко-смы се в темъ записе описали и доброволне на тея записъ 
зезволили. А кгдзебысмы тему ОПИСОВИ ДОСЬщ не чинили а до кторекго кол- 
векъ уреяду были позвани, om сояду не отходзояцъ, повияни беядземъ 
такове осмъ тисеяцъ заплацицъ злотые през жаднекго милосе/?дзд, а к тему
вшистки шкоды и наклады вшистке, кторе бы екго млстъ пая Кграевския 
пре 5 незаплаченъе тых осми тисеяци злотые подал, теды, кромъ жаднекго

1-  1 450
2— 2 Після 5 серпня.
3 тобто mają (мають)
4 мАнованых
6 прєз
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доводу и присгкги, єдно на слово рєчєнє самєкго єкго мд. пна Кграєвскєкго 
або в кокго тєя нашъ запис в рєяку бєядзє, бєдзємьі повияни пла
ци^ и накградза^, кромъ жадньш сотвлоки. И водно бєядзє єкго милосци 
паяу Кграєвскєму, адбо у кокго тєя лист наш бєядзє, товары вшисткє 
наше и вшисткє маєятносць нашо рухомо и нерухомо, и сосддлосцъ ареяды, 
в каждемъ мєстцу наєятє, гамова^ и з них: собе заплате чиницъ прєд вшист- 
кими ияшєми длужниками пє/?вшєми и послєднєми до зуподнєя заплаты, 
єкгдзє бы нас єдно с теми листы посцикгнєно и застано, бєядзємьі повияни,
прєд каждьш урєядємь кролд єкго млсти, кназскиж, паяскиж, духовньш, 
сведкимъ и прєд правемъ стац, з мєсца нє сходзуяцъ, тему сописови свєму 
досьщ чиниц, нє сотзываюяцъ сє до свєкго права ани сє бронюяцъ задными
листы кролд єкго милосци ани пна жаднєкго, нє бєруядь собє на помоцъ 
<оброя правныя и неправныхъ. И со всемъ, цобысмы собє ку помоцы брали, 
то вшистко ку прєшкодзє намъ ма идзъ.

А кгдзєбьія мы тьш вшисткемъ собовдзкомъ, в тьш записе помєноньш, 
досы^ нє учинили и, не хцуя сє В тымъ з єкго мосци зысци^, зникали, ТЄДЬІ 
кгдзє бы нас єдно с тьш лист гм нашимъ єкго мосцъ пая Кграєвския, або 
у кокго тєя наш лист бєдзє, нас самыя присцикгнєно и застано, водно бє- 
дзє насъ самыхъ єко 6 мосци до вєзєна взюяцъ, хода теж и до свєкго власнєк- 
го, яко сє єкго мосци, албо у кокго тенъ нашъ // сопис бєдзє, подоба^ бєдзє. 
В кторьш мамы со свьш косцє и кгрошу сєдзєць такъ длукго, а ж до зупєд- 
нєя заплаты вшисткєи и сумы, и яко исцизны, такъ вшисткихъ шкодъ 
и накладовъ, вышея в тымъ лисцє нашимъ написано стой. Цо вшистко, 
чєкго бозє уховая, за нєвисцєнєж буядзъ вшисткея сумы вьішєя помєнєньш 
або в чєсци поядзє на нас и потомки ншє, яко властныя прєз нас прияятыя 
рєкоданьш длукгь, до на сє доброводнє и маєтносци свєдобрєж розмыслемъ 
приямуемъ.

А, чєкго боже вховая, если бы в тымъ часе пая богъ, поки быя му сє 
зысцили, на кторєкго з нас смє/тгь допусцилъ, теды кторыя з нас живъ зо- 
станє, дзєци и потожковє нши, або в кокго маеятносцъ нша зостанє в рєя- 
ку, бєдзєж повияни досьщ чиниц тьш вшисткимъ собовдзкомъ, чинояцъ

/->4̂
досыт вєдлє тєкго запису ншєкго прєд вшисткими длужниками ншими пє/?в- 
шими и послєдними, прєд кторємьі вшиткими продє/с єкго мосци, або в 
кокго тєя лист бєядзє, давамы зъ строны запису тєкго и длукгу вышея сопи-
санєкго такъ, яко при животах ншихъ властныя, нє бронюя 7 сє рє^ю жадно 
правно и нєправно ани сє щичояць якєми листы кролд єкго милосци жє- 
лазнєми и ияшихъ пановъ, єдно зє вшисткея маєятносци нашєя и власт
ныя сособ ихъ, такъже и з насъ ма бъщ заплата чинена вє вшисткемъ, поки 
сє тему записови вє въшисткиж стане лосыц. А при живоцє нашемъ ни мамы 
сє єдєя друкгиж вымавдцъ, кгдыж на вшєлакиж мєстцу еденъ яко два, 
а два яко еденъ розумемы, и ж соядзони быц мамы.

Цо вшистко хцояцъ и беядояъць повияни моцнє стрымацъ я, Израед 
Абрамовна, яко з стороны жоны свы Чарны за злєцєяєж сонєя азезволеяемъ 
нас сполнемъ рєяко сво подписалемъ по-жидовску и пєчояць сво приложи-
ломъ до тєкго ншєкго листу, которыя лист албо тея сописъ ма быцъ уве- 
дзоя до актъ кгродския влодзимєрския. При кторемъ лисцє уведзенъю я, 
Израелъ Абрамови^, // маж станояцъ вєсполок з жоно сво Ча/?но и вызнацъ, 
жє-смьі на таковыя запис призволили и до тєкго сє вшисткгєкго з намы, 
яко вышея, с т о й . А если єкго милосци паяу Кграєвскєму, нижли свеятыя

6 ЄКГО

7 бронюнцъ
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Доменикъ припдзе, в тыя чтыре тисонцы злотые досыцъ учинил и заплацил 
албо тежъ такосе рекоемъство ставил, на кторел* бы єкго милосцъ пан Кгра- 
євскии престал и заплаты свы с тамътонтъ патрил, теды мне повинен вруци^ 
екго милосцъ пан Кграевскин вшис/тгке мое контра/сты и сописы, кторе-смы 
пред тымъ медзи собо мели и тераз мамы, умараюнцъ вшистке, при собе 
жадные не затримаваюнцъ, до текго часу вьшмуюнцъ таке сописы, кторе 
бы по тен даце последни были и показали бы се, тьш маю в моды зостацъ.

При ктореж записе были уродзоньш пан Ерей Фаличевскип, Янъ То- 
пичовскин, Якуб Сикганскин. До кторекго листу за прозбо мою печонци 
све влас/пне приложили и ренками властнеми подписалисе.

Д залосє то в Линеве, дие виезима ма/щии, року божекго тисенцънекго 
пенцъсетнекго седмъдзесент пе/?вшекго8.

Ирин Фаличевскип за прозбо Израелево на свдде^ство ренко сво се 
подписал. Якубъ Сикганскин д л а  лепшекго свАдечства подписалемъсе д э  
текго листу ренко властно. Ян Топичевскин.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 6 .— Арк. 130— 132. Засвідчена копія.

№ 116

1572 р., травня 22. Луцьк.—  ЗАЯВА ВІД ІМЕНІ ЛУЦЬКОГО 
І ОСТРОЗЬКОГО ВЛАДИКИ ІОНИ БОРЗОБАГАТОГО-КРАСЕНСЬКОГО, 

ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВОЗНОГО, ПРО ВІДСУТНІСТЬ 
НА ДОМОВЛЕНОМУ МІСЦІ У ВІЛЬГОРСЬКОМУ ЛІСІ ПОПЕЛУ, 

ВИПАЛЕНОГО «НІМЦЕМ-КУПЦЕМ» ФРЕЙТАКОМ, ЯКИЙ НА ЦЕРКОВНИХ 
ПІДВОДАХ ЗА КОНТРАКТОМ МАВ БУТИ ВИВЕЗЕНИЙ ДО ЛУЧНОЇ

Того ж мсца мая 22 дня
Присылал на вряд его королевское млсти в замо/с Луцкии до мене, Ива

на Хребтовича Богуринского, подстаростєго луцъкого, будучого сот его
млсти кнзя Богуша Коре^кого, старосты луцъкого, бряславского и вѣшц- 
кого, его млсґґі владыка лу^кии и сострозскин, архимандрит жидичинскин,

-ч̂
соповедаючи през сына своего пна Петра Красенского со томъ, иж:

што ден в року тепереигьнел* семъдесят второмъ постановил был пан 
Фрепта/с, немец, купецъ, зо мяою на фуру попелную возити сто лашътов
пепєлу з ынменя .ПНОв ВиЛГО/?СКИЯ Вилгора, который попел мел, ден, есми 
постановити въ Л унной в тынден по свд/пкая, за  которую  ф уру попелную

мел, ден, ми пнъ Френта/с заплатити сосмъсот золотыя, то гст по семъ золо
тыя полския сот лашту. То па/с, ден, я, чиначи досыт запису свогму, зобраз
иш всия подданыя моихъ владыческия и а/?химандричия, з вознымъ повету
Лункого Даянож Гулялтцким мсца мая сосмогонадцат дня посылал есми, 
абы т о н і  попел усю сто лаштов вземъши у Вилгорая, у Лучънон постанови
ли. И кгды, ден, подводы мои по попел приехали, соного попелу ста лашъ
тов на мес/пцу назначономъ не нашли, в чом, ден, я немало собе шкодую.

Яко ж и вознып повѣту Луцкого Даяно ГулАлницкип передо мною став
ши, тыми словы сознал, и ж ден:

«За приданемъ твоее млсти, пне подстаростин, сего ж мсца мая сосмого- 
надцать дна был есми с приставомъ владыки лункого Игнатож Хоменкови-

8 Лист завершує, як зазначено в обляті, приписка руки Зраиловы по-жидовску з та
ким перекладом: Зраило Абрамович ницъ вєяцєн не винен на тот ли cm, хиба чотыри тисєчи 
золотыя, якъ у томъ листе стоит написано.
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чомъ у Вилгорахъ, которьш пристав мелъ з собою чотириста подводъ, будучи 
готов сто лаштовъ попелу ведлугъ змовы владыки его млвти лункого с пномъ
Фреятакомъ брати и в Лучъноя на рок, в записе межи ихъ млвти сописаномъ, 
становити, содно ж, дєя, есмо у Вилгорах ничого попелу пана Фреятакова
не застали. Тогды // тот привтав владыки его млвти ездил со мъною и с тыми 
подводами до йвтрога и до Бродова, пытаючися, где бы мелъ таковьш по- 
пел и шафара при нес напытати, содно ж якъ шафара, та/с и попелу на мест- 
цох менованых не нашъли и брати чого на подводы не мели, которые под
воды, уся чотириста воз, впороэ/вни сотышъли. Што мною, вознымъ, и шълях
тою, людми добрыми, то гст пномъ йлехномъ Михновичомъ Гулялни^кимъ
и пном Павломъ Федоровичомъ Гулялни^кимъ, привтав его млвти сотца 
владыки лункого Игнат Хом&нкович соввѣтъчил».

И просил его млвт сотщ  владыка луцкті через сына своего пана Петра 
Красеяского, абы то было записано.

А так я тое соповедаяе его млвти сотца владыки лункого и сознанъе 
возъного до книгъ кгродъекихъ луцъкихъ записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 13.— Арк. 291, 291зв. Оригінал.

№ 117

1573 р., січня ЗО. Володимир.— СКАРГА ЛУЦЬКОГО І ОСТРОЗЬКОГО 
ВЛАДИКИ ІОНИ БОРЗОБАГАТОГО-КРАСЕНСЬКОГО НА ГІЄРОНІМА 

І МАЛХЕРА КРУПСЬКИХ ПРО НАПАД ПІД УСТИЛУГОМ НА ЦЕРКОВНУ 
ВАЛКУ І ЗАХОПЛЕННЯ ТРАНСПОРТОВАНИХ ДО р. БУГ 500 МАЦ ЖИТА

Лѣта по нарожєяю Исув Хрывтовомъ 1573, мвца гєяваря ЗО дня 
Приходил до мене, Михаила Привєрєдовского, подстаровтего володи-

мє/?ского, служебни/с его млвти владыки лункого и совтрозского, сотца Исоны 
Борзобогатого Красияского Аядрея Быдлияския, соповедаючи и жалуючи
имєнєс владыки его млвти, пна своего, што ж дєя:

его млвтъ соте  ̂ владыка, пая моя, послал был подводы своє збожемъ 
своимъ, житомъ, до берега рєки Буга Устилуга. То пакъ дєя его млвтъ
пая Еронимъ Круяския, пославши сына своего пна Малхєра, и при немъ 
ниякого Грицка Тєпияку, слуг, бодр и подданых своих лудияских, пере
несши их на доброволноя дорозє под селомъ Устилугомъ, подданых пна 
моего розбоянымъ собычаемъ позбивати, кони з саями, з хомутами, з жи
томъ побрати казалъ. За которьш, дєя, послаяемъ и росказаяемъ его 
жита пдтсот мацъ меры Луцкое, конєя з саями, з хомутами двесте взали.

И просилъ мене тот служебникъ его млвти сотца владыки луцко го
и сострозского пе/?вопомененыя Аядрея Быдлиския именемъ пна своего 
<о придаяє возного ку согледаяю тых шкод, которые ся дея шкоды стали 
розбоянымъ собычаемъ под селомъ Устилугомъ за росказаяемъ и посланъемъ
пна Еронима Крупского, и со записаяе до книгъ тое жалобы и соповедаяя

'"'ЧУ '-^ У

своего в тоя речи его млвти владыки, пна своего. Ино и ж на тот часъ воз
ного при врдде не было, я з урдду кгродского ЛИСТЪ ДО возного ему на ТО
далъ, абы на тую потребу пна его ехалъ.
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А тоє теперешнєє соповєдаяє и жалобу єго, через него именемъ пна 
єго вчиненую, в книги кгродскиє записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 7а.— Арк. 7зв. Оригінал.

№ 118

1573 р., квітня 9. Володимир.— ЗАЯВА ВІД ІМЕНІ МИКОЛАЯ 
ЛИСАКОВСЬКОГО ПРО ПОРУШЕННЯ ЯНОМ ХРУСТИЦЬКИМ КОНТРАКТУ 

НА ПОСТАВКУ ДО УСТИЛУГА 400 МАЦ ЖИТА

Лѣта по нарожєяю Исуса Хрыста, сына божого, тисдча ишсот семъ-
десАт трєтего, мсца апрєля дєватого дня

Пришєдши перед мене, Пазла йраяского, на тот час будучого подстаро-
стєго володимєуоского, служебникъ его млоти вєлможного пна Миколая Лы- 
сакооского, кашталяна холмъского, Каспо/? Бруяка соповєдал именемъ єго
млоти, пна своего, и ж лги:

«Пан Янъ Хрустицкии продаж жита чотыриста мац меры Володимє/?- 
скоє єго млоти пну моему, за которое збожг взал со/тг его млети, пна моєго, 
зуполную заплату. И (описался, дги, пан Хруоти^кии лиотомъ своимъ пну
моему тоє жито все сполна выотавити во имгню пна моего, в Устилугу, на 
ро/с пеоны, 1_на Грожници-1 ; свато прошлое, которое было в року тепеуо 
идучомъ семъдесА/п третемъ, на оплао теперешния до Кгдаяска, яко, // 
лги, на то/n ро/с. А на сономъ року пая Хруотицкия * 2 водлуг сопису своего
того збоя/ся пну моему на тепєрєшния сплав до Кгдаяска того збожя в Ус- 
тилугу не выотавил ку великоя криоде и шкоде его млоти, пна моего».

И просил тот служебник его млоти пна холъмлъекого [!] Каспо/? Бруяка
именемъ пна своего, абы тоє соповєдаяє єго до книг кгродскюс записано было. 

Я тоє соповєдаяє єго в 3 книгя кгродскиє 4 записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 7а.— Арк. 74зв.— 75. Оригінал.

№ 119

157S р., червня 17. Луцьк.—  СКАРГА ЛУЦЬКОГО КУПЦЯ 
ДАХНА ГОРАЙНОВИЧА ПРО НЕЗАКОННУ КОНФІСКАЦІЮ ОСТРОЗЬКИМИ 

МИТНИКАМИ ПІД ЧАС ЯРМАРКУ В ОСТРОЗІ ЙОГО ТОВАРІВ:
ТКАНИН, ХУТРЯНИХ, МЕТАЛЕВИХ І ШКІРЯНИХ ВИРОБІВ,

ПАПЕРУ, БАКАЛІЇ ТА РОЗДРІБНИХ ТОВАРІВ

Року 73, мсца июна 17 дна

Пришєдши на врдд кгродскии в замокъ Луцкий пєрєд мене, Семена 
Хрєбтовича Бгуринского, писара кгродского луцкого, будучого на мєстцу
пна Петра Хомєка, подстаростего луцкого оот єго млоти кнза Богуша Корєц- 1  
кого, воеводы земли Волыяское, старосты луцкого, браолавского и вени-

1—1 2 лютого
2 Літера с виправлена з л.
3 Прийменник в правлений.
4 Виправлено з кгродских.
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цкого, мещания луцкий Дахно Гординови^ жаловал и соповедал тымъ собы- 
чаеж, и ж  дея:

«В понеделокъ прошльш мода июна пдтогонадцат дна, в году тепе
решнемъ семдесдт третеж, будучи мне з ыншими мещаны луцкими, това- 
рышми моими, л ю д ы и  купецкими, ув Острозе на дрмарку з розными ре
чами красными за волностью, сот его кролевское млсти, ншого млстивого
зешлого пна, намъ, всимъ мещаномъ луцкимъ, наданою и впривильеваною, 
за которою волностью тамъ, в Острозє, вже-м ca был росташовалъ и тор- 
говал, ино, дея, мытния луцкия Єнус а писары мытные коморы Луцкое
Агронъ Израялєви^ а Авраж дали таковую справу его млсти пну Миколаю
Дорогостаяскому, столнику Великого кнзьства Литовского, старосте ве- 
леяскому, боясакголскому и сострозскому, тивону кгондинскому, якобы 
у мене волности местское, такъ яко // и в  ыяшихъ мещая луцкия, быти не
мело, мовачи его млсти пану столнику, абы мне его млсть таж ув Острозе 
торгова™ не допустил и вси речи мои кражные побрати росказалъ.
Его млсть пая столния мне перед собою стати росказал. Я зараз кгды-ж

'~Ч_/

перед его млстью стал, тогды пытал мне его млсть, зачимъ быхъ и за акою 
волностю тамъ ув Острозе торгова™ мел. А такъ а показаломъ его млсти 
пну столнику волност ншу, всихъ мещая луцкихъ, с привилю его кролев- 
ское млсти копию списаную под печатью врАдовою местскою, тая яко са

ияшие мещане л у ц к и г  заховывают. То пая, дея, его млсть пая столникъ, 
ничого не дбаючи со таковую волнос 1 нашу местскую, которую-мъ я перед
его млстью с привилА его кролевское млсти показал и до рукъ его млсти
дал, соную копию, з волности ншое местское списаную, в себе загамовавши, 
мне сотдати не хотел. И пославши, дея, слуг своихъ с тыми вышея писаными 
жидами, мытникажя луцкими, речи мои кражные вси сот мала до велика, 
што-ж ихъ содно колвекъ мел в месте Йстрозскомъ, сот мене забрати и до 
замку Йстрозского упровадити росказал.

А то, дея, меновите што побраяо: напервея соксамиту локот двадцать, 
которыя есми купил по полтретд золотого; золота фуятовъ два по семна
дцать золотыхъ; серебра фунтов два по пА/пнадцати золотыхъ; шолку бар
вистого литер пать по чотыры золотыя; чорного шолку литер шесть по
три золотыхъ; муходру барвы розное шест штуя по пати золотыхъ; бакга-

'— *

зии блакитное шест штучокъ по полкопы гршея литовъския; чорноебакга- 
зии целыя две штуце, штука по полтретд золотого; полотна колеяского пра
ве тоякого пать штукъ, тое купил по полсосма золотого, середнего не праве 
тоякого шест штуя по полшоста золотыя; полотна ткацкого пать штуя 
тоякого, которое купил по полпдта золотыя; полотна ткацкого три штуки, 
которое купил по шестя золотыя; подсов злотоглавовыя широкихъ два
дцать, который купил по золотому; подсов злотоглавовыхъ узшихъ два- 
дцат пдт, тыи-ж купилъ по двадцати ладскихъ; поасовъ соксамитныя сорокъ, 
тыи-ж купилъ по девдтнадцати грошея ладския; подсов соксамитныя уз- 
кия з мохрами и без мохров двадцат два, тыи-ж купил по ползолотого; 
бархату чорного праве доброго две штуце, за которыя // далож шестнадцат  
золотыя; бархату чорного середнего штуки две, за которыя дал дванадцат 
золотыя; бархату чорного подлеяшого три штуки, за которыя дал двана-

волност
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дцать золотые; ткани^ соксамитныя розмаитыхъ за двадцать пдт золотыхъ; 
шапокъ праве добрыхъ пать копъ, за которую копу далъ по чотырнадъцать 
золотыхъ; макгерокъ полторы копы праве добрыя, за которую копу дал 
по пд/янадцати золотыхъ; две блани лисихъ завьшковыхъ, за которые далъ 
по сосми копъ литовскихъ; сахвднов жолътыя два дєсатки, за который дал 
по сороку грошея ледцкихъ; мешинъ чорныхъ па/п, за который дал по па/п- 
надцати грошея ледцкихъ; сопане  ̂ московскихъ двадцеть, который купи- 
лемъ по два золотыхъ; ножоя угорскихъ, полугорковъ, циядаловыхъ и инъ- 
шихъ ножоя розмаитыя за сорокъ сосмъ золотыхъ; поясы ремдяные, зброяки 
розмаитыми послишщи, шолъкомъ вышиваные и ияшие невышиваные; 
попруги, пристоги, чересы, бичи, тороки, то гст за пешнадцат копъ ли
товскихъ; паперу две ризы, за которые дал полъчетверта золотыхъ; селѣтры 
чотыри камени, за которую далемъ двадъцат золотыхъ; солово, сира, галуя, 
ладая, бобки, калАсъ, купоръвасъ, яр и инъшие хварбы, гвоздье билое при
стойное и непристожное МОСАЗОВОЄ, ЦВАХИ шве^кии, иглы, шпилки, звонъ- 
ки, наперстки, цеплики, шнурки, ножаяки, карты малый, замки, состроги, 
карты нолберские, сталь, бель, тканицы венацкие и ияшии речи дробный, 
того такъ веле яко за пдтдесА/п золотыхъ; киновари два фуяты, за которую 
дал десд/п золотыхъ; шафрану два фунты, за который дал дванадцат талд- 
роя; имберу чотыры фуяты, за которыя далъ чотыря талдри; два камени 
перцу, за которыя дал тридцат чотыры золотыхъ; камень кмену, за кото
рыя дал шесть золотыхъ; железа белого за два золотыя; влочки чотыры фун
ты, за которую дал три золотыя; струя кгроцкихъ за чотыры золотыя; // 
шнуроя едвабныя барвистого шолку десдтеры, коадые шнуры по золотому: 
ковнерцовъ белью вышиваныхъ десА/я за копу грошея; шалии фу я/я».

В чомъ собе мещания луцкия Дахно Гординовичъ жал, кривду и шкоду 
немалую быти менить. И просил, абы то было записано.

А такъ я тую жалобу и соповедаяе его до книгъ кгродския луцкия запи
сати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 14.— Арк. 155 зв .— 158. Оригінал.

№  120

1573 р„ липня 27. Луцьк,—  СКАРГА ВАРШАВСЬКОГО КУПЦЯ 
МАТИСА ВАЛЬБАХА НА ЛУЦЬКОГО МОСТОВНИЧОГО 

ІВАНА БОРЗОБАГАТОГО-КРАСЕНСЬКОГО ПРО НЕСПЛАТУ ГРОШЕЙ 
ЗА ПОПЕРЕДНЬО СТОРГОВАНІ, А ПОТІМ СИЛОМІЦЬ ЗАХОПЛЕНІ

В НЬОГО ПАНЦИРИ

Року 73, мода июла 27 дна со двадцатоя године
Пришодчи перед мене, Семена Хребтовича Богурияского, писара кгрод- 

ского лункого, будучого на местцу пна Петра Хомека, подстаростего луц-
кого сотъ его млсти кнза Богуша Корецкого, воеводы земли Волыяское, 
старосты лункого, браславского и веницкого, Матыв Волбая жаловалъ и 
соповедал на пана Ивана Борзобогато го Красеяского, мостовничого лункого, 
тымъ собычаемъ, и ж дея:

«Йя вчинил зо мною торгъ на пат паяцыровъ, за которые мелъ мнѣ 
заплатити сорокъ и пдт золотыя полскихъ. А такъ дея панъ Ивая Борзо-
богатыя тыя пнзея сорока И ПАТИ золотыя полскихъ нетъ ведома дла которое 
причины мнѣ не сотдавши, у мене тую па/п паяцыров кгвалтовнє в господа 
моея в Урбана, балвера, взалъ и еще мене самого бити хотелъ».

В чомъ собѣ Матыс Волбахъ жал, кривду и шкоду немалую быти ме- 
шт. И просил, абы то было записано.
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А такъ А тую жалобу и соповєдаяє єго до книг кгродскихъ луцкихъ 
записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 14.— Арк. 235зв. Оригінал.

№ 121

1573 р., вересня 4. Луцьк.— ЗАЯВА ВІД ІМЕНІ ЯНА БОЛМАНА 
ПРО ПОРУШЕННЯ ЛУЦЬКИМ І ОСТРОЗЬКИМ ВЛАДИКОЮ ЮНОЮ 

БОРЗОБАГАТИМ-КРАСЕНСЬКИМ УКЛАДЕНОГО МІЖ НИМИ КОНТРАКТУ 
НА ПОСТАВКУ ПОПЕЛУ НА БЕРЕГ р. ВЕПР ДЛЯ СПЛАВУ

Року 73, мсца сєятєбра 4 дня
Пришодчи перед мене, Петра Хомєка, подстаростєго лункого сот єго 

млсти кнзА Богуша Корє^кого, воеводы земли Волыяское, старосты луц- 
кого, браславского и веницкого, служебния пна Яна Болмана Юрея Штра-
бая соповедал именемъ пна своего, и ж дея:

«Владыка лу^кия и сострозкия, архимаядритъ жидичияския, вчинил- 
ши певное постановенье с паномъ моимъ на двесте лаштовъ попелу, сописал
ся листомъ своимъ под собовязками в листе менованомъ, и ж мел в году прош
ломъ семъдесятъ второмъ, в месецы июли содну сто лаштос попелу по два- 
надцати бочоя в лаштъ з места Qc/прозкогс вывезти и выставити на берег реки
Вепра, а потомъ другую сто лаштос на дея состатния мсца августа поддаными 
або фо/жаны своими властными тамъ же на березе ставити и справкамъ пна 
моего сотдати, што дея все ширєя а мєновите на листе владыки его млсти 
лункого, пну моему под собовязками даномъ, ест сописано. А тая де его
млсть влдка луцкті во всемъ тому листу сопису своему досыт не вчинилъ, 
а соно го попелу в году прошлое семдесятъ второмъ яко пекшихъ сту, тая 
и другихъ сту лаштос попелу поддаными або фурманы своими з Острога 
не вывезъ и на березе не поставил, в чомъ, дея, пая моя шкоду и страту не
малую принял».

И просилъ служебния пна Болманос Юрея Штрабая, абы то было за
писано.

А так я тое соповеданье єго до книг кгродских луцкихъ записати казалъ.
ЦДІА УРСР у  м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 14.— Арк. 337 зв. Оригінал.

№ 122

1573 р., жовтня 22. Луцьк.—  СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО ПРО БЕЗМИТНЕ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ КУПЦЯМИ-ВІРМЕНАМИ З КАМ’ЯНЦЯ- 

ПОДІЛЬСЬКОГО «МОСКОВСЬКИХ ТОВАРІВ» ЧЕРЕЗ ВОЛИНЬ 
ЗА ОХОРОННИМ ЛИСТОМ КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДИ к н .  КОСТЯНТИНА 

ОСТРОЗЬКОГО І ПІД ЗАХИСТОМ ЙОГО НАДВІРНОЇ КОРОГВИ

Року 74 [І], мсца со/стєбра 22 дня
Пришєдши на врад єго королевъское млсти в замокъ Луцкия пєрєд 

мене, Семена Хребътовича Богуринъского, писара кгродского луцкого, 
будучого на местьцу пана Петра Хомєка, подстаростєго луцкого сот єго
млсти кнзя Богуша Корєцкого, воеводы земли Волынъское, старосты лун
кого, браславъского и веницкого, возныя повету Луцкого Адамъ Маевъ- 
ския ку записованью тыми словы созналъ:
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«Будучи, де я, миє з ураду кгродского Луцкого приданьш на потребу 
пану Исонасу Изааковичови, справцы мит волынъских и подляшскихъ,
року тєпєрєшнєго сєждєся/n трєтєго, мсца сенътебра двадцатою дня, маючи 
я про 1 собе шляхту людєя добрых, то єсть Григоря Камєнє^кого, которьш
бьы при мнв послань з раменя вго млети кнзя воеводы волыяского, а Ва- 
вриньца Крємянє^кого за посланьєж пана Исонасовьш, поєхал єсми бьы
до Полоного з листож вго млети кнзя воеводы волынъекого сотвороныж 
для приповєданья купъцоз сорьмєновь камєнєцких, который, дєя, шли с то
вары московъскижя, прошодчи вси коморы и прикоморъки подольские и 
волыяские безмы/яне. Нижли коли-мъ вжо бьы в дорозе, єдучи через Жа- 
славъ, зостал и наєхал єсми в Жославлю Яхна Левкевича, которого былъ 
панъ Исонао наперед до Полоного послалъ. Которьш кгды ся зо жною уви- 
д гл, повєдиуг мнв, возному, // и шляхте, которая при мне была, и ж д ея:

«Пнє возньш, твоя млоть! Не маєш тамъ по што ехати, бо купцы тые, 
которые были у Полономъ, яко у пятницу прошлую за листож вго млети 
кназя воеводы киввекого, которьш его млеть до старосты полонского пна 
Яна Подлонъцкого писат рачилъ, так тежъ за дозволєньєж его млети зо
всемъ поехали. У которож листе пишеш его млеть кназь воевода, зродзе 1 2 
росказуючи, абы гамовани ни сот кого не были. А такъ дєя, пане возньш, 
и я тамъ мало киемъ не взялъ: абы-ж былъ знаемости зъ пятигорцыа, ко
торые тамъ лежу маютъ, не мелъ, не ведаю, што бы, дєя, ся зо мною стало.
А такъ, пне возньш, я быхъ тобе то радилъ, абы ты, тамъ далея не ездячи, 
зась назадъ поехалъ, бо тыхъ купцовъ тые помененые пятигорцы, яко со
рокъ конєя, попровадили за колко миль за Полоное. А такъ хотя бы ты 
тамъ и поехалъ, ничого имъ учинить не можешь».

А та/с я, возньш, на слово и на повесть того помененого Яхна не ездячи 
далея, зась назад єсми ся вернулъ».

И просилъ пая Исонасъ, абы то было записано.
А такъ я тое сочєвистое возного сознаяє до книг кгродских луцкихъ 

записати казалъ.
ЦДІА УРСР у  м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 14.— Арк. 436 зв .— 437. Оригінал.

№ 123

1574 р., вересня 14. Володимир.— СКАРГА ЛОВИЦЬКОГО КУПЦЯ 
СИМОНА ВУРМЕНИНА НА ПИСАРЯ ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МИТНИЦІ 

ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА ГРІШМИ І САП’ЯНАМИ 
ПІД ЧАС ПЕРЕЇЗДУ З ЛОВИЧА НА ЛУЦЬКИЙ ЯРМАРОК

Лѣта по нарожеяю Исуса Хрыста, сына Божого, тисяча иятсот еєж-
дєся/п четвертого, меца сеятебра че/пвєртогонадцаш дня

Пришєдши на вряд перед мене, Михаяла Привєрєдозского, подстарое- 
тєго володимєрского, мєщания з Лови*/ Симоя Вурмєния соповєдал и жало- 
вал на писара мышного коморы тутошнее Володямєрскоє Исхака Врояку, 
и ж дєя:

«Яко-ж єхал з дому соєго, з Ловича, до Лу^ка на ярмаро/с теперєшния 
с товарож своиж, маючи волногт ют плачєяя цла за вызволеяеж королєя 
нх мл. полеких, юному мєгту // Лови^кому наданых, для которое вєдомогти

1 при
2 еродзє
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всѣм маю в себе перепис привилеев под печатю вряду местского Лошцкого, 
в небытностя самого на то т чао то го мытника тут, у Володимери, жоне 
его показовал, не хотечи ея, яко не будучи, дла платит. йна, дед, на то 
ничого не дбаючи, мене в господе моея тут, у Володямери, у Василя Капли 
загамовала. За которьш, дея, загамоваяел* ее мусялєл* над потребу свою 
тут, в месте, дея змешкат, и входечи того, абых до ярмарку Лункого быт 
не сомешкал, поневолнє над волноот свою полтретя таляра ея дат, и далеж. 
А тепер, дея, едучи мне з Лу^ка зъ ярмарку, спродавши товар своя, с ко-
торьш там ездил, за тые ж пнзи ияшого товару накупивши, зася до дому 
своего, до Ловича, ехал, и квит тамошнихъ писаров мытных лунких в себе 
мел, которыя, дея, я писарови тутошнему володямерскожр мытнолд/ Ис
хаку сочевисте самому показавши, в руки дал. Qh дея, тот квит, сот мене 
взявши и его прочитавши, тая же, яко и перво жона его, на тую волноот 
мою показованую ничо го не дбаючи, цло хотечи мет, чотыри сафьяны жол- 
тых в мене, дея, взял. В чом ся, дея, мне кривда и шкода над волности соному 
меоту Ловичу, где я мешкаж, а зароено волноот зо всѣми ими мам, дѣет». 

Которое ж я соповедаяе и жалобу за прозбою то го Симона Вурменина
в кнги кгродские записати казалъ.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 28. on. 1, спр. 8 .— Арк. 190, 190 зв. Оригінал.

№ 124

1575 р., вересня 25. Луцьк.— СКАРГА ПОВІРЕНОГО СЛУЦЬКОГО 
КУПЦЯ ЄСЮПИ НИКОНОВИЧА НА ЛУЦЬКОГО ВІЙТА ОСТАФІЯ 
ЄЛОВИЧА-МАЛИНСЬКОГО ПРО БЕЗПІДСТАВНУ КОНФІСКАЦІЮ 

ЛАДАНУ І ПЕРЦЮ, ПРИВЕЗЕНИХ ДЛЯ НИКОНОВИЧА НА ЛУЦЬКИЙ 
ЯРМАРОК ЗА УГОДОЮ З ЛЬВІВСЬКИМ КУПЦЕМ КОСТЯНТИНОМ

Року 75, моца сєятебра 25 дна

Прышодши на врад кгро^киє 1 в замок Лу^кия до мене, Михаяла Вел- 
горского, подстаростєго лункого сот его мст к н а з я  Богуша Коре^кого, 
воеводы земъли Волыяское, старосты лункого, браславского и вени^кого,
мещания пуцкті Демид Ескови^ жаловал и соповедал на пна Йстафея Ело- 
вича Малияского, воята лункого, тьш собычаемъ, и ж дея:

«Маючи я мо^ и поручеяе и лист сот мещанина слу^кого Есюпы Нико- 
новича, писаныя до мещанина лвовского Костеятина, иже бы мне до рук 
моих товар его, то еот пдтдесдт и тры камени ладану а перцу дванадцат 
камени дал, тут  до Лу^ка на ярмарок прошлыя был приехал, х о т а ч и  соныя // 
товар Есюпия в з а т и , якож, дея, мещания ильвовския Коотеятия тот товар 
до Луцка со ярмаръце фурманом зо Лвова был приолал. То пак, дея, пая 
£2стафея Малияския, воятъ луфсия, нѣтъ вѣдома д л а  которое причины соныя 
товар Есюпия, так ладая, яко и пере^, которыя был черезъ фурмана сот Ко
стеятина зо Лвова прислая, загамовал и до себе побралъ, а мнѣ его сотдати 
не хотил. Такъ тгж и листъ умоцованыя, которыя есми сот Есюпы на вздте 
того товару его мѣлъ, пая воятъ сот мене вздвши, мнѣ и до сего часу не сот- 
дал».

И просил мещания слу^кия Демид Ескови^, абы то было записано.
А так я тую жалобу и соповедаяе его до книг кгродскихъ луцкихъ запи

сати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.—г Ф. 25,- оп. 1,- спр. 15.— Арк. 419 зв .— 420. Оригінал.

1 кгроцкии
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№ 125

1575 р., жовтня 6. Луцьк .— ЗАЯВА ПИСАРІВ ЛУЦЬКОЇ 
МИТНИЦІ ПРО ЗМЕНШЕННЯ МИТНИХ ЗБОРІВ У ЗВ ’ЯЗКУ 

З НАПАДОМ ТАТАР НА ПОДІЛЛЯ І ВОЛИНЬ

Року 76 [!], моца соктєбра 6 дна

Пришодши на врдд кгродския в замо/с Лу^кия до мене, Михаяла Вил-
голеного, подстаростего лудкого сот его млоти кнза Богуша Коренного, 
воеводы волынского, старосты луцкого, браславского и веницкого, писаре 
коморы мытное Луцкое Мошея Ескови^, а Мордухая Мо/?духаеви^ сопове- 
дали тыми словы, и ж д ея:

тых теперешних часовъ, кгды поганство татаре в землю годрскую на 
Подоле и на Волынь уто/?гнулиа, тогды, дея, тыхъ купцоо, которые с Ка- 
меяца-Подолского до Люблина на ярмарокъ пришли, которыя мает быти 
1-на день Шимона Юды-1 , с товаромъ рознымъ приехали * 2 были, сот по
ганства татар на тоя сторонѣ Кремднца погромлена и зо всим товаромъ 
ихъ побрано, а иншие, дея, купцы, которую таковую небезпечность послы
шали, назад ca вернули. К тому, дея, тые ж татаре прасоловъ, которых 
з солю до Луцка соколкосот возъ єхало, в дорозє на розных местцах по
брали, сот которых, дея, купцовъ и прасоловъ мыта тут, на коморе Луцкоя 
и прикомо/жахъ, немало бы пришло. А в Горуве 3, дея, на прикомо/жу 
скрынку з грошми и зо всим на все татаре ж взали и дом мытныя спалили.
За которьш, дея, вто/?гненемъ поганства тата/? в землю гсдрскую а за несот- 
данемъ сот тыхъ купцоз и прасоловъ тут, в Луцку,на коморе головноя 
и прикомо/жохъ мыта, такъ тежъ // за вздтьемъ 4_в Горухове-4 скрынки
мытное з грошми шкоды немалые пнол* ншимъ стали.

И просили писаре мытные коморы Луцкое, абы то было записано.
А такъ я тое соповедане ихъ до книг кгродскихъ луцких записати ка

залъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 15.— Арк. 431, 431 зв. Оригінал.

№  126

1575 р., листопада 23. Володимир.— СКАРГА МИХАЙЛА СЕРБИНА 
НА ГІЄРОНІМА КРУПСЬКОГО, ПІДТВЕРДЖЕНА ЗІЗНАННЯМ 

ВОЗНОГО, ПРО ЗАХОПЛЕННЯ ЗАВЕЗЕНИХ СЕРБИНОМ 
ДО УСТИЛУГА Д ЕРЕВ’ЯНИХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЗБІРК И  КОМ’ЯГ 

І РОЗВАНТАЖЕНИХ, ЗГІДНО З КОНТРАКТОМ,
НА ГРУНТІ КРУПСЬКИХ НАД БУГОМ

Лѣта по нарожєню Исус Хрота, сына божого, тисяча пятсот сеждесят 
пятого, мода ноябра двадцат третєго дня

Што пєрвєя сего дня позавчорашнего, в понедело/с, мода ноябра двад
цат первого соповєдал и жаловал мне, Станиславу Кграегскому, столнику 
землѣ Подляшское, подстароотему володяме/?скому, его мл. пан Михаяло
Федорович Сє/?бин, подкомория зежския лу^кия, на пна Еронима Круп-

1—1 28 жовтня
2 Правлено.
3 Горухове
4—4 Повторено двічі.
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ско го, подстолєго холмского, и малжояку єго пнюю Галєну Михаялозну Ко- 
тозну Лудияскую, и сына их пна Малхєра Круяского, и ж дея:

«Я, за позволєяєж и данем самоє гінеє Круяскоє, уєднал бєядюгу, то 
ест берег над рєкою Бугож в ьшмєяю Устилозє, на кгруяте их млстя, на 
спускаяє комяг до Кгдаяска, яко ж дея и заплату чотыри золотые полскиє
'■'Xw/

пни Круяская в мене соm того берега взяла, и на сонож бєрезє мне комяги 
будоват, // и часу потребы на воду доброволнє с того берегу спустит дозво
лила. Я дєя за позволєяєж еє дерево все, што на будоваяє к о м а г и  належиш, 
то ест лав сорок семъ, бортищ чотыри, сошоз двадцат и шеот, котвиц 
двадцат и три на тож берегу у Вуотялозє, звезши, зложил, и тєсли, дєя, 
вже єсми заплатив, чотыри копы гршєя литозских дал и отраву подавал, 
которыя тые комяги будоватя мел, яко ж, дєя, и збоже єсми был зготовал бол- 
шєя тисєчи мац жита на тые комяги, хотєчи спуотитя до Кгдаяска. То пак,
дєя, пая Ерониж Круяския з малжоякою своею пнею Галеною Михаялоз-
ною Котозною Лудияскою и з сынож своиж пнож Малхєрож тое дерево моє 
власноє, на комяги таж вывезеное и зложоноє, с того мєотца кгвалтозне 
побратя и до городища своего у Вуотялозє пєрєвозитя казали».

И просил мене со придаяє возного ку сопытаяю пна Еронима Круя-
ского, малжояки и сына их, пна Малхєра, або врядника их, для чого то вчи- 
ниля. Я з уряду ктродского придал ему на то возного зежского повєту тутош-
него Володимерского Хацка Чувата Туличозского. Которы и ж возныя дня 
сєгоднєшнєго, даты наверху написаноє, постановившися собли^нє на зрядє 
передо жною, до книг кгродских вызнал тыжя словы, и ж:

«За придаяєж твоиж врядовыж дня вчораяшєго, у волторо/с, мода ноябра 
двадцат второго, маючи я при собе шляхту пна Федора Калусозского, єз- 
дил єсми з служєбникожєгомлстяпнаМихаялаСє/?бина, подкоморого зєж-
ского лункого, Гришкож Яновичож до имєяя пна Еронима Круяского, под- 
столєго холмского, до Устилога. Таж же, дєя, был єсми на городищу ув
Уотялозє, которое лєжит над рєкою Бугож. Ино, дєя, есмо самого пна
Круяского, малжояка и сына их, пна Малхєра, ани врядника их устилоз- 
ского на тож городищу не застал, содно, дєя, єсми таж застал врядника их 
лудияско го Бу/?ца, которыя повєдил, и ж лей врддни/с // паноз моих тутош- 
ния Собко тут же ув Устилозє в дому своеж ест. И видел, дєя, єсми на 
тож городищу лавы комялоные, на содну громаду звозоные, которые, дєя,
лавы комяя/сные мне, ̂ возному, и шляхтє служєбни/с пна подкоморого луц-
кого Гришко повєдал бытя властные его мл. пна своего.

Потож, дея, єздили есмо до дому врядника их уотялозского Собка, и
таж, дєя, его передо жною, возныж, и шляхтою тот служебник пна подко
морого Гришко пытал, с чиєго бы росказаяя тоє дерево комяякноє пна єго 
побрал. Йя повєдил, и ж дєя: «Мне тоє дерево комяжиое панове мои, пая
Ерониж Крупския и малжояка єго мл. пни Галена Круяская, и сыя их мл. 
пая Малхє/? побратя казаля, яко ж, дєя, я за росказаяеж их мл. тоє дерево 
побрал. И што еще того дерева комяэ/оного, две лавє а чотыри бортници, 
на тож берегу зостало, теды, дєя, мне их мл. панове мои и соотато/с того де
рева побратя и пєрєвозитя казаля, и за росказаяеж, дєя, их мл. паноз сво- 
их, состаток того дерева поберу и тут до городища перевожу». И таж же,
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Ісаак ван ден Блоке. Алегорія гданської торгівлі. Олія. 1608 р. Фрагмент.

дєн, в дому Собковож, на дворе, соказал мне тот служєбни/с пна подкомо- 
рого Гришка1 пят котвиц, которые на дрыва рубают.

Ездилп, ден, теж есмо до того берегу, на которож, ден, берегу дерева 
комяжного не знашли есмо болшен, содно две лаве и чотыри бортници».

Которое ж я соповедаяє и жалобу пна Михаила Сербина, подкоморого
зєжского лункого, и вызнаяе возного за прозбою его в кнги кгродские запи
сати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 9 .— Арк. 198зв.— 199зв. Оригінал.

№  126а

1544— 1576 рр. Влоцлавек.— ТАБЛИЦЯ ВИВОЗУ ЗБІЖ Ж Я, 
ПОПЕЛУ І Д ЕРЕВ’ЯНИХ ТОВАРІВ З ВОЛИНІ І НАДДНІПРЯНЩИНИ

ДО ГДАНСЬКА,
СКЛАДЕНА НА ОСНОВІ РЕЄСТРІВ ЗБОРУ 

ВОДЯНОГО МИТА ВЛОЦЛАВЕЦЬКОЇ МИТНИЦІ3

Експортер Вид товару Кількість Рік

Луцький єпископ збіжжя 40 л.1 1544
Бона6 «з Ковельського староства» » 3 км.1 2 1546

» озима пшениця 140 л. 1555

1 Гришко(?)
1 лаіит
2 ком*яга
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Експортер Вид товару К І Л Ь К І С Т Ь Рік

Іван Борзобагатий-Красенський озима пшениця 268 л. 1555
» » 220 л. »

Борзобагаті-[Красенські] збіжжя 250 л. »

»

Фронц Хвальчевський «з Ковельського
» 100 л. »

староства»3 озима пшениця 80 л. »

Петро Кишка «з Волині»0 » 27 л. »

кн. Федір Головня «з Волині» » 10 л. »

Лев Гуврін (?!) 3 «з Володимирського повіту» 
Миколай Домбровський «з Володимирсько-

збіжжя 60 л. »

го повіту» » 16 л. »

кн. Роман Сангушко озима пшениця 40 л. »

кп. Олександр Чорторийський 
Фронц Хвальчевський «з Ковельського

» 100 л. 1556

староства» збіжжя 100 л. »
Степан Борзобагатий-Красенський » 103 л. »
Василь Борзобагатий-Красенський » 215 л. 1557
Борзобагаті-[Красенські] » 20 л. »
кн. Андрій Чорторийський » 50 л. »

Миколай Домбровський «з Волині» озима пшениця 50 л. »

кн. Костянтин Острозький збіжжя 25 л. »

Петро Загоровський » 14 л. »

Михайло Косинський «з Волині» 4 » 80 л. »
Василь Борзобагатий-Красенський » 150 л. 1558
Фронц Хвальчевський » 23 л. »
Михайло Козинський » 15 л. »

Петро Загоровський озима пшениця 12 л. »

кн. Костянтин Острозький збіжжя 24 л. »

кн. Федора з Чорторийських Свинюська » 24 л. 1561
кн. Олександр Чорторийський
Петро Загоровський «з Володимирського

» 18 л. »

повіту» озима пшениця 10 л. »
Михайло Єло-Малинський » 100 л. 1568
кн. Андрій Курбський » 25 л. »
Андрій Суходольський
кн. Андрій Курбський «з Ковельської дер

» 6  л. »

жави» » 50 л. »

кн. Роман Сангушко » 50 л. »

кн. Олександр Чорторийський збіжжя 72 л. »

Семашко озима пшениця 50 л. »

Миколай Домбровський «з Волині» збіжжя 70 л. »

кн. Сокольський озима пшениця 18 л. »

кн. Козека » 75 л. »

Анна Хвальчевська «з Волині» озима пшениця 72 л. 1568
Балтазар Гнівош «з Волині» » 36 л »

Гієронім Гостський збіжжя 36 л. »

кн. Костянтин Острозький озима пшениця 162 л. »

Луцький єпископ збіжжя ЗО л. »

Станіслав Граєвський озима пшениця 112 л. »

Олександр Жоравницький » 70 л. »

Мисько з Володимира » 52 л. »

Миколай Лисаковський «з Волині» » 15 л. »

Йосько з Володимира » 78 л. »
кн. Четвертинська збіжжя 33 л. »
Михайло Дзялинський «з Волині» озима пшениця 8 6  л. »
кн. Роман Сангушко » 80 л. »
Станіслав Граєвський » 60 л. »
Іван Ляховський » 15 л. »
Мартин Угровецький » 72 л. »
Чаплич » 18 л. »

3 Горайн? Гурин-М аскевич?
4 Михайло Козинський?
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Експортер

Олександр Жоравницький 
Михайло Дзялинський «з Волині» 
кн. Олександр Чорторийський 
Станіслав Граєвський 
Вікторин Вербицький, «луцький єпископ» 
Мартин Угровецький 
Олександр Жоравницький 
кн. Романова Сангушка 
Олександр Семашко 
Балтазар Гнівош 
Миколай Домбровський 
Ольбрахт Ласький 
Станіслав Граєвський 
Олександр Жоравницький 
кн. Сангушко 
Станіслав Граєвський 
Мартин Угровецький 
Абрахам з Турійська 
Миколай Угровецький 
Миколай Домбровський 
Миколай Угровецький 
Станіслав Барзиковський і Мартин Зален- 

ський
кн. Олександр Вишневецький 
Станіслав Холоневський *
Василь Гулевич 
кн. Дмитро Козека 
Мартин Угровецький 
Петро Хвальчевський 
Олександр Жоравницький 
кн. Роман Сангушко 
Дмитро Єловицький 
Луцький єпископ 
Станіслав Радзимінський 
Миколай Вільга 

»
Мартин Угровецький
кн. Костянтин Острозький
кн. Стефан Збаразький
Вікторин Вербицький, «луцький єпископ»
кн. Андрій Курбський
Мартин Граєвський
Фрідріх Загоровський
кн. Чорторийський
Олександр Жоравницький
кн. Костянтин Острозький
Станіслав Дмовський, «луцький декан»
кн. Дмитро Козека
кн. Анна Чорторийська
Василь Гулевич
Балтазар Гнівош «з Володимирського по

віту»
Вікторин Вербицький, «луцький єпископ»
Балтазар Гнівош
кн. Стефан Збаразький
Вікторин Вербицький, «луцький єпископ»
кн. Анна Деспотівна Збаразька
Михайло Сербин
Олександр Жоравницький
Василь Гулевич
Станіслав Граєвський

Вид товару К І Л Ь К І С Т Ь Рік

озима пшениця 130 Л. 1568
овес 18 л. 1569
пшениця 8 л. »

» 7 л. »

озима пшениця 40 л. 1573
» 42 л. »
» 60 л. »

збіжжя 68 л. »
озима пшениця 18 л. »

» 36 л. »
» 36 л. »

озима пшениця 36 л. »
» 38 л. »
» ЗО л. »
» 4,5 л. »

» 12 л. »
» 2 л. »

» " 27 л. »

» 12 л. 1574
» 18 л. »
» 48 л. »

» 20 л. »

» 26 л. »
» 24 л. »
» 20 л. »
» 20 л. »
» 32 л. »
» ЗО л. »
» 72 л. »

» 100 л. »
» 18 л. »
» ЗО л. »
» 15 л. »
» 18 л. »

» 17 л. »
» 29 л. »
» 50 л. 1575
» 62 л. »
» 65 л. »
» 15 л. »
» 18 л. »

збіжжя 20 л. »

озима пшениця ЗО л. »

збіжжя 80 л. »

озима пшениця 90 л. »

» 8 л. »

» 36 л. »

» 27 л. »

» 54 л. »

» 45 л. »

» 56 л. »

» 4 л. »

» 36 л. 1576
» 65 л. »

» 80 л. » '

» ЗО л. »

» ЗО л. »

» 15 л. »

чамер 3,5 к.5 1568

5 копа



Експортер

Станіслав Граєвський 
Борзобагаті-[Красенські] 
Франциск Хвальчевський 

»
Станіслав Граєвський 
кн. Роман Сангушко 
Мартин Угровецький 
Катерина Угровецька 
Станіслав Угровецький 
Станіслав Граєвський

кн. Андрій Курбський 
Станіслав Граєвський

кн. Сангушко 
кн. Андрій Курбський 
Миколай Угровецький 
кн. Роман Сангушко 
кн. Андрій Курбський 

»
кн. Чорторийський 
Ковельський староста 8 
Борзобагаті-[Красенські]

»
кн. Олександр Чорторийський 
Фронц Хвальчевський 
кн. Чорторийський 
кн. Стефан Збаразький 
кн. Костянтин Острозький 
Василь Борзобагатий-Красенський 
Борзобагаті-[Красенські] 
кн. Стефан Збаразький 
кн. Олександр Чорторийський 
Михайло Козинський 
Петро Загоровський 
кн. Костянтин Острозький 
Ян Харленський «з Литовського князів

ства»
Станіслав Граєвський 
Фронц Хвальчевський 
Василь Борзобагатий-Красенський 
Станіслав Хвальчевський 
кн. Роман Сангушко " 
кн. Олександр Чорторийський 
Станіслав Граєвський 
Михайло Козинський 
кн. Олександр Чорторийський 
Петро Загоровський 
кн. Костянтин Острозький 
кн. Матвій Четвертинський 
Станіслав Граєвський «на ком’ягах Мико* 

лая Сербина»
Станіслав Граєвський «на ком’ягах Сви- 

нюської»

Вид товару К І Л Ь К І С Т Ь Рік

чамер 1,5 к. 1569
ванчос 2 зх.6 1555

» 270 ст.7 1557
ванчос, клепки 32 ст. 1558

» 4 зх. 1560
» 50 ст. 1561

клепки 90 ст. »

» 6 ст. »

ванчос, клепки 65 ст. »

ванчос 60 ст. 1568
ванчос, клепки 1 зх. »

» 70 ст. »

ванчос 1 зх. »

» 56 зх. 1569
» 47 ст. »

ванчос, клепки 1,5 зх. »

клепки 40 ст. »

ванчос 36 ст. »
» 48 ст. »

» 38 ст. 1572
» 45 ст. »

клепки 20 ст. »

ванчос 48 ст. 1573
» 45 ст. 1574

клепки 3 ст. 1576
ванчос, клепки 40 ст. »

попіл 18 км. 1546
» 70 л. 1555
» 22 л. »

» ЗО л. 1556
» 100 л. 1557
» 43 л. »

» 70 л. »
» 60 л. »
» 130 л. »
» 5 л. »

» 40 л. 1558
» 60 л. »

» 50 л. »
» 50 л. »
» 170 л. »

» 40 л. »
» 36 л. »
» 200 л. »

» 350 л. »

» 153 л. 1560
» 60 л. »

» 60 л. »

» 120 л. »
» 140 л. »

» 120 л. 1561
» 60 л. »

» 80 л. »

» 86 л. »

» 4 л.

_ 3 л.

захтик
7 сотня
й Фронц Хвальчевський
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Експортер Вид товару Кількість Рік

М ихайло К озинський попіл 86 л . »
кн. О лександр Ч орторийський » 6 л . »

» » 80 л . 1568
Станіслав Граєвський » 280 л.

» » 120 л. ;>
» » 34 л . »

О лександр Ж оравницький » 100 л. »
С таніслав Граєвський » 75 л. »

» » 60 л . »
» » 260 л. 1569
» » 22 л . »

кн. А ндрій К урбський » 42 л . ъ
кн. О лександр Ч орторийський » 150 л . »
кн. Костянтин О строзький » 236 л . »
Ярофей Гостський » 36 л.
Ф едір Чаплич » 38 л. »
П етро Граєвський » 24 л .
С таніслав Граєвський » 180 л. »
О лександр Семашко » 90 л . »
С таніслав Граєвський » 100 л. »

» » 100 л. »
» » 80 л.
» » 60 л. »
» » 10 л. »

М алинський » 160 л. »
Станіслав Граєвський » 67 л. »
кн. Сангуш ко » 100 л. 1572
С таніслав Граєвський » 52 л . »
Мартин Д убецький » 200 л. »
кн. Андрій К урбський » 60 л . »
М ихайло Єло-М алинський » 40 л . »
кн. М ихайло Чорторийський » 60 л . »
Станіслав Хвальчевський » 60 л . »
кн. Костянтин Острозький » 300 л . »
Ярофей Гостський » ЗО л.
Станіслав Граєвський » 70 л . »
О лександр Семашко » ЗО л. 1573
кн. Костянтин О строзький » 120 л . »
Станіслав Граєвський » 100 л . Т>
кн. Сангуш ко » 6 л . 1574
Станіслав Граєвський » 130 л .

» » 60 л . »
кн. Костянтин О строзький » 50 л. »
кн. Андрій К урбський » 64 л. 1576
кн. Анна Чорторийська » 112 л . »
кн. М ихайло Ч орторийський » 115 л.
кн. Чорторийський » 10 л.
кн. Костянтин О строзький » 180 л .
М артин У гровецький 16 л . »
Б ор зобагаті-[К расенські] дьоготь 5 л . 1555
кн. Роман Сангуш ко 18 л. 1561

№  127

1577 р., березня 3. Володимир.—  Д Е К Р Е Т  В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  
П ІД С Т А РО С Т И  П РО  В ІД С Т Р О Ч К У  Р О З Г Л Я Д У  С П О РУ  В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  

К У П Ц Я  ВАС ИЛ Я К А П Л І З І  з в я г о л ь с ь к и м  К У П Ц Е М  І м и т н и к о м  
ЗРА Й Л О М  ІЗА Й Є В И Ч Е М  П РО  П О С Т А В К У  Н Е Д О Б Р О Я К ІС Н О Г О  П О П Е Л У

Лѣта по нарожєяю Исуса Хрыста, сына божого, тисєча пя/ncom сєждє- 
сят сємого, мсца марца трєтєго дня
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Пришєдши на вряд кгродския Володимє/?ския перед мене, Станислава 
Кграевского, стотинка подляшского, подстаростєго володимє/?ского, под-
даньш гсдрския, писар мытныя коморы Володямє/?скоє Ицхак Врояка,
жид, с послаяцєж мы/пника его вєлмоя/сноє млсти кнжти Костєятина Qcm- 
розского воеводы києзского, маршалка Волыяское земли, старосты воло- 
диме/7СКого, звєголского Зраила Изаяєвича, Васкож Борсукож соповєдал, 
и ж што дєя:

которую справу мєл перед те. мл. на врядє кгродскож тутошнєж Воло- 
димєрскож мєщания тутошния володимєрския В аси лея Семенович Каяля
з мытникож кнжти его млети звеголекиж Зраилож Изаяєвичож со попел, 
што Каяля с тыж Зраилож на пєтдєсят лаштоо попелу доброго под брая 
и пая кгдаяския торгъ вчинил был, а потож якобы ся тот попел не так доб
рыя показал, зачиж Каяля шкоду немалую собє в тож бытя менит, а Зраи- 
ло жид повєдает, и ж попел добрыя вєдлє продажи своее слузе Каялинож#, 
Миску Перепєлусє которожг/, дєя, Каяля попел в мене сотобратя злецил, 
як же, дея, тот слуга Каплия Миско бракую 1 в нєго тот попел сотбирал
и на вряде кнжи ero млсти зажку Звєголского то вызнал. Нижли Зраило 
выпису с книг зажку Звєголского часу справы ему со то с Каялєю на праве 
не показал, и для того рок ему ку скутєчноя справе в тоя речи тс. мл. на

' Ѵ /  ' Ч /

дєя, сєгоднєшния, меца марца трєтєго дня, в нєдєлю, за зволеяєж их, собудву 
стороя, яко Каяли, тая и того Зраила тут, у Володимєри, перед те. мл. 
стат и выпис с книг зажку Звєголского вызнаяя слу 1 2 Каялина, Миска Пє- 
рєпелухи, показатя зложил. То пая, дєя, в тож часе пая бог того Зраила 
форобою навєдил, и ест, дея, вєлми фор, для которое, дєя, форобы своее 
на тот роя зложоныя, на дєя сєгоднєшния ку тоя росправе тут, у Володи
мєри, перед те. мл. стати и выпису с книг зажку Звєголского вызнаяя слуги 
Каплина Миска показатя не можєт.

И на свєде^ство тое форобы его выпис с книг врядовых зажку Звєгол-
ч̂̂

ского понамєстника тамошнєго звєголского пна Василя Илияского Шєли-
мана Левоновича вызнаяя, жида ero, зєменина кнжти єго млети звєголского 
Мартина Юрковича Ра^ка, которыя // тое форобы соного Зраила соглєдал, 
передо жною показываля. И просили мене, абы-х я на сєс час того Зраила 
для форобы ero сот того року волныж вчинил и на ияшия час, то ест мєно- 
витє 3-до понєдєлка Проводное нєдєля по Вєлицєдни-3 , свята нашого хрє- 
стияяского приядучого, которое маєт быти в року тєпєрєшнєж тисє^нож 
пятсотнож сєждєсят еємож, роя тоя справе зложил.

Што я, розумєючи, и ж вєдлє Статуту фороба кожного з року волныж 
чинить, с причины свєдєрства выпису с книг врядовых зажку З вєголского, 
вызнаяя вижова соглєдаяя форобы того Зраила, на сєс час с того року тєпє- 
рєшнєго волныж єсми єго вчинил, а на ияшия час роя певныя завитыя под 
страчєяєж права и речи, со што межи ними, то ест межи Каялєю и межи тыж 
Зраилож идєт, за прозбою писара мытного коморы Володямєрское И^хака 
Врояки и послаяца того Зраила Васка Бо/?сука 3—на понєдєлоя пє/?вшид 
по Проводноя нєдєля свята нашого хрестияяского Вєликодєяного прияду-
чого-3 в року тєпєрєшнєж сєждєсят еємож, яко ся звыш помєнило, меда
априля пятогонадцат дня, зложил под такиж собычаеж, и ж то т Зраило 
Изаяєви^ маєт и будєт повинєя на тот роя зложоныя сам через себе або

1 бракуючи(?)
2 слуги
3" 3 15 квітня
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через умоцованого своего ку скутє^ноя росправє в то я речи с Каплею, не 
вьімооляючися вже форобою ани ияшими жадными причинами праоными 
и неправными, стати и выпио с книгъ зажку Звеголского вызнаяя слуги 
Канлина, Миска Перепелухи, показать, и с Каплею наконєц ся в тож ров- 
правитя. А если бы на тот ро/с зложоньш ку тоя росправє тот Израило 
саж не стал або умоцованого своего не прислал, и выпису с книг зажку Зве- 
голского вызнаяя слуги Каплина, Миска Перепелухи, не показал, тогды 
во осеж протиоку Капли, ведле жалобы его, што промежку ними идет, 
яко Капля на него жаловал и яко соя противку Капли сотпор чинил, што 
все ширєя а достато^нея в книгах кгродских тутояших володимєрских 
ест записано и выписы с книг иж собєма сторонаж подаваны, впасти маєнг, 
и вси шкоды на рєчєяє слова Каплина ему нагороди/ля будєпг повинен. За 
што писар мытныя коморы Володямєрскоє Ицхак Врояка Капли прирє/с 
и ручил.

Што я за прозбою собудву стороя, яко Ицхака Врояки и послаяца мыт
ника звєголского Зраила Изаяєвича Ваока Борсука, тая и Василя Капли 
в книги кгродскиє записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 10.— Арк. ЗО.— ЗО зв. Оригінал.

№  128

1577 р., травня 21. Луцьк.—  З А Я В А  Д О З О Р Ц І К О Р О Л ІВ С Ь К И Х  
М И ТН И Ц Ь С Е М Е Н А  Х Р Е Б Т О В И Ч А -Б О Г У Р И Н С Ь К О Г О  П РО  В Т Р А Т И  

Д Л Я  С К А Р Б Н И Ц І Ч Е Р Е З  Н Е Б А Ж А Н Н Я  Т У Р Е Ц Ь К И Х  К У П Ц ІВ  В О ЗИ Т И  
Т О В А РИ  Д О  Л Ю Б Л ІН А  У С Т А Л Е Н О Ю  Д О РО ГО Ю  Ч Е Р Е З  Л У Ц Ь К  

У З В ’Я З К У  З  В И П А Д К А М И  С А М О У П РА В С Т В А  Т У Т Е Ш Н Ь О Г О  
Л Е Н Д В ІЙ Т А  Я К У Б А  КЛ И М А Ш О ВС ЬК О ГО

Року 77, мвца мая 21 дня
Пришодчи на вряд его королевъское млвти в замокъ Луцкия до мене, 

Анъдрѣя Кивєрєцкого, подстаростєго лункого сот єго млвти пна Алексанъд- 
ра Жоразницъкого, старосты, ключника и городничого лункого, пнъ Семея
Хребътови^ Богурияския, дворєния єго королевъское млвти, соповедалъ 
тыжя словы, ижъ дєя:

«Его королевская млвть ншъ млвтивыя пая рачил мне через листы свои 
гвдръские злецыть, абых везде на коморахъ мытных с пилностью постере-
гал, абы ни в чомъ ни сот кого шкоды Скарбу его королевское млвти не было, 
а вправъцамъ або ли писарож мытныж никоторого пренагабаяя и трудности
не дєяло. Яко ж Аги дня вчораяшєго, в понеделоя, моца мая двадцатою 
дня лантъвоитъ луцъкия пнъ Якубъ Климашовския а писар воятовъския
Ивая Дедеркало за ровказаньемъ самого пна Матьфея Малияского, воята 
лункого, поямавъши тут в Луцку, нет ведома для которое причины, купъ- 
ца турецкою, которыя з Москъвы до Люблина з речажя розными купец
кими ехал и тут на коморе мытноя сотмычовалъся, на ямя Фазло зъ Ядры- 
на, до везенья мевтского посадити дали, ажъ ся дєя мусил у нихъ з оного 
везенья выкупити, то есть далъ имъ таляровъ шевтдесятъ и три, которые 
таляри у писара мытъного Моръдухая позычил, а шлыя лисия, за которыя, 
дея, самъ сонъ далъ на Мовкъви семъ копъ грошея литовскихъ. И видечи, 
дея, юныя купецъ таковое невияное и непобожное бранье, дал звати до 
купъцоо турецъкихъ до Каменъца Подольского, // которые были з великими
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купями до Люблина поєхали, абы тутъ, до Лу^ка, не вхали. Q h h b , д є я , 
купъцы турє^кив, взявши со том таковую вєдомость, с Камєньца чєрєз Луць
ко до Люблина єхати нє смєли, а тымъ ся, дєя, шкода и вътрата Скарбу вго
королєвскоє млсти вєликая стала».

Гдє тутъ жє стоячи на врядє, писар мытныя коморы Луцъков Мор-
духая такими ж словы, а нє иначєя водлє соповєданья пна Богурияского 
соповвдалъ.

И просили, абы то было записано. А такъ я тоє соповєданьє ихъ до 
книгъ кгродскихъ луцких записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 17.— Арк. 349 зв .— 350. Оригінал.

№  129

1578 р., лютого 4. Володимир.— С К А Р Г А  Ф Е Д О Р И  М И Х А Й Л О В О Ї 
Д З Я Л И Н С Ь К О Ї Н А  М И Т Н И К А , У Р Я Д Н И К А  І П ІД Д А Н И Х  ВАСИЛЯ  

Г У Л Е В И Ч А  3  с. З А Т У Р Ц ІВ  П РО  Н Е З А К О Н Н Е  С Т Я Г Н Е Н Н Я  М ИТА  
З  ї ї  280 П ІД В О Д  З  П О П Е Л О М , Т Р А Н С П О Р Т О В А Н И Х  Д О  У С Т И Л У ГА ,

А Т А К О Ж  П О Р А Н Е Н Н Я  І П О Г Р А Б У В А Н Н Я  С Л У Г

Присылала на вряд кгродския Володимєрския до мєнє, Павла йрая- 
ского, на тот час будучого на мєв/лцу пна Василя Павловича, подстарос- 
тєго володямєрского, єв млет вєлможная пни Михаяловая Дзалыяская,
подкомориная хєлмєяская, старостиная земли Добрыясков пни Фєдора 
Богушовна Боговитиновна врядника своего свинарияского Ермогєна Шиш
ку, соповєдаючи и жалуючи, што ж дєя:

«Року тєпєр йдучого тиеєча пя/ncom семлесят сосмого, моца фєвраля
трєтєго дня, то ест вчора, в понвдвлокъ, будучи мнє в ьшмєяю свовмъ Склє- 
ню, возы и вси слуги свои напєрєд до другого имєяя сво вго Свинарина по
слала, а сама-м в Склєню позостала для пилных потрвбъ, справ и розмовъ
своих зъ вго мло/гш паном Алвксаядрож Жоравницкиж, старостою и ключ-
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никож и городничиж луцкий, которьш, дєя, до мене, до Склєня, приєхат
рачил. И отправивши потребы а справы свои, того ж дня вхала спокоя- 
нє в дорогу до Свинарина, маючи при собє одно чотырох слугъ, будучи 
безпечна здорозя своєго, не маючи ни с ким ничого чинит. И кгды-ж, дєя,
вже єдучи в дорогу до ямєня моєго Свинарина, вхала через имєнє пна Ва
силя Гулевича, воженого володимєрского, Затурцы, то па/с, дєя, поїданьш 
моя, войт жукозския на имя Сєргєя, обачизши мене, панюю свою, в Затур- 
цєх, прибєг ко мнѣ, повєдаючи, и ж лги:

«Ехаломъ при подводах в. мл. с попєлми до Устилуга, которых, дги, 
подвод было двєстє сосмъдесят. // Мытни/с, дги, корчмит тутошния зату-
рєфеия Якубъ загамовал был тые вси подводы в. мл., пнєє моєє безвинне, 
хотєчи з них нѣякое мыто мѣт, которые, ден, стояли колко ден, а ж дєя 
тепер пустил. А за то у мене загамовал и взял коня з санъми, на которых 
дєя, санях было грошей, што был врядникъ в. мл. жукозския послал шафа- 
рови в. мл. Воятєхови Кашозскому до Устилога, двєстє золотых полеких, 
такъ тгж речи мои власные: сагайдакъ, шабля, опанча, сермяга».

Я-ж, дєя, то сот того пристава, подданого своего,-чуючи, казалаж была 
того мытника до себе попросить, абы ко жне вышол, хотєчи з ниж згодне 
а приятєлекия розмовит, для чого тые подводы мои с попелы безвинъне 
гамовал, так тгж и того пристава моего коня з саями, грошми моими и ргч- 
ми его загамовал и до себе взял, кгды же-ж я жадных мыт дават не повинна, 
бо попелы з власное пущи моєє cym. Мытни/с, дея, m был перед корчму 
вышол, але далея до мене ити и зо жною мовити не хотел, и скочизши, дея,
до корчмы, где было людей немало, зася с тое корчмы с поддаными пна своего 
тамошними затурецкими Семенож Годунъкож, Кгресеж а Игнаткож и з ыя-

'->4̂
шими многими поддаными пна своего тамошними ж затуреркими, помощ
никами своими, выбегши, на мене и на слуг моих безвинне а безпричинне 
в селе закликали кгвалту. За которыж, дея, закликанемъ их кгвалту
подданые пна Василя Гулевича, вояского володимерского, всего села За- 
турєцкого, з многими а розными бронми прибєгши к наж, вєсполо/с з ними 
почали на мене и на слуг моих бит. Таж же, дея, слуг моих, учтивых шляхти- 
чоз на ямя Станислава Вилкостозского, Вавринца Кгутозского, Ермогена 
Полояского, Воятеха Лукозского кгвалтовне позбиваля, поранили, помор- 
довали и за умерлых их, досыт немало ушкожоных, сотошли. А я, дея, я сама 
ледве зъ Затургц здорова уехала.

А соные, дея, служебники мои, кгды к паметя пришодши, яко могучи, 
заледве се волокли до двора пна Гулєвичова таж же в Затурцах, хотячи са-
мому пну, естли бы был, а в небытности самого пна вряднику его сопове- 
дат тот кгвалт, позбиване, поранене, помордоване свое и шкоды свои, 
которые, дея, в тот час при тож кгвалте, позбиваню, пораненю и помор- 
дованю их имъ стали, яко сони сами лепея ведают и мено^ите их поведают, 
што в ко го згинуло, то есть Станислаз, дея, Вилкостозския поведал, и ж 
дея в него згинуло пол ланцуха золотого, в которож, дея, было золотых 
чирвоных сто; Ваврин гц, деи, Кгутозския поведил, и ж дея в него тлумо/с 
скураныя з сано/с згинул, в которож, дея, было в чересе таляроз дванадцать, 
дылея фаялюндышовая бурнатная, жупан телистыя фаялюндышовыя, уб- 
ранея двое белое каразеи, // ботки сафъяновые; Ермоген, дея, Полонския 
поведил, и ж дея в него з санокъ згинул тлумокъ скураныя, в которож, дея, 
было: чуга фаялюндышовая чирвоная, лисами подшитая, чуга каразеи бе- 
лои, бакгазеею подшита, жупан червоныя фаялюндышовыя с кныбликами 
сребреными позлотистыми, жупан каразеи белое, бакгазѣею подшитыя,
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сукна бєлого каразєєвого дєвєт локот, шаблю, срєброж оправленую, на ко- 
тороя, дєя, было сребра гривен три, и колпа/с чи/?воныя, лисами подшитьш, 
в него, ден, згинуло.

Врядншс, дєн, пна Василя Гулевича, вояского володямє/?ского, зату- 
рєцкин Йван Путошинскип, вышедши з двора и поткавши их на селє, маючи 
при собє немало людей з многими а розными бронями, не тылко абы мєл 
тыя слуг моия соповеданя и жалобы слухат, але, ден, еще над то ия соро- 
мотил словы неуцтивыми, на ния се торгал, из села ия выгнат казал и на 
мене, ден, самую перед ними появалки чинил и словы фукливыми торгал».

И просила ее млвт пни Дзалынская мене через того врядника своего 
свинаринского Е/шогєна Шишку со придане возного на соглєдане того по- 
збиваня, поранєнА \  помо/?дованя слуг своия и на привлухаяє соповеданя 
и соовєтчєня 1 шкод ия, и со записане до книг того теперєшнєго соповеданя и
жалобы своєє. Я з уряду кгродского володпмє/?ского придал єє млвт 1 2 на 
то возного зєжского повету Володямєрского Михаила Голуба Сє/?дятицкого.

А тоє теперешнєє соповєданє и жалобу еє млвти в кнги кгродскиє запи
сати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 11.— Арк. 24 — 25. Оригінал.

№  130

1578 р., травня 13. Володимир.—  С К А Р Г А  ІГ У М Е Н А  М Е Л Е Ц Ь К О Г О  
М О Н А С ТИ РЯ  М И К О Л А Я  С Е Р Б И Н А  І Н Е С У Х О ЇЗЬ К О Г О  

ТА Ч О РН О Г О РО Д С Ь К О Г О  У Р Я Д Н И К А  С Т А Н ІС Л А В А  Х М Е Л Е В С Ь К О ГО  
Н А  У Р Я Д Н И К ІВ  І П ІД Д А Н И Х  В А С И Л Я , ІВ А Н А  І Г А В РИ Л А  

Г У Л Е В И Ч ІВ  ІЗ  С ІЛ  К А Ч И Н А  І Л И Ч И Н А  П РО  Н А П А Д  
Н А  М О Н А С Т И РС Ь К И Х  С Е Л Я Н  І П ІД Д А Н И Х  Н Е С У Х О ЇЗЬ К О Г О  

ЗА М К У  П ІД  ЧА С  П О В Е Р Н Е Н Н Я  З  М Е Л Е Ц Ь К О Г О  Я Р М А РК У ;
РЕ Є С Т Р П О Г РА Б О В А Н О Г О

Писали и присылали на врдд кгродскин Володямєрския до мене, Адама 
Мисєвского, на тот чао будучого на мєвтцу пна Василд Павловича, под-
старостєго володямєрского, в небытности ero млети у Володимєри, соте  ̂
Микола Сербпн, игумєя манастырд Мєле^кого, а пая Станивлав Хмелевъ- 
скин, урддни/с нєсухоєжскип и чє/?ньчьгородския, соповєдаючи и собтєж-
ливє жалуючи имєнєж єго шлети кнза Федора Романовича Саякгушковича, 
воєводича брдвлавского, пна своего, на врддников и подданыя качияския 
и личияския, то ест на врддника его млвти пна ВасилА Гулевича, вояского
володимєуоского, на ямє на Вєяслава, на врддника єго млвти пна Ивана Гу
левича, подсудка володимєрского, на Кузму, попа качияского, и на врдд-
ника єго шлети пна Гаврила Гулевича Иляша со то ж, и ж дєя:

тые врядники ия млвти звышъ помененые року тепер йдучого тисАча
nAmcom еєждєедт совмого, мвца мад дєвдтого, в пятницу, паметки евтого 
Николы, мо£{но кгвалтож з розными брондми, з немальш вояскож людєя, 
маючи з собою подданыя з селъ Качина и Личина, мєновите йвдѣя Ключ
ника и сына єго Игната, Стежка Гусєвича и сына єго Вавка, ймєлдна Су- 
качевича и братанича его Павлюка, Ивана Курашка и сына его Ка^ка, Ждая-

1 Правлено.
2 мл cm а
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ка, поповича качияского, Клима Сукачєвича, йлєягка Кононовича, Ивана 
Голода, Йлєшка Мордошєвича, Аядрєд Паяковича с чотирма сыны єго, 
Тишка а Ивашка Бєзковичов, Вакулу Карповича, Кунаша, Вакулу Юя- 
ковича, Савку Луцєвича, Фєдка Мазуровича и Ювьца Кононовича, Яяка 
з Волки Качияскоє, Ивашка и йлєшка Лвцввичовъ, // Йниока Борисовича 
и сына вго Савку, Грибка Трусєвича, Юшка Борисовича, Марка Трусє- 
вича, Гуца, Маркова пасыяка, мєлника личияского, Мкцка Трусєвича, 
Яроша, Мацка, Иляша, Ивашка, Никона Дєнисовичов, Радца, Тишу, Пав
ла, Аядрєд Матєєвичов, Грибка Кунашовича, Стасд, Грица, Сачка Кисє- 
лєвичов, Гуг̂ ка Сєлєвича, мєлника, Ивана Тряяку, Якова, Пилипа Мар- 
тиновичов, Тєрєха и Ювка Тишєвичов и ины* многи* помочников и подданы*
с ты* имєнєя и* млвти пнов Гулввичов вышвя помвнвны* маючи при собв, 
пришвдши подлв млына мглгцкого на грєблю, которад єсть под манастырвж
на рвцв Тури, на властныя кгруят вго млоти к н з а , пна нашого, кгвалтовнв 
подданы* манастырски*, такъ и подданы* замку Нвсуховжского мъноги* 
позбивали, поранили и мавтности, двя, и*, которывхони при собв, яко въ 
ярмарокъ, мвли, посоягнималя, полупиля.

Наяпврввя, двя, з свла манастырского Соловвва Курила Грицввича 
збили и зранили, при которож зранвяю со/п н а л и , двя, в нвго коя двв и гро- 
швя полшвста, сукмая шввбвдияского сукна, за которыя, двя, дано сем- 
десАт грошвя литовски*, шаяку, за грошвя швояг куплвную; Давыда Поя- 
ковича збили, зранили и грошвя готовы* копу литовскую, сєрмягу за со
рок грошвя литовъски*, кордъ за грошвя двадцат литовски*, шаяку за 
грошвя швсяг сошнали; Гришка Голубовича збили и зраниля, и грошвя го
товы*, што при нгм было, полкопы грошвя личбы литовсков, соягнАли, свр- 
мягу торговую, за которую дано грошвя тридцаяг швсяг личбы литовсков, 
шапку, за которую дано грошвя швсяг литовски*; дворника дворца мана
стырского Андред зранили и збили, грошвя готовы*, што при нгм были, 
свждвсдяг пАяг грошвя личбы литовсков, ооягнАля, сєрмягу торговую, за ко
торую дано грошвя сорок и три личбы литовсков, шаяку, за которую дано 
грошвя швсяг; з Нвцов, свла манастырского, Яда зранили и збили, готовы* 
грошвя, што при нвж было, коя чтыри и грошвя двадцаяг пдяг личбы ли
товсков, з чврвсом, соягнАли, сєрмягу, которую куплвно грошвя за полкопы 
и за швсть грошвя личбы литовсков, шапку, за которую дано грошвя сем 
литовски*; мєлника манастырд Мглгцкого Фгдка зранили и збили, готовы* 
грошвя, што при нгм было, копъ чтыри и грошвя двадцаяг личбы литовсков, 
з чврвсож соягнАли; врмякъ сукна муравского из шнурами шолку чоного \  
за которого дано грошвя сто личбы литовсков, чиякотору, за которую дано 
грошвя сорок три личбы литовсков, соквру, за которую дано грошвя два- 
надцаяг литовски*; Павла Ми*новича, ствлмаха манастырского, зранили 
и збиля, грошвя готовы*, што при нгм было, коя двв и грошвя сосмъ личбы 
литовъс[ко]в 1 2, // з мошною соягнАли, грияк блакитныя луяския из шну
рами шолку чирвоного, за которого дано копъ двв и грошвя пвягдвсдяг два 
личбы литовсков, сокѣра ствлмаскад, за которую дано грошвя дванадцаяг 
литовски*, шапка, за которую дано пдяг грошвя литовски*; зъ свла манастыр
ского Нвцов Грица Юнєвича зранили и збили, готовы* грошвя, што 
при нвж было, копъ пяяг и грошвя сорокъ личбы литовсков, сотндли, ко
жухъ кроликовыя, сукнож синиж шввбвдияскиж прикритыя, за которого 
дано полтрвтѣ копы грошвя личбы литовсков, чиякотору, за которую дано 
грошвя тридцаяг с гм личбы литовсков, шапку, за которую дано грошвя 
с гм литовски*; подданы* зажку Нгсухогжского Яда Данєвича, мєлника

1 чорного
2 Текст пошкоджений.
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меота Несухоежского, зранили и збили, грошей готовые, што при немъ 
были, коя сеж и грошея двадцат ли^бы литовское, со/я н а л и , ермякъ сукна 
лунского блакитного из шнурами толку чирвоного, за которого дано гро
шея копъ три и грошея десет лиябы литовъское, шапку, кунами подшитую, 
за которую дано грошея сорокъ ли^бы литовъское, чиякотору, за которую 
дано копу грошея литовских, сокера мелнифсад, за которую дано грошея 
двадцаяг литовския; пушкара зажку Несухоежского Ювтуха Васковича 
збиля и зранили, грошея готовыя, што при неж были, коя шеот и грошея 
пдтдесят ли^бы литовское, з чересож сотндли, ермякъ синия луяския з 
шнурами шолку чорного, за которого дано грошея коя три и грошея двана- 
дцат ли^бы литовское, шаблю, за которую дано пдтдесАяг грошея литов
ския, ручницу, которад стояла 3 грошея сороя ли^бы литовское, шапку, 
за которую дано сеж грошея литовския; Вавка, ковалд села Сереховицкого, 
зранили и збили, готовыя грошея, што при неж были, коя три и грошея 
двадцаяг ли̂ гбы литовское, з чєрєсож в него (отняли, сукмая муравския ша- 
рыя з шнурами шолку чорного, за которого дано грошея коя полторы личбы 
литовское, шаяку, за которую дано грошея шевт, сокѣръ новыя шесть, за 
которые ковал собе именует кождую грошея по десдтя, пут железныя 
кояския шестери, за которые также ковалъ собе именуетъ грошея по совми 
литовскихъ; тивуна села Грабовского Аядред Нестеревича зранили и збили, 
и жону его з лотоку скинули, и грошея ГОТОВЫЯ, ШТО (ОЯ из жоною толстоя 
чотыри продал, и мел при собе грошея сороя три ли^бы литовское, и тое 
в него (отндли, сермягу, за которую дано грошея сороя полтретя ли^бы 
литовское, шапку, за которую дано грошея семъ литовскихъ. А хлопца 
моего мене, Станислава Хмелевского, на яме Прокопа Максимовича збили 
и зранили.

Яко ж, дея, я, Микола, игумея // мелецкия, и я, Станиолав Хмелев- 
ския, того ж часу и днд заразож сосветчили и соповедали тот боя, зранеяе 
и лѵпежство, и сотндте тыя всия шкод вышея помененыя, которые са стали 
подданыж манастырскимъ и подданыж зажку Несухоежского, кождому в
сеж лиоте ншомъ помененож, людеж добрыж, сторонъныж, которые на тот  
чао на ярмарку Мелецкомъ были, то гст меновите пану Григорю Суете,
дворанину кроля его млотя, а пану Ивану Дудоровичу, земянину повету 
Берестеяского, и мещанину володимерскому Матфею Куяцевичу, меща- 
нину ратеяскому Тияну Якимовичу, мещанину ковелскому Гришку Бре*ще и 
подданому сотца влдки володимерского сушичеяскому Тарасу Ана^ковичу.

И просиля, абы тое соповедаяе и жалоба ия до книг кгродския была 
записана.

Я тое соповеданье и жалобу ия до книг кгродския записати велелъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 11.— Арк. 69—70 зв. Оригінал.

№ 131

1578 р., липня 4. Володимир.— СКАРГА ВИСОЦЬКОГО УРЯДНИКА 
ЯНА УМЕНСЬКОГО, ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВОЗНОГО,

НА ВОЛОДИМИРСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО ПИСАРЯ ФЕДОРА СОЛТАНА
ПРО НЕСПЛАТУ ГРОШЕЙ, ПОЗИЧЕНИХ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ЗАКУПЛЕНОЇ У ВИСОЦЬКУ РИБИ В ОБМІН НА ПАРТІЮ СОЛІ

Того ж мсца июля 4 дня
Пришедши до мене, Василя Павловича, подстаростего володимерского, 

служебник его млотя пна холмского Якуб Умеяския, ошоведаю^я и жалую
3 Правлено,
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чи на уряде в зажку на пна Федора Солтана з Будятич, писара зєжского 
володимєрского, тыми аозы , и ж:

«йя в року тисяча пятсот сєждєсят семо го приєхавши до Высотка, 
станул на господе, и прислав по мене до замку, просечи мене до себе, до 
господы своєя, яко на соя час урядника тамошнєго, што я зараз учинил. 
А коли-ж до нєго пришол, повєдил ми: «Пане Умєяския, ижє-ж тебе здавна 
знал собе зычливыж, в надєе сонєи тепер я тут приєхав, маючи ту зъ собою 
соли колкодєсят тисечея, а хочу еи продати добре за пинези або за мед, 
або за рыбы, бо того в домъ потреба». Я зараз, яко урядни/с на соя час, по- 
слалгм по жиды, учинилєж водлуг прозбы. А коли се досыт прозбе стало, 
пая писар повєдил, дякуючи мне: «Не содно тепер, але здавна зычливости 
твоея дозналєж и буду важ умив усиж добрыж сотдават. А за тую працу 
и зычливовт сото важ дає лукъ, которыя приямѣте соде мне вдячне, проте». 
Я, не кваялючися до подарку пана писарового, поведилеж: «Моя ласкавыя
пне писару, за те ласкє вж. барзо дякую, але если ми то, вж., для якого 
сотдаяя даєш, тогды не виж, чимъ то вж. маж сотдат, тогды того не потре
бує. Але если ми єго, вж., з ласки даєш, тогды я, вдячне принявши, дякую 
за него и сотслуговат в. ж. буду».

На тєя час принялєж кго, зараз же на мєвтцу тамъ же и той ж годины
пая писар повєдал: «Пне Умєяския, почав еси добре чинити, учия до кояца.
Выдалемъ пнзи на рыбы, хотячи возы мєт повньїє, а тепер грошєя на до
рогу не маю. Прошу: позыч, што може быт, а я под яоцтяъът словєж собє- 
цую тобе содєвлат с подяковаяемъ». Я спыталеж: «Чого бы пая хотил, а велє 
позыче рад». Повєдал: «Копы полскєя». И далєж зараз, алє-м се мало бар- 
зєя не сошукал. А так слалеж колкодєсят раз по тую копу, наимуючи та/с,
ижъ з вєлкою шкодою моєю. И впоминалєж се в манастыру пна Павла £2ран- 
ского на сонъ часъ, коли пая Кграєвския уряд володимєрския здававъ, мо- //
вєчи: «Пне писару, позычилеж тобе яко добрєму, а твоя миловт мною воло
читъ яко непристои». Пая писар повєдил: «Знамъ, же-ж винєя, ижє-ж позы- 
чил яко у доброго чоловєка, и чао ми юж сорож познат, але тепер не маю. 
Але пришли до мне додому под по^тивыж и добрыж словєж тобе сотдати». 
А при томъ было колько шляхтичов. Потыж слалемъ кольконастє разов, 
такъ по-старєму ж шкодую, и сам-єж бывал».

А так мне, подстаростєго, Якуб Умєнския просил 1—и придал-1 возного 
на запытаяе пана писара, для чого бы сонєд копы платиш не хотив и до та
ких шкодь соного приводил. Тогды я, же-мъ на тєя час при собе возного не 
мѣл в замку, а ижъ со ровну рєч йде, придалєж ему слугу зажкового Петра 
Сушибабияского. И пытал при соныж слузє замковыж Якуб Умєяския, што 
тот слуга зажковьш на врядє зєзнал:

«Яко пая писар сотправил Умєнского и мене, послаяца, тыми словы: «То
бе, послаячє, києж дамъ, не ходи до мене! А ты, Умєяския, мне вєяцєя не до
кучая, бо тебе тое ж поткаєт и мало вчора не поткало, алє-о на мне тра- 
фил нєспособного со томъ: винея копу, але не даж. Принєс пєрвии лукъ, 
который тобе-мъ даровал». Умєяския повєдив: «Бєядє ли винєя, якия єст — 
верну, але ни ж до того прияде, со то я хотечи то показать, и ж не с причины 
моея, не закладаючися панеж, которому до часу служу, ани правєж поспо- 
литыж, не толко перед урадєж, але возми в дож до себе, кого хочеш, буд 
тежъ мєщанина, хто бы содно право розумялъ, бы и твоя слуга, нехая нас 
розсудиш, а я на есе позволяю». А панъ писар повєдив со тож: «Позычил и 
виненєж тобе, але прєз тот чав не докучая ми, юж мене гледи, як хочеш».

1— 1 со п р и д а я є
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И просил Яку б Умєнски и, абы то было до книг записано. 
Я то за прозбою єго до книг кгродски* записати вєлєл.

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 11.— Арк. 104 — 104зв. Оригінал.

№ 132

1579 р., березня 10. Володимир.— СКАРГА ЗОЛОЧІВСЬКОГО 
КУПЦЯ ЯКУБА НА ГОРОДОЦЬКОГО УРЯДНИКА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО 

МОНАСТИРЯ ПРО ЗАПОДІЯННЯ ЗБИТКІВ ЧЕРЕЗ ПОСТАВКУ 
НЕДОБРОЯКІСНОЇ РИБИ, ОПТОМ ПРОДАНОЇ ЯКУБОМ 

ВОЛОДИМИРСЬКИМ КУПЦЯМ І ПОВТОРНО ПЕРЕПРОДАНОЇ 
ОСТАННІМИ ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ У ВОЛОДИМИРІ

Того ж моца марца 10 дня
Прыходил на врядъ кгродскин Володимє/?скин до мєнє, Василя Пав

ловича, подстаростєго володимеръского, подданып єго млвти пна Самоєля
Зборовского з мєвта єго млвти Злочєва на имя Яку б, жид, соповєдаючи то, 
ижъ дєн:

«Ты* недавно прошлые часов, року теперь йдучого семьдесятъ дєвя- 
того, стоуоговал и купил єсми был шесть бочо/с рыб солоны*, щукъ уво вряд-
ника городє^кого єго млвти сояща архимандрита Киевского манавтыра Пє- 
чєрского Мєлєятина 1 Хрыбтовича, коздую бочку по пєти коп и по двадцати
гршєп, которую соя мне за добрую варуяковую, яко зверху, так и донсподу 
соднакую, словомъ своимъ прире/с и шлюбовал. А такъ, ден, я, соную рыбу 
на влово єго также всю шлюбуючи за добрую варуяковую, привезши тутъ, 
до мєвта Володимєрского, на яръмарокъ, жиду тутошънему володимеръ-
скому Мошку и товарышу его Шмоилу по шєвти копъ и по двадъцати гршєи
литовский продал, а ооньїє, дєн, пнзи мели мне сошдати за три дни. Которые 
жидова кгды тую рыбу продали здесє мещаномъ володимеръскимъ на вы- 
шынкъ, и соные, ден, мєщане, продаючи тую рыбу, в бочъка* по тры и по 
чотыри рады рыб добры*, щук варуяковы* водле приреченя его знашли, 
а далей ажъ до самого дъна уво вси* бочъка* — лед а якие рыбелицы, вы- 
метъки малые, щупачки были. Якъ же, ден, мещане володимеръские, которые 
в тыхъ жидов соную рыбу на вышыякъ купили, собачивши з великою шко
дою, ижъ се ведле прире- // ченя их инакшые рыбы у бочъка* показали, гро
ши в себе загамовали и сонымъ жидомъ дать не хотели. Такъ же, ден, тые
жидова и мне соныхъ пнзен за рыбу дати не хотели и не дали».

И просил мене со приданье вижа ку согледаню у бочъка* тое рыбы. Я 
ему на то придал служебника моего Курыла Кононовича, который тамъ 
бывши и тое рыбы согледавши, передо лшою вызнал в тые слова, ижъ:
«Дня сегоднешнего ходилъ євми з жидож 2_Якубомъ Злочева-2 на рынок 
до жидов тутошни* володимерскихъ Мошъка и Шмонла, которые передо 
мъною соказывали рыбу в бочка*, щупачки невеликие, и соповедали, ижъ 
ден: «Мы тую рыбу, в то го жида Якуба зе Злочева сторговавъши за добрую
варуяковую, кожъдую бочъку по шєвти копъ и по двадъцати гршєн, дали 
были на вышыякъ тутошнимъ мещаномъ володимерскимъ, а тые, ден, ме
щане почали тую рыбу продавати, ино, ден, не всю нашли добрую, яко тот 
жидъ Якубъ намъ шлюбовал, и с ты*, ден, причыя тые мещане намъ сполна

1 Мелеятия
2—2 Якубомъ зє Злочева
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пнз8я за тую рыбу платити не хотєли». Што соньш жидъ Якубъ, собачивъши 
то, же рыба велми плоха и мала, а не такая, я/с соя имъ шлюбовалъ, тогды 
передо мъною, вижемъ, сотступил торгу своего и спустилъ с кожъдое бочки
по три копы и по шести гршея литовскюс, а по три копы и по шести ГріНЄЯ 
принял заплату, бо ему иначея жидова володимерские платитя не хотели». 

И менуючи соя собе в томъ немалую шкоду и утрату за приречеяе соного
врядника его млсти сотца аръхиманъдритова, просилъ, абы тое соповедаяе 
и сознаяє вижово до книг кгродскихъ было записано.

Што я записати велелъ. //
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 12.— Арк. 69, 69 зв. Оригінал.

№  133

1579 р., серпня 4. Діена.—  УНІВЕРСАЛ СТЕФАНА БАТОРІЯ 
ПРО ЗАХОДИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЛЯНИХ СКЛАДІВ 

У ЛУЦЬКУ, ВОЛОДИМИРІ І КРЕМЕНЦІ0

Стефанъ, Божю млетю корол полекия, великия княз литовския, руския, 
пруския, мазовєцкия, жомоитския, ифляятския и княжа седмикгродское 
и иныхъ.

Всим посполите и кождому зособна кнзєж, паномъ, воєводам, кашта- 
ляномъ, паниям 1 старостамъ, державцаж, врддникож земскиж и кгрод- 
скимЪу земяномъ и дворанож нашим, воятож, бурмистром, раяцажъ // и
иньш всякого стану людежъ, подъданьш и врддникомъ та/с нашим гсдрскимъ, 
яко тежъ кнезским, панъекимь духовныхъ и свецкихъ, собывателем всихъ 
панъствъ нашихъ, а особливе землъ, воеводствъ и поветов киевскид;, волыя- 
скихъ и браславских, до которых ведомости сес наш листъ приядетъ, уприя- 
ме и верне нам милыж — ласку нашу королевскую.

Уприяме и верне нам милые!
Яко есмо первея сего, з належносте нашое кролевское собмышлеваючи, 

абы з добръ Речи Посполитое болшие ca пожитки без болшое собтяжливо-
стя, которые до того часу Скарбъ наш и вси подданые нши сотносят, мно- 
жиля, умыслиля склад соли, которая з Долины, с Коломыи и з инших 
жупъ рускихъ на Волынь идem, в земъли Волыяскоя не ижбы знову поота- 
новитя, бо то вжо перед тымъ в Кремяяцу есть постановлено и для недо
статку там занедбано было6, содно ку леяшому порддку привеотя, хотечи 
тым и пожитков Речи Посполитое причинити, и абы за непорядком сот 
купцов и прасолов такъ соли дорого не куповано, всим с такого собтяжеяе 
уфолкговати на постановеяе и спротивеяє, того часу до часу певного сособ 
певных, то еот жидов Якуба Фелисковича с Кракова, Шмерлд Давыдовича 
з Береотя 1 2 назначили и постановеяе соколо того на листе, им сот насъ да-
ном, з ними учинивши, через листы, универсалы нши в. в. всим станомъ, 
яким способом Tom склад солныя справованъ быта маетъ, сознаямиля, уро- 
жоного Матєуша Сєтияского, коморника нашого, придаля, // и яко на ша-
пупок со л и , п о ч о м у  т ы есп р авц ы  нш и соm к уп ц ов  и п р асол ов  на ск л а д  такъ  
погодного , яко и н еп огодн ого  ч асу  к у п о в а т я  м аю тъ, та/с и на дал ш ое вы- 
в ед о в а я є в тоя  сп р ав е, и ж ъ  бы то в ж о  собтяж л ивости  и ш коды  ни к ом у не

приносило, певныл: комисаров через листы нши назначиля и высалали 3,
1 паномъ
2 Після слова в тексті прочерк,
3 высилали
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которые водле злвцгнъя нашого выввдоваяв достато^нє со томъ чинили и мвѣ
ковали, ввдъжв нє 4 * коячачи, здаяд свои на розныхъ листвхъ своихъ вы
писавши, ку скуточному застановвяю и скоячвяю тов рвчи до нао сотослали.

С которов справы и листовъ ты* комисаров наши* мы твпвръ достато^нв 
зрозумввши и бачвчи, и ж то встъ з нвмальш пожиткомъ5—Рвчи Посполитов-5 
бвз шкоды и уближвяд всихъ собыватвлвв подданыхъ нши*, такъ вжо тую 
справу складу солного подлуг выввдоваяя и листов комисарскихъ, яко по- 
житокъ власныя Рвчи Посполитов, застановлАвмъ и утввржавмь:

напрод, абы помвнвныв справы нши складу солного в Лурку, въ Воло-
димєру, в Крвмяяцу и в иніни* мвста* и имвнъяхъ нашихъ годрскихъ, и твж 
в. в. становъ духовныхъ и сввтскихъ, которыв того с хути своєє против намъ 
и Рвчи Посполитов в ыямвяя* свои* допустите в звъли тамъ 6, гдв нвпотрвб- 
нв для поотєрєгаяА того пожитку, абы ни*то комор головныхъ в мвств* 
нашихъ постановлвны* нв провжчал бвз уближвяд и пврвказы инъшиъ 
мвстаъ, имвяамъ // и мытаъ нашим кролевским и вашиъ шлдхвтскимъ, 
коморы и прикомо/жи на склад солныя постановили. А вжв на тыв мвстца 
всѣ купцы и прасоловв, которые до звъли Волыясков со л з жупъ рускихъ 
возипг звыкли, нє минаючи 7 ани са вкрываючи, мают, привхавши, на ко- 
тороя коморє або прикоморку, гдв постановлвны будутъ, сосмъ днвя мвш- 
кати, а в томъ часв справцы наши складовыв албо их писары, а ни*то иныя 
со m нихъ солъ на склад куповатя мают тьш способомъ, и ж бы напотож 
купцы и прасоловв, маючи порозумєяє в жупахъ, або сами фортелю яко го 
нв уживаля, а справоваявмъ и вожвявмъ болшихъ албо мвншихъ толпъ 
на складъ 7 Ска/?бу нашого и никому с подданы* наши* нв шкодиля. Тогды 
тому забвгаючи, постановлявъ, абы твпгр на початку справоваяя того 
складу солного, помвнвныв справцы с комо/шикоъ нашиж за ввдомостю 
врддов нашихъ кгродскихъ, гдв са коморы головныв постановдть, взявши 
тисвчу толпъ соли таки*, якиє зстародавна з жуя привозит8 звыкли, мают 
справєдливє сотважитя, а тая завжды тою вагою на комора* головныхъ 
и на вси* прикомо/жахъ постановлвны* кождую тисвчу толпъ сотважуючи,
часу лвтнвго, злаща, на мвстца*, близшихъ сот жуя, по швстя гршвя 
литовски*, а у восвя, зимв и на ввсну — по полсвма гроша, на мвстца*, 
зас, далшихь сот жуя, дла далшого пврввзду лвтв по полсвма гроша, а въ
сосвнъ, зимв и на ввсну — по свми гршвя литовскихъ // платдчи, нв соглв- 
даючисв на то, вели бы за часомъ дла сотмвнвяА формы на сол толпястую 
тая вага вымврвная болшъ албо мвяшъ тисачи толпъ 5—въ свбв брала, бы-5 
са водлв нвв справєдливє соднако сотваживало, та/с жв тгж и мвлкую водлв 
тов ж ваги цвною сописаною на коадоъ с ты* мветвцъ и под каздымъ часоъ
вышвя сомвнвньш куповати будутъ.

-

Такъ ли бы справцы нши въ сосмъ дния соли на склад приввзвнов нв 
купили, тогды всиъ таковьш куяцомъ и прасолоъ волно будвт со л свою, 
кому хотя, продавати и вв далвя ввзти, соднакъ соповвдавшисд на урддв та- 
мошнвъ мветцкомъ и взявши с книг сознанъв на писмв9 врддовнв за пвчатъю, 
ижъ в оноъ складв такъ долго мвшкали, зачимъ ввздв волно пропусчоны 
будутъ. Гдв бы твжъ купцы и прасоловв, привхавши на склад а нв хотвчи 
до сосми днвя ждатя, покол бы тая сол чврвз справв^ нашихъ покуплена

4 Повторено двічі.
5—5 Текст правлений.
6 Вписано на місці витертого.
1 Правлено.
8 Друга літера и виправлена з А.
9 Літера п виправлена з м.
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у них была, складного соm кождоє тисєчи толпъ албо со 10 11. мелкое, што бы 
такъ много вынесло, по грошу литовскому дати хотели, то 11 пусчаемъ на 
волю и уважене справе^ нших складовых, але над содия грош болшея ни- 
чого вытягати и затрудняти не маютъ. Кгды грошъ складного справцы сот 
нихъ созмутъ, тогды иж перед выяштьеж сооми днея волно будетъ с киж якъ 
хотя торъговатя и да лея съ солъю ехати. А тую сол, которую справцы наши 
на склад // купятъ, всиж потребуючимъ продавати будуть повияни такъ 
в толпахъ, яко и в мелкую ровне тою жь вагою, ведъже соднымъ грошемъ 
кождую тисечу толпъ дорожея над теперешнее постановеяе нашо, ни ж сами 
купя т .

А хто бы с купцов и прасолов, которые з жуя на Волыя со л возятъ, 
тому постановеяю нашому досыт не чиначи, соли на складехъ водле сего 
постановеяд и универсалу нашого справцаж нашимъ не продавал албо упор
не и потаємне склад проежчал, таковыя каадыя сот тых же справе^ нашихъ 
гамовая и в промыту забирая бытя мает, сокромъ тых, которые бы со л 
нашу властную везли, такъже и шлдхетскую, которые бы для нее до Доли
ны, Коломыи и до иншихъ жупъ рускихь значне водле волностея шляхет- 
ских на властную потребу свою слали. А если бы хто з шлахты вместо по
требы своее властное над право и волностъ посполитую и наданую ку шкоде 
Скарбу нашого Речи Посполитое листы свои купцомъ и торговцож давал, 
таковые вси гамованы и забираны будутъ. Которые промыты если са на 
кгрунте чужомъ станетъ — содна пополовина [!] наж и тьш справцаж на
шимъ, а другая половина тому, чия кгрунтъ прияти маетъ. А если на кгрунте 
нашож — ино намь три части, а четвертая справцаж наішш будетъ належала.

Што все в. в. доношаючи, яко есмо первея // сего послали, такъ и те
пер того жъ Матеуша Сєтияского, коморника нашого, на тую справу при
даемъ. А хотечи то мети, приказуемъ абы есте такъ в местехъ, именъяхъ
нашихь гсдрскихъ, яко и в своих влаотных справцаж нашиж помененымъ, 
где того на потребе будem, при тож коморнику нашеж коморы и прико- 
морки на склад солныя постановитя и сонымъ самь\мъ албо их писарожъ 
таж мешкати и справы складовые доброволне справовати допустивши, сами 
в то ничим ся не вступовали ани преречоных справе^ нашихь и ихъ писа- 
ров ни с кимъ в речах складовых не судиля, до врддов своих предъ себе не 
притягаля, везеяеж а никоторою казнъю и виною карати и никоторое труд- 
иости задаватя не важиля, кгды ж мы их, яко слуг наших, сот  всяких су-
дов со речи наши выямуеж и на суд наш албо пна подскарбего зежского за- 
ховуемъ. Ведже на ко го бы сони справедливоотя албо помоад жедаля, абы
есте во всеж, зл а щ а  в р еч ах  и п о ж и т к а х  нш их, сп р а в е д л и в о о т  ск уто^ н ую  
в одл е права такъ  з  н а л еж н о ст и  врАдов н аш и хъ , яко и владзы  св оее в л а с т 
ное с к о а д о г о  чиниля, помо^ в ш ел я к ую  на гам ов ая е и за б и р а я е  к упцов  
и п расол ов  своволны х и д о  ины х справ ск л адов ы х  да в а л я , и во всеж тож  иж, 
яко в о -в л ав т н оя  п отр ебе Р ечи  П осп ол и тое , собороною , р атуякож 'д и поморю

были, иначея не чина^я под ласкою ншою кролевскою и под виною, которая 
будет водле воля и уважеяА ншого кролевского конечно.

Дая з наметов нших в Дисне, дна четвертого мсца августа, року тисеча
п я т с о т  с е ж д е с д т  девдтого , к р ол ев ая д  ншого р о к у  четвертого.

Стефанус, реясъ
Лаврия Песочияския, Я я Млодеевския

ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 12.— Арк. 437 зв .— 441. Засвідчена копія.'

10 сот
11 Літера т виправлена з д.
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№ 134
1580 р., лютого 16. Володимир.— СКАРГА ГОРОДЕЛЬСЬКОГО КУПЦЯ 

АНДРІЯ КОНЧИЛА НА ЛУБЕНСЬКИХ МІЩАН ЯКУБА ЩАСНОВИЧА, 
ЛЕВКА БАЛИЧЕВИЧА ТА ІНШИХ ПРО ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ 

НА ПОСТАВКУ 50 БОЧОК РИБИ ДО КРАСНОСТАВА

Того ж мсца февраля 16 дня
Приходив на вряд зажку гвдръского Володимерского до мене, Федора 

Курцевича, на тот чав будучого подстаростєго володимерского, подданьш
его кролевъское млвти мещанинъ городелския Андреи Кончило, соповедал 
имєнеж своимъ и товариша своего Ивана Моримушича, мещанина красно- 
ставъского, тымъ спосомъ \  и ж ден:

«Учинили торгъ и скуте^ное постановеяє з ареядаромъ кнжати єго
млвти кнзя Костаятина Костаятиновича йстрозкого, воеводы киевъского, 
маршалка земли Волыяское, дубеяскимъ Якубомъ Щавновичомъ и товариш- 
ми его, з Левкомъ Баличевичомъ а Мартиномъ Ивашковичомъ, мещаны ду- 
беяскими, на пятдесят бочокъ рыбы, которые рыбы мели, дея, намъ ста- 
вит до Красного Ставу. И напервея 2—в три недели по Божомъ Нарожеяю-2 
мели намъ двадцать бочокъ або и болшея отдать, а остатокъ на иныя 
чав. То па/с кгды на оя чав по Божомъ Нароженъю водле постановенъя по
сылали, дея, есмо приятеля своего // с пѣнязми, абы рыбы отдали, нш/сли 
оны тому постановеяю своему досыт не въчинили и рыбъ бочокъ двадцяти 
не отдали. И просили, абыямо иж еще часу почекали яко до недил трея. 
То пакъ, дея, я теперь, пред ся чинечи досыт слову и постановеяю нашому,
мвца тепереяшего геяваря двадъцат третего дня самъ до Дубна до них с пнз- 
ми готовыми з мещаниномъ тутошнимъ володимерскимъ Тимошомъ Юръ- 
ковичомъ ездилъ. И кгды-мъ тамъ до Дубна приехал, они и на тот чав, 
знат, всия рыб готовыя не маючи, просиля и благали мене, абыя имъ килка 
дея потрывал, прирекаючи мне добрьш цнотливымъ словомъ рыбы зо мною
зараз, нанявши фурманы, повлати. И кгды-мъ до княжати его млвти в томъ 
ся оповедати хотел, они мене такъже, дея, просили, абьш ия в томъ не сла
вилъ. И упевнивши мне тымъ, а звлаща формановъ при мне нанявши, обе- 
цуючи, дея, тую рыбу до Красного Ставу тыми форманы ставит, мне напе
ред ехати казалъ. Я-мъ дея, на ихъ слова приреченъю переставаю^я, ехалъ 
есми напередъ и, очекиваючи тыя формановъ, задержаложся на чав во яме-
яю кнзя воеводы волынъского в Муравици. Таж же, бачачи зав, же подводъ 
с тыми рыбами долъго ни машъ, послаломъ знову, нанявши подданого его
млвти кнзя воеводы з Муравици на ямя Кузму, до ния, абы тую рыбу, водле 
постановенъя, што нарыялея з оною посылали або до мене дали знат. £2ни
та/сже через того поддано го кнзя воеводы 3~на мене—3 упевнили, ижъ зараз 
тую рыбу за мною слат до Красного Ставу мели. Намъ потомъ, кгды-мъ
я з Муравици выехал, погониломъ подводы з рыбами во яменъи кнзя Корен
ного в Торговиця, которыя формановъ пытал есми, кому бы тую рыбу везли. 
Форъманове поведили, ижъ дея: «Тую рыбу наняли и просили были нас 
ареядары дубеяские Якубъ Палтел с товаришми, абыямо ее были провадили
тобе, пне Конъчило, до Красного Ставу, але тепер, не ведаемъ для чого, 
казали намъ тые рыбы, зас, провадит до 3_Холма, и полипшиля наж по-3 1

1 способомъ
2— 2 Через 3 тижні після 25 грудня.
3— 3 Текст правлений.
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д е с я т и  грошей, и тобє єє давать нє казал». Я, собачивши, жє еони постано- 
вєню своєму досыть нє чинят, ХОДИЛОМЬ ДО ЄЄ млети кнгни Корє^коє и в
томъ ся ги млети соповедалъ, але ижъ єє млет писара при собє на тот час 
нє мела, нє моглемъ того досягнут, абы ми хто записал. И с тым-емъ ся 
втекъ до вряду тутошнєго, соповєдаючи, и ж я за ия упевненемъ на тож шко
дую так много, яко тисячу золотыя».

Яко ж и при соповєдаяю своюж и пнзи, которые был готов тому Якубу 
Палтєю и товаришомъ єго за тые рыбы дат, покладал и просил мене тот  
Андрея Кончило, абыя тоє соповєданє єго до книг врядовыя записати казал. 

Што я все, до вєдомости своєє принявши, до книг записати велелъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 13.— Арк. 18— 18 зв. Оригінал.

№ 135

1580 р., липня 11. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО ВІДМОВУ ЛУЦЬКОГО СТАРОСТИ ОЛЕКСАНДРА ЖОРАВНИЦЬКОГО 

ПОВЕРНУТИ КОВЕЛЬСЬКІЙ МІЩАНЦІ ХОНІ ЛАВРІНОВІЙ ТОВАРИ, 
НЕЗАКОННО КОНФІСКОВАНІ У її  СИНА ПІД ЧАС ПОЇЗДКИ 

«ДО ВОЛОХ З ТОРГІВЛЕЮ»

Того ж меца 11 дня
Постановившися сочєвисто на вряд 1 кгродскомъ Володимерскомъ пе

редо жною, Адамомъ Мисєескиж, на тот час будучиж на мєстцу єго млети
кнзя Александра Кунцевича, подстаростєго володимєрского, в небытности 
єго у Володимєри, возньш повєту Володимєрского пан Хацко Чувать Ту- 
личоеския ку записаню до книг кгродския вызналъ тыми словы, и ж:

«Року тепер йдучого сосмдєсятого, меда апрєля двадцат первого дня
за приданєж врядовыж, маючи я при собє шляхту пна Федора Туличосского 
а пана Ивана Радовицкого, соповєдала мнє, возному, и шляятє при жнє 
будучиж, мєщанка ковєлекая Хоня Лавриновая, и ж д ги єго млет панъ 
Александръ Жоравницкия, староста, ключни/с и городничия луцкия, сына 
моєго Данила с чотырма слугами0, с шєстма конми, с трима возы и гро- 
шєя полтораста копъ гєндлю купєцкого, то ест шапокъ норбарокъ три ко
пы, запонокъ триста, гафтковъ тузинос малыя триста, а вєликия гафткос 
тузинос дєсєт, мыла брусовъ дєсєть барского, ножовъ угорския сто, поясое 
сто, рємєнья триста, чотыри маци cocca, чотыри полти мяса, хлєба печеного 
по двоя мацая муки, гусєя дєсєть печеныя, просят печеныя дєсєть, ручници 
двє, сагаядаки два, // сабель двє, рогатин чотыри, сокер две, еєдєл три,
шлея трои, хомуты три, скур три року тєпєрєшнєго сосмдєсятого, меца

'— /
апрєля еємогонадцать дня, в нєделю, приславши слугъ своия на кгрунть 
Губинския, кгды сын ее гхал до Волоя с торговлею, ия самия сокрутнє по
збивати и до и м є н ь а  своего Блудова припровадити и до везеня посадити, а 
потож и до Луцка до иншого везенья всихъ ия сотослати вєлєл, даючи иж 
тую причину, и ж бы пожарож шкоду немалую на именю або на кгрунтє
Губинскомъ в запусте вчинили. Q которую ж мєнячи собє гго млеть шкоду, 
єго млеть пан староста луцкия чинил собє справедливо cm и декретъ в Луцку
мая шостого дня, и з декрету его млети пна старосты луцкого сын моя Да
нило с трема слугами сотвелся присягами и волными есть з декрету, одно ж 1

1 врядє
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Різьблене дно від бочки із зображенням купецького воза. XVII ст.

Мица, которьш ся до чинеяя пожарож шкоды на праве знался, того єго млсть 
Мида, яко виноватца своего и шкодника, собе за шкоду свою взялъ и до 
везеяя в зажку Луцкож передо жною, возньш, и шляхтою посадити ве- 
лелъ.

Гдежъ потомъ пая староста луцкид передо жною, возньш, и шляхтою 
звышъ помененою вызнал, и ж дея на шкоде того Данила з слугами, з возы 
и з коями, и з грошми, и зо всими тыми речами вышея поменеными казалъ 
еши поямати и посадити, и при жне гст, дея, грошея копъ сто и двадцат 
и грошея двадца/п. И як гроши, так кони, возы и вси речи в Блудове во яме- 
яю своеж быти поведил, и собецал его млст пая староста тоя Лавриновоя 
поворочати в целости, и росказал ея и сыну ее Данилу до Блудова до себе 
приехати.

Ино мсда мая десято го дня Лавринова з сынож своиж, макия мене, 
возного, и шляхту, ездила до Блудова до его млсти пна старосты луцкого 
и просила его млсти, абы грошея копъ полтораста, конея шесш, возос три,

1 8 0



шапо/с три копы, запонов триста, [га]фгкоз 2 тузиновъ малых триста, а в е 
л и к и й  гафтков тузиновъ дєсгть, мыла баченого брусок дєсєт, ножог угор
скихъ сто, поясов сто, ременя триста, чотыри маци совса, чотыри полти мяса, 
хлєба печеного по двох мацах муки, гусей печеных дєсєть, поросят пєчє- 
ных дєсєть, ру^ници двє, сагайдаки два, сабєл двє, рогатин чотыри, сокєр 
две, еєдел три, шлєн трои, // хомуты три, скур три єн вернути рачил. А так 
єго млгт пан староста луцкип передо мною и перед шляхтою тон Лаврино- 
вон вернуть рачил коней шест с хомутами и з шлеями, и з уздами, а (один 
возъ порожнин, скур три, хлєба немного, а болшєн ничого вернути не рачил.

Што Лавриновая з сынож своим Данилом мною, возньш, и шляхтою
звыш помєнєною сооветчила. А я, слышечи (отказъ (от пна старосты лун
кого и прозбу ку пну старосте лункому (от тое Лавриновоє написавши, 
на сен мон лист ку записаню до книг кгродских даю».

Котороє ж я сознанє возного до /сниг кгродских записати велелъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 13.— Арк. 280 зв .— 281 зв. Оригінал.

№  136

1580 р., серпня ЗО. Володимир [1579 р., серпня 11. Гданськ].—
ДЕКРЕТ ГДАНСЬКОГО БУРМИСТРІВСЬКОГО СУДУ, ПРЕД’ЯВЛЕНИЙ 

ДЛЯ ЗАПИСУ ДО в о л о д и м и р с ь к и х  г р о д с ь к и х  к н и г ,
У СПОРІ М іж  СПРАВЦЯМИ ВАСИЛЯ КРАСЕНСЬКОГО 

І УПОВНОВАЖЕНИМ ОСТАФІЯ ВОЛОВИЧА ПРО РОЗМІР І ПОРЯДОК 
ОПЛАТИ ГРОШОВОГО БОРГУ, ЩО БУВ ВІДШКОДОВАНИЙ 

ПРИВЕЗЕНИМ НА ПРОДАЖ ДО ГДАНСЬКА ЖИТОМ

Того ж меца августа ЗО дня
Пришєдши на врядъ кгродскин Володимеръскин передъ мене, Костенъ- 

тина Курцввича, подъстаростего володимеръекого, пан Андреи Кєрснов- 
скип покладал декретъ мєстскин места Кгданского подъ пєчатю кгданскою, 
по-латыне писанып, при которомъ декрете по/сладал копєю, по-руску писа
ную, менечы, и ж с того декрету списана, из латинского на рускин языкъ 
переложена. И просил, абы тая копєя, з декрету кгданского списаная, до 
книг кгродъеких записана была. Которого я декрету (оглєдавши и (оную 
копєю вычитать давши, слово озт слова до книгъ кгродских записати казалъ, 
и такъ ся в собє маєть:

«Во имя свєтое а нерозделънон Троицы, аменъ.
Нехай будетъ вѣдомо всимъ вобецъ и кажъдому зособна, который бы 

хотили глєдити, читати, и слухати тотъ тепередднип листъ, иж:
року панского тисеча пятъсотъ семъдесятъ девятого, индикту се-

мого, за кролеваня наясненшого и наможниншого кнжти 1-а пна-1 Стехва- 
на, з божеє ласки короля полского, Великого князства Литовского, рус-
кого, пруского, мазовецкого, жемоитского, ифлянтъекого, кнжти семикград- 
ского, пана ншєго намлетившєго, королєваня єго року четвер-//того,
волторокъ, который был первыннадцатъ ден меца серпня, третєє годины 
по полудну.

^—/
На первомъ местъцы кгданскомъ в дому зацне вроженого пна Юря 

Розымъберка, бурмистра, на Долгой улицы лежачон, тамъ же в болшун

2 Текст пошкоджений.
1—1 Повторено двічі.
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Вид Гданська. Гравюра XVI ст.

избе шляхєтньш Андреи Ке/?сновскид яко справца врожєного а шляхетного
пна Василъя Красеяского, єго королевское млсти секретаря и поборцы 
земли Волыяское, сосвечеяе ниякия листътовньш [!]  на вряде бу/?ми стр ОБ
СКОМЪ 2~Геядрыкъ Меякъ-2 яко умоцованому Якуба Гедимана при мне, 
на то взятомъ писару присягломъ и святкох нижея сописаных, соказал, ясне 
пречитатъ жодал, ктуру пречитано, пререченьш справца мне, писарови, 
подад, з уряду жадаючи мене и просячы, абых ему то сосвитчини зізписалъ 
и выпис дал. А Геядры/с Меякъ мне тымъ способомъ з уряду просил, абых 
выпису и сосветчеяя сособливе ме дал, але и соповедаяе тыжъ его тутъ вло
жилъ, чого ис повияности уряду моего заборонити не мо2 , а ^све/пчеяя 
слово сот слова такъ ся маютъ:

«Перед нами, на то собраными писаремъ и светками, мы, Аядрея К&рс- 
новския, Маско и Ю/жо Подберезские, врожєного а шляхетного пна Ва
силя Красеяского, его королевское млти секретаря и побо/?цы земли Во-

г^
лыяское, слуги и справди тыми теперешними листы ншми противку Якубу 
Гедиману, ужъ не будучему мещанину кгдаяскому на тот час, яко справди
або вмоцованому велможного пна йстахвия // Воловича, кашталяна трой
ного, и тыж самого Гедимана вмоцованого Геядрыка Меяни/с3 сосвячамыся 
ясне для тых власных причия, иж:

•— ^
хотя есмо преречоному Якубови Гедиманови моцо-сопису пна ншго 

на долъгъ пререченому пну кашталянови троякому йдучих пятъдесятъ

2—2 Геядрыку Меяку?
3 Меяника?
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лаштовъ жита дали, и в гго спихлир, скоро приехавши до Кгдаяска, то 
єсть 4-в середу передъ святками Зеслаяя духа светого-4 , всыпали єсмо,
и ж Гедиманъ того жита принята не хотел, але пнзея готовые хотелъ. Мы 
през угоду квитъ сот него взявши, ему напервия заплатили есмо семьсотъ 
шес/лдесятъ (ОДИН злотых и полтора гроша полскихъ, которую суму коли 
Гедимая взялъ, собецал, коли (остатокъ преречоного долгу, то есть пять
сотъ тридцать и сосмъ злотых дваца/л полдевета 4 5 гроша ему был бы за
плачено, нас предъ вшелякимъ врядомъ солг всего долгу волными вчинитъ. 
Ачколве есмо (остатокъ долгу, скоро быхмо збожг продали, заплатит собе- 
цали, а Гедиманъ, не маючы жадное бачности на собетницу свою и вгоду, 
межи нами постановлену, того жита сеждесятъ и полтретя 6 лашта за дозво-
леяемъ пна бурмистра заарастовалъ, со/лтул ехал для свых справ.

А ижъ ты причины справова я я Геядрыковы Мени/с яко умоцованому 
своему поручыл, мы того ж вмоцованого до вряду бурмистровского судовне 
позвали есмо, и тамъ же сопис с печа/лю приложеною Гедиманово положили 
есмо, и при нимъ стоячы, просили есмо со сотнятъе арасты. На што вмоцо- 
ваныя поведил, иж: «Пререченого долгу сума на две тисечы злтых моцою 
угоды вчинеяны выходитъ, и для то го перед заплатою соного долгу арасты 
со/лняти ани позволити ани могу, ани хочу // ключа датъ, або ведаю то до- 
статочне довести»,— собецалъ. Мы тогды, коли намъ со тую речъ не шло 
ани поручено было, писаяя и печати Гедимановы преставаючи, и мы, в жад
ные росправы не вдаючися, рукоемъства на умоцованого для арасъты про
сили есмо, але вмоцованыя повидил, же Якубъ Гедимая, прияцыпал его, 
досыт есть сосядлыя, што и пая бурмистръ поведил при бы/лности нашоя.
А если тое збожъе пана ншго ку велкия его шкоди без жадных слушных 
причия у арасте есть задержаны, мы не яначея чинитъ можемъ, едно до
пна ншго поедемиж 7 и помененыи семьдесятъ и полтретя лашта збожя
в арасте зоставимъ. И такъ именемъ пна ншго зо всих щкутъа поднятыя

'----
8-и кривды-8, с того арасту, а злашча замешкаяя ярмарку пну ншему по
ходячих, кшталтомъ, дорогою и способомъ лепъшимъ, яко налєпея може 
быта подлуг права, ясне ся сосвятчамы, и пану нашому здоровую справу со
кривдах заховуемъ, певне вѣдаючы, и ж его млетъ пая наш со тых и со каады 
зособна шкодах со/лнесеных и собтяжливостях напретивку имъ, которые 
причины шкод дали, из рукъ нших вырвали ключъ, передъ его кролевскою
млетъю пномъ нашимъ милостивымъ будетъ ся мстити.

И того со/л них потребовалъ вас, писаря, з уряду жедаючи и просячы,
'—-

ижбы есте тое нше сосветчеяе записали, а потомъ намъ выпис дали созная- 
мены и соказжаны. Есть то свядецство вышея сописаныя, яко вышея, при
сособах шляхетного пна Яна Горечевского, Степана Жировицкого, Яна 
Жи^кого, везваных и прошоных на сведецство дня пришлого, которыя был
дея дванадцатыя мца // августа».

Геядрыкъ Мени/с свое сосвечеяе вписаяя и ты ж выдаяя декрету с книг 
радє^ких мне показал, которыя з неметкого на латияския языкъ преложе- 
ныя есть, и такъ ся в собе маетъ:

4 4 3 червня 1579 р.
5 8,5
6 2,5
7 ПОЄДЄМЬІ ( ? )

8—8 со кривды (?)
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«Если я, Геядрыкъ Меникъ, имєнгм и умоцованымъ Якуба Гедимана
з слугою и справцо шляхетного а вроженого пна Василя Красеяского Еяд-

>—̂
реемъ Керсновскимъ та/с пре 9 декретъ пна бурмистра и през угоду прия- 
телскую згодялъся, яко в декърете и в згоды соказуетъся, то есть же-ж я 
престал на томъ, жебы збожг взялъ и прєдал, а мне тую тисечу триста зо
лотыхъ заплатилъ, а за остатокъ, семъсот злотых, достатечне рекоемъ-
ство дал, которыя бы мне по доводе мог заплатити або та/с много жита о т 
ложитъ. А и ж приреченыя справца, згордисши тое все, притивко 10 11 своея 
власноя вгоди непристояне освячился: «Естьже ту збо же, сопусщая отул 
едетъ», прето и я-с пред вами, писаремъ, и святками ясне ся соповедаж, же 
я pad препусщамъ, яко ся рекло, предавать збо же, и с тьш ся листож сосвят- 
чамъ, же я жито до предлужеяя справы албо ку шкоде с того долшея арасты 
не тримач, або ведаю: право прыяцыпала мого моцо вгоды пятдесят лаш- 
товъ жита доброго албо две тисечы злтых потребуетъ, а злашча кды тераз
лашт жита двацат злотых готовые пнзея хиба на отмяну важит не можетъ. 
£2свячажся тыж о  вси наклады такъ выложоны, яко которые мают быти.

А если шкода отул будетъ албо жито пришлыя часос таяшея было 
предавано, же я хочу зо всего быт вымовея, абовеж пререченыя слуга вше- 
лякия слушъны причины, през ктури вшелякия спор межи добрыми банны
ми пны скоячил бы ся и усмирил, занедбал и занехал, и без слушныя при- 
чия освятчилъся. И хотя-мъ по осветчеяю его приречено11 слугу упоми
налъ // и просил-мъ, абы свы строны дву учтивыя мешчая взял, а я тьш же 
способож учинил, абы жито в шпиялиру яко купли щкодливе было шанова
но, што и пая бурмистръ позволил, але слуга нареченыя того вчинити не 
хотелъ и та/с отшел, на што маю сведе^ство достатечне.

А прето и вас, пне писару, уряду в. мс. прошу, абы есте и то оповедаяе
весполокъ из декретом прес пна бурмистра в тыя справе, ктури речи выпис 
с книг радецкихъ важ 12 подає, абысте ты ж в тея лист вписали и мне его 
потож выдали».

Декрет бурмистровския:
Перед урядож бурмистровскиж станули шляхетныя и зщ\ж пна Васи

ля Красеяского, его королевское млсти се/сретаря и поборци волыяского, 
слуги Аядрея Кєрсносския, Маско и Юрко Подберезскии.

Скаржилися наж, иж, Якубъ Гедимая, мещания того места его млсти
пна ншего, жито заарастовасши, и с тажтулъ ехал, а яж яко справцы пна 
своего жито продали, для того абы араст был сотдаленыя — просили, и 
сгоди куяли абы пошла, абы тыж и сони болшея не мешкали.

На то его млсти пна Якуба Гедимана моцованыя Геядры/с Меякъ со 13 
своего и прияцыпала своего стороны соповедал, и ж вроженыя пая Васил
Красеяския помененому Якубу Гедиманови яко умоцованому его мл. пна 
йстахвия Воловича, кашталяна троякого, дви тисечы злотых винєя, чого 
достатечне на листе довести собецал.

А потож указали лист: тулко тисеча и триста злотых налязло ся; справди,
слуги приреченого пна Красеяского до болшея сумы припустити не хотели.

9 през
10 противно
11 приреченого
12 Літера в виправлена з т.
13 д о
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А^колвє на суму вышея помєнєную, тисєча и триста злотые, заплатили 
сєжсот шестдесятъ содєя золотьш а грошва полтора, пая бурмистръ мєжи 
сторонами постановив, то єсть: пятсотъ тридцат сосмъ золотыя грошия 
двадцать сосмъ кгвартников дєвєт из жита проданого заплатити мєли, а 
со спорныя сосєжсот злотыя, што ся єсчє дотычв, со ктурыя єсщє жадного 
доводу пєвного нє мавшъ, вели Гвядрыкъ Мвякъ або прияцыпал єго, и ж 
пая Красєяския винєя, слушнє довєдє, будєт уживал своєго права. А на
тот час повини прирєчєньш справцы пна Красєяского для тыя жє сумы, 
состатка семисот злотыя, собвароваяе вчинитъ албо на вряде до скоячєяя // 
справы положити.

Диялося сосмого дня серпня, року тисєча пятьсотъ семьдесятъ дєвятого.
С книгъ бурмистровския пна Юрєго Розымъбврка, бурмистра и прє- 

зыдеята».
А и ж я, нижєя помєненьш писар, вышвя помененые соповєдаяе до рукъ 

моия, такъ вышвя слово сот слова ся маєт, взялож, прєто на жєдаяє влас- 
ныя стороя то веє записал, и выпис дал.

Дѣялося року, иядикту, справоваяя, меца, дня и годины на мєстцу,
яко вышвя гст помененож, и я-с, Якубъ Молтянъ, его цесарския млети 
звирхностъю писар присяглыя, судья собраныя, и ж при соповедаяю и ия- 
шия всия и каждыя зособна в справая помвненыя было, и то все тымъ спо
собом, яко маце, же ся дияло, видялом и слышаломъ, прето ж тєпєрєшния 
выпис именеж и презвискож подписалом, и для лепши вяры, з уряду будучи 
жоданыя и прошоныя, знакомъ звыклымъ писарства моего умоцниломъ и 
утверди л омъ.

Tom же, которыя вышея, рукою власною писалъ и подписалъ».
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 13.— Арк. 379 зв .— 382 зв. Засвідчена копія.

№ 137

1581 р., вересня 8. Луцьк.— СКАРГА ЛУЦЬКИХ МІЩАН 
НА ЛЕНДВІЙТА ЯКУБА КЛИМАШОВСЬКОГО ПРО НЕЗАКОННЕ 

СТЯГНЕННЯ МИТА З ПРИЇЖДЖИХ І МІСЦЕВИХ КУПЦІВ 
НА ЛУЦЬКОМУ ЯРМАРКУ, ПІДТВЕРДЖЕНА ЗАСВІДЧЕНИМ 

ПЕРЕЛІКОМ КУПЦІВ, ОШТРАФОВАНИХ З НАКАЗУ ЛЕНДВІЙТА

Року 1581, меца еєнтєбра 8 дна

Пришєдши на врдд кгродския в замокъ гедрекия Лу^кия до мене, Анд- 
ридна Таркгонского, будучого на мєстцу подъстаростъего лункого пана
Станислава Пєтровского сот єго велможное млоти пана Александра Прон- 
ского, столника Великого князетва Литовского, старосты лункого, бур
мистръ и рядцы, лавники и всѣ мещане мѣста гсдрского Лудкого жаловали 
и соповедали на Якуба Климашовского тыми словы, ижъ дея:

сонъ, не ведати сот кого на тотъ часъ, року теперешнею сосмдесятъ пер
вого будучи, дея, лентвоятомъ, въ дрмарокъ Луцкия самъ, кромъ врдду 
местского, справуетъ и в дому своемъ, а не на мєстцу судовомъ такъ мещанъ 
луцкихъ, яко и гостея, купцовъ приежчихъ, судитъ, вины и пересуды бе
ретъ, такъ тежъ не ведати якиес, дея, новые мыта и пожитки вымысливши, 
и самъ, дея, ия уставивши над права, привилед и волности мест-//ские, 
сот коморъ местския ратушныхъ, сот гостея и купцовъ приежчия, сот лю- 
дея пешихъ и сот коморъ домовыхъ мещанскихъ, такъ тежъ и на рынку сот 
местецъ ташныхъ слугамь пана Матфед Малинского Белостоцкому и инъ-
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шимъ товаришомъ, дея, своимъ, слугамъ пана МатфєА Малинского жъ, 
кгвалтовънг выбирати и грабити, дея, указалъ. И просили мене со возного 
дла сопытанъА Якуба Климашовского, со/n кого бы сонъ на тотъ часъ лент- 
воятомъ былъ, такъ теж дла выпытованъА и выведоваяА сот купцовъ, што 
бы в которого слуги пана Матфед Малияского за указанъемъ Якуба Кли
машовского взяли и пограбили.

Гдє а за прозбою ихъ придалъ єсми имъ возного повєту Луцкого Андред 
Хреновъского, которыя возньш, тамъ бывши и пришедши, ку записованъю 
до книгъ кгродскихь тыми словы созналъ, иж:

«Будучи А со/72 т. мл. з урдду приданымъ на справу мещаномъ луцкимъ, 
маючи при собе шлдхту людея добрых Крыштофа Кгурского // а Андред 
Са/?нацкого, ходилъ єсми з бурмистромъ, радцы и инъшими мещаны лу
цкими в дож Якуба Климашовского. Нашли єсмо тамь в нєго Бєлостоцкого 
и немало слугъ пана Матфед Малинского. Тамъ же передо жною пыталъ 
врддъ местския Якуба Климашовского, соm кого бы сонъ на тотъ часъ лент- 
воятомъ былъ, абы имъ сознаямилъ. Йнъ, дея, сознаямити имъ не хотелъ и 
поведилъ такъ: «Не повинєя, дея, єсми вамъ со томъ справы давати и того 
ед справовати». Што мною, вознымь, мещане сосветчили.

А потомъ ходил, дея, єсми з мещаны до купцовъ и гостея приежчихъ, 
пытаючи, што бы было в кого взято черезъ слугъ пана Матфед Малинского, 
товарышоз Якуба Климашовского, за указанъемъ его. Которыхъ, дея, я 
купцовъ всихъ на яма, где которыя в чиемъ дому и в чиихъ коморахъ седе- 
ля, и што в кого взято и пограблено, на реестръ меновите списавши, и тотъ 
реестръ // запечатавши и рукою своею влао/тгною подьписавши, при томъ 
сознанъю моєж до книг кгродскихъ ку записованъю сотдавамъ, которыя 
реестръ такъ ед в собе маеть: ^

«Року сосмдесдтъ первого, мзца сентебра семого дна.
При мне, возномъ повєту Луцкого Андрею Хренозскомъ, сот пана Пет

ра Мложовского, писара кгродского лункого, которыя на тотъ часъ будучи 
на местцу пана Станислава Петровского, подьстаростъего лункого, соче- 
висто приданому пану бурмистру, рддцамъ лавникомъ и всиж мещаномъ
места гздрского Луцкого на списованъе неслушныхъ и незвыклых грабе- 
жоз и мытъ, которые панъ Якубъ Климашовския, будучи на тотъ часъ лент- 
воятомъ сот пана Матфея Малинского, в гостея, купцовъ на дрмарокъ Лу- 
цкия приежчих, и со m мещанъ луцкихъ с коморъ ратушныхъ и мещанских 
установивши, через слуги пана Малияского и подвояскихъ своихъ грабилъ 
и брал, то есть напервея:

с коморъ ратушных: // в Петра Слученина с коморы ратушное взяля 
и пограбили за мыто неслушное кожухъ барания, у Патрикид Слученина 
с коморы ратушное взали и пограбили кожухъ барания, уво Явана Слу
ченина с коморы ратушное взаля и пограбили жупицу подшитую, ув Олек- 
сия Слученина с коморы ратушное взали и пограбили бланъ заячия, у Де
мида Слученина с коморы ратушное взали и пограбили два бланы заечих, 
у Демида Слученина с коморы ратушное взали и пограбиля сермягу, ув 
Олешка Слученина с коморь ратушныхъ взяли и пограбили сермдгу; с ко
мор Васковскихъ чотырохъ, то естъ напервея: Лазор с Каменца сот коморы
шезт гршея даль, Богданъ с Каменца сот коморы шезт гршея дал, Курило 
с Камеяца сот коморы шестъ гршея дал, Шимоя с Каменца со m коморы 
шезт гршея далъ; с коморъ Федорковых трох, то езт напервея: Федор Город- 
чания сот коморы шезт гршея дал, Юхно Городчанинъ сот коморы шезт
гршея далъ, Демид Йзтрожания сот коморы шезт гршея далъ; // с коморы 
соднои Стецковы Томиловича Моясея Городчанинъ сот коморы шезт грошея
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дал; с коморъ пана Томиловы* Максимовича, то гст напервея: в Мартина
НоблАнина кожу* барания, Хожия с Камеяца сот коморы шестъ гршея
далъ, Муратъ йрменинъ сот коморы шестъ грошея далъ, Симовоя с Каменъ- >—'
ца сот коморы шгст гршея далъ, Марътинъ с Каменъца сот коморы шгст 
гршея далъ; с комор пана Пархомовы* тро*, то гст напервея: Кононъ Моги- 
ливецъ сот коморы шгст гршея дал, Петруша Могиливецъ сот коморы шест
гршея далъ, Клиша Могилеве^ сот коморы шгст грошея дал, Барбара зе 
Л вова, которад под дахами в Пархома стойт, и тая шгст грошея; с комор 
Мартиновыхъ пети, то есть наперъвея: Ганус с Кракова сот коморы шестъ 
грошея, Марцинъ зе Лвова сот коморы шест грошея, Ганусъ с Кракова 
сот коморы шест грошея, Янъ с Кракова сот коморы шестъ грошея; с ко
моръ йстрожаниновыхъ, то есть напервея: Геркулесъ с Кракова сот коморы '—/
шгст гршея, // Юрекъ с Кракова сот коморы шестъ грошея, Воятехъ с Кра
кова сот коморы шестъ грошея, Андресъ с Кракова сот коморы шестъ гро-
шея, Завадская с Кракова сот коморы шест гршея дала; с комор жидов
ски* двохъ, то гст наперъвея: Якубъ з Люблина сот коморы шест гршея
дал, Якубъ з Белза сот коморы шест гршея даль, Петръ Медовникъ под 
дахами жидовскими седелъ и тотъ патъ грошея далъ; с комор пана Ивано
вы* Павелъ аптикаръ сот коморы шест грошея далъ; с коморъ пана Юско
вы* Щочиныхъ двохъ, то есть: Данило с Пияска сот коморы шестъ грошея 
далъ, Гриц с Пинска сот коморы шестъ грошея даль; с комор Урбановыхъ
пети, то есть: Марцинъ зе Лъвова сот коморы шест гршея дал, Балцер зе
Лвова сот коморы шест грошея дал, Симоя зе Лвова сот коморы шест гршея
дал, Ганус зе Лвова сот коморы шест гршея далъ, Фабиянъ зе Лвова сот -—̂
коморы шест гршея дал; с коморъ Петровыхъ двохъ, то есть: // Щастныя 
зе Лвова сот коморы шестъ гршея дал, йлешко зе Лвова сот коморы шест 
гршея дал; с комор сотца дмитровского, то гст напервея: Ганус зе Лвова
сот коморы шестъ гршея далъ, Ивая с Пинска сот коморы шест грошея, 
Влхъ [!] зе Лъвова сот коморы шестъ грошея, Бартошъ с Кракова сот ко-
моры шестъ гршея; с коморы пана Зинковы содноя, то есть Голубъ зе Лвова
сот коморы шест гршея далъ; с коморы пна /Яновы содноя Павелъ Городъ- 
чанинъ сот коморы шестъ грошея; с комор пана Карповыхъ трохъ, то есть: 
Васко с Пинска сот коморы шестъ грошея, Карпъ с Пинска сот коморы 
шестъ грошея, Иванъ с Пинска сот коморы шест грошея; с комор Шимо-
новыхъ трохъ, то есть Сачакъ Волошинъ сот коморы шест гршея дал, йл-
бия Волошия сот коморы шест гршея далъ, Авакъ Волошинъ сот коморы 
шест грошея; с коморъ пана Богушовы* тро*: Кречуя Волошия сот коморы 
шестъ грошея, Федко // с Пинъска сот коморы шестъ грошея, Федко с Пин
ска сот коморы шестъ гршея; с коморъ пана Кандыбнны* шести: Иванъ 
с Пинъска сот коморы шесть грошея, Сенко с Пинска сот коморы шестъ гро
шея, Юхно с Пинъска сот коморы шестъ грошея, Мацко Ноблдния сот
коморы шест грошея, Мартинъ с Пинска сот коморы шест гршея, Иванъ 
с Пинска сот коморы шест грошея; с коморъ пана Самояловы* двохъ, то 
есть: Гришко Волошинъ сот коморы шест грошея, Петръ Волошинъ сот 
коморы шестъ грошея; с коморъ Тимошовыхъ шести, то есть: Юрко зъ £2ст-
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рога сот коморы шгст гршен да л, Матф ги з Острога сот коморы шестъ грш ги 
да л, Иса и с Каменца сom коморы ш гст гршен дал, £2лбип с Каменца сom комо-
ры шест гршен далъ, Сидко с Пинска сот коморы шест гршен дал, Жданъ 
с Пинска сот коморы шгст грошей дал; с коморъ пана Кузминых пяти, то
гст: Мошко с Пинска сот коморы шестъ гршен дал, Сенко с Пинъска сот 
коморы шестъ грошей, // Борисъ с Пинска сот коморы шест грошей, Васко 
с Пинъска сот коморы шестъ грошей, Матфип с Пинска сот коморы шестъ
грошей; Григоръ с Каменъца сот местъца шест гршен, Якубъ с Каменца 
сот мистца шест грошей, Павелъ аптикаръ сот местца фунтъ перцу, Ярошъ 
аптикаръ сот мистца фунтъ перцу далъ, Сава апътикаръ сот мистца фунтъ 
перцу далъ, Петръ аптика р сот мистца фунт перцу далъ, Маты с аптикаръ 
сот мистца фунт перцу даль, Торосовий йрменинъ сот мистца фунтъ перцу 
далъ, Валентин аптикар сот мистца фунт перцу дал, Андреи аптекар фунть 
инберу далъ, Грицко К овланинь сот мистца шестъ грошей далъ, Стасъ Ко- 
вланинъ сот мистца шест грошей, Данило з Володимера сот мистца шест
гршен дал, Андреи Волошин сот двохъ возъ сот местца десетъ грошей далъ, 
Мартинъ Волошин сот мистца шест грошей дал, Якуб Волошин // сот мистца 
шестъ грошей далъ.

И што тежь побрали в мещанъ луцкихъ: в пана Ермолы деветъ поясовъ 
взали и пограбили, в Симовона йрменина сот местца шест грошей взали, 
Богдановад Половчиха сот местца два гроши, в Савки в римара сот мистца 
два поасы взяли и пограбили, в Сушка римара соm местца два поасы взали

и пограбили, Tomko римар сom местца три грши далъ».
А потомъ поткали есмо на рынъку йстапца, подвопского воитовского, 

которого пытали передо мною, вознымъ, и тою шляхтою звышъпомененою 
того подвопско 1 бурмистръ и радци, сот кого бы и за чииж росказанемъ, 
ходечы по месту с пушкою, гроши выбиралъ. Qh, деи, поведилъ, и ж д ги: 
«Мне Якуб Климашовскип по месту ходити и гроши сот купцовъ выби- 
рати казалъ. Я, выбравши, и гроши с пушкою Климашовскому есми сот- 
далъ».

Што и то мною, возньш, светчили».
И просили бурмистръ и радцы, лавъники // и вси мещане места Луц- 

кого, абы тад жалоба и соповеданъе их, такъ тежъ сознанъе возного и реестръ, 
черезъ возного справленыи, до книгъ кгродскихъ луцких записати велелъ. 
А такъ а тую жалобу и соповеданъе мещанъ луцкихъ, и сознане возного, 
такъ тежъ и реестрь, черезъ него справленыи и покладанып, до книг кгро^- 
скихъ луцкихъ записати казаль.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 25.— Арк. 88—93 зв. Оригінал.

№ 138
р., березня 4. Володимир.— СКАРГА ГРИГОРІЯ КОЛМОВСЬКОГО 

НА ОСЬМИГІВСЬКОГО УРЯДНИКА СЕБАСТІЯНА МІЛЕВСЫСОГО 
ПРО НАПАД НА ПІДДАНИХ КОЛМОВСЬКОГО 3 с. МАКОВИЧ 
І м. СЕРКИЗОВА, ЯКІ ЇХАЛИ «НА ПОЛІССЯ ЗА КОБРИН»

ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ХМЕЛЮ

Того ж мсца марца четвертого дня
Присылай на врад кгродскии Володимєрскии до мене, Федора Кур- 

цєвича, подстаростего володимерского сот его вєлможное млгги кнжати
1 по5воиского
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Козтенътина Козтєятиновича, княжата £2строзского, краячого Великого
князтва Литозского, старосты володямєрского, зємєния его кролевскоє *—̂
млзти зєжли Волыяское панъ Григорєя Василєвищ Еяковича Колмозския, 
соповєдаючи и обтяжливе жалуючи со тож, што ж:

«В року тепер идучомъ тисєча пятсот созмъдесят второж, мзца марца
третего дня, в суботу позлал есми был на Полезе за Кобринь по хмєл до пна 
Богдана Холмозского, которыя есми былъ // у него поторговал на потребу 
свою, воята своего се/жизовъского Ивана Лядвича и при неж подводъ свои* 
з ыменя своего Маковий пят, то гст Карпа Перетятка, Ивана Заяковича, 
Ивашка Хитрыка а Ивашка Булыгу, через которого вышъменованого воята
своего серкизовъского Ивана Лядвича позлалемъ был за тот хмел пну Бог
дану Холмозскому деветдесят коя гршея литовски*. При тож же, дея, 
вояте моеж серкизозскомъ ехало мещая мои* серъкизозски* наж1 же, на 
Полезе, в торъгозю для купеяя хмелю возоз десят, которые при собе меля
готовы* гршея коя пятдесят, крож товару, а товару, то гст соли, мели, 
мели за другую копъ пятдесят. И кгды, дея, вже быля з мезтечка моего 
Серкизова выехали, приежчаючи nom село мое Дажоз, то пая, дея, даты 
вышписаное врядния созмиговския Себестияя Милезския за влазныж рос-
казаяеж и ведомозтю ее млзти кнегини Юревое Збаразское Барбари Михая-
ловны Козияского, пнее своее, зобразшисд з многими слугами, бояри и под- 
даными сесмигозскими и голоубскими, и з ыными многими помощниками ОБОИ
МИ, которы* соя самъ лепея знает и их имена вєдает, з розмаитою брсяю,
вояне належачою, выбегши, дея, с тое твержи, которую, дея ее млзт кне-
гиня Юревая Збаразская на кгрунъте моеж влазнож Дажевъскож в року

-— ,
прошлож тисеча пятсст созмъдесят первомъ, мзца азгуста первого дня 
збудовала, перенявши, дея, на доброволноя дорозе, на кгруяте моеж Дажез- 
скож, межи именея мои* местечка Се/жизова а села моего Дажвы, ты* под
даны* мои* сокрутнє збили и змордовали. И видячи тот воятъ моя вьяя- 
менованыя Ивая Лядвищ такое сокрутеяство, припадши до коня, скочыл 
был до местечка моего Серкизова, хотячи якия ратуноя товаришож своиж 
и тоя маетности, которая з ними была, учинити. Што собачивши, врядния 
ее милозти кнегини Збаразское созмиговския вышъменованыя Себестияя 
Милевския пустился по неж у погоню в колкодесят конея, и гонил за ниж 
ажъ до дому его, до местечка // Серкизова на передмезте, и упадши за нимъ 
кгвалтовне до дому его на передъмести, его самого сокрутнє зранили и зъмор- 
довали, и такъ змордованого съ собою взявши, не вєдати где подели. Там 
же, дея, з дому его маетнозт немалую побрали и пограбили, а то естъ ме- 
новите...1 2»

И просил мене его милозт пая Колмозския, абы тая жалоба и сопове- 
даяе его до яниг кгродски* было записано.

Што я записатя казал.
ЦДIА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 15.— Арк. 92—93 зв. Оригінал.

1 т а  М
2 Пропущено перелік речей і одягу, пограбованих з дому Івана Лядвича.
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№ 139

1582 р., березня 13. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
З ВИКЛАДОМ СУПЕРЕЧКИ ЛЬВІВСЬКИХ МІЩАН-АПТЕКАРІВ 

ТА КУПЦІВ З ВОЛОДИМИРСЬКИМИ МИТНИКАМИ ПРО НЕЗАКОННЕ 
СТЯГНЕННЯ З ЛЬВІВ’ЯН ВОЗОВОГО МИТА ПІД ЧАС ЯРМАРКУ

Того ж мода марца 13 дня
Передо мною, Александрой* Курцевичож, подстароотиж володпмерскиж, 

на граде кродскож ставши сочевиото, возньш повету Володимерского пан 
Ждан Чирскин ку записаню до книг кгродских вызнал тыми словы, и ж: 

«Року теперєшнєго тисеча пятсот соомъдесят второго, мода марца
первогонадцат дня, маючи я при собе шляхту пна Федора Сипковского 
а пна Розмыола Мєнского, ходилож з мещаны, купци илвооскими, которые
на тот час тут, на ярмарку, с ку/глями своими были, то ест с пнож Маты- 
сеж собтєкареж, Янож собтєкареж, Ярошеж собтєкареж, Валентыж собтєкареж, 
Павлом собтекаремъ, Иванож Тарасовичож, Каопрож Реви^кою, Мартинож 
Кроткооскиж, Юркомъ Шотож, Ивашкож Зинъковичомъ // Билдягою, 
Дъмитрож Красооскиж, Иванож Намеотникомъ, Стецком суконникож и з
ыными многими мешщаны, купцами места годръского Илвооского, до мыпг- 
никоо володимерскихъ Исхака Кривоноса а Идля з Ратна, которых пытали 
тые мешчанове, купци илвооские, дла которое причины их гамуюпг, мыто 
незвы/слое, которого перед тыж николи не даювали, над волности их и над 
привиля миота тутошнего Володимерского, которое иж на три ярмаръки, 
волных сот, ушеляких мыта, иж даныж, брати хотят, и еже за колко ден 
их задерживают: «Кгды ж> дєп, наевже з вами вряд кгродскип тутошнии

' ' w

роотрыгнул и водле волности ншее нао заховалъ, а вы, деи, не ведаеж, для 
чого нао болшєп гамуєте и ку немалыж шкодаж приводите».

Тые мытники поведили, и ж  л е и :  «Мы за росказанемъ и писанеж лис-
ту пна Миколая Лончинского, мытника зежли Волынское, которьш был, 
ден, наж рооказал волности важ не держати, то еомо чинили. Што уряд 
кгродскип межи нами роотрыгнул, мы на вао мыта окопного не бєреж, але 
наж возового дайте».

Пнове илвовяне поведили, и ж : «Мы , ден, тобе жадно г о  мыта, и возового 
дати не випны, бо бы то яко едно мыто было. Але уходячи на сео чао дален 
трудно e m u ,  абыоте наж гдє на дорозе якого затруди еня не очинили, просимо 
вао со квиты, а мы важ за працу квитового, што слушная, дамо». И дали
иж за примушенеж их квитового по чотыри грши литовских.

Што все пнове илвооские мешчане мною, возныж, и тою шляхтою звыш- 
мененою светчили и то соповедалп, и ж ден: «Нао мытники тутошние миота 
Володимерского, то ест Исхакъ Кривоноо, Идел з Ратна, хотечи нао до
якое шкоды приправити, мыта ниякиесъ хотечи // на нао не ведле прао нших 
або подарки якие сот нао брати, нао были загамовали, ни ж л и  и ж  мы над
привилеп, волнооти нши, также и тутошние миокие володнмерские то г о

дават не повинни, тобою, пне вознып, и шляхтою свитчиж и соповедаеж». 
Которое ж я сознане возного до книг кгродских записати казал.

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 15.— Арк. ІОЗзв.— 104зв. Оригінал.
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№ 140

1583 р., березня 17. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО РЕВІЗІЮ  ФІЛЬВАРКІВ ГОРОДЕЛЬСЬКОГО СТАРОСТВА 
І СПУСТОШЕНИХ ГОРОДЕЛЬСЬКОЇ ТА СТРІЛЕЦЬКОЇ ПУЩ, 

ВИРУБАНИХ З НАКАЗУ ГОРОДЕЛЬСЬКОГО СПРАВДІ 
ЯКУБА ЛЕШНЕВСЬКОГО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМ’ЯГ 
НА ВОСЬМИ РОЗТАШОВАНИХ НАД р. БУГ БЕНДЮГАХ

Того ж маца марца 17 дня
Передо жною, Федором Ку/щєвичож, пойстароатиж волойяме/?ским, на 

враде кгройскож ставшы сочєвиато, возныя повету Володимє/?ского пая 
Дєжяя Мо/срєяския ку записаяю до /енна кгройских // вызнал тыми сло- 
вы, и ж:

«Року теперєшнего тисеча пятсот соамъдесят третєго, маца ма/ща
шоатого дня былеж при его млати пну Криштофє Витвияскож, пойстолєж 
волыяскож, дворенине ero кр. мл. Его мл. пая Витвияския, маючы мене,
возного, при собе и шляхту, пна Каапора Липиицкого а пна Ю/?я Соколоз-
ского, єздил за лиатож его кр. мл. до его млати пна Якуба Лєшнєзского, 
пойчашего лвозского, спразцы староатва Городєлекого, до Горойла для рє- 
видоваяя по фолваркож его кр. мл. городєлекиж подєлаяя криздъ пойданыж, 
и так т е ж  ревидоваяя спустошеяя пущи Городелскои, вырубаное на комяги
по смерти нєбожчика пна староаты городєлекого, и для арєатоваяя тых ко- 
мяг на берегу реки Буга, на кгруяте его кр. мл. Городєлскож. И коли его
мл. пая Витвияския до Горойла приехал, ино его мл. пна пойчашего в зажку 
не поведили. И пая Витвияския з Горойла приехал до фолва/жу Городєл
екого, до Стре л е ц , в дож воята тамошнего, и маючы (особливыя лиат кро- 
лєзекия до пойданых волоати Городелскои, тому вояту стреленому роска- 
зал, абы пойданые всѣ в громаду зыя/лися, хотечы имъ волю и роаказаяе
его кр. мл. сознаямит, абы кризды свои, которые мают сот его мл. пна пой-
чашего, списали яко перей посланцем гадрскиж, и так теж и ж бы показали 
меатца по пущы спустошеяя, пущи вырубаяя на комяги, и теж и комяги
выпущоные (оказали. Ино намеани/с его мл. пна пойчашего стщлецкии пая 
Свийни^кия вояту и пойда[ны]ж 1 передо мною грозне роаказал, абы про-
тизко пну Витвияскому войле роаказаяя его кр. мл. жайного поалушеяства 
не чиниля. А пая Витвияския, бачечы таковое спротивеяе протизку воли
его мл. гадрскоя, ни з чож никоторого усиловаяя пойданьш не чинил, сойно ж 
пойданые стрелє^кие сами доброволн[е] 1 по колкунайцат члвкоз приходи-
ли до пна Витвияского и (обтяжливе жаловали, иж дея: «Qпг его мл. пна 
пойчашого // и врайникоз его маєм великие а незноаные кризды за зсилова- 
яемъ непоме/?ных робот. А з стороны, дея, спустошеяя пущы, ино дея як
еще по смерти небожчика пна староаты городєлекого, як дея вже пришло ^  /—-
староатво до ру/с пну пойчашому, то дея дея у дея кождого дня аж до сего 
часу як возиж, та к вози м дерево с пущи на комяги. Вже наж конея, волоз 
не стало сот тое великое роботы, вожеяя дерева на комяги, бо дея вже еамо 
полны беядюги дерева на комяги навозили не та/с с пущи, але и ловыща, 
где ложы бывали, до кгруяту вырубали и пусто вчинили».

1 Текст пошкоджений.
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А ижъ пану Витвияскому громады збирати нє допущоно, и взявши 
пая Ви/пвияския мужгя з собою стрєлє^ких, єздил по бєядюгаж: напєрвєя 
во ямєяю городєлскож Дубноя на берегу над Бугомъ, за соказаяемъ мужєя 
стреле^кихъ и дубєяских, видєля єсмо комягъ новозаложоных семъ, а старая 
садна, и при коадоя комязе дерева немало навезено на будоваяе тых комяг; 
а в Кладневе над Бугомъ видєли ешо сєжнадцат 2 комяг новозаложоных,
и при нихъ дерева немало; а в Матчу, имеяю его млсти пна каяцлєровож 3, 
на берегу над Бугож видєли есмо комяг новозаложоных двадцат три, и де
рева при них немало; в Корытницы, имеяи городелскомъ, на берегу над Бу
гож комяг новозаложоных двадца/л девє/л, и при них для добудоваяя дерева 
немало; а на врочищу на Чо/?нышевоя Горе комяг новозаложоных двадцалг, 
и при нихъ дерева немало; а на врочищу на Милєви комяг новозаложоных 
тринадца/л, и дерева при них немало; а в Устилугу межи шляхєтских комяг 
тых шест с пущы Городєлское вывезены. И по всѣмъ тьш беядюгамъ в и 
д є л и  есмо: тєсли и людея немало дороблюю/л тых // комяг, што тые подданые 
поведили, и ж дея то все тые комяги выпущоны с пущы Городєлское и Стрє-
лецкое, и еще, дея, кнгни Чо/?торыское до Литовижа на /яри комяги пая
подчашия дерева далъ, а пну Свети^кому та/сже на три комяги дерева дал. 
А до пущы подданые вести не хотєли, бо ся бояли врадника, же имъ за- 
казал.

И по ревидоваяю тых комяг приехалъ зась знову пая Ви/лвияския до
Городъла мзда того ж марна пятогонадцат дня, хотечы въ его млвти пана 
подчашего быт а лист его кр. мл. в тыя справе подати, и тые комяги подле
росказаяя его милости гсдрского арестоват. А того ж теж дня его мл. пая 
подчашыя позно зе Лвова до зажку Городелского приехал, а пая Ви/явия-
ския назавтрее, ыариа шогтогонадца/л дня, ку замку Городелскому на мостъ
ку зводу приехалъ, хотечы въ его млвти пна подчашого быти, ли cm подати, 
волю и ровказаяе его кр. мл. сазнаямити. И приехавшы ку зводу, стоял не
мало, але в замо/с не пущоно, толко вышол зъ замку на моcm подстаростия 
городелския пая Каленовския, которого пая Ви/лвияския просил, абы был
яко посланецъ гсдрския до замку пущоя и слуха л поселства. И пая под-

'—<
старостия повєдєл: «Не маєя/, дея, пнє дворенине, што в зажку чинити, 
бо, дея, пна подчашого в зажку нem: вчорах, дея 4, был позно зы Лвова
приехал, а сего, дея, дня до дня до Кракова выехалъ».

И бачечы то пая Ви/лвияския, и ж его до зажку не пущоно, поведил:
«Пнє, дея, подстаростия! И ж мене яко послаяца его кр. мл. до зажку не 
пущаете и пна подчашого в зажку бы/л не поведаете, а кгды ж, дея, твояг**,
мл., пнє Калиновския, єс/л тут, на мевтцу пна подчашого, подстаростиж, 
даю тобє лист ero кр. мл. яко // местцу его мл.».

И давши пну Калєновскому лист гсдрския в тоя справе со ревидоваяе 
фолва/жов, шкод подданых, спустошеяя пущи, арестоваяя комяг, и зараз
тому пну подстаростему тые всѣ комяги, которые ся вышея поменили, аре.
стовал до науки его кр. мл. И пая и подстаростия тот лист сот пна Вит- 
вияского принял, а аресту на комяги не приямовал, што его мл. пая Ви/л-

2 Літера н виправлена з з.
3 Яна Замойсъкого
4 Повторено двічі.
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вияския, маючы то за (обєлжєяє, мною, возныж, и шляхтою свєтчивши, 
с тьш сотєхал».

Котороє ж я сознаяє возного до книг кгродских записати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 16.— Арк. 49 зв .— 51 зв. Оригінал.

№  141

1583 р., липня 12. Володимир.— В И З Н А Н И Й  Л И С Т  
Я Н А  ОВЛОЧИМ СЫ СОГО Н А  В И С Т А В Л Е Н Н Я  А Н Д Р ІЮ  РО М АН О ВСЬКО М У  

Д О  У С Т И Л У ГА  ГО ТО ВО Ї З ІБ Р А Н О Ї К О М ’Я ГИ  В К А З А Н И Х  Р О ЗМ ІР ІВ

Я, Яя йвлочижския, чиню явно и сознаваю то сил* моиж ливтож кон
дому, кому бы того потреба была ведати, и ж:

геми продал пну Аядрею Романовскому, писару кгродскому волос?я- 
мєуоскому, брату своєму, комягу пущы йвлочижекоє вздолжъ на содиянадцат 
сажоя, а вшє/? — яко ся заховує/n зо всѣж, за сто золотые полеких, которую
я пну Романовскому або дєтєж и потожкаж его выставити и готовую, збу
дованую з ошвами яловыми, з дрыкгавками, завтрелами и до нея шевт коя 
ЖЄ/7ДЄЯ в Увтилугу над Бугож на доброж берегу 1-на Середоповте рьшекое 
або лядское-1 близко пришлое сотдати маю и повинєя буду, або по жне
потожки мои повияни будут под за/сладож ста коя гршея литовских. Q ко
торыя заклад будучи позвая або потожкове мои позвани до суду зежского 
або кгродского Володямерского, за першим позвож и на пгрвшом року, яко 
на завитож, ничиж позву и року не збиваючи и не закладаючися жадными 
причинами правныжя // и неправными, стати, а соныя заклад, к тому всѣ
шкоды на голое речеяе слова, не вымовляючы, пну Романовскому або по- 
тожкож его платити маю, дети и потожки мои повияни будут, а я-ж вжо сот
пна Романовского за тую комягу заплату взял, содно ми чоты/?надцат золо- 
тых полских винея зовтал.

И на то-ж дал пну Романовскому сєв моя ливт з моею печатю и с под- 
пивю руки, до которого их мл. пая Ажброжия а пая Юрии Йвлочижские, 
братя мои, за прозбою моею печати свои приложили.

Писая у Володямеря, року тисеча пятсот совмъдесят третего, мвца 
июля второгонадцаяг дня.

Я я Йвлочижския, реяка сва. Амброжия □влочижския, реяка сва. Иргя 
йвлочижския реяка сва.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 16.— Арк. 195 зв .— 196 зв. Засвідчена копі*.

№  142

1583 р. Берестя.— В И Т Я Г И  З  Р Е Є С Т Р А Ц ІЙ Н О Ї К Н И Г И  
БЕРЕС Т Е Й С ЬК О Ї М И Т Н И Ц І0 П РО  М И Т Н І З Б О Р И  З А  С П Л А В  З Б ІЖ Ж Я , 

П О П Е Л У  І «ЛІСО ВО ГО  Т О В А РУ » * 1

Рейстръ сплаву водного въ року 1500 осмдесятъ третемъ.
Мыто новое и старое
Мѣсецъ апрѣль, день 25 апрѣля

Аврамъ Шмойловичъ, жидъ турейскій, мѣлъ до Кгданска черезъ щвакгра 
своего Михеля Мойзэшовича, жида турейского, дерево ужиковъ 11, то есть

1—1 11 березня 1584 р.
1 Для публікації вибрано лише ті записи, що стосуються товарів, вивезених з Волині.
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клепокъ сотъ 12 а ванчосу сотъ 6. Отъ того пришло нового мыта копъ 8, 
грошей 24; далъ 8 копъ, а не додалъ грошей 24. А старого мыта пришло 
копъ 2, грошей 36, пѣнезей 6, далъ 2 копы, 30 грошей; а не додалъ грошей 
6, пенезей 6.

День 26 апрѣля
Панъ Федоръ Кадянъ Чапличъ, судья земскій луцкій, мѣлъ до Кгданска 
черезъ фактора своего, шляхетного Яна Лопчевского, комягъ 2, попеломъ 
наладованыхъ, а на третей комязѣ его жъ попелу наладованого сполечне 
съ попеломъ его милости пана Станислава Радивила всего сумою того попелу 
пана судиного на тыхъ полъ 3-хъ комягахъ лаштовъ 75 зъ властныхъ лѣ
совъ его жъ милости имѣней заставныхъ, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ и 
Кіевскомъ, зъ Борового и Мотвина, и за властный накладъ его милости вы- 
робленый и проваженый; отъ которого попелу за учиненьемъ присеги по- 
мененого фактора его мыто новоподвышоное не пришлося, только старого 
мыта пришло копъ 10, грошей 52, пѣнезей 5; дано 10, грошей 50; а не до
далъ грошей 2, пѣнезей 5. На то есть квитъ самого пана судьи помененого.

День 26 апрѣля
Его милость панъ Станиславъ Радивилъ, княжа на Олыцѣ и Несвижу, мѣл 
до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Петра Точицкого, комягъ 
2 зъ збожемъ, а другіе двѣ комяги, попеломъ ладованые, то есть попелу на 
полторы комяги его милости властного а полъ комяги доладовано попеломъ 
вышеймененого судьи земского луцкого пана Федора Чаплича, и за учине
ньемъ присеги помененого фактора отъ попелу его милости мыто новопод
вышоное не пришлося, только старое мыто отъ 2-хъ комягъ, збожемъ нала
дованыхъ, и отъ попелу лаштовъ 51 пришло копъ 13, грошей 23, пѣнезей 
7; дано копъ 13, а недодано грошей 23, пѣнезей 7. На то есть копея зъ 
листу и сознанье фактроское 2.

День 26 апрѣля
Его милость вельможный княжа Константинъ Острожскій, воевода кіев
скій, маршалокъ земли Волынское, мѣлъ до Кгданска черезъ фактора 
своего, шляхетного Василья Андреевича, комягъ 7, то есть комягъ 2, по
пеломъ наладованыхъ, всего лаштовъ 60, а 5 комягъ, збожемъ рознымъ на
ладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ, а попелъ зъ властныхъ лѣсовъ 
его милости выробленый имѣней ВОЛЫНСКИХЪ; отъ которого попелу и отъ 
комягъ, збожемъ наладованыхъ, мыто новое не пришлося за учиненьемъ 
присеги помененого фактора, только старое мыто отъ попелу и отъ 5 ко
мягъ, збожемъ наладованыхъ, пришло копъ 23, грошей 42; дано копъ 23, 
а не додано грошей 42. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 26 апрѣля
Его милость вельможный Костантій, княжа Острозское, крайній Великого 
князства Литовского, староста володымерскій, мѣлъ до Кгданска черезъ 
фактора своего, шляхетного Юрья Тремпского, комягъ 11, то есть комягъ 
9, попеломъ наладованыхъ, всего того попелу лаштовъ 270, а комягъ 2, 
житомъ наладованые зъ властныхъ фольварковъ имѣней его милости Волын
скихъ и подольскихъ6, а попелъ зъ лѣсовъ тыхъ же имѣней; отъ которого 
попелу и жита мыто новоподвышоное не пришлосе за учиненьемъ присеги 
помененого фактора, только старое мыто отъ попелу и отъ комягъ, збожемъ 
наладованыхъ, пришло копъ 45, грошей 9; дано копъ 44; ласки копа 1, гро
шей 9. На то есть копея зъ листу и факторское сознанье.

2 ф акторское
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Пани Станиславовая Хмѣлевская Овдотья Дрозденска мѣла ко Кгданска 
черезъ пріятеля, фактора своего, шляхетного Томаша Дрозденского комягъ
2, житомъ и пшеницею наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней 
ее, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ и Володимерскомъ, съ Хмѣлева и съ 
Подгаецъ; отъ которого збожя за учиненьемъ присеги помененого фактора 
мыто новое не пришлося, только отъ комягъ помененыхъ 2-хъ мыто старое 
дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

Мѣсецъ май. День 1 мая
Панъ Михайло Загорскій 3 мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шля
хетного Грегорья Завадского, комягъ 2, житомъ и пшеницею, и ячменемъ 
наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣнья своего Загоровского и съ 
Кримеша®, лежачихъ въ повѣтѣ Луцкомъ; отъ которого збожя за учиненьемъ 
присеги помененого фактора мыто новоподвышоное не пришлося, только 
старое мыто отъ тыхъ 2-хъ комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ листу 
и сознанье факторское.

День 1 мая
Панъ Семенъ Козинскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шля
хетного Федора Колчинского, комягъ 3, житомъ наладованыхъ зъ власт
ныхъ фольварковъ имѣней своихъ, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ, Рогозин- 
ского и Лавровского; отъ того жита за учиненьемъ присеги помененого 
фактора мыто новоподвышоное не пришлося, только старое мыто отъ тыхъ 
3-хъ комягъ пришло и дано копъ 9. На то есть копея зъ листу и факторское 
сознанье.

День 1 мая
Пани Ерофіевая Гостская, судиная земская луцкая, Ганна Козинского мѣла 
до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Лаврена Коршовицкого, 
комягъ 2, житомъ наладованыхъ, зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ 
Крунского4 и Почаевского; отъ того жита мыто новоподвышоное не пришло
ся за учиненьемъ присеги помененого фактора, только старое мыто отъ тыхъ
2-хъ комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 1 мая
Пани Михайловая Малинская Богдана Яловицкого мѣла до Кгданска че
резъ фактора своего, шляхетного Ивана Радовицкого, комягъ 2, житомъ и 
и пшеницею наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ Ма
лина и Вачковского, лежачихъ въ повѣтѣ Луцкомъ; и за учиненьемъ при
сеги помененого фактора мыто новоподвышоное отъ того збожя не пришлося, 
только старое мыто отъ тыхъ 2-хъ комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ 
листу и факторское сознанье.

День 1 мая
Князь Кирикъ Ружинскій, ротмистръ его королевской милости, мѣлъ до 
Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Малхера Заенчковского, 
комягу 1, житомъ наладованую зъ властныхъ имѣней своихъ Ружина и 
съ Творинчи 5, отъ которого жита мыто новоподвышоное не пришлося за 
учиненьемъ присеги помененого фактора, отъ комяги только дано копъ
3. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 27 апрѣля

3 Загоровск ій
4 К руп ск ого
5 Твориничи
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Пани Ждановая Койлинская6 Ганна Хреницкого мѣла до Кгданска черезъ 
фактора своего, шляхетного Яроша Оздютицкого, комягу 1, житомъ и 
пшеницею наладованую зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ Свой- 
чевского и зъ Оздютичъ; а за учиненьемъ присеги помененого фактора отъ 
того збожя мыто новоподвышоное не пришлося, только старое мыто отъ 
комяги дано копъ 3. На то есть квитъ сознанье факторское.

День 1 мая
Его милость князь Александръ Пронскій, стольникъ Великого князства 
Литовского, староста луцкій, мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, 
шляхетного Войтеха Кашевского, комягъ 9, збожемъ наладованыхъ, а по
пелу лаштовъ 205 лихого такрочного; и за учиненьемъ присеги помененого 
фактора, ижъ тое все збоже зъ властныхъ фольварковъ имѣней его милости 
волынскихъ Берестечка, Ерославичъ и тежъ лежачихъ у повѣтѣ Берестей- 
скомъ Словетицкихъ и Яблоцкихъ фольварковъ, мыто новоподвышоное отъ 
збожя не пришлося, только старое мыто отъ 8 комягъ волынскихъ дано 
копъ 24. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 1 мая
Панъ Янъ Жоровницкій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего Стани
слава Жеранского комягъ 4, житомъ и пшеницею наладованыхъ зъ власт
ныхъ фолварковъ имѣней своихъ Теслова 7 и Боратина, лежачихъ у повѣтѣ 
Кремянецкомъ; и за учиненьемъ присеги помененого фактора отъ того 
збожя мыто новоподвышоное не пришлося, только старое мыто отъ тыхъ 
2-хъ комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и сознанье фактора.

День 1 мая
Ее милость пани Ганна зъ Орѣховца Замойская, каштеляновая холмская, 
мѣла до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Яна Длужневского, 
комягъ 2, житомъ наладованыхъ зъ властныхъ фолварковъ имѣнья ее ми
лости Потаржина и Жабча; и за учиненьемъ присеги помененого фактора 
отъ того збожя мыто новоподвышоное не пришлося, только старое мыто 
отъ комягъ помененыхъ 2 дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и фактор
ское сознанье.

День 1 мая
Панъ Янушъ Угриновскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шля
хетного Войтеха Залѣского, комягъ 2, житомъ и пшеницею наладованыхъ 
зъ властныхь фолварковъ имѣнья своего Угриновского, лежачихъ у повѣтѣ 
Луцкомъ; и за учиненьемъ присеги помененого фактора мыто новоподвы
шоное отъ збожя нешришлося, только старое мыто отъ тыхъ 2-хъ комягъ 
дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и факторское сознанье.

День 1 мая
Панъ Янъ Харлинскій, подкоморій земли Луцкое, мѣлъ до Кгданска черезъ 
фактора своего, шляхетного Миколая Козловского, комягъ 2, житомъ и 
пшеницею наладованыхъ зъ властных фолварковъ имѣнья своего зъ Скорча 
и зъ Любча, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ; и за учиненьемъ присеги поме
неного фактора отъ того збожя мыто новоподвышоное не пришлося, только 
старое мыто отъ комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и сознанье 
факторское.

6 К оиленская
7 Теслугова

День 1 мая
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Панъ Федоръ Шимковичъ Скленскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора сво
его, шляхетного Стефана Кацевицкого, комягъ 2, житомъ наладованыхъ 
зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ зъ Скленья и зъ Селца, и зъ Бо- 
рочичъ8, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ; и за учиненьемъ присеги помененого 
фактора водлугъ оказалое минуты съ книгъ кгродскихъ холмскихъ мыто 
новоподвышоное отъ збожя не пришлося, только старое мыто отъ комягъ 
дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 3 мая
Панъ Иванъ Чапличъ Шпановскій мѣлъ до Кгданска комягъ 4, збожемъ 
наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ, лежачихъ у по
вѣтѣ Луцкомъ, Шпанова, съ Тайкура, съ Почапокъ9 и зъ Миловшъ, а съ 
попеломъ комягъ 3, всего лаштовъ 90, зъ властныхъ лѣсовъ имѣней своихъ 
заставныхъ, которые маеть у себѣ въ заставѣ отъ его милости князя Яхима 
Корецкого, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ, Прогноя, части имѣнья Ходор- 
ковичъ; и за учиненьемъ присеги его самого, пана войского, на коморѣ 
мытной Берестейской мыто новоподвышоное отъ попелу и отъ комягъ, 
збожемъ наладованыхъ, не пришлося, только старое мыто отъ попелу и отъ 
комягъ, збожемъ наладованыхъ, пришло копъ 25, грошей 3; далъ копъ 25, 
а не додалъ грошей 3. На то есть квитъ его самого пана войского.

День 5 мая
Пани Ганна Жоравницкая зъ Жолкве мѣла до Кгданска черезъ фактора 
своего Томаса Кривицкого и другого Станислава Креницкого комягъ 3 и 
лихтанъ бычекъ 1, збожемъ рознымъ наладованые зъ властныхъ фолварковъ 
имѣней своихъ зъ Жабочиня, съ Крупча и съ Хотѣня, лежачихъ у повѣтѣ 
Бѣлзскомъ и Кремянецкомъ, при которомъ збожю жита купного было бо
чокъ 138; и за учиненьемъ присеги помененого фактора ее Креницкого на 
коморѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное отъ збожя ее не при
шлося, только отъ жита купного пришло копъ 3, грошей 27; дано копъ 3, 
грошей 20, а не додалъ грошей 7; а старого мыта отъ трохъ комягъ и отъ 
лихтана, яко отъ полкомяги, пришло и дано копъ 10, грошей 30. На то есть 
копея зъ листу и факторское сознанье.

День 5 мая
Кнегиня Михайловая Чорторыйская, старостиная житомирская, кнегиня 
Зофея Ходкевичовна мѣла до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного 
Матея Муравского, комягъ 3, збожемъ наладованыхъ зъ властныхъ фоль
варковъ имѣней своихъ зъ Литовижа и Сельца, лежачихъ в повѣтѣ Воло- 
дымерскомъ; и за учиненьемъ присеги помененого фактора ее на коморѣ 
мытной Берестейской мыто новоподвышоное отъ того збожя не пришлося, 
только старое мыто отъ комягъ помененыхъ 3-хъ пришло и далъ копъ 9. 
На то есть копея зъ листу и факторское сознанье.

День 5 мая
Панъ Станиславъ Инвальскій, войскій освѣцимскій, мѣлъ до Кгданска 
черезъ фактора своего, шляхетного Станислава Подбѣльского, комягъ 2, 
житомъ и пшеницею наладованыхъ зъ властного фольварку имѣнья своего 
Миркова, лежачого у повѣтѣ Луцкомъ; и за учиненьемъ присеги помененого 
фактора на коморѣ мытной Берестейской отъ того збожя мыто новоподвы
шоное не пришлося, только отъ комягъ пришлося старое мыто копъ 6 (панъ 
воевода Менскій ручилъ). На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

8 Бородчич
9 Почапки — село Кременецького пов.

День 1 мая
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Панъ Даніель Палускій съ повѣту Луцкого мѣлъ до Кгданска черезъ фак
тора своего, шляхетного Рафала Чарновского, комягъ 2, житомъ и пшени
цею наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣнѣй своихъ Шеплей, Мо
стовъ и Воли, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ; и за учиненьемъ присеги по- 
мененого фактора отъ того збожя мыто новоподвышоное не пришлося, только 
старое мыто отъ тѣхъ 2-хъ комягъ пришло и дано копъ 6. На то есть копея 
зъ листу и сознанье факторское.

День 5 мая
Его милость князь Андрей Вишневецкій, воевода волынскій, мѣлъ до Кгдан
ска черезъ фактора своего, шляхетного Станислава Козаровского, комягъ 
4, збожемъ рознымъ наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней 
своихъ волынскихъ Вишневца и зъ Матѣева; и за учиненьемъ присеги по- 
мененого фактора на коморѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное отъ 
того збожя не пришлося, только старое мыто отъ тыхъ 4-хъ комягъ при
шлося копъ 12 (ручилъ панъ воевода менскій). На то есть копея зъ листу 
и сознанье факторское.

День 5 мая
Панъ Александеръ Семашко, кашталянъ браславскій, мѣлъ до Кгданска 
черезъ факторовъ своихъ Яроша Суетича и Миколая Беняшовского комягъ 
4, збожемъ рознымъ наладованыхъ, а на пятей комязѣ жита троха и по- 
пелъ, которого лаштовъ 36; тое все збоже зъ властныхъ фольварковъ имѣ
ней своихъ Бужанъ и Коблиня, а попелъ зъ властныхъ лѣсовъ имѣнья его 
милости 10_Стучина~І0, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ; и за учиненьемъ 
присеги помененого фактора Яроша Суетича на коморѣ мытной Берестей
ской мыто новоподвышоное отъ того збожя и попелу не пришлося, только 
старое мыто отъ попелу и отъ 4-хъ комягъ, збожемъ наладованыхъ, пришло
ся копъ 15, грошей 45, пѣнезей 4; дано копъ 15, грошей 40, а не додаль 
грошей 5, пѣнезей 4. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 5 мая
Панъ Ерофей Романовичъ Гойскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, 
шляхетного Яна Бруденского, комягъ 2, збожемъ рознымъ наладованыхъ 
зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ, 
зъ Блудова и зъ Липое; и за учиненьемъ присеги помененого фактора на 
коморѣ мытной Берестейской отъ збожя мыто новоподвышоное не пришлося, 
только старое мыто отъ тыхъ 2-хъ комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ 
листу и сознанье факторское.

День 5 мая
Панъ Базилей Жоравницкій, ротмистръ его королевское милости, мѣлъ 
до Кгданска черезъ факторовъ своихъ Гаврила Ремеза и Вавренца Карпин- 
ского комягъ 5, збожемъ рознымъ наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ 
имѣней своихъ, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ, Блудова и зъ Жабча; и за 
учиненьемъ присеги помененого фактора Ремеза отъ того збожя мыто 
новоподвышоное не пришлося, только старое мыто отъ тыхъ 5 комягъ дано 
копъ 15. На то есть копея зъ листу и факторское сознанье.

День 5 мая
Его милость панъ Криштофъ Радивилъ, кашталянъ Троцкій, подканцлерій 
и гетманъ польный Великого князства Литовского, борисовскій и солецкій

і° - 10 с  Т у ч и н а
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староста, мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Макара 
Гапоновича, комягъ 2, збожемъ рознымъ наладованыхъ зъ властныхъ имѣней 
своихъ полонскихъ, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ; и за учиненьемъ присеги 
помененого фактора на коморѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное 
отъ збожя не пришлося, только старое мыто отъ тыхъ 2-хъ комягъ пришло 
и дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и факторское сознанье.

День 6 мая
Панъ Олизаръ Кирдей Мыльскій, маршалокъ его королевское милости, 
мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего Матыса Бротковского комягъ 
2, житомъ наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ, ле
жачихъ у повѣтѣ Луцкомъ и Володымерскомъ, зъ Мылька 11 и съ Ки- 
селина; а за учиненьемъ присеги помененого фактора на коморѣ мытной 
Берестейской отъ того збожя мыто новоподвышоное не пришлося, только 
старое мыто отъ комягъ дано копъ 6. На то есть листь завартый и сознанье 
факторское.

День 9 мая
Панъ Яхимъ Линевскій съ повѣту Луцкого мѣлъ до Кгданска комягу 1, 
житомъ наладованую зъ властного фольварку имѣнья своего Линева, ле
жачого у повѣтѣ Луцкомъ; а за показаньемъ минуты съ книгъ кгродскихъ 
холмскихъ учиненое тамъ присеги мыто новоподвышоное отъ збожя не при
шлося, только отъ комяги старое мыто дано копъ 3. На то есть квитъ его.

День 9 мая
Панъ Янъ Копелинскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего Фабіяна 
Езерского комягъ 3, житомъ и пшеницею наладованыхъ съ фольварковъ 
имѣней своихъ властныхъ, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ, Жукова и съ Обо- 
глѣбичъ; и за показаньемъ минуты съ книгъ кгродскихъ холмскихъ учи
неное тамъ присеги черезъ помененого фактора мыто новоподвышоное отъ 
того збожя не пришлося, только старое мыто отъ комягъ дано копъ 9. На 
то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 9 мая
Панъ Константинъ Колпытовскій мѣлъ до Кгданска черезъ брата своего, 
шляхетного Кондрата Хорошковича Колмовійского, комягу 1, житомъ на
ладованую зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ съ Колпотова 11 12 и 
Хмѣлева, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ и Володымерскомъ; а за показаньемъ 
минуты съ книгъ кгродскихъ холмскихъ учиненое тамъ присеги мыто но
воподвышоное отъ жита не пришлося, только отъ комяги старое мыто 
дано копъ 3. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 9 мая
Панъ Мартинъ Прушеновскій 13 съ повѣту Луцкого мѣлъ до Кгданска ко
мягъ 7, житомъ и пшеницею наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣ
ней стрыя своего небожчика Габріеля Прушеновского, подстолего волын- 
ского, которые имѣнья и дѣти небожчиковскіе увъ опецѣ своей маеть, лежа
чіе у повѣтѣ Луцкомъ и Володимерскомъ, Злочевки, Конюховъ и зъ За
видова; и за показаньемъ минуты съ книгъ кгродскихъ холмскихъ учиненое 
тамъ присеги черезъ слугу стрыевое его пани Катерины Кгабріелевое Ма
тея Краевского мыто новоподвышоное отъ збожя не пришлося, только 
старое мыто отъ помененыхъ комягъ пришло и дано копъ 21. А своее купное

11 Мыльска
12 Колпытова
13 П русиновскій

199



пшеницы помененый Мартинъ Прушеновскій при томъ же збожю стрыевое 
своее мѣлъ бочокъ 30; отъ того пришло мыта новоподвышоного и далъ копу
1. На то есть квитъ его самого Прущеновского 14.

День 9 мая
Ее милость кнегини Юревая Збаразская Барбара съ Козина мѣла доКгдан- 
ска черезъ факторовъ своихъ Панка Яковицкого и Василья Кіяского ко- 
мягъ 4, то есть комягъ 2, житомъ наладованыхъ, а двѣ комяги съ попеломъ, 
при которомъ жито и пшеница, всего того попелу лаштовъ 53; тотъ попелъ 
зъ властныхъ лѣсовъ ее менили быти имѣнья Дубровицкого и Голобского, 
а збоже зъ властныхъ же фольварковъ имѣней ее Козина, зъ Голобъ и зъ Ос- 
митовичъ 15, лежачихъ у повѣтѣхъ розныхъ, Кремянецкомъ, Луцкомъ, 
Володымерскомъ и Пинскомъ; и за учиненьемъ присеги помененого фактора 
Висилея Кіяского на коморѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное 
не пришлося, только старое мыто отъ 2-хъ комягъ, збожемъ наладованыхъ, 
и отъ попелу пришло копъ 13, грошей 41, пѣнезей 1; далъ копъ 13, 40 гро
шей; не додано грошей 1, 1 пенязь. На то есть копея зъ листу и факторское 
сознанье.

День 9 мая
Панъ Антоній Яловицкій, судья земскій кремянецкій, мѣлъ до Кгданска 
черезъ фактора своего Петра Винского комягъ 4, житомъ и пшеницею на
ладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ съ Каменицы, Под- 
лужья и съ Перятина2, лежачихъ у повѣтѣ Кремянецкомъ; и за учиненьемъ 
присеги помененого фактора на коморѣ мытной Берестейской мыто ново
подвышоное не пришлося, только старое мыто отъ тыхъ 4-хъ комягъ при
шло и дано копъ 12. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 10 мая
Панъ Каспоръ Клодинскій, староста блонскій и волкиницкій, мѣлъ до 
Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Станислава Идиковского, 
комягу 1, житомъ наладованую зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ 
волынскихъ Валева и Радовичъ, и тежъ зъ имѣнья Челешницы, лежачого 
у повѣтѣ Берестейскомъ; и за учиненьемъ присеги помененого фактора на 
коморѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное отъ збожя не пришлося, 
только старое мыто отъ комяги дано копъ. 3. На то есть копея зъ листу и 
факторское сознанье.

День 10 мая
Его милость панъ Андрей Фирлей зъ Дубровицы, каштелянъ любллскій 16, 
староста сендомирскій, мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шляхет
ного Войтеха Сметанку, комягъ 4-, збожемъ рознымъ наладованыхъ зъ 
властныхъ фольварковъ имѣней его милости Янушпольскихъ, лежачихъ 
на Волыню въ повѣтѣ Кремянецкомъ; и за показаньемъ минуты съ книгъ 
кгродскихъ Холмскихъ учиненое тамъ присеги черезъ помененого фактора 
мыто новоподвышоное отъ збожя не пришлося, только старое мыто отъ 
комягъ дано копъ 12. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 10 мая
Его милость вельможный князь Стефанъ Збаразскій, воевода Троцкій, мѣлъ 
до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Валентого Бенковского, 
комягъ 2, збожемъ рознымъ наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ

14 П русиновского
15 Осмиговичъ (?)
16 лю белскій
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имѣнья своего подольского зъ Нового Збаража5; и за учиненьемъ присеги 
помененого фактора мыто новоподвышоное отъ збожя не пришлося, только 
старое мыто отъ комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и сознанье 
факторское.

День 10 мая
Ее милость пани Василевая Загоравская 17, каштеляновая браславская, 
мѣла до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Матѣя Ростка, комягу
1, житомъ наладованую зъ властныхъ фольварковъ имѣнья своего Заго- 
ровского и Суходолъ; и за учиненьемъ присеги помененого фактора на ко- 
морѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное не пришлося, только 
старое мыто отъ комяги дано копъ 3. На то есть копея зъ листу и сознанье 
факторское.

День 10 мая
Панъ Андрей Романовській, писаръ кгродскій володымерскій, мѣлъ до Кгдан
ска черезъ пріятеля своего, шляхетного Мартина Приборского, и черезъ 
слугу своего Ярмоша Гапоновича комягъ 3, збожемъ рознымъ наладова- 
ныхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней своих зъ Дорогиничъ, зъ Олбля 
и Могильной, лежачихъ у повѣтѣ Володымерскомъ; и за учиненьемъ присеги 
помененого слуги его на коморѣ мытной Берестейской отъ того збожя мыто 
новоподвышоное не пришлося, только отъ комягъ старое мыто дано копъ 9. 
На тыхъ же комягахъ помененый Мартинъ Приборскій мѣлъ прикладу своего 
попелу лаштовъ 4; отъ того пришло и далъ копъ 2. На то есть копея зъ 
листу и факторское сознанье.

День 10 мая
Владыка володимерскій и берестейскій его милость Феодосей мѣлъ до Кгдан
ска черезъ пріятеля своего Мартина Приборского и через слугу своего 
Максима Павловича комягъ 2, житомъ наладованыхъ зъ властныхъ фоль
варковъ имѣней своихъ Шистова и Купечовского, лежачихъ у повѣтѣ Во
лодымерскомъ; и за учиненьемъ присеги слуги его помененого на коморѣ 
мытной Берестейской отъ того збожя его мыто новоподвышоное не пришлося, 
только старое мыто отъ комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и 
сознанье факторское.

День 10 мая
Панъ Янъ Хреницкій, подсудокъ земскій луцкій и поборца земскій Волын
скій, мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего Ивана Баковецкого комягъ
2, збожемъ рознымъ наладованыхъ зъ властныхъ фолварковъ имѣней своихъ 
Хрениковъ и Толпыжанъ, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ; и за учиненьемъ 
присеги помененого фактора на коморѣ мытной Берестейской мыто новопод
вышоное отъ збожя не пришлося, только старое мыто отъ комягъ дано копъ 6. 
На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 10 мая
Его милость князь Викторинъ Вербицкій, бискупъ луцкій и берестейскій, 
мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Грегорья Городен- 
ского, комягъ 6, збожемъ рознымъ наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ 
имѣней своихъ волынских Торчина, Садова и Хотачова; и за учиненьемъ 
присеги помененого фактора на коморѣ мытной Берестейской отъ того збожя 
мыто новоподвышоное не пришлося, только старое мыто отъ комягъ дано 
копъ 18. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

і7 Загоровская
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Панъ Грегорей Колмовскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шля
хетного Матѣя Ланевского, комягъ 4, то есть комягъ 2, житомъ наладо- 
ваныхъ, а двѣ комязѣ попеломъ наладованы, всего лаштовъ 75; зъ власт
ныхъ фольварковъ тое все жито имѣнья его Колмова и Моковичъ, лежачихъ 
у повѣтѣ Луцкомъ и Володымерскомъ, а попелъ зъ властныхъ лѣсовъ 
имѣнья своего заставного Прогноя, лежачого у повѣтѣ Луцкомъ, которое тое 
имѣнье маеть у заставѣ въ себе отъ князя Яхима Корецкого; и за учиненьемъ 
присеги на коморѣ мытной Берестейской помененого фактора отъ того збожя 
и отъ попелу мыто новоподвышоное не пришлося, только старое мыто отъ 
комягъ, збожемъ наладованыхъ, и отъ попелу вышейписаного пришло копъ 
16, грошей 52, пѣнезей 5; дано копъ 16, грошей 50, а не додано грошей 2, 
пѣнезей 5. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 11 мая
Панъ Семенъ Дениско Матфіевскій, староста житомирскій, мѣлъ до Кгдан
ска черезъ фактора своего, шляхетного Ивана Волжинского, комягъ 2, 
рознымъ збожемъ наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ 
Матфіевицъ, Пещатинца и Берега, лежачихъ у повѣтѣ Кремянецкомъ; и 
за учиненьемъ присеги помененого фактора на коморѣ мытной Берестейской 
мыто новоподвышоное отъ збожя не пришлося, только старое мыто отъ 
комягъ дано копъ 6. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 11 мая
Князь Дмитръ Козека мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шляхет
ного Балцера Чарноцкого, комягъ 2, житомъ и пшеницею наладованыхъ 
зъ властныхъ фольварковъ имѣнья своего Замличья и зъ Жасковичъ, ле
жачихъ у повѣтѣ Володымерскомъ; и за учиненьемъ присеги помененого 
фактора на коморѣ мытной Берестейской отъ того збожя мыто новоподвы
шоное не пришлося, только старое мыто отъ комягъ дано копъ 6. На то 
есть копея зъ листу и сознанье факторское.

День 11 мая
Панъ Янъ Жуковскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шляхет
ного Войтеха Залѣского, комягу 1, житомъ наладованую и яглами зъ власт
ныхъ фольварковъ имѣнья своего Жуковецъ и Борсуковецъ, лежачихъ у 
повѣтѣ Кремянецкомъ; и за учиненьемъ присеги помененого фактора на 
коморѣ мытной Берестейской отъ того збожя мыто новоподвышоное не при
шлося, только старое отъ комяги дано копъ 3. На то есть копея зъ листу 
и сознанье факторское.

День 11 мая
Панъ Иванъ Ляховскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего Ивана 
Бережецкого комягъ 2, житомъ и пшеницею наладованыхъ зъ властныхъ 
фольварковъ имѣней своихъ Ляхова и Щенютина, лежачихъ у повѣтѣ Воло
дымерскомъ; и за учиненьемъ присеги помененого фактора на коморѣ мыт
ной Берестейской отъ того збожя мыто новоподвышоное не пришлося, толь
ко старое мыто отъ тыхъ комягъ 2-хъ дано копъ 6. На то есть копея зъ листу 
и сознанье факторское.

День 11 мая
Панъ Максимъ Шистовскій мѣлъ до Кгданска комягу 1, житомъ и крупа
ми наладованую зъ властного господарства имѣнья своего Гнойна и Смолян
ки, лежачихъ у повѣтѣ Володимерскомъ; и за учиненьемъ присеги его на

День 11 мая
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коморѣ мытной Берестейской отъ того збожя его властного мыто новопод- 
вышоное не пришлося. Еще онъ же мѣлъ комягу 1, збожемъ крупнымъ 
наладованую, то есть жита бочокъ 300, пшеницы бочокъ 165; отъ того збожя 
мыто новоподвышоного пришло копъ 13, далъ копъ 12, а ласки копа 1; 
а старое мыто отъ помененыхъ комягъ далъ копъ 6. На то есть квитъ его.

День 11 мая
Его милость княжа Янушъ Збаразскій, воевода браславскій, староста пин
скій и кремянецкій, мѣлъ до Кгданска черезъ служебника своего, шляхет
ного Грегорья Олешковского, комягъ 3, збожемъ наладованыхъ зъ власт
ныхъ фольварковъ имѣней его милости зъ Руснова и зъ Жалковичъ 18, и зъ 
Фороство 19, лежачихъ в повѣтѣ Володымерскомъ; и за учиненьемъ присеги 
помененого фактора на коморѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное 
отъ збожя не пришлося, только старое мыто отъ комягъ 3 помененыхъ при
шло и дано копъ 9. Еще при томъ збожю было прикладу факторского пше
ницы купленое бочокъ 60; отъ кождое бочки мыто новоподвышоного водлугъ 
уставы рахуючи по грошей 2 пришло и дано копъ 2. На то есть копея зъ 
листу и сознанье факторское.

День 12 мая
Панъ Федоръ Рудецкій, чашникъ короля его милости земли Волынское, 
мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, шляхетного Василья Радовского, 
комягъ 2, житомъ и пшеницею наладованы, властного урожаю фольварковъ 
своихъ имѣней, лежачихъ у повѣтѣ Луцкомъ, Рудки и съ Подгаецъ; и за 
учиненьемъ присеги помененого фактора на коморѣ мытной Берестейской 
мыто новоподвышоное отъ того збожя не пришлося, только старое мыто отъ 
помененыхъ 2-хъ комягъ пришло и дано копъ 6. На то есть копея зъ листу 
и сознанье факторское.

День 12 мая
Панъ Балтезаръ Кгнѣвошъ Олексовскій, секретаръ и дворанинъ его коро
левской милости, державна свинюскій, мѣлъ до Кгданска черезъ фактора 
своего, шляхетного Грегорья Микошевского, комягъ семь, житомъ и пше
ницею наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ, лежачихъ 
у повѣтѣ Володымерскомъ, Луцкомъ, зъ Свинюхъ, съ Корытницы, съ Коз
лова и зъ Бубнова; и за учиненьемъ присеги помененого фактора на ко
морѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное не пришлося, только 
старое мыто отъ тыхъ семи комягъ пришло и дано копъ 21. На то есть ко
пея зъ листу и сознанье факторское.

День 12 мая
Панъ Криштофъ Кгоздиковскій мѣлъ до Кгданска черезъ фактора своего, 
шляхетного Станислава Высоцкого, комягу 1, житомъ и пшеницею наладо
ваную зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ, лежачихъ у повѣтѣ Луц
комъ, Пелча 20 и Турьи; и за учиненьемъ присеги помененого фактора на 
коморѣ мытной Берестейской мыто новоподвышоное отъ того збожя не при
шлося, только старое мыто отъ комяги дано копъ 3. На то есть копея зъ 
листу и сознанье факторское.

День 12 мая
Панъ Иванъ Красенскій, мостовничій луцкій, мѣлъ до Кгданска черезъ 
фактора своего, шляхетного Станислава Зубрицкого, комягъ 4, житомъ и

18 Ж асковичъ
19 Ф оростово
20 Пелча — село Володимирського пов.
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пшеницею наладованыхъ зъ властныхъ фольварковъ имѣней своихъ, лежа
чихъ у повѣтѣ Луцкомъ, Забороля и Галичанъ; и за показаньемъ минуты 
съ книгъ кгродскихъ холмскихъ учиненое тамъ присеги помененого фактора 
мыто новоподвышоное отъ збожя не пришлося, только старое мыто отъ 
комягъ дано копъ 12. На то есть копея зъ листу и сознанье факторское.

Въ томъ же мѣсецу маю дней розныхъ:
Аврамъ Шмойловичъ, жидъ турейскій, арендаръ имѣней его милости кня
жата Романа Романовича Санкгушковича Волынскихъ и иншихъ, лежачихъ 
у повѣтѣ Берестейскомъ, черезъ розныхъ факторовъ своихъ, жидовъ и хре- 
стьянъ, спустилъ рѣкою Бугомъ на Вислу до Кгданска комягъ 46, рознымъ 
збожемъ, житомъ, пшеницею, ячменемъ и овсомъ ладованыхъ, отъ кождое 
комяги водлугъ постановенья, зъ нимъ впередъ учиненого, нижли тотъ 
сплавъ былъ припалъ, рахуючи за мыто новоподвышоное и старое по осьми 
копъ грошей литовскихъ, а отъ одное комяги семое, которая была на Бузѣ 
противко Збунина зъ збожемъ затонула и шкоду собѣ въ томъ принялъ, 
фолкгу чинечи, только чотыри копы грошей рахуючи, всего сумою копъ 
372.
Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси.— Виль
но, 1867.— Т. 4, № 74.— С. 255—289.

№ 143

1584 р ., лютого 13. Володимир.— ЗАЯВА ВІД ІМЕНІ 
ІВАНА ЧАПЛИЧА-ШПАНОВСЬКОГО ПРО ПОРУШЕННЯ 

ВОЛОДИМИРСЬКИМ КУПЦЕМ МОШКОМ ІЛЛІЧЕМ к о н т р а к т у  
НА ПОСТАВКУ 200 КОРДІВ ЖИТА НА СПЛАВ ДО МАТЧА

Лѣта Божого нарожєяя тисеча иятсопг сосмъдесят четаве/?того, мсца 
февраля трєтегонадца/тг дна

Передо мъною, Алекъсанъдромъ Ку/щевичож, подъстаростимъ володи-
ме/?скимъ, ставши сочевисто служебникъ ero милости пна Ивана Чаплича 
Шпановского, вояского луцкого, панъ Томашъ Косецкия соповедалъ име-
немъ пна своего, ижь дея:

«Панъ моя, ero милость панъ Иванъ Чапличъ Шпановъския, вояския 
луцъкия, посълалъ // мене до берега до села Матъча для (отбираяя жита 
двохъсотъ ко/?цы мери Городелъское у Мошка Ильича, жида володимеръ- 
ского, которую, дея, двесте ко/?ци сописалъся выставити у берега у Матъчи 
1_на день Громъницъ- 1 в семъ року соомъдесят четъве/?томъ. А кгды, дея,
до Матъча за посланьемъ пна своего приехалъ, а соньш, дея, есми Мошко 
Иличъ, не заховавшися водъле сопису своего, соно го жита двохсота ко/?ци 
не выставилъ».

И просилъ мене панъ Томашъ Косецкия, абы тое соповедаяе его до книг 
кгродскихъ записати казалъ.
ЦДІА УРСР у  м. Києві.—» Ф. 28, on. 1, спр. 17.— Арк. 111 —111 зв. Оригінал. 1

1 1 2 лютого

204



№ 144

1584 /?.л квітня 21. Володимир.— ВИЗНАНИЙ ЛИСТ
ВАСИЛЯ ЖОРАВНИЦЬКОГО НА ПОСТАВКУ ГДАНСЬКОМУ КУПЦЕВІ 

АРОНУ КЛЕЙНФЕЛЬТУ 100 ЛАШТІВ ЖИТА ДО КОРИТНИЦІ 
ТА НА СПЛАВ ЙОГО ВЛАСНИМИ КОМ’ЯГАМИ ДО ГДАНСЬКА

Я, Базилия Алекъсаядрови** Жоравницкия, старостин луцкий, вызна- 
ваю тьш моимъ листомъ кожьдому, кому бы того потреба была ведати алъбо 
чту чи его слышати, штожь:

учинил есми певныя то/?гь и скуте^ное постановеяе с паномъ Якубомъ
Кеме/7линъкемъ, справцою товаров водные пна Ароят Клеияфелта, мещани- 
на и купъца кгдаяского, на сто лаштов жита. Упевняючи з нимъ тот торгъ
и постановенъе, взяломъ у него певную суму пнзея, то есть семъсот золотыхъ 
двадцат и пят золотыхъ монеты и личъбы полъское, личачи въ кожьдьш 
золотьш по тридъцати гроши полскихъ. Которую жь сто лашътовъ жита
повиненъ я буду пну Якубови Кємерлиякови албо пну его, алъбо тежь тому, 
в кого бы сес мои листъ // быо 1, коштомъ и накладомъ своимъ выставивши 
тут напервея на берегу рекы Буга в Коритницы, въ шпеялеру своемъ, 
до ру/с его сотмерити и сотдати мерою Торъчияскою, на кожьдьш лашътъ 
кгдаяския по пятнадъцати мацъ торчияскихъ, на рок и чао певъньш, то 
есть 2-на Середопостъе водлуг нового калеядара-2 , которое маетъ быти 
в року пришломъ тисеча пятсотъ соомъдесятъ пятомъ. И сотдавши ему на 
то/72 рокъ помененьш до рукъ его тую всю сполна сто лаштов жита мерою 
Торчияскою, на кожьдьш лаштъ по петнадъцати мацъ, повинея зао буду 
тое все жито на комягахъ своихъ власныя, которые тежь маю коштомъ и 
накладомъ своимъ наготова/тг, ему, або в кого бы сєо лист мои был, до 
Кгдаяска коштомъ и накладомъ своимъ сотпровадити и поставити, и сотдати, 
и кожьдьш лаштъ кгдаяския ценою меяшою, нижли ияные купъцы за тое 
жито будутъ во Кгдаяску давати, пулторемъ золотыя полъскихъ, пустити на 
сплав пришлыя, которыя тежь маетъ быти в томъ же року сосмъдесят пятомъ, 
кромъ вшєлякого сомешкаяя, але заразъ, яко иные люди до Кгдаяска товари 
своє провадить будутъ. На которыя сплав то го збожья маетъ ми еще пая 
Якубъ Кеме^линъкъ тут, на берегу въ Буга, в Городли алъбо в Корит- 
ницы, по сотъдаяю и сотмераяю // того всего збожя ста лаштов, пятсот зо
лотыя полскихъ для сотправоваяя комяг с тьш зъбожьемъ мне сотдати и 
заплатити, а состато/с сумы, што бы ся еще водле то/?гу кгдаяского за тое
жито мне приходило, тамъ, во Кгдаяску, заплатити готовыми пнзми, а не 
жадными това/?ми, кромъ вшелякого сомешкаяя, шкоды и затрудиеяя подъ 
закладом тисечи золотыя полскихъ.

А гдє бьш я, Базилиуш Жоравницкия, того всего збожья ста лаштов 
мерою Тоувчияскою по петнадъцати мацъ жита тут напе/?вея, на берегу реки 
Буга, в Коритници, ему самому або тежь тому, в ко го бы сес моя лист был, 
на рокъ и час, в семъ листе моемъ вышея помененьш недели Середопост
ное не выставил и не сотмерил, и не сотдал, такъ же по томъ року, где быя 
того всего збожья ста лаштов на комягъ 3 своихъ коштомъ и накладомъ сво
имъ на сплав пришлыя до Кгдаяска не сотпровадил и ему тамъ не сотдал, 
и якое сомешкаяе в томъ учинил, а тому всему постановеяю и собовязъку 
своему в чомъ колвекъ досыт не учинил, тогды повинея буду, а по жне

1 бы Л
2~ 1 2 17 березня
3 комягах
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потомъкове або кревъныи мои повияни будут пну Якубу Кемерлияку албо
пну 8 Г 0 , або Т Е Ж  тому, В КОГО СЕС лист моя будє/я, тую сто лаштов жита 
водле торгу кгдаяского яко на тот час во Кгдаяску продавано буде/я, совито 
за коз/сдыя лашть жита тут  ж е  заразъ, кромъ вшелякого сомешкаяя и про
волоки, на мєстцу певномъ въ Городлє на зажку заплатити, и въси шкоды 
и наклады на слоеное речеяе со/яложити, и под закладож тисечи копъ гро
шей ли^бы ЛИТОВЪСКОе ИСТИТИ, ПОЛНИТИ И тому ДОСЫ/72 чинити маю, яко 
и потомъки мои маютъ. А гъде быхъ в чомъ колъвекъ // с тых всех вышеяме- 
нованых артыкулех досы/я не учинил и не выполнилъ, тогды в речоньш за
кладъ и в другую тисечу копъ грошей личъбы литовское впадаю.

Q которьш закладъ, такъже и со истизну будучи я алъбо потомъки мои 
позваньш до якого колвекъ права, суду и вряду земъского або кгродского, 
и в которьш колъвекъ повem, тогды за першимъ позвомъ и на первшож року 
яко на завитомъ, хот бы и наблизъшия был, ничиж позву и року не зби
ваючи, хот буду слушне або и неслушне позвая, против возного або поло- 
жеяя позвов ничого не мовечи, на ройках або и безъ рожковъ, хот перед
соднымъ подстаростимъ або наместникомъ его первшого дна стати и, ни- 
чимъ ся не вымовляючи ани собе на помо  ̂ беручи, самъ, а не черезъ умо- 
цованых своихъ, никоторых причия не закрываючися хоробою, войною,
поветриеж, тръвогами, сонмомъ, листы его королевское млсти и якими ж 
колвекъ и жадными причинами правными и неправными, которых я и 
своего влас/яного повету права и собороя правных доброволне со/яступую, 
такъ соньш заклад и заклады з коя/сдыж позваяемъ толкокротъ, иле быхъ 
ся со то позва/я допустил, яко тежъ и всѣ шкоды, што бы толко преречоньш 
пая Клеияфелтъ албо то /я, хто листъ покаже, словож поведил, крож вше- 
лякого доводу и присяги не по рокож, але зараз въ суду платити, и во всемъ 
ся пану Аронт Клеияфєльтови албо тому, сот кого бых за тьш записомъ 
позвая был, усправедливитися маю и буду повинея, и потомъки мои по- 
вияни будут. Што каадыя уряд, хот не зуполньш, хот бых сталъ ал[ъ]- 
бо 4 и не стал, не слухаючи жадныя собороя моихъ, то все водле того запису 
моего за каадыж позваяемъ // яко истизну, такъ и совито с/я, та/с т еою заклад
речоньш и вси шкоды на речеяе слова пна Клеияфелта албо умоцованого 
своего на мене або на потожках и кревных моихъ и на вшеляких имеяях и 
мае/яностях моих, кромъ складаяя роков, заплате мо^но з рушеяемъ повету 
со/яправовати и во всемъ скуте^ную екъзекуцыю албо со/яправу учинити мае/я. 
Яко теж доброволные вшелякие товари свое собвезую, рухомые и нерухо- 
мые, где бы ся колвекъ показали, буд на Волыню албо в Короне Полскоя, 
волно буде/я за тымъ записож моиж арестова/яя и з аресту не выпустите,
а ж бых ся вышеяпомененому пну Аро нт Клеияфелтови або Якубови Кє- 
мерлиякови во всемъ ся усправедливил. А я саж, также и потожки мои яко 
против таковому сказаяю мовити и сот него апелева/яя, такъ теж и против 
со/яправе ничиж противея быта не маю, и потожки або кревные мои не маю/я 
под такими ж варуяки и собовдзки вышея сописаными.

И на то-ж дал пну Ароя/я Клеияфелтови сес моя листъ доброволныя 
з моею печа/яю и с подписож руки моее влас/яное. До которого за сочевистою 
прозбою моєю печатя свое приложиля и руки свое подписатя рачиля ихъ
млсть панове: его млсть пая Каспер Ягодияския, пая Иванъ Красеяския 
Борзобогатыя, мостовничия лу^кия, пая Станислав Лысаковския, державца 
на Теребине.

4 Текст пошкоджений.
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Писая у Володимєри, лета Божого нароженъя тисеча nemcom соомъ-
дєся/72 четвертого, мода апреля двадцать первого дня.

БазилеяЖораони^кия, власна реяка. Каопєр Ягодияския з Матча. Иванъ 
Красеяския, мостогничия луукия. Станиолав Лысаковския реяку власну 5.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 17.— Арк. 241 зв .— 244. Засвідчена копія.

№  145

1584 р., листопада 25. Володимир.— СКАРГА ПІДДАНОГО 
ВОЛОДИМИРСЬКОГО ЗАМКУ ТИМОША ВОЛКОВИЧА 

НА ВОЛОДИМИРСЬКИХ КУПЦІВ, ЯКІ ПІДБУРИЛИ ЛЮБЛІНСЬКОГО 
МИТНИКА ДВІЧІ СТЯГНУТИ З НЬОГО МИТО ПІД ЧАС п р о д а ж у  

КОЖУХІВ І ХУТЕР НА ЯРМАРКУ В ЛЮ БЛІНІ

Лѣта Боя/сєго нарожєяя тисеча пятьсотъ сошъдесят четвертого, мода 
ноябра двадцать пятого дня

Приходив на вряд в замокъ гсдрьския Володимерския до мене, // Алек- 
саядра Курдєвича, подстаростєго володимерского, Тимошъ Волкова, подъ- 
даныя замковыя, жалуючы и соповедаючы на жидос володимерскихъ Ис
хака Кривоноса а на Юска и на Аячеля, иж дея:

«Будучы мнѣ в Люблина на ярмарку с кожухами, з бобрами, отдалъ  
есми мыто и мостовое мытнику, жиду любелскому, и был семи колко днея 
на ярморку. То пакъ дея жидове звышъпомененые, звазнивъшися на мене 
межи собою, и собьмовили мытнику любельскому, и ж дея соя мыта не о т 
далъ. То пакъ дея т о т ъ  мытникъ, з намовы ихъ пришедши ко мнѣ, взял 
в мене шубку кроликовую, боброс два и ияшихъ речея немало. То пакъ 
я, пришедчы до нихъ, мовил семи имъ тымъ обычаемъ: «Панове жидове! 
Чому то мене за вашею обмовою за мыто пограблено, а я мыто отъдалъ, 
и покажу то, ия/се-м и мыто отдалъ, и квит о т  мытника взял, и ворот
ному отдал». Которыя воротныя зознал перед жидомъ-мытникож, ижь 
квиты ест. За которымъ пограбеньемъ шкоды собе маю om тыхъ жидос 
володимерскихъ на десеть золотыя полсъкихъ».

И просил оныя Тимошъ Волъковичъ, абыя я тое оповеданье и жалобу 
его до книг кгродскихъ записати казалъ.

Я то записати велел.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1,- спр. 17.— Арк. 619зв.— 620. Оригінал.

№  146

1584 р., грудня 23. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЛОДИМИРСЬКИХ 
КУПЦІВ НАЗАРА КРАВЦЯ, CACA, ГЛОБИ І СТЕПАНА ЗАВАДИ 

ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРОДАНОГО НИМИ КРИШТОФУ ЯГОДИНСЬКОМУ ЖИТА

Лѣта Бо ж. наро ж. 1584, маца декабра двадцат трєтего дня

Ставши очєвиото в заліку гедръекол* Володимерскомъ передо лшою, 
Алексаядрол* Курдєвичож, подъетароеиш володимєрскиж, мещанє 1 места

5 Далі в оригіналі контракту була помітка польською мовою, перекладена підписком 
при запису листа до книг: «Птмєривши жито в Кори/пницы мацєю Торчияскою, знову во
Кгдаяску мєрою Кгдаяскою маєш бити тую сто лаштов жита мирено, и пну Клєияфєлтови
або Кємєрлиякови, мне самому, сотдано. А што назвыш бєядє/тг, то єго млети пну старости- 
чови злбо служебнику єго волно продат, кому схоче/n, и там зараз витрутивши суму
пнзєя, взятую на тот торгъ, совтатоя готовыми пнзми заплатит.

Актум гт датуй, ут супра. Якубъ Кемерлинъкъ»,
1 Виправлено з  мєщанин.
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гдцръского Володимврского на имя Наза/? Кравец, Ca с а Глоба, а Степан 
Завада, доброволнє будучи в зажку, поведи ли и вызнали тыми словы, ижъ: 

року тєпер йдучого, тисеча пятсот сосмъдесят четвергом по новож лѣ
тѣ, напервеи Степан Завада повєдил и вызнал, иж: «Семи продалъ жита
двесте ма^ пну Криштофу Ягодияскому по шев/тшнадцати грошей литовский 
из одвозомъ на комяги». Глоба повєдил, ижъ: «Еши продал жита ма^ сосмъ-
десят по шес/лнадъцати грошея литовскихъ тому жъ пну Ягодияскому». 
Сав повєдил, и ж: «Семи продал жита мацъ пя/тгдесятъ по шестнадцати гро
шей». Наза/7 Краве^ поведил, иже-мъ тежъ продал жита мацъ пятдєсят
по шєстинадцати грошей тому жъ пну Ягодияскому.

Гдє ж тут же будучи слуга его млети пна Петра Момо^кого на ямя 
Глебъко Тучияския просил мене, абы тое до книгъ было записано.

Што я записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 17.— Арк. ббізв. Оригінал.

№ 147

1585 р., лютого 20. Володимир.— ЗАПИС ДО ВОЛОДИМИРСЬКОЇ 
ГРОДСЬКОЇ КНИГИ ПРО П РЕД’ЯВЛЕННЯ РІЧНИХ РЕЄСТРІВ 

СТЯГАННЯ МИТА НА ВОЛОДИМИРСЬКІЙ І КОВЕЛЬСЬКІЙ 
МИТНИХ КОМОРАХ ТА ЇХ ПРИКОМОРКАХ

Anno Domini 1585, februarii 20 dnia
Prszyszedszy przede mnie, Jakima Strywiazkiego, na ten czas będącego 

na mejscu vrzędu grockiego Włodzimirskiego, żyd torczyński Lewon Perce- 
wicz, siuga Awrama Szmojłowicza, żyda turiskiego, a Mendolia Vryiewicza, 
żyda brzestskiego, mitników wołyńskich i podliaskych, prosił imieniem panów 
swych, abych żydom włodimirskim Szmojłu Jakubowiczu, Medeliu Izrajle- 
wiczu, które komory mytne v Włodzimiru i w Kowliu i prikomorky ku nim 
naliezące za wiadomością przed sobą z reistrami brania myta od wszeliakich 
towarów według vniversału na komorze Włodzimirsky v Vłodzimirzu i przi- 
komorkach włodzimirskich w Horuchowie, w Poricku i w Łokaczach, a na 
komorze Kowelskiej w Kowliu i przykomorkach kowelskich w Niesuchoieżach, 
w Kamieniu, v Wiżwie i w Mielnicy0, w roku przyszłem tysiąc pięćset osm- 
diesiąt czwartego wedlie liczby nowego kaliędarzu począszy od miesiąca feb
ruarii dwudziestego trzeciego dnia aż do Wielkonocznego śvęta rymskiego, 
które było miesiąca aprelia piętnastego dnia, porachowawszy iak siła sumy 
prez ten czas wczyniła, stać kazał.

Które żidy włodzfmirskie przedreczone Szmojło Jakubowicz, Mendel Zrai- 
łowicz za roskazaniem mym prede mną sami stanęli i te reiestra położili i za 
prymową żyda torczyńskiego Lewona Piercewicza w tej ręczy, iako zwysz 
pomieniło, s tych reiestrów rachubę czynili. S której rachuby tak sie pokazało, 
isz oni prez tamten czas w roku osmdziesęt czwartym od miesiąca februa
rii dwudziestego treciego dnia do miesiąca aprzelia pierwszego dnia s komor 
mytnych włodzimirskich i kowielskich i przykomorków k nim przynalieząc- 
zych przedreczonych myta wszeliakiego sumą sto i sześć kop i groszy cztyr- 
naście litewskiej liczby wzięli.

I prosił mnie Liewon żyd imieniem panów swych, abym ia w xięgi grockie 
to zapisać kazał.

Co ia za prozbą iego w xięgi grockie zapisać roskazał.
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 28, on. 1, cnp. 18.— Арк. 39—39зв. Оригінал.
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П е р е к л а д

Року Божого 1585, лютого 20 дня *
Прийшовши до мене, Якима Стрив’язького, на той час намісника воло- 

димирського гродського уряду, торчинський єврей Левон Перцевич, слуга 
турійського єврея Аврама Шмойловича і берестейського єврея Менделя 
Урійовича, володимирських і підляських митників, просив від імені своїх 
панів, щоб я наказав з ’явитися переді мною володимирським євреям Шмой- 
лові Якубовичу і Менделю Ізраіловичу, які тримають в оренді митні комори 
і належні до них прикоморки у Володимирі й Ковелі, і пред’явити реєстри 
вибирання мита з усіх товарів, підрахувавши загальний розмір суми за 
час, починаючи з 23 лютого минулого 1584 р. (за новим календарем) і до 
великоднього римського свята, що припадало на 15 квітня, одержаної на 
Володимирській коморі у Володимирі і на володимирських прикоморках 
у Горохові, Порицьку і в Локачах, а також на Ковельській коморі у Ковелі 
і на ковельських прикоморках у Несухоїжах, Камені, Вижві та МельницИ.

Вищезгадані володимирські євреї Шмойло Якубович і Мендель Ізраіло- 
вич, згідно з моїм розпорядженням, самі особисто переді мною з ’явилися 
і пред’явили ці реєстри, вчинивши на вимогу торчинського єврея Левона 
Перцевича на основі цих реєстрів обрахунок у справі, що вказана вище. 
З їхнього обрахунку виявилося, що вони за час від 23 лютого до 1 квітня 
84 р. одержали на володимирських і ковельських митних коморах та належ
них до них прикоморках різноманітного мита на загальну суму 106 кіп 
і 14 грошів литовської монети.

Левон, єврей, просив мене від імені своїх панів, щоб я наказав записати 
це до гродських книг.

Що я й наказав на його прохання записати до гродських книг.

№  148

1586 р., квітня 25. Луцьк.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО ОГЛЯД ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ЛУЦЬКИМ МІЩАНАМ 

ВІКАРІЄМ І УЧНЯМИ ШКОЛИ ЛУЦЬКОГО ТРОЇЦЬКОГО 
КОСТЬОЛУ ПІД ЧАС НАПАДУ НА МІСЬКИЙ РИНОК

Року тисеча пятьсотъ сосмъдеся/я шостого, моца апрѣля
двадца/тг пято го дня
Передо мною, Стефаномъ Кнегинияскимъ, // будучимъ на меггацу под- 

староства лункого, ставши сочевисто, возньш повету Лункого Григорея 
Красноселския ку записоваяю до книг сознал тыми словы, иж:

«Року тепгр йдучого тисеча пя/псотъ (семьдесятъ шостого, моца апрѣля
(ошого дня, у волторокъ, за придаяемъ врядовымъ был есми на справе у 
панов мещая луцкихъ: у бурмистра, в рядецъ и въеего посполства в Луцку. 
На тот часъ при мнѣ были шляхта люди добрые Анъдрея Высоцъкия а Я я 
Домашевския. Напервея соповедали мнѣ панове мещане тыми словы, ижцги:

дня вчорашнего в понедѣлокъ князь Кгрекго/7, викария Головного 
костела лункого, изъ Жаками и ияшими многими помощниками своими, на- 
полнившися воли своее, под базову пъяяства з оружьемъ рознымъ выбегши 
на мѣсто, людея тутошних мѣстских побили, поранили, шкоды починили 
и немало рѣчея яко у мещанъ, та/сже и в [ремесников?]1 // побрали. Яко ж

1 Текст пошкоджений. За публікацією в «Архиве ЮЗР» пропонується відчитання: 
весниковъ.

209



тут жє стоячи перед вороты панєе Мартииовоє межи посполствомъ, напєр- 
в ея Федъко, Денисовъ зять, повєдил, ижъ дєя: «В мене взято скуру юртовую 
чирвоную, за которую єши был далъ сорок грошей литовскихъ». Лишко 
Швецъ повєдил: «У мене, дєя, взял черевиковъ мужскихъ ия/п пар». Ядъко 
Сенъничия повєдил: «Бо^ку, дги, мою з рыбою солоною на земълю звер
нувши, содну в болото втопътавши, а ияшую рыбу з собою побрали, и коно- 
вокъ деревъныхъ три взяли, на чомъ шкодую болиіги копы грошей литов
ский». Федоровиная Скрыпичиная повєдила: «Речи, дєя, кралшые мои 
лежали на ташу у мешку завязаяє, которые в болото скинувши с ташу тотъ 
же княз Кгрекгор с помощниками своими; болшєя, нижли на полкопы гро
шей шкодую». Фєдор Мурадиновир, сорменинъ, повєдил: «У мене, дєя, тотъ 
же мыла за грошей десетъ узял на столку, // а за полтретя гроша в болото 
вто/гтали». Єпиковая повєдила, и ж д ги: «У мене тотъ же княз Кгрекгоръ 
сол з норвами, в которых было тысечея двѣ, на згмлю звернувши и въ 
болото утоптали, и грошей готовы* деветъ на столку побрали». Ивая Кир- 
киревир поведалъ, и ж дея: «Нашедши на властныя домъ моя, тотъ же кнзъ 
Кгрекгоръ с поморниками своими кур шестеро взяли, а ияшие розогнали, 
и яецъ за грошея пятъ потовкъли».

Потохмъ со/ятол заразомъ з тою ж шляхтою ходил єсми в домъ Несмия- 
нов Шевцовъ за Глушецъ. Тамъ єсми видил сына Несмеянова Томила зби
того, у которого озгледал єсми плечи битие, с кровю насѣлые, и хрибетъ
увесъ. Которое зби/728 ПОВЄДИЛ бЫТИ ДНЯ вчорашнего СЯ ему стало СО/72 ксенъ- 
дза Кгрекгора и ияшихъ поморников его. С которого збиягя не ведати, если 
будетъ живъ; на тотъ часъ у мене взято черевиков мужски* пар десem, тим- 
цов чирвоны* два и ша/гку, куницами подшитую».

А такъ я тое сочевистоє сознаяє возного до книг кгродскихъ луцкихъ 
записати казал.
ЦДІА УРСР у  м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 35.— Арк. 366 зв .— 368 зв. Оригінал. Опубл. : Ар- 
хив Юго-Западной России.— Киев, 1859.— 4. 1, т. 1.— № 48.— С. 217—218.

№ 149

1586 р., вересня 15. Володимир.— СКАРГА МІЩАН м. СКРИННОГО
ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ З НИХ МИТА ВОЛОДИМИРСЬКИМИ 

МИТНИКАМИ ВСУПЕРЕЧ ЇХНІМ ДАВНІМ ПРИВІЛЕЯМ 
НА ПРАВО БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ

Того ж моца сеятєбра пє/тгнадцатого д н а

Приходили на врдд кгродския Володимєрския до мене, Яна Шосто-
виткого, будучого на мєв/яцу пна Аядрея Романовского, подстаровтєго 
володимерского, воятъ з мєотєрка Скрияна Аятония Сенисор и мещанинъ 
скрияския Матея Петрови*/, соповєдали и жаловали на жидов тутошни* 
володимєрских, мыягников, на Якуба Шмояловича а на Идєля, и ж дєя:

«йные МЫ/72НИКИ, не дбаючи ничого на волности нши з стороны даваяя 
мы/72, же яко бывшие короли полскиє, та/с и теперешняя пая наяг его коро
левская шлеш Стєфая приви[лям]и 1 своими королевскими варовати и выз- 
волити рачили нав со т вшєляки* мит 11 во всемъ паястве своемъ королевъ- 
скол2 , жебыв мы 2_нигде не-2 давали, соные, дєя, жидове мыто на мещанехъ 
скрияски* берутъ. Яко ж, дея, есмо у ни* были и привилиє перед ними на 
волности, намъ наданые, показовали пред се, дея, сони, не дбаючи на соные

1 Текст пошкоджений.
2—2 Текст правлений.
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волности наши, мыто в з а л и  и ПОВ8ДИЛИ, же дга: «Яко-сь мы брали, такъ
и брати будєл*». Яко ж и перед вшою млстью, пане намеотнику, тые при- 
вилия показуемъ, которые єсьмо перед соными жидами показовали».

И показали передо лшою три листы, на паркгамине писаные, - зешлых
ихъ млсти славное памети королей польский и теперешнего его королевъ-
ское млоти пана нашого млотивого Стефана, а то есть меновите: славное па
мети королд Александра привилен с привесистою печатью коронною и с 
подписомъ руки канцлера, на сон часъ будучого, пана Яна ДелАшка [!], под
датою у Гнезне року тисеча триста сосьмого [!], мода декабра первогона-
дцать д н а ; другин привилен славное памети королд его млсти Жикгимонта 
Авъгуста, подъ датою у Варшава року тисеча ттсот двадцать первого,
моца сентебра третего д н а , с привесистою печа/пю коронною и с подъписол* 
руки его королевское млсти; третин привилен теперешнего короля ПОЛСКОГО, 

пана нашого млстивого Стефана с печатю привесистою коронною и с под-
писомъ руки его королевское млсти, коториж его кролевъская млоть утвер- 
жати рачить вси привилия бывъших королей, в томъ // листе своемъ по- 
мененых, на волность меота Скринского во въсемъ панстве его королевъское
млсти, же юж нигде мещане скринские мыта давать не мели. На которих 
листех широце гст со коло волности их естъ написано.

А по соказаню соных привилевъ просили, абы тая жалоба и соповедане 
их до книг кгродских было записано.

Што я записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 19.— Арк. 427 зв .— 428 зв. Оригінал.

№ 150

1587 р., березня 31. Володимир.— ЗАПИС ПРО СЛІДСТВО
ПО ЗВИНУВАЧЕННЮ ЗЛОДІЇВ ЯНА ЦИГАНКА, СОВКА ВИСОКОГО 

ТА ІНШИХ У КРАДІЖКАХ ТОВАРІВ У ПРИЇЖДЖИХ КУПЦІВ 
ПІД ЧАС ВОЛОДИМИРСЬКИХ ЯРМАРКІВ

Року 87, мсца марца тридцат первого д н а

Передо жною, Яномъ Шостови£{кимъ, будучий на мєстцу пна Андрея 
Романовскою, подстаростего володимєрского, ставши сочєвисте на врАдє
кгродскож в залжу гсдръскол* Володимерскомъ, жид места Холмъского 
Мордухан жаловал на Яна, прозвискож Цыганка, с-под Люблина, з Свид- 
ничка, и на невесту Еву, жону Миска Литвина, которая ca менила быти 
з БерестА, которые в дому мещанина тутошнєго володимєрского СасА, на 
ЗапАтничю лежачок, при речахъ покраденых, то гст: сукна чорного шиф- 
туфу локот чотырох, сукъна чорного муравского аршинов пултору, крапки 
вал и ш л а к ъ  со/72 сукна люнского, жупану фалюндышовож, в пивницы в сєр- 
мдгу господара того дому, на сгс часъ там мешкаючого, Иляша увєрчонож, 
поимани, мєнуючи еще инших речей, то гст: каразыи зеленое локот сгм, 
шєбединского локот чотыры, утєрфину чорного локот два пры тых быти 
покраденых, также и на господара того Ильяша, въ которого дому тые речи 
су т найдены, и ж сони вси сполне обвиненью суть шкодцами тых речей, у 
него покраденых, которые ему з воза выкрадены того вечора, коли тые речи 
су/72 найдены у того Иляша, и тые собъвиненые пойманы.
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При чом тут же будучи, мєнованьш Яя Цыгано/с и Ева, нєвєста, по- 
вєдили, и ж д ея: «Знаежсд до того, же тые речи в то м дому, гдє-смо мы на 
тот час были, суть найдены, але, дєн, мы нх не крали и не вєдаєж, хто их 
там прьінєс».

А господар того дому Ильяшъ за пытаяемъ урддовыж поведил, и ж д єн: 
«Знаж то, же тот жупая, в сєрмдгу мою увиненыя, в пизницы наидєя, але, 
дєн, не ведаю, хто его таж внєс и соткол са взалъ, бо-м сот колко днєн и 
дома не былъ, а в тот часъ, скоро-ж (одно был прыехал, тые речи в дому 
моемъ найдены. А што се, дєн, тъкне сукна чорного, которого єсть арши-
новъ два, тоє я на свою потребу по тринадцати гршєн литозских еще пе
ред тымъ, наж з дому есми сотєхал \  купил».

А тот жид поведилъ, и ж д єн та ж болшєи нимашъ того сукна, толко 
аршиноз полтора, якож кгды тоє сукно мероно, болшєи его не было, толко 
полтора аршина.

А потож жона того 2 Пляша, господара, за пытаяеж врддовыж признала, 
иж ключ сот пизницы в тоm час, кгды тоє су/сно таж найдено, у себе мєть 
признала, але се теж ни до чого не знала. А со тож сукъне чорнож, до кото
рого -са муж ее знал, никоторое вєдомости не повєдала.

А такъ я, за домовеньєж того жида Мордухая припатризшисА праву 
посполитому, та/сжє намовизшисд есми з людми добрыжя, при врдде на тот  
час будучими, видери того Яна Цыганка при тых речах по/сраденых най
деного и пойманого, уважаючи // на него и подобєяства, и ж бы л чоловекъ 
подєазраньш, кгра^, карчемъникъ, в таковож учинку перед тыж быть co m 
людей собъвиненьш, к тому и мистръ с Козла на аме Ве^славъ поведил, 
иж перед тыж тому Цыганкови соя ухо урезалъ, и у Пренкгера его в Сокали 
бил, а товарышоз его трех повесилъ, сказалъ есми, абы жид Мордухая того 
Яяка, яко соя естъ причияцою шкоды его и через него се тая шъкода ему 
стала, присегою поконал, и по присАзе абы тот Яяко на пробу был дая, 
заховавши тому жиду Морду хаю еще въ далшож посту пъку волное право 
з гозподареж Пляшемъ такъ со переховане злодеевъ, яко и со зостатє в дому 
его того лица.

А по декрете тотъ Яя поведилъ, и ж дея Собекъ Высокия и Аядреяко 
Кравє^ з Бискупи^ сотъ Люблина принесли до ката тутошнего, до Воятеха, 
при которомъ соя был, тые речи звышъпомененые и давали ему су/сно. А кат
не хотелъ у них брати сукна, але жупна чирвоного хотел, а сони, побравши 
тые речи, до дому того Пляша пошли, а кат за ними пошолъ, тамъ же са 
у них того жупана допиралъ и с ними са сварити почал, а Собекъ тот жупая
до пизницы внесъ. А в тож чсе, з урАду пришєдши, мене, дея, поямали, а Собекъ
на тырлѣ и Аядреяко, не ведаю куды, повтекали, але со тож Иляшъ, гсдръ, 
и господыни со жадноя речи не ведали.

А потож я, за признаяемъ се того Яяка в части, роту написат тому 
жиду казавши, ку прислухаяю присеги возного повету Володимерского
Моисея Дегтевъского придалъ. Которыя возныя, сего ж д н а  ставши передо 
жною, созналъ, // и ж Мордухая, жид хелмския, присдгою телесною Яяка 
Цыганка поконал.

А по тоя присАзе, кгды то m Яя Цыгаяко был напоминая, и ж бы се без 
муки доброволне призналъ, поведил, и ж леи: «Я саж комор не крадал, толко 
мешки резовалъ, с калитъ выберовалъ, але со злодеях вѣдовал, и з ними 
собъцовалъ». То теж сознал, иж: «Петрокъ Безухия, которыя са недавно 1

1 Слово правлене.
2 Дописано над рядком-
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в Moстех (оженилъ, и я, Сю/жо зє Лвова и Андрейко Кравчи/с тепер въ яр- 
макъ 3 тутошния Володиме/?ския у мещанина лвовского, у Красовского, 
сосмъ штукъ сукъна украли и того сукна штукъ чотыры до ката Воятеха 
принесли, а катъ бабе, которая вейле него мешкаеть, да л сховать. А другие 
чотыры штуки тотъ Петрокъ в господа своея, толко ж не ведаю, где стоялъ, 
сховать былъ дал. И мнѣ былъ далъ сукна шматы два: содия чорного, а дру
ги^ блакитного. Тотъ же, дея, Петрокъ есть летъ зо йве у жида которогос 
туm у Володимери комору выкралъ; тотъ же Петрокъ у попа за Городъкомъ 
на Воли за другима Мостами полтретдста золотыя укралъ; то m же Петрокъ
у пна Лдховского шкатулу ту m, на перейместю у Володимери, был укралъ, 
але ее не вынес, толко ияшиє речи покралъ. Такъ тры лѣта ту m у Володиме- 
ри Андрейко Кравецъ склепъ былъ выкралъ, а въ другий ca склепъ добы
валъ, але не добылъ, и тотъ Анъдреяко поехал теперъ до Грубешова шатъ 
собе спра- // вовать. Собекъ и Ян з Бискупичъ зъ-за Люблина украли у 
жида, которьш стоял войле Красовъского теперъ тутъ вь я/?маръкъ, зеле
ное каразыи поставъ, со чомъ тотъ жидъ не ведалъ и додому назавтрее, не 
ведаючи со томъ, поехалъ. И далъ былъ тотъ Собекъ и Янъ катови Вояте- 
хови того сукъна на делѣю, катовъце на сукню, а мне на убранье, и зась 
сами ж, у ката покрадъши, утекъли. Знаю тежъ, дея, злодеевъ шести, ко
торые кони крадуть: Я^ко з Воли сотъ Премышлд, Васко с тое жъ Воли, 
а пой Ярославлемъ в Острови братья два — Воятехъ и Якубъ, а два на Ма
ковиску — Иванъ и Воятехъ, товариши. У мещанина тутошнего у Чар- 
на^кого мещъка лвовская стояла, // у которое Яско Руского кожухъ ту- 
рецъкия укралъ и тутъ в месте, не ведаю — у кого-сь, пропилъ. Воятехъ 
с Кракова с крамомъ езъдить, жона ж его продасть, а сонъ самъ мешки ре- 
жеть. А Собокъ звышпомененыя у мешчанина тутошнего, у Буила, бывалъ 
и мовилъ тому Буилови, чи взал бы у него речи краденые? Буило ему пове- 
дилъ: «£2дно, деи, принеси; жийзе Лвова Ицко у злодеевъ крадежъ купуеть».

А потомъ то/72 Янъ на пробу былъ дан и на пробе, и вже на соста/пнел* 
стопни будучи, в тые ж слова сознавал. А то теж созналъ, и ж деи невесты 
тое Евъки, которая тутъ в зажку есть, муж Миско Литвия крадовал, со 
чол* сона, жона его, ведовала, и вже в Береста на пробе за крадеж мужа 
своего была. Которая Евъка за пытаяемъ урддовьш, и теж кгды на пробу 
была дана, до жайноє са речи не знала.

Котороа з места проа казано, а того Яяка на смерть сказано.
И то все дла памети до книг есть записано.

ЦДІА УРСР у  м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 20.— Арк. 121 — 123 зв. Оригінал.

№ 151

1587 р ., травня 22. Володимир.—  СКАРГА КИЇВСЬКОГО КУПЦЯ 
ІЛЛІ КАРПОВИЧА НА ХОТЕЧІВСЬКОГО УРЯДНИКА ЛУЦЬКОЇ 
КАФЕДРАЛЬНОЇ КАПІТУЛИ ПРО ПОГРАБУВАННЯ В УСТИЛУЗІ 

ВЕЗЕНИХ НИМ НА ПРОДАЖ ХУТЕР ПІД ПРИВОДОМ СТЯГНЕННЯ МИТА

Року 87, мсца мая двайцат второго дня
Приходил на вряй кгройския Володимерскиа до мене, Яна Шостови-

цкого, на тот час будучого на мєстцу пна Аядрея Романовского, пойстаро- 
стего володимєрского, мещанин, купе^ києвския Иля Карповия, сопове- 
даючи тыми словы, и ж деи:

«Дня сегоднешънего звышписаного вряйни/с капитулы головного косте
ла луцкого светое Трояцы хотечовския Фрояцъ йлшевския з многими по-

3 ярмаркъ
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модниками своими, бояры хотечовскими, за росказаяемъ всее капитулы, 
панов своих, казаяеж иж, зн ат, аренда * 1 их мыта якогов хотечовского,
жида володимерского Давыда Аязаковича, перенявши мене яко члвка ку
пецкою на доброволноя дорозє в сєлє Устилузє, а гамуючи мене якобы за 
промыту якогов мыта незвы/слого и небывалою, з \>учниц на мене стре
лити хотели. А потож, взявши ВОЗ МОЯ ИС КОЯМИ И 30 всиж на все, ШТО В неж 
было, до ямєяя костелного до двора Хотєчова впровадили, а впровадивши 
в дво/7, 2 -кобматыл;-2 у мене с тою воза з мешкож пограбили, то гст ме- 
новите: шгст сороков куницъ, которые коштовали триста золотыя полския, 
соболея соро/с, которые коштовали двесте золотыя полския, лисиц сто и две, 
которые коштовали полтораста золотыя полския, шлыков ма/?му/жовыя 
пят, которые коштовали полтретявта золотыя полския, а сособно соболея 
пар десетъ, которые коштовали сто золотыя полъскихъ». //

И просил тот  мещания киевския Иля, абы тое соповедаяе его было до 
книг кгродския записано.

Што я записати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 20.— Арк. 244 зв .— 245. Оригінал.

№ 152

1587 /?., серпня 11. Володимир.— СКАРГА ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
МИТНИКА НА ВОЛОДИМИРСЬКОГО І БЕРЕСТЕЙСЬКОГО ВЛАДИКУ 
ФЕОДОСІЯ ЛАЗОВСЬКОГО ПРО СПРОБИ СТЯГАТИ З ПРИЇЖДЖИХ 

КУПЦІВ ВОЗОВЕ МИТО, НАЛЕЖНЕ ДЕРЖАВІ

Року 87, мвца августа пєрвоюнадцат дня
Приходилъ на врядъ кгродскии Володимєрския до мене, Яна Шосто- 

вицкого, на тот  час будучого на мєвтцу пана Андрея Романовъского, подъ- 
старостего володимеръского, жидъ володимеръския Идел, // мытникъ ко
роля его млвти, жалуючи и соповедаючи на влдку его млвт самого тутош
нею володиме/?ского о т ц а  Фесодосия Лазовскою и на араядара десятое
неделя влдки его млвти, жида володимерского Кгеячала, и ж дея: «Йя, 
Кгеичал, за зааренъдованъемъ сот влдки его млвти недели десятое и за рос- 
казанъемъ влдки его млвти мыта незвыклые, то естъ возовое, которое, дея,
толко до Скарбу его королевское млвти належажат \  на владыку его млвт 
вытегаегь ку немалому утиску людъскому и шкоде ска/?бовоя, чого ачъ
быхъ, дея, я боронил, але, дея, влдка его млвт на мене похвалъки чинитъ 
и слугамъ своимъ на дож моя казал наяти, ижъ бы мне легъкостъ выредили». 

Яко ж зараз за тыж преречоныж мытникож и прасолове дорогобыцкие,
пришедши перед мене, на вряде ускаржалися, ижъ дея сот владыки его млвти 
незвыклые мыта на ния вытегают, то естъ и сол, дея, сот нихъ водълугъ 
звычаю выбирали, и еще над звыклостъ сотъ петънадъцати возов по два
грши литовъскихъ возового ареядаръ владыки его млвти взялъ.

И просилъ Иделъ, абы то все до книг кгродъскихъ володимеръскихъ 
записано было.

Што я записати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 20.— Арк. 393 — 393зв. Оригінал.

1 арендара?
2—2 косматы* товаров
1 налєжи/и
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№ 153

1587 р., жовтня 26. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО ЦІНИ НА ЗБІЖ Ж Я НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ТОРЗІ

Року 87, мща соктєбра двадцат шостого дня
Передо л*ною, Мартинол* Приборскил*, засажоньш на мєсягцу подстаро-

ства володимєрского, ставши сочєвисто возньш повету Володямєрского пнъ 
Моясєя Дегтевския ку записаяю до /сниг кгродских вызнал тыми словы, 
и ж дєя:

«Я, за ужитгм пна Яна Шостовщкого з некоторых причин певных, 
маючи при собє шляхту людєя добрых пна Максима Коячакосского а пна
Щасного \  был єсми дня сєгоднєшнєго, на датє поманеного, ту яг, у Воло- 
димери, на торту порану для присмотреяя збожя, почому бы в торту было. 
Якож, дєя, при жне, вознол*, и ішіАхте верху менованоя людея сила не
яиначея, содно жито по сосмънадцати гршея литовских, пшеницу цудную 
чистую 2~пол пулкопы-2 и по два гршея литовскихъ, а гчмгн — по пулсос- 
манадцаm 3 гршея литовскихъ платили. Што, дєя, мною, возньш, и шлях-
тою верху мєненою, также и немалое людея добрыхъ месщая пнъ Шосто- 
ви^кия сосведчил».

И просил пнъ Шостовицкия, абы тое сознаяє возного до книг записано 
было.

Я то записати казал.
Ц Д ІА  УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 20.— Арк. 565 зв. Оригінал.

№  154

1588 р., липня 27. Володимир.— ЗАПИСНИЙ ЛИСТ БОГУША 
ЗАЄЦЯ-ЗДЕНІЗЬКОГО НА ВІДШКОДУВАННЯ БОРГУ ВОЛОДИМИРСЬКИМ 

КУПЦЯМ ДЛУГАЧАМ ПІСЛЯ ПРОДАЖУ СВОГО ЗБІЖ Ж Я В ГДАНСЬКУ

Я, Богушъ Загц Здєнижския, чиню явно и сознаваю сил* моил* добро- 
волньш листол* кождому, кому бы того потреба была ведатя, и ж:

єсми зостал винєя пну Шмоялу Длукгачу, жиду володимєрскому, и 
сынол* его Якубу и Юску Дьлукгачєвичол* долгу певного суму пнзєя ШЄС/ft- 
co m ко я гршея литовских и двадцать копъ гршея литовских. С которое 
сумы пнзея пну Шмоялу Длукгачу и сынол* его або тому, у кого бы тотъ 
моя листъ был, на рок и час певныя, то есяг сто копъ гршея литовских в року 
теперешнел* сосмъдесятъ (осмол* 1—на дєя светое Покровы, руского свта-1 , 
в дому пна Шмояловомъ тутъ, у Володимери, грошми готовыми, а не жад
ными фактами соягдаяш и заплатити маю, а пяягсояг коя гршея литовскихъ 
и двадцаяг копъ гршея литовскихъ — в року приядучол* сосмъдеся/n девя- 
тол* 2_(о свя/яках рил*ского свта-2 ве Кгданъку [!] также грошъми готовыми, * 1 2

1 Далі пропущене місце для прізвища.
2—2 по пулкопы 
3 17,5
1— 1 1 жовтня
2— 2 2 квітня 1589 р.
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а не жадъными фаятами со/пдати и заплатити маю и буду повинея. А если 
бы комяги моє перед святъками до Кгдаяска приплынули, тогды я, скоро
продавши збоже с комяг, и перед святъками ошую суму пнзея пятьсотъ
копъ гршея и двадцать коя гршея литовских маю и повинея буду пану Шмо- 
ялу // Длукгачу и сынол* его або тому, у кого бы тотъ моя листъ был, сот- 
дати и заплатити. А где бы тгж комяги мое зъ яких колъве/с причинъ до
Кгданъска не доплынули, тогды я тую суму пнзея вышъменованую пану 
Шмоялу Длукача и сыномъ его маю и повиненъ буду сотъдати на светого
Илью-3 , руское свято, в року приядож * 4 сосмъдесятъ девятомъ в дому пна 
Длукгача тутъ, у Володимери.

А где бьш соное сумы пнзея, ста копъ гршея литовскихъ, на дея све-
тое Покровы пну Шмоялу Длукгачу и сынол* его албо тому, у кого бы тотъ 
моя ли ст бы л, не соягдал, тогды вже назавтриє по светоя Покрове маю и по-
винея буду соную суму пнзея всю сполъна, шес/ясотъ копъ гршея литовских
и двадъцат копъ грошея литовский, пну Шмоялу Длукгачу и сышш его 
або тому, у кого бы тотъ моя листъ был, сотъдати и заплатити в дому пана 
Длукгача тутъ, у Володимери. А если бьш которого часу звышъпомененого
похибил, а тое сумы пнзея звышъпомененое пану Шмоялу Длукгачу и сы- 
ном его не со/ядал, тогды вже по кождол* таковол* року дня второго также
в дому пна Шмояла Длукгача соную суму пнзея совито сотъдати и запла
тити маю и повинея буду, а по миг дети и потомъки мое повинъни будутъ. 
Што все и кождую ре  ̂ зособна зыститъ и сполнитъ маю, и потомъки мое 
маю/я под закладом на пана // Шмояла Длукгача, дети и потсшки его або
того, у кого бы тот лист моя был, шеоягясотъ коя и двадцаяг копъ гршея 
литовских.

£2 которыя заклад, также со истизну и со совитостъ та/с петлює, яко
и др/гое раты волно будетъ пну Шмоялу Длукгачу и сынол* его або тому, 
у кого бы тот моя лист был, мене 5, а по миг дети и потсшки мое позвать 
до суду и права якого хотечи и в якия колвек поветъ, рокол* и позволь якиж 
хотєчи, перед судъ зуполъныя и незуполныя, хотя перед (одного подъета- 
роетєго або намесника его, на роки и безроков, роз [!] и положенемъ позву 
слушньш и неслушньш. А я, будучи позвая, або дети и потсшки мое, будучи 
позвани хотя за тыждея перед рокол*, в позве положоньш, не вымовляючися 
жадными причинами правными и неправными и совшеж сотступуючи права 
и повету своего и всѣх собороя правных, за першимъ позволь и на першомъ
року яко на завѣтомъ першого дня стати, а ставши, позву и року иичим 
не збиваючи, против сего запису моего, также против возного и умоцова- 
ного, и положєяя позву ничого не мовечи, собороя правных нияких и ни 
в котору речи не вживаючи, року, позву, возного и умоцованого ничюи 
не буречи, ни сояг того не [...]лючи 6, у кождого суду и вряду та/стуяг в зелми 
Волыяскоя, яко и во Кгдаяску зараз се усправедливити, то гст истизну, 
совитоот и заклад заплатитя и вси шкоды и наклады на голое реченъе
слова пна Шмояла Длукгача и сынов его або умоцованого стороны // жалоб-

з—з 20 липня
4 приидучеш
5 Слово правлене.
6 Текст пошкоджений.
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нои нагородите маю и повинен буду, а по жне дети и потожки мое повиени 
будутъ. И то все не по рокомъ, але зараз, на всяких добрах и маетностях 
моихъ и детее моих (отправлено быти маетъ. Чому всему я се противитъ, 
также врядови и стороне со то ниякое трудности задавати не маю, и потожки 
мое не мают, мочи не будутъ под закладож и собовязки вышее сописаными.

И на то-ж дал пну Шмоелу Длукгачу, жиду володимерскому, и сынож 
его Якубу и Юску сесъ мое лист з моею печатъю и с подписож власное руки 
моее. А за устъною и сочевистою прозбою моею до того моего листу печате свое
приложит и руки свое подписат рачили их млст пнове и приятели мои: 
пае Матеє Росте/с, пан Воена Порядний Засчитовские а пае Адаж Наруте- 
вич Кривоблоцкие.

Писае у Володимере, лѣта Божого нарожеяя тисеча пятсот сосмъде-
сят сосмого, мца июля дваддат семого дня.

Богушъ Зае^ Здениэ/сские, рука власная. Масіеу Rostek rękę swę włas
ną. Воена Порадник Защитосские рукою властною подписал. Adam Na- 
ruczewicz Krziwobłocky własną ręką.
ЦДІА УРСР у  M. Києві.— Ф. 28, on. 1, cnp. 21.— Арк. 428 зв .— 430 зв. Засвідчена копія.

№ 155

1589 р., березня 1. Володимир.— СКАРГА ЛУЦЬКОГО КУПЦЯ 
ПАВЛА РОЖНОВИЧА НА СВОГО НАПАРНИКА ХАРКА МИДЛЯРА 

ПРО ПРИСВОЄННЯ СПІЛЬНО ВТОРГОВАНИХ 
НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЯРМАРКУ ГРОШЕЙ ЗА МИЛО

Року 89, мсца марца первого дня
На вряде кгродскож в замку гсдрскож Володимерскомъ передо мною, 

Адамомъ Наруцевичож Кривобло^киж, будучиж на местцу пана Аедрея 
Романовского, подстаростєго // володимєрского, ставши сочєвисто мєсчание 
луцкие Павелъ Рожновичъ жаловал и соповедал тыми словы, и ж д ее:

«Маючи я з мєсчанинож луцкимъ Харкомъ Мыдляромъ товар сполные, 
то есть мыло, которые, дее, есмо товар сполнє тут, на ярмарку Володимер
скомъ, продавали, а соные Харко пнзи до себе (отбиралъ, в чомъ я ему, 
яко товаришови, верилъ, то пакъ дее тот Харко, пнзи всѣ маючи у себе,
кромя ведомости моее сотсель з Володимера уехалъ, и тые пнзи, такъ свою, 
яко и мою часть, содвезь, зачимъ я собе шкодую сот того Харка дванадцать 
копъ грошее литовских».

И просилъ, абы то до книг записано было.
Што я записати велелъ.

ЦДІА УРСР у м Києві.— Ф. 28. on. 1, спр. 22.— Арк. 131 зв .— 132. Оригінал

№ 156

1589 р., квітня 19. Володимир.— СКАРГА ІВАНА ХРІННИЦЬКОГО 
НА ВОЛОДИМИРСЬКОГО МІЩАНИНА МИСЬКА ОГОРОДНИКОВИЧА 

ПРО НЕВИКОНАННЯ КОНТРАКТУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТРЬОХ КОМ’ЯГ 
В УСТИЛУЗІ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СПЛАВУ ЗБІЖ Ж Я ДО ГДАНСЬКА

Року 89, мспа априля девятогонадцат дня
Писал и прысылал на вряд кгродские Володимерские до мене, Яна

—
Шостови^кого, будучого на местцу пна Андрея Романовского, по<?старос- 
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тєго володимєрского, єго млсть пнь Ивал Хрелни^кил, подсудо/с зємскил 
лу^кил, жалуючи и соповвдаючи на мєщанина володимєрского Миска £2го- 
родниковича со томъ, ижь:

«£2нъ продаж мнє три комяги на берегу Буга, у Устилузѣ, на сплавь 
кгданскил на ро/с тепер идучил тисеча пя/лсоть сосмъдеся/тг девятьш за триста 
тридцєть золотые полския, которые комяги мели быт по содєньнадца/я са- 
жєл. И мель мнѣ тые вси три комяги со/адати 1-со Середопостьи рижскомъ-1 
в теперешнее же року сосмъдесять девятое, на што мне сол листъ, запис 
свол дал. То пакь сол на тоть рокь мне тыя троя комяг водлуг сопису своего 
не со/лдаль, але по тое року а ж 2_перед Великоднемъ римскимъ третего
дня-2 две комяги плохия, толко по полдевета сажна, даль, а третєє комяги 
и потребь, то есть дерева дробного, до тыя комягь належачия, не со/лдаль, 
листь, запись свол нарушиль и мене ку великол шкоде приправиль, же 
ми збожье, пшеница и жито, которое есми до Кгдалска // сла/л мел, на бе
регу зостало. Которыя шкод шацую собе сот того Миска Огородника на две 
тисечи золотыхь полскихъ».

И просил его млсть пань Ивал Хрелничкил, подсудокь земскил луч- 
кил, через писале листу своего, абы тое соповедале єго до книг кгродския 
было записано.

Што я записати казаль.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 22.— Арк. 194 — 194 зв. Оригінал.

№ 157

1589 р., серпня 8. Володимир.— СКАРГА СЛУЖЕБНИКА 
КН. ЯНУША ЗАСЛАВСЬКОГО МАТІЯ БРУЦЬКОГО НА КИСЕЛИНСЬКОГО 

УРЯДНИКА КИРДЕІВ-МИЛЬСЬКИХ ПРО НАПАД НА ПІДДАНИХ 
ЗАСЛАВСЬКОГО ПІД м. СРЖИЗОВОМ ПІД ЧАС ПЕРЕГОНУ ВОЛІВ 

НА Я Р М \Р Ж  ДО ЛУКОВА

Року 89, мсца августа сосмого дня
Ставши сочєвисто на врядє в замку гсдрское Володимерскомъ передо 

мною, Романомъ Вилгорскимъ, подстаростимъ володимерскимъ, шляхет-
ныл панъ Мател Бруцкил, служебникъ на толг чась велможного пна его 
млсти княжати Януша Жеславского, жалосне соповедалъ на пана Яна Дол- 
кгирда, врядника его млсти пана йлизара Кирдея Мылского, маръшалка 
короля его млсти Пилского повету, киселилского, штожь дел:

року теперешнего сосмъдеся/я девято го, мсца августа пятого дня поме- 
неныл врядникъ киселилскил, наславши подданыя киселинския, которыя 
во владзы своел маеть, на лме Ивана йрапа, сына Шолушина, Прокопа, 
Валка // Черученя, месчал киселилския, и иныя немало, которыя сонъ
лєпел знаеть, на помененого пана Матея Бручкого и подданыя кнжати его 
млсти Жаславского, которые при тол* то пану Бруцкол* волос кнжати его
млсти Жеславского власныя спокоемъ на ярмарокъ до Лукова через поля 
киселилские гостилцемъ звыклымъ гнали, тамъ соные подданые киселил- 
ские, будучи насланые и за росказалеж помененого врядника ки-

1 1 12 березня 
2—2 ЗО березня

219



сєлияского заступивши им тот гостинець и дорогу доброволную уже не- 
подалеку месте^ка Серкизова, со ного пана Бру^ъкого и подданы* кнжати 
его млсти Жеславъского на яме Шимъка, Стецка и Игната нелюстостиве 
збили и зранили, и вола одного полового, которьш коштовалъ копъ гршея
литовски* пя/n, и полгакъ, которьш пна Бруцкого коштовалъ шесть золоты* 
полскихь, кгвалтовне у него пограбили...* 1

Которое жь я соповеданье слуги его м л с т и  кнжати Жаславского и соче- 
вистое сознанье возного до книгъ кгродскихъ записати велелъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 22.— Арк. 457 зв.— 458 зв. Оригінал.

№  158

1590 р., лютого 7. Володимир.— СКАРГА МАТВІЯ СЕЛИЦЬКОГО 
НА СЛУГ МИХАЙЛА ЗАГОРОВСЬКОГО ПРО НАПАД НА ШЛЯХУ 

ПІД м. ЗАГОРОВОМ І ПОГРАБУВАННЯ ГРОШЕЙ, З ЯКИМИ 
СЕЛИЦЬКИЙ ЇХАВ НА ПОДІЛЛЯ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ЗБІЖ ЖЯ

z-4-z

Року девєтьдєсАтого, мсца фєвралА семого ДНА
Што перво cero року теперешнего девєтьдєсАтого, мсца геявара два- 

дцат д є в а т о г о  присылалъ на врддъ кгродския Володимєрския до мене, Со-
бестияна Глебовича, будучого на мєстцу пна Романа Вилгорского, подста- 
ростего володимерского, служебникъ пана Василъя Пордднича Засчитовъ- 
ского Матфея Селисцкия, соповєдаючи и жалуючи тыми словы, ижъ дея:

« Д на // сєгоднешнєао звышъпомененого, кгды ехалъ есми с Тупалъ 
через именъе пна Михаяла Яновича Загоровского Загоровъ за посланъел*

■-------z

пана моего на Подолъе дла скупованъя збожъя, то пакъ дея слуги пна
Михала Яновича Загоровского йлизаре^ Заяко, сыя подданое пна Федо
ра Солтана, писара земского володимерского, которыя се менит бытъ Сил- 
кою, и бакалар и подъданыя загоровския Семашко за власньш росказа-
нъгм пана Михаяла Загоровского, пна своего, перєнємши мене на добро-
ВОЛЪНОЯ ДОрОЗЄ ВО ЯМбНЪЮ З аГ О р О В е, КОНА З СедлОМ Ъ, КОТОрЫЯ СТОЯЛЪ ПА/77-

надъцатъ копъ гршея литовскихъ, ручницу короткую, за три талдры куп
леную, кордъ, за копу гршея литовскихъ купленыя, и готовыхъ пнзея, ко- 
торые-л* дла скупованъя збожъя при собе мелъ, сто золотыхъ полскихъ, 
с торбою пограбили и мене, дея, самого сокрутне киями збили и змордовали, 
и руку правую утдти хотѣли, аж,  дея, инъшие подданые загоровские жъ  
не допустили»...1

И просшг помененыя служебъни/с пна Порддничовъ, абы тое сопове- 
данъе его до книа кгродски* было записано.

Што я записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. I, спр. 23.— Арк. 128— 128 зв. Оригінал.

1 Опущено свідчення возного про огляд ран потерпілих.
1 Опущено свідчення возного у цій справі.
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№ 159
1592 р., травня 26. Володимир.— СКАРГА МАЛХЕРА 

ЗАЙОНЧКОВСЬКОГО, ШАФАРЯ ФРІДРІХА ТИШКЕВИЧА,
НА СВИНЮСЬКОГО НАМІСНИКА КРИШТОФА ОРХОВСЬКОГО 

ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА В м. СВИНЮХАХ 
З ПІДВОД ІЗ ПШОНОМ, ТРАНСПОРТОВАНИХ З КОДЕНСЬКИХ 

І СЛОБОДИЩЕНСЬКИХ МАЄТКІВ ТИШКЕВИЧА 
- НА ПРОДАЖ ДО ЛЮБЛІНА ТА КАЗІМЄЖА

Року 92, мсца мая 26 дня
На врядв кгродьскомь в замку гсдрьскож Володимєрьскомь передо

•—>
мною, Григорьев йбухомь Вощатияскимь, будучимь на мєс/тгцу его млсти 
пана Федора Загоровского, подстаростєго володимєрского, постановившися
собличне, шляхетньіи пань Малхєр Заєньчьковския, служебникь его млсти 
пана Фридриха Тишкевича Логояского, воєводича бєрєстеяского, яко ша
фа/? и стролєкгумєя поменєного пана воєводича бєрєстеяского, соповедаль 
и собтєя/єливє жаловалъ на урожоного пана Ма/жа Собеского, хоружого 
двойного, дєржавцу свинюского, со томь, што ж ти:

-Ч«/

«Дня // прошлого, в неделю, мая двадцать четвертого дня, провадиломь
яко шафа/? его млсти пана моего з власных гумєя его млсти Слободишьскихь 
и Кодеяскихъ подводы с пшономъ его мл. до Люблина, а некупеныя, на 
коадоя подводе по сосми корцея любелскихь, до Казимера гостияцемь звык- 
лымь через местечко Свинюхи, державу пана хоружого дворного. Там же 
за власньш росказаньемь и ведомостью пана хоружого намесникъ его мл. 
свинюския на ямя Криштофь £2рховския з двема жидами на ямя Маерами, 
ареядарами тамошними свинюскими, и з ыяшими многими помочниками
своими перенемши мене, и подводы его млсти пана моего на доброволноя 
дорозе брати хотель, и вытегали на мне могро кгвалтомь двоякое мыто: (одно
на его королевскою млсть, менечи быть тамъ, вь Свинюхохь, прикоморокь 
его королевское мл. Володимерския, а другое мыто гребелное противь пра
ву посполитому и волностямь шляхетьскимь. // Которыхь то мыть я яко 
волныя шляхтич содъ шляхетъское въласное 1 маетъности дати имъ не по
зволилъ и не далъ. Тогды помененыя врядъникъ свинюския Криштофъ 
йрховския с преречоными жидами двема и с помочниками своими, за рос-
казаяемъ пна хоружого в месте^ку Свинюсехъ модно кгвалътомъ загамовав- 
ши мене, шляхтича учтивоао, зсоромотивши неучтивыми словы, и подъда- 
ных пана моего, которые тые пшона везли, пошарпали и побили, и пограби
ли у мене конея шестеронадцатеро 1 2, купленыхъ за копъ деветъдесятъ гро- 
шея и за чотыри копы, возоз шестънадъцат с хомутами, з мехами з речами 
стравньшя за копъ двадъцатъ чотыри, пъшона корцы любелскихъ сто два- 
дъцатъ сосмъ, а коре^ кождыя по золотых полских два. До того, с тыми всими
подводами кгвалътовне загамовавши мя, держали дни два, а тымъ кгвалъ- 
товнымъ неправнымъ загамованъемъ и грабежомъ своимъ сомешкали ми 
рокъ, ижъ тыхъ лекгумия на час постановеныя в Казимиру выставити не 
могу.

Q што волное право // собе вперед с паномъ хоружимъ дворнымъ захо- 
вываю, и того на немъ пая моя доходити не занеха, што бы на том шкодо- 
вати мелъ».

1 Виправлено з волнасног.
2 Виправлено з шестъронадцатъро.
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А такъ я тоє соповеданъв пна Заєячковского до книг кгродских записати 
казалъ.
ЦДІЛ УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 25.— Арк. 397—398 зв. Оригінал.

№ 160

1592 р., червня 9. Луцьк.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО І ПОКАЗАННЯ
СВІДКІВ-ПРАСОЛІВ У СПРАВІ ЗА СКАРГОЮ СЕМЕНА КРУНЕВИЧА 

НА ВАЦЛАВА КРИВКОВСЬКОГО ПРО НАЇЗД НА ПЕРЕВІЗ 
ЧЕРЕЗ р. СТИР У ГНІДАВІ ПІД ЧАС ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ СОЛІ, 

ПРИВЕЗЕНОЇ з долинських і коломийських ж у п ,
НА КОМ’ЯГИ ПІНСЬКИХ КУПЦІВ І ПРО ПОБИТТЯ Й ПОРАНЕННЯ 

ПІДДАНИХ КРУНЕВИЧА, ЯКІ НАГЛЯДАЛИ ЗА ПЕРЕВОЗОМ

Року тисєча пятьсотъ деветъдесятъ второго, мца июня дєвятого дня
На врадє кгродскомъ в замъку годрскомъ Луцкомъ передо жною, Ми- 

колаемъ Вильковскимъ, буркграбимъ и наместникомъ подстароства 
лункого, постановившися сочевисто, енералъ воеводства Волынского, Києв- 
ского и Браславского Матысъ Славокгурския ку записанью до книг кгрод
ских луцких созналъ тыми словы, и ж леи:

«Року теперъ йдучого деветъдесятъ второго, мца июня дєвятого дня, 
будучи мне з ураду приданымъ на согледане кгвалътовного наехаяя на село
Гнидавское его милости пна Семена Круневича и зраненье поѣданьи его 
м и л о с т и  тивуна йлексея Лемешки, подвояского Стецка Бычуна, Васка Чен- 
ка, пивовара, и починенья немало имъ шкод сот слуги его милости пана 
Яна Харлинского, подкоморого луцкого, со/n Вацлава Кривковского и сот 
помочниковъ его, которых менили быть с килька чоловека, при немъ на тот 
час будучих з розными бронялш, воянє належачими. А такъ я, маючи при 
собе сторону людея добрых, двох шляхтичовъ пана Станислава Поликовъ- 
ского, пана Воятеха Семборского и инших немало людея добрых, а за (ока
зываньемъ пана Круневича, виделъ єсми на тивуне его милости гнидавскомъ 
на йлексею Лемеяще на правомъ уху через усю тваръ и по потылицы рану 
тятую, сокрутне шкодливую, а на плечи тежъ правомъ другая рана, теж 
тятая шкодливая, а на плечах, на руках и на хрибте ранъ битых синих, 
сокрутне шкодливых соденънадца/n, с которыхъ рая и сокрутного збитя не 
ведати, если тотъ тивуя будеть живъ. А на подвояскомъ пана Круневича 
гнидавскомъ на Стецку Бычуну на руках и на плечахъ виделъ єсми ранъ 
битых синихъ шкодливых пять. А на подданомъ гнидавскомъ на Васку Чея- 
ку, пивоваре пана Круневича, на собудвухъ руках и на плечу правомъ видед 
єсми рая синих битых шкодливых семъ. Которое збиme и зраненье свое то т
тивунъ, подъвояския и пивоваръ менили бы/72 со/72 слуги его мл. пна подко
морого лункого на яме Вацлава Кривъковъского и помочниковъ его сталое, 
такъ теж и шкод, при тол* зранеяю их имъ сталыхъ в порубанью чолъновъ, 
весел и инших речея, им починеныхъ, // на двадцат копъ грошея литовских.

А по согледанью тых зраненых подданых его милости пана Круневичо- 
выхъ, пришедши до перевозу Гнидавского над речку Жидовку, где комяги, 
прасолове и чо̂ гны стояли, передо мною, енераломъ, и при тоя стороне, 
людях добрых вышея помененых, пыталъ панъ Семенъ Круневи^ мещанъ 
места господа^ского Пиньского, которые у комяги свои соколкодесятъ чоло
века соль соm розных прасоловъ з Долины и с Коломыи с телегъ на комяги 
брали, такъ тежъ и тых усихъ прасоловъ, которые соль привезли з розных 
жупъ, абы то передо мною, енераломъ, з ураду на то посланьш, правдиве
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зезпали, яко сє тоє збите и зранєньє тивуну и подданымъ его милости пана 
Круневичовымъ со/72 слуги пана ПодкОМОрОГО лункого и помочниковъ его 
стало. Которые мещ ане пинские и прасолове-узваричи под присягою бо
ж ою , которых усих было чоловєка зо двесте, одностайне голосомъ поведили  
тыми словы, иж ъ д еи:

дня вчорашнего, мца июня сосмого дня, слуга пана подкоморого луц- 
кого ис помочниками своими, припавши з горы Гнидавское, будучи сокрут- 
не сопильш, ку перевозу, и взявши весло в руки, ничого не мовечи, заразомъ 
подданыхъ пана Семена Круневича тымъ весломъ бити и мордовати почалъ. 
А зломавши, леи, весло, до рукъ бъючи ты* подданы* пана Круневичовых, 
а добывши шабли, ранилъ колькокроть през виденье и по рука* тивона 
гнидавского пана Круневичового на име йлексея Лемешку, а иншие, дец, 
подданые гнидавъские, видечи и* быти сокрутне пъяны*, прочъ з чолъновъ 
повтекали».

Якожъ сочевисте на вряде при томъ енерале воеводства Волынского 
передо мною, Миколаемъ Вильковъскимъ, бу/жграбимъ и наместникомъ 
подстароства Лункого, панъ Семенъ Крунєви^ ставив шляхтича с повету 
Жидачевского, миля сот Долины мешкаючого, пана Дежяна Краховецкого, 
другого шляхтича с того жъ повету Жидачевского пана Ивана Стр учиненого, 
третего шляхтича ставилъ с повету Премызского пана Павла Яворъского, 
которая шляхта выше// помененые для проданья соли при телега* свои* 
приехали были, четвертого атамана его милости пана Станислава Красиц- 
кого, собозного 1 короля его милости, надеевского на име Ивана Петрико- 
вича, пятого Данила Ивановича, атамановича надеевского, шостого под- 
даного тежъ надеевского Андрея Яревича, семого тежъ подданого надеев
ского Мися Стецковича Березовича, сошого подданого надеевъекого Проко
па Стецковича Березовича, девятою Анъдрея Плешъчича з Самъборъского 
повету, чоловєка добро го. Которые вси // вышей помененые соленики, сособы 
такъ шъляхта, яко и подъданые его милости пана собозного, содноста/шьш 
голосомъ и под присягою божою поведили тыми словы, ижъ деи:

«Року тепе/? йдучого деветдесятъ второго, мца июня сосмого дня, 
кгды-смы только з солью на Гнидавє з горы ку реце Жидовце спустилисе, 
были теды при на с, кгвалътовне припадъши слуга его милости пана под
коморого луцкого ку полномъ подданы* гнидавски* ис кильку помочни
ковъ своихъ, будучи сокрутне сопилымъ, а узявши на берегу лежачое весло 
и заразомъ подданы* его милости пана Круневичовы* невинъне а сокрутъне 
тымъ весломъ побил и поранилъ, которое весло, ажъ дощенту бьючи ты* 
подданыхъ гнидавъеких, зламалъ. И мало на томъ маючи, добывши шабли, 
ранилъ через правое ухо и по собудвухъ рука* тивуна его мл. пана Круне
вича гнидавского на имя йлексея Лемешку».

. Которое сознанье того енерала воеводства Волынъского, та/с тежъ и 
сознанье ты* шляхтичовъ и подданы* его милости пана собозного короля 
его милости выше// поменены* сочевистое есть до книгъ кгродских лунких 
записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25. on. 1, спр. 42.— Арк. 32 — 33. Оригінал.

1 Пропущене слово подданого собозного.
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№ 161

1592 р ., червня 22. Луцьк.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ОБСТАВИН КОНФІСКАЦІЇ ПОПЕЛУ, 
ВИПАЛЕНОГО В ЗАУСЬКИХ ЛІСАХ КОШТОМ ЗАМОСТСЬКОГО 

КУПЦЯ ГАНУСА БАРТЛЯ, ЩО БУЛО ВИКОНАНЕ ЗА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ 
ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДИ КН. ЯНУША ОСТРОЗЬКОГО

Року тисбча пятисотъ дєвєтьдєсянг второго, мода июня 
двадъцанг второго дня
На врадє кгродскомъ в замъку годрскомъ Луцкож передо мною, Мико- 

лаемъ Вильковъскил*, буръкграбиж и наместникомъ подстароства луцкого, 
постановившися сочєвисто шляхетныи Анъдрея Храновъския, возньш пове- 
ту Луцкого, ку записанью до книгъ кгродскихъ луцъкихъ созналъ тыми 
словы, ижъ:

«Року теперешнего деветъдесятъ второго, мда июня деветьнадцатого 
дня, на жаданье Михеля Бобровича, слуги пана Ганусъ Барътля, купца 
и мєщанина замоленого, маючи при собе шляхту людей добры* пна Юзефа 
Кгощицкого а пна Миколая Клодиньского, приехалемъ до места Звягля
ясновельможного пна Костенътина, княжати йстрозского, воеводы киевъ- 
ского, маръшалъка земли Волынъское, старосты володимерского. И при-
шедши до замъку Звягельского до подъстаростего пна Анъдрея Меръвы, 
пыталемъ его, для которое причыны есть гамованьш и побраныя мопелъ
пна Ганусъ Барътля: если для мыта альбо для чого инъшого. На тотъ час 
жид Михел, мытъникъ звягельския, пришолъ и, слыиіачи тое мое иытанье, 
соповедалъсе, же дси: «Я не гамую того попелу в мыте жадномъ, бо-мъ вже 
заплату взялъ на сто лаштовъ попелу золотыхъ петънадъцать, пърето, 
дед, его гамовати не буду и не гамую, ачъ мне листъ безмытъныя слуга Га
нусъ Барътля сотъ его милости пна гетьмана коронного показалъ, в кото
ромъ листе его милое/n панъ гетъманъ пишетъ, абы былъ волей сотъ мытъ 
вшелякихъ панъ Ганусъ Бартел. // Але мне росказал княжа его мл. панъ 
воевода киевъекия, панъ моя, сотъ каждого купъца мыта брать, не дбаючи 
ничого на жадные листы». А потомъ подстаростия звягелския поведилъ, 
же дея: «Я ни маю жадного росказанья сотъ пана своего ани тежъ сотъ кня-
жати его мл., жебых мел росказати попелъ пна Барътлевъ гамовать, и не 
росказую, и есть волея сотъ его мл. княжа mu старого, але сотъ его мл кня
жати Януша, сына его мл., суть два слуги его мл. присланы Щуднова х: 
пытаяте, де, ихъ собе, для чого тотъ попелъ забирають».

А по маломъ чее того жъ дня попгкалемся на рынку з Богданомъ Коп- 
чиньскимъ, слугою его мл. княжати Януша Щуднова 1 2, которьш з нами 
до господы нашее шолъ до Яхима Нилща, мєщанина звягельского, кото
рыя тежъ соповедилъ товариша своего Ивана Жолудъка, слугу его милости
пна воеводы волынъекого, которого-мъ пыталъ, для чого бы забрали тотъ 
попелъ Гануо Барътля. Которыя передо мною вызналъ, же: «То еспг роска-
занье его милости княжати Януша йстрозского, воеводы волынъекого, пна

1 с Чуднова
2 Далі зображено два маркувальних власницьких знака у вигляді прямих і ламаних ліній, 

перетнутих під різними кутами.
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моего, котория рачилъ писати до пна Ирего Вилъкги, старосты чудновского, 
жебы вшелякие попелы, коториє йдуть з лесовъ Заускихъ через Звягелъ, 
были гамованы и побраны, а никому не выдаваны до науки и росказанья 
его княжатское мл. А панъ староста чудновския нас, слуг ero мл., // при
слалъ для забираяя таковых попелос, и которые есмо забрали, тых до шопы 
вложили и по селах ero княжатьское мл. старого заповед учинили есмо, 
абы тыхъ попелос подданые его мл. до Коръца не сотвозили, а што еще во
зить будуть альбо привезуть, теды будел* забират. Прето, дея, не меяте
нам за зле, мусимъ чинити досыт писанью и росказанью его мл. пна 
своего»а.

Што все сотъ тых слуг выслухасши, пошолеж с тою менованою шляхтою 
до шопы для соглєдаяя того попелу, которого-мъ нашолъ нєпораднє складе
ного, содны бочъки порубаные, другие порозсыпаные. И виделомъ такие 
ма/жги два 2 на каждоя бочъце наверъху, а третия маръкгъ на дне — под
кова паленая.

При бытности тыхъ же слугъ его милости пна Януша, воеводы волынъ-
ского, мною, вознымъ, тотъ менованыя слуга пна Ганусъ Бартлевъ 
сосветъчилъ, ижъ тотъ попелъ естъ его власныя, которыя забрали. А его, 
дея, милость княжа Янушъ, воевода волыяския, ни маючи жадное причины
до пна Ганусъ Барътля, ани не естъ ничого винея его мл., а хочъ бы былъ 
што винея панъ Ганус Барътель, теды естъ добре соселыя тутъ в Короне 
Польскоя и готовъ бы се былъ усправедливить его княжатскоя милости 
во всемъ. Але его мл., наславши // слуги свои Щуднова до Звягля, на добро- 
волноя дорозе загамовали фуръманы, коториє до Коръца з лесовъ попелъ 
везли, кгвалътовне до шопъ побрали и сотъ каждого фуръмана сотъ возу 
мыто выбирали по грошу, и другие попелы по селах княжати его милости 
старого подданымъ заповедали, жебы их до Коръца не сотвозиля, коториє 
еще з лесовъ повезуть, собецаля их забирать и препуститъ не хочуть. Кото- 
рых попеловъ в шопе лаштовъ сосмънадцать, а по селах и по дорогах поки- 
неных лаштовъ сорокъ и два соповедано. До того еще, дея, поташу лаштовъ 
петъдесятъ в будах, на коториє попелы вси форъманы понаямовано, запла
чено и послано. Прето жъ кгвалътовное тых попеловъ забранье сотъ его мл.
пна воеводы волынского естъ мною сосветъчоно, ижъ панъ Ганус Барътель 
мелъ контрактъ на попел с купцами зо Къданьска, которьш ся собликговалъ
3-на светыя Доминикъ-3 , близко пришлыя яръмарокъ Кгданьския, ве 
Кгданску выставить. А ижъ его не може выставить для загамованья и за- 
бранья и ку великоя шкоде и утрате, и со кредить у купъцовъ кгданьскихъ 
прияде, прето шацуе собе шкоды, утраты, наклады на тридъцат тисячея 
золотых польских, а кредит у купцовъ не преплачоныя, которых то шкод, 
утрат, накладовъ панъ Ганус Бартер хочєт шукат на княжати єго мл. 
воєводє волыяскож инъ форо колшєтєяти.

Што-л*, дєя, то все видєл и сот тых помененых сособ слышал».
Которое сочєвистоє сознаяє возного ест до книг кгродских лунких за

писано.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 42.— Арк. 115 — 117. Оригінал. З 4

З -Ч 4 серпня

8 9 - 3 3 9 3 225



№ 162

1592: р .} вересня 28. Луцьк.— СКАРГА КУПЦІВ 13' МОГИЛЬОВА, 
ВІТЕБСЬКА, СЛУЦЬКА, МІНСЬКА, ПІНСЬКА І ВІЛЬНО, 

ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВОЗНОГО, НА ДЕРЖАВЦЮ 
МИТ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ЯНА ХАРЛИНСЬКОГО 

ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА З ЇХНІХ ТОВАРІВ,
ВЕЗЕНИХ НА ЛУЦЬКИЙ ЯРМАРОК0,

Року тисєча пятсот дєветдєсят второго, мода сєятєбра
двадцат сосмого дня
Приходили на вряд кгродския в замокъ господа/юкия Лу^кия до мене, 

Щасного Кгалєзского, подстаростєго лункого, ставши сочєвисто, всѣ купцы 
могилевъские, слу^киє, витебъские, видненъские и мѣнъскѣе, соповедаяе 
чинили тыми словы, иж:

«Мы, вєдаючи со водностяхъ, сот королей нх млсти // мѣсту тутошнему 
Луцкому на я/?ма/жи наданыя, на которые ярмарки завсегды есмо тутъ ез- 
дчали, мыта волыяского cod жадныя товаровъ николи никому не давывадя. 
А тєпє/?, кгды есмо на ярмарокъ тут до Луцка ехали, прибыли есмо содны 
рекою Стыромъ под село Трашѣ, а другие дорогою до Дубровицы, то пакъ 
его мд. панъ Янъ Ха/?лияския, подкомория луцъкия, державца мытъ землѣ 
Волынъское, загамовавши насъ, пиячуковъ и случая, у Гварышохъ три 
дни, которому муседя есмо поневоли мыто якоесъ новое волыяское кож- 
дыя сот товару своего по полугрошу сот казедое копы дали г. А мы, моги-
левцы и никоторые случане, в Дубровици его млсти пну Харлинъскому 
также сот коадое копы по полугрошку мусєли есмо дати».

И просидя со возного на списаяе тыя всѣ* шкод своия. Я имъ придалъ 
возного енерала Фронъца Бромирского, которыя возныя енералъ ставши 
сочевивто, ку записованъю до книгъ созналъ тыми словы, и ж:

«Сегодня за приданъемъ ваяшостя врядовымъ былемъ на потребе куп
цовъ могилевския, слу^кия, витебския, виленъскихъ и мѣнъскихъ тут 
в Лу^ку. Теды могилевци на яме Сафонъ, Васко, Паятелея, Клишко, // 
Филипъ, Зо^ко, Богданъ, Уласъ, £2медянъ, Козма Крычовецъ, Иванъ, Зе- 
новъ 1 2 *, Qhhcko, Федо/7, Василея, Степанъ, Левонъ, Жданъ, Я^ко, Йсѣя, 
Ходко, Михаяло, Федор, Артемъ, Козма, Захаря а Хинъко, тые всѣ пове- 
дили, же: «Бодшея, нижли триста золотыя подския якогосъ волыяского 3
его мд. пну Яну Ха/ллияскому, подкоморому луцъкому, мусели, дея, есъмо 
дати». А Аядрѣ [!] Бабъка, могилєвє^ же, соповєдад, же: «Єго ж мд. пая 
Хаувлияския взяд и пограбид былъ у мене возовъ чотыри с товаромъ, тут  
до замку Луцкого не выпустид, а ж, розвезавши киты моѣ, взяд у мене со- 
болєя праве добрыхъ пятдесят и два, сопанеч пар пят, а юятея пар десетъ,
што мне коштуетъ копъ подтораста rpuieu литовъскихъ». Купцы витебъские 
Иванъ Цло^ковичъ а Явая Вовъкъ соповедали, и ж его мд. паяу Харлин- 
скому над права и водности мусели дати мыта шубку бєлинюю, хутро заячеє 
и rpuieu готовыя золотыя. Купъцы мещане слуцъкие поведили, йстапъ Ро
манович, Федко, Данило, Василея, Петръ Мьідникъ, Ма/жо Железкович, 
Игнатъ Юшковичъ, Степанъ Юшковичъ, йстапъ Кривуля, ПрохЪр Тиш- 
ковичъ, Свсѣя, Ивая Протопоповичъ, Яуко Васидевич, Пилия йнискович, 
Федко Павлович, // Гришко Пиячикевич, ймедянъ Почияковичъ, Ивая Са-

1 дати
2 Зенонъ [?]
8 Пропущене слово мыта,
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Вид Кракова. Гравюра XVI ст.

моты я, Жданъ Шибика, Федко Баби^, Денис Куяшѣу?, йстапъ £2дереяковичъ,
Васко Пияковичъ, побѣдили, же его мл. пну Ха/?линъскому мусели мыта 
дати гршеи литовъскихъ копъ тисечу. Купцы вилневские Ивая Зубелъ,
Данило Водовозови^, Григорея а Левъ Мамоничи поведиля, же пну Хар- 
лияскому мусели мыта дати копъ триста гршеи литовскихъ. Kynet{ меща-
нинъ мѣнъския 4 поведил, и ж далъ мыта пну Ха/?лияскому золотыя пол- 
ския сорокъ».

А та/с я тое соповедаяе и сознаяє возного до книгъ кгродскихъ луцкнх 
записати казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 42.— Арк. 397 зв .— 399. Оригінал.

№ 163

1592 р., вересня ЗО. Луцьк.— ЗАЯВА КРАКІВСЬКОГО КУПЦЯ 
ЯНА ПАНКАРТА ПРО НЕЗАКОННЕ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ 

ЗА ВИМОГОЮ ЛЬВІВСЬКИХ КУПЦІВ НА ВСІ ТОВАРИ, ПРИВЕЗЕНІ 
НА ЛУЦЬКИЙ ЯРМАРОК КРАКІВСЬКИМИ КУПЦЯМИ

Року тисєча пя/псот дєвє/пдєсять второго, мсца сєятєбра 
тридцятого дня
Пришєдши на вряд кгродския Лу^кия перед мене, Миколая Вилков-

ского, бу/жграбєго замку Луцкого, а на тот часъ будучого на мєстцу пна 
Щасъного Кгалєзкого, подстаростєго луцкого, пая Яя Паякартъ, мєщания 
и купец краковъския, имєнєж свонм и всѣхъ мещанъ и купцовъ места Кра- 
ковского, которые были на я/ша/ж-у- Лу^кож 1_на денъ светого Семена, 
свята руського-1 , в року теперешни^ тисеча пя/псотъ деве/тгдеся/п вторимъ, 
собтяжливе жаловалъ и сведчился на мещая лвовъския,

которые, приехавши тут на яръмарокъ Лу^кия, арестовали на вряде 
кгродскож Яуцком нас, всѣя мещая и куяцов краковския, абы есмо, на яр
марку Луцкомъ волньш того никгды не бывало, не торговали. И кгды есмо 
ся з ними правне на вряде кгродскож Луцком, кгдє нас арестовали, роспи- 
рати хотели, сони не станули, а и ж его мл. пая староста лу^кия, его мл. вел-

8 *

4 Ім'я пропущене. 
1—1 1 вересня

227



моэ/еныя пая Алексаядер Семашко на Хопкове, кашталянъ брасласския,
староста луцкий, и по сотехаяю его за пилнос/шо ншою пая Щасныя Кгалез- 
ския, подстаростия луфсия, с того аресту волны* учинили. На чомъ мы шко-
дуемо за такими арестами сот пновъ лвовяя на дсет [!] тисечея золоты* 
полски*.

А так я тое сосведчеяе пна Яна Пиякарта именеж его и именеж вси* куя- 
цос и мещая краковъски*, на ярмарку тепер в Луцку будучи*, до книг кгрод- 
ски* луцки* записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 42.— Арк. 409 — 409зв. Оригінал.

№ 164

1594 р., березня 12. Володимир.— ЗАЯВА ВІД ІМЕНІ 
КН. ГРИГОРІЯ САНГУШКА ПРО ЗАХОПЛЕННЯ ЮРІЄМ ОВЛОЧИМСЬКИМ 

ХМЕЛЮ, ПРИВЕЗЕНОГО НА ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ЯРМАРОК 
ПІДДАНИМ САНГУШКА, МІЩАНИНОМ 3 м. КАМЕНЯ 

РОМАНОМ МИТУРЧИЧЕМ

Року 94, мсца марца второгонадцат дня
На врядє в зажку гсдръскож Володимєрскомь передо мною, Фєдорож 

Загоровьскиж, подстаростиж володимєрьскиж, служебни/с его мл. кнжатя 
Григоря Саякгушка Кошєрского пая Вояна Порядьни^ Засчитосския имє-
нєж кнжати его мл., пна своего, соповєдал, и ж лей:

року тєпєрєшнєго тисєча аяпгсот дєвє/пдєся/п четвертого, мсца марца
первого дня // подъданыя кнжатя его мл. Кошєрского с Каменя мєсчания 
камєяския Ромая Митурчи^ тут до Володимєра на ярмаркь приехал был, 
маючи яко чоловѣкь купєпкия хмелю на продажу килка ваятуховь. То пак

'Ѵ / 'Ч ^

того дня вышея помєнєного, довєдавшисє и напытавши того пожданого кнжа
ти его мл. въ ярмарокъ на торгу, на рыяку, пая Юрєя йвлочижския бєз-
виянє а кгвалтовне у того пожданого кнжати Кошєрского вышея помєнєного 
кони, возы, хомуты и хмель з ваятухами забрал и пограбил. А потож кони, во
зы и хомуты и троха хмелю, состато/с, вернулъ, а полтора ваятуха хмелю забрав 
и \  пограбивши, на пожитокь своя собернулъ. Которыя, дєя, хмєл того пож
даного, оная полтора ваятуха, через пна йвлочижского пограбленая, кошто- 
вал его тридцат золоты* полски*, чиж, дєя, пая йвлочижския у вины, за 
грабеэ/е в праве посполитож сописаные, попал.

Q што хотечи правож чинитя, просил, абы тое соповєдаяе его до книг 
записано было.

Што я записатя казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. l f спр. 27.=* Арк. 187=*187зв. Оригінал.

1 Повторене двічі.
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№ 165

1595 р ., травня 14. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО
ПРО ДОДАТКОВІ УМОВИ, ПОСТАВЛЕНІ МАРТИНОМ ПРУСИНОВСЬКИМ 

КН. ГАННІ ПОРИЦЬКІЙ, ЩОДО ОБМІРУ ЗБІЖ Ж Я,
ЗАКОНТРАКТОВАНОГО НА ПОСТАВКУ ДО КОРИТНИЦІ ДЛЯ СПЛАВУ

Року дєвєтьдєсять пятого, мода мая чотирнадцятого дня
Передо мъною, Алекъсанъдромъ Словиньскимъ, будучимъ на местъцу 

его милости пана Федора Загоровъского, подстаростего володимеръского, 
ставши сочевисто, возьньш енералъ воеводъства Волыньского шляхетньш 
Щасньш Жлобоцъкии ку записанью до книгъ кгродъских вызналъ тыми 
словы, ижъ:

«За приданьемъ врадовымъ року теперъ йдучого тисеча пятьсотъ де-
вєтьдєся/n пятого, мода мая третего дня езьдилъ есми на справу и потъребу 
ее милости кнегини Алекъсанъдровое зє Збаража Поридъкое, кнегини Ганъ-
ны з Баворова. Яко ж того дня менованого, потъкавшы есми его милостъ 
пана Марътина Прусиновского, едучого дорогою с Корытницы до Городъла, 
в бору именемъ ее милости кнегини Поридъкое пыталомъ его милость пана 
Прусиновского, если же тое збожъе, жито и пшеницу, которую у ее милости 
сторъговалъ на меру Сокалскую, // то есть жита корець по петидесятъ гро
шей польскихъ, а пъшеници — по копе грошей литовъскихъ, и не мелъ 
того збожъя зъ шпихлеру брать, ажъ бы ее милость гроши все сполъна за 
него содъдалъ, брати будеть альбо не?

Теды его милость панъ Прусиновсюш на тое пытанье мне, возьному 
енералови, сотъказалъ тыми словы, ижъ: «Если ее милость кнегини По- 
рицькая жито на меру Володимеръскую, а пъшениды на меру Сокальскую 
тутъ до Корытъницы пришлетъ, теды я сотъ ее милости тое збожье придму».

Которое жъ то сознанье возьного Щасного Злобо^кого до книгъ кгродъ- 
скихъ володимеръскихъ есть записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 28.— Арк. 414 зв .— 415. Оригінал.

№ 166

1598 р., лютого 3. Володимир.—  ПОЗОВ АДАМУ БУРКАЦЬКОМУ 
ДО ВОЛОДИМИРСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО СУДУ У СПРАВІ 

ЗА СКАРГОЮ АНДРІЯ ПАВЛОВСЬКОГО ПРО НЕВІДШКОДУВАННЯ 
ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ВНАСЛІДОК ОБРАХУНКУ ПРОДАНОГО 

ЙОМУ БУРКАЦЬКИМ ЖИТА НЕ БЕРЕСТЕЦЬКОЮ, ЯК БУЛО 
ОБУМОВЛЕНО В КОНТРАКТІ, А МЕНШОЮ ЛОКАЦЬКОЮ МІРОЮ

Жикгимонт Тр&тки etc.
Урожоному Адаму Бу/жа^кому з особы и зо всих добръ твои*, гдє кол- 

векъ в паньствах наших маючих.
Приказуемъ, абы єси // перед судом нашил* зежскил* Володимерскимъ 

на роки зел*ские володимерскиє, которые в року тепер идучол* тисеча пят- 
сот дєве/пдеся/л девятое 1-во трох недєлях по Трох Кролях-1 судитисе 
почнуть и со/шіравоватисе маю/п, на жалобу и празноє попираяе урожоного 
Анъдрея Павлозского сам сочевисто яко на року завитсш ку праву сталъ 
и в то м се ему усправедливилъ. Которьш тебе сил* позвол* позываеть со то, и ж:

1 1 6—27 січня
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ты року и д на , в записе менованого, продал есы ему жита мац семъсот  
тридцат и семъ на меру Берестецькую, а ижъ меры Бересте^кое на тот  
часъ, кгды тое жито у Березцах сотдавано, не было, тогды есы ему давал
деветь ълац локацъкихъ за сосмъ бересте^кихъ и въпевнялез в том  пна 
Пазловского, же тая мера, девет мац лока^ких, сосмъ бересте^скихъ вы
нести мела. А кгды пая Пазлозския на том перестати не хотел, розумеючи 
то шкодою своею быти, тогды ты ему далъ на себе листъ, доброволньш запис: 
своя, ижъ кгды се соя зе Кгъдаяска вернути мел, же тые меры перемерыти, 
а ест ли бы чого жита до меры Березте^кое не доставало, пораховазши, сот- 
дати и заплатити, яко тот  запис ширся в собе собмазляет. То пая пая Паз
лозския, кгды зе Кгъдаяска приехал, тебе упоминал приятелскиж обычаемъ, 
абы еси, тую меру перемеризши, што бы жита не доставало, ему сотдати. 
Ты, дея, яко тое меры перемерыти Берєсте^кое, тая и то го жита ему сот
дати не хотелъ. А кгды соя меру Лока^кую з Бересте^кою змерыл, тогды 
ему не доставало жита мацъ тридцати и чотырохъ бересте^кихъ, в чол* соя 
собе шкоды быти менит за несодданьеж того жита пят сот  золотыхъ полских.

А такъ панъ Пазлозския со несотдаяе того жита и со шкоду сим  позвомъ 
позываеть, яко то тобе на року припалож ширея и достато^нея словы выве
дено и оказано будет.

Писанъ у Володимеры, року тисеча пят сот  деветдесят сосмого, мзца >—/
декабра девятого дня.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 27, on. 1, спр. 11.— Арк. 441 зв .— 442. Засвідчена копія.

№ 167

1599 р., вересня ЗО. Володимир.— ЗАЯВА КРАКІВСЬКИХ 
КУПЦІВ ЗРАЙЛА І ІЗАЙЯША ІЗАЙЯШОВИЧІВ 

ПРО НАПАД НА НИХ НА ШЛЯХУ ПІД ВОЛОДИМИРОМ 
І ПОГРАБУВАННЯ КОШТОВНОСТЕЙ ТА ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС

Року 99, мсца сєятєбра тридцатого дня
Пришєдши на зряд кгродския в замок гсдрския Володимє/?ския до мене,

Григоря Пбуха Вощатияского, на мєстцу его мл. кнзя Матуша Збаразского, 
столника києзского, подстаростего володимє/?ского будучого, жидове мєста 
его кр. мл. Кракозского на ямє Зраил Изаияшевичъ з братом своим Изаяя- 
шол* плачливе и вєликособтяжливе жаловали и соповедалисє в тые слова, // 
и ж дєя:

«Будучи нан у Лу^ку для потребь нших на ярмарку, и кгды есмо 
з Луцка тут до Володимєра приехали и, змєягказши через дєя для свят 
у приятеля своего, жида тутошнєго Якуба Длукгачєвича, знову назад до
дому своего до Кракова дня сєгоднишнєго, на датє вышея — писаного \
сєятєбра тридцато го в четвергъ, праве скоро дня 1 почало, рушилисє, и 
дорогою доброволною, которая идєт з Володимєра до Новосєлоя, яко люде 
спокояные, никому ничого не вияньїє, безпечне єхали, и скоро з мєста вы- 
ехали, то пак не вєдати — хто и якое коядыции чоловє/с, самовто/?, которого 
ач есмо не познали, одная такого стану и кожплєксии ест: сод єн зросту вє- 
ликия, бялокуроватыя, бороду по-ческу пристрыгает, а другая не ба/?зо 
вєликия, молодыя, толко што се усь ему высыпатя почал, пробачивши бо-

г Правлено,
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язнъ божую и срокгост права посполитого, протизко таковьш розбояникол*, 
ПО' дорогая злб и покутнє розбиячиж, уфалєного, ввірвавшися з мєста Воло
дя. з о^ужгм, з сагайдаками, с полгаками и прибєгши, и нагонивши нас, 
люд єя спокойныя, ничого и м нє вияныя, зараз с полгакоз стреливши и сок- 
ри/с учинивши, до нас сє порвали, талоке нас ожрутнє а н є л и т о с т и в є  били,
мордовали, сот возоз сотогнали и маєтност, убозство ншє все, што содно 
колвє/с в возе было, побравши и полупивши, нє вєдати гдє поєхали.

А мєновитє што при том розбою свогм у нас взяли и злупили, то єст: 
скрьінє/с двє, порвавши и до запусту Новосєлєркого сотнєсши, розлупали, 
которые п оти , кгды вжє до мєста дано знати, на тыя мєстцая розлупаньїє 
знашли, в которыя скрыякая взяли напрод клєянотозтри: в одном былока- 
мєния рубинос чтыри, шмаркговъ два и пєрєл килка, в другою — диамєя- 
тоз пят и пєрєл коштовних три, // в трєтєж дєямєятоз чєския килка, манєлє, 
в которыя было камєнєя рубиноз сосмь и пєрєл шєснадцат, пєрстєякоз дє- 
сєт  с камеями дорогими, то єст з диямєятами, рубинами и шмаракгами, 
пєрстєякоз зас чотыри, соденъ с перлами, два з гербами жидозскими, а чет
вертыя ообручо/с, манєлє срєбрньїя пят пар, лыжо/с срєбрньїя п о з л о т и с т ы я  
чтыри, а нєпозлотистьія двє, кубо/с срєбрньш увєс позлотистьш з накрывкою, 
пуяталоз старые, которые важили золотыя чирвоныя тридцєт, готовыя 
пнзєя двєстє шєсдєсят золотыя полския, пєрєл лотоз килка, соболєз сгм- 
дєсят, мухояру бурнагпного полштуки.

Которые, дєя, то злочияцы, розбивши нас и ТЬІЄ ВЬІШЄЯ помєнєньїє речи 
вси побравши, нє вєдати гдє поєхали»...2

И просили помєнєньїє жидовє, абы тоє соповєдаяє и жалоба ия, и воз
ного сознаяє до книг кгродския володямєрския было записано.

Што я записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 32.— Арк. 513 зв .— 515. Оригінал.

№ 168

1600 р.. березня 11. Володимир.— ЗАЯВА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО
КУПЦЯ КІРІСОРА ГОЛУБОВИЧА ПРО ВІДМОВУ МИЛЯНОВИЦЬКОГО 

І КОВЕЛЬСЬКОГО ПІДСТАРОСТИ ТА КОВЕЛЬСЬКОГО ЛЕНДВІЙТА 
ВЧИНИТИ ПРАВОСУДДЯ НАД КОВЕЛЬСЬКИМ МІЩАНИНОМ м о ш к о м  
ІЗААКОВИЧЕМ, ЯКИЙ НЕ РОЗРАХУВАВСЯ ЗА ПАРТІЮ ВОЛІВ, ВЗЯТИХ 

У ПОЗИВАЧА В БОРГ НА ЯРМАРКУ В КАМ’ЯНЦІ-СТРУМИЛОВІЙ

Року 1600, мсца мар да пєрвогонадцать дня
До уряду книг мнинєшния * 1 кгродския володимєрския и перед мене, 

Григоря Q6yxa Вощатияского, намєстника подстароства володимєрского, 
собличьнє пришєдши, шляхєтньш Якуб Камєяския и Киркор, сын власньш
шляхетного пна Якуба Голубовича, купца сормєнина, мєщанина камєнєць- 
кого, своюю и помєнєного Якуба, сотца своєго, имєнєж соповєдалсє и про- 
тєстовал жалобливє напротивко шляхетному Бєнєдиктови Стоцкому, под- 
старостєму, справцы и дозорци мєстєчка Милянови^ и сєл Порыдуб, до ста
роства Ковєлского належачих, в которож сели помененомъ Порыдубая // 
тот то Киркор нєвєрного Мошка Изааковича, жида, мєщанина ковєл
ского, яко власного должника и здраяцу своєго угонивши и соного 
з очъю нє спустивши, жадал и просил водлуг права посполитого, корояного 
и гостияного, яко здраяцу своєго, справедливости. Которыя взявши на 
долгъ певную личбу воловъ за суму золотыя пятсотъ и двадцат полския,

2 Опущене свідчення возного про огляд ран потерпілих.
1 нинєшнид;
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не дбаючи ничого на собовязо/с церокграфу, власною рукою своєю подписа- 
ного, зъехал и утюкъ з ярмарку Стромиловы Каменки, с которого заразомъ 
такъ, яко церокграфъ озпевает, мял се ставит до Каменца-Подолского и 
таж долгъ помененьш, золотые пятсот и двадцат полских, мел заплатиш 
и унститсе буд сынови, буд сотцу. А иж того то здраицу и длужника Мошка, 
жида, обывателя и мещанина ковелского, помененьш Кирко/? та/с саж, я/с 
и през иншие посланцы отца своего шукал чао немалый близко лет трех 
по мистетеах и селах розмаитых, тогды за здаренемъ бозкиж и пилноотю 
своею налязлъ его в старостве Ковелскимъ, в сели Порыдубах, до того старо
ства належачое, которого села помененьш Сто^кин ест справцею и дозор- 
цею. Вшак же ач се его усилне просило, напоминало, абы того жида Мошка 
ковелского яко власного здраицу и должника выдал або ero до везеня своего 
принял, албо теж што правного учинил, не хотел, навет и возного Щасного, 
єнєрала коронного з Мациева, который се был зеднал для чиненя протеста- 
ции албо арешту на того то Мошка, яко ж его арештовал при помененьш 
Стоцкиж, собрушилсе и заказал, абы до кгроду Володнмерского на зезнане 
не ездил тот то вышъпомененьш возньш.

На которое учинене справедливости’ албо выдане того Мошка, долж
ника, тот то Киркоръ указал церокграфъ власнои руки Мошковой, хотечи 
довести, и готов был ведлуг поступку правного, яко то власньш Мошкоз
церокграфъ, до того и лист сведе^ства их мл. пнов радцов каменецких автен- 
тыце показал тому то Стоцкому, которые то в собе мели и свитчили, же 
певне, истотнетоттоМошко, ковєлскии жид, в Порыдубахъ през Киркора 
застаньш и налезеньш, зостал винен долгу певного за волы, пятсот и двад-
цет золотых полских, пну Якубови и сынови его Киркерови. На тые до
воды достатечные, так же тгж 2~на далеко-2 дороги, шкоды, утраты и его 
мешканя, для незаплаченя сумы и закладу през того то Мошка поднятые 
и подпалые, до юго и на усилные прозбы и жаданя того то Киркора не 
дбаючи ничого, помененьш Столкни з нисчимъ его сотправил ку згарди права
посполито го и справедливости стое.

Не могучи таж ничого ускурат ани справедливости нежненшое содер- 
жат, бавечисе килка часов у т о го  то  С т о о к о г о  такъ в Миляновичахъ, мистеч- 
ку, якъ и в сели Порыдубах, до староства Ковелского належачих, яхал з 
великиж жалемъ сот того то Стоокого до Ковля, соповедаючисе и протестую-
чисе 3 перед его мл. пнож Пресмы^киж, подстаростиж ковелскимъ, яко пе
ред тьш, которьш усиж староствож Ковелскиж рядит и завѣдует, же-ж 
справедливости жадное тот то Столкни учинит не хотел, а просечи за дово- 
дож, // абы сон самъ яко уряд и подстаростип ковелскии, на местцу велмож-
ного пна пна Андрия.Фирлея з Дожбровице, кашталяна радомского, старо
сту ковелского будучи, по того жида посла л, соно го яко власного должника 
и здраицу, которьш з петмасты и двадцати золотых полских з Спромиловы 4 
Каменки зъ ярмарку сот лет меншъ албо болшъ трех, яко ширеи церокграфъ 
его сопевает, зьехал, утеклъ, выдал албо справедливое/?! повинную учинил. 
Которьш учинит не хотел, толко то мовил, же: «Важ то признаж пред его
мл. пнож своиж, же есте были на справедливости».

йповєдалсе теж помененьш Киркоръ перед Лаврикож, лантвонтож 
миста Ковелского, и пред иншими мещаны ковелскими, же ему в старостве 
Ковелскомъ справедливости не учинено. Вшак же ему выпису жадного

2—2 на далєкост
3 Літера п правлена.
4 Стромиловы
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пан подстаростип и рапцє мѣста Ковєлского выдат не хотєли стороны сосвят- 
чєня перед ними.

Q которое нєучинєнє справедливости, заплачене сумы, также со шкоды, 
которыя собе актор на тисечу золотыя полския шацуєт, соферуючисе в тон 
справє так з мещаны ковєлскими, яко с тьш, которые справедливости не 
учинили, на кождом мевтцу правое чинипг и лекарствъ вшелякия заживат 
та/с правне, яко и неправнє дотул, а ж тая сума и шкоды вси сот того то Мош
ка нагорожоны будут.

Уряд кгродскин Володимєрскин зєзнал, же лист пнов раде^ каменец- 
кия и церокграфъ, сот того то Мошка, жида, на долгъ золотыя nemcom и
двадцат полския помененому пну Якубу и сыну его, яко се тые то сособы 
на вряде с тьш декляровали, же тот власныи сот того Мошка, жида, данын,
видел автентыце, которьш листож пнве ранцы светчили, же правдиве Мош
ко, жид ковелскин, зостал винен долгу певного, золотыя пятсотъ и двадцатъ 
полския, помененому Якубови и сынови его Киркеровп.

Которое соповедане, жалоба и сосветчене, яко се з листу видило и до- 
статочне зрозумѣло, уряд с повинности своен яко иоближшии староства 
Ковелского на прозбу помененого Якуба Каменского и Киркора принял 
и до книг кгродския володимерския записат казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 33.— Арк. 55—56. Оригінал.

№  169

1602 р ., березня 5. Володимир.— ЗАЯВА  ГРИГОРІЯ БУДЗИНСЬКОГО, 
ФАКТОРА ЛАВРІНА ДРЕВИНСЬКОГО, ПРО ОГЛЯД НИМ 

В УСТИЛУЗІ НЕПРИДАТНОЇ ДЛЯ СПЛАВУ ЗБІЖ Ж Я ШКУТИ, 
ПРОДАНОЇ ДРЕВИНСЬКОМУ ЯНОМ СЕННИЦЬКИМ

Року тисєча шєстсоть второго, мца марца пятого дня 
На вряде кгродскомъ в зажку его кр. мл. передо жною, Григоремъ 

йбухож Вощатинскиж, наместникомъ подстароства володимєрского, ставши
сочєвисто служебникъ и фактор єго мвт. пна Лаврина Древинского урожо- 
нын Григорен Будзинскин имєнєж пна своего жаловал и соповєдал на єго 
мвт. пна Яна Сенницкого, старосту тарнокгурского, со то, и ж:

«Ero мвт. пань Сєнницкин, спродавши пну моєму шкуту на бєндюзє 
Устилозскомъ, которую яко збудовал толко лет шестъ, праве добрую, нє- 
спорохнялую и до спущаня збожа до Кгданска готовую, зо всими потребами 
и убєро ж, до нєє належачий, сописалсє сотдати само му его м cm, або факто- 
рови єго мст, з листом, записож єго, а хто бы се 1 на час и ден нижєн помє-
ненын ку сотбираню єе показал, то єсть в сєж року шєстьсот второж, мвца
марца четвертого дня, 1 2~яко со том-2 ширен на листе, записе его мст., сопи
сано и доложоно. То пакъ єго мст. пан мон, пан Дрєвинскип, злєцити рачил
мне тую шкуту 3 сот его мст. пна.старосты сотобрати и лист, запив єго мвт., 
вернути.

На которьш же то дней4 и чав, кгды-ж я тоє шкуть/5 сотбирати ставил- 
сє, теды ми слуга єго мт. пана старостин указал шкуту, на берези лежачую

1 Дописано над рядком.
2—2 Текст правлений.
3 Виправлено з шкоду.
4 ден
5 Виправлено з шкоды.

233



под шпихлѣрами, поведаючи, и ж леи: «Тая есть шкута, которую па н мои
росказал єго мт. пну Дрєвинскому, пну в. м., сотдати». Н ижли я, бачєчи, 
же тая шкута єсть ба/?зо старая и спрохлялая, которое яко збудована быти 
можє/72 болшєд дванадъдати 6 летъ, которая, и ж зле поставлена была на воде, 
и кгды у великие морозы вода 7 упала у Бугу, теды тая шкута головою на 
берези стояла и та/с зламалася упол, же врєкги поламалися, и для того на 
берег вытягнена и знову єє всю направую/гг. Чого кгды-ж ся припатровал 
то и роботе, теды-ж то видил, же вси врєкги погнили и те/тгици, и бражници, 
же згола жадною мѣрою такъ 8 для спрохълялости и старости своее, яко и 
для того, же вся зламалася впол, и хотъ же ее знову направуюту пред се 
на пги пусти ти збо жя небезпечно, бо лєдво в третєє врєкгу тєртица гвоз- 
дож держитъ, такъ згнила 9. Якож и других шипров приводилож до тое шку- 
ты, которые повєдили, же вони тую шкуту знають болшєд, нижли 7 сод 
двадъцати лѣт, и жадною мѣрою на нш  пускати збожя не можетъ, бо вся
згнила и зламалася 10, а нинащо не єсть згожа, и не вєдлє запису пну моєму 
со/ті его мт. дѣетсе, ани шкуты доброе 11 нєпорохнялоє пану моєму єго 
мсш. пан староста сотдаєт.

Зачиж до шкод пна моего привєл, которых я шацую на чотыры тисечи 
золотых полскихъ».

Яко ж просилъ со 11_придаяъе возного на согледанъе тое шкуты згнилоє,
А такъ-11 возного ему на то давши, тое соповєдаяє єго до книг записати 

єсми казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 34 .— Арк. 165 зв .— 166 зв. Оригінал.

№  170

1602 р., березня 8. Володимир.— СКАРГА ВИСОЦЬКОГО 
МІЩАНИНА ТОМИЛА ОЛЬХОВИКИ НА ВОЛИНСЬКОГО ПОБОРЦЮ 

ЛАВРІНА ДРЕВИНСЬКОГО ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА 
З БОЧКОВОЇ РИБИ, ПРИВЕЗЕНОЇ НА ПРОДАЖ ДО ВОЛОДИМИРА 

З МАЄТКІВ КН. ІВАНА СОЛОМЕРЕЦЬКОГО

Року тисєча иігстсот второго, мода марца сосмого дня 
На врядє кгродскомъ в зажку господарскомъ Володимерьскомъ пере

до мною, Матушомъ Збаразскиж, столникож киезскиж, подъстаростиж воло-
димєуоскиж, постановившися сочєвисто, подъданьш его мст. кнзя Ивана 
Соломєрє^кого, мєщания з Высоцка Томило йлховика соповедал и светъ-
чился на его мст пана Лаврина Древинского, поборду волыньского, в тые 
слова, иж:

«Будучи я посланьш сотъ его мст. пана своего, его мст. князя Ивана
Соломерецкого, шри рыбах его власныхь бочковых з листож его -мст. без- 
мы/72ныж тутъ, на ярмаркь до Володимера, и кгды-ж туть до Володимера

^~ч_/

приехал, его мст. пань Лаврьш Древиньскид дня пятого мода марца, в сеж же 
року тисєча шестьсотъ второмъ, не дъбаючи ничого на то/n листъ безмытъ- 
ны/2 , взял тутъ в мєстє Володимерьскомъ // мыта бочку рыбъ солояных,

6 Виправлено з двададъцати.
7 Правлено.
8 Виправлено з як.
9 Літера г вписана іншим чорнилом.
10 Виправлено з змалася.
11—11 Дописано іншим чорнилом між рядками.
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щукь головные, власних єго мcm., которая коштовала тридъцат и пят 
золотых полскихь, яко иные по тому продавал».

При котород протєстацьіи своєд помєнєньш подъданьш єгомст. князя
Соломєрского 1 и лист тот безмытъньш, менячи пна своего, передо мъною 
на врядє показавши, просил, абы тое соповєдане его до книг принято и за
писано было.

Што я, принявши, до книг кгродъскихь володимє/тскихь записати єсми 
казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві,— Ф. 28, on. 1, спр. 34.— Арк. 179— 179 зв. Оригінал.

№  171

1602 р., травня 14. Володимир — С К А Р Г А  М А Р Т И Н А  Ш Е Н Я В С Ь К О Г О  
Н А  ВО Л О Д И М И РС ЬК О ГО  М И Т Н И К А  Ю СКА А Б РА М О В И Ч А  

П РО  Н Е З А К О Н Н Е  С Т Я Г Н Е Н Н Я  М И ТА  З  В О Л ІВ  С К А Р Ж Н И К А .
П ІД  ЧАС ЇХ  П Е Р Е Г О Н У  Н А  Я Р М А РО К  Д О  Г Р У Б Е Ш О В А

Року тисеча ш єстсот второго, мца мад четве/гтогонадце/тг д н а

Присылал на срдд кгродскид в замок ero кр. млсти Володимє/тскид до 
мене, Федора Василевича, намєстника подстароства володимє/тского, шля- 
хєтньш пая Ма/?ция Шєндсскид, протестуючисє и сосвєтчаючисє на Юска 
Абрамовича, жыда, мытника володимєрского, в тые слова, и ж:

«Кгды-ж я в року тєпєрєшнєж тисеча шгстсот второе, мсда мад сосмо-
го д н а , маючи волность сод плачєяя мыта кролєсского и вшєлякого ишного, 
гналєж волос чотыри моих власных через место Володимє/? до Грубешєва 
на ярмарокъ, теды тот то Юско Абрамовищ, жид, мы/тгникъ, волности соглє- 
дасши, волы мое через место доброволне и безмытне пропустил, и кгды вже 
паробки моє с тыми волы моими за Новоселками были, то па/с впрод речо- 
ньш Юско Абрамовна, жыд, мы/тгникъ, способисшисе с помощниками свои-
ми,// д о г о н и с ш и  паробкос моих, того ж д н а , мая сосмого, на доброволнод до- 
розе, на тажтод староне села Новоселокъ сот Хотечова, их самых позбавал1 
и грошид готовых золотых полских тридця/72 з них взял и пограбил. И при
пасши ДО моих чотырох воловъ якис ияших два волы вместо промыты, при 
ных и мое волы назад до Володимера ве/тнулъ, соные потрудил 1 2, понегдзил 
и у мене СО/72 них мыто нєзвьіклоє, золотых полских петнадцетъ, взялъ. 
А сособливе, и ж мы волы потрудил, понегдзил, и для того, же се волы пе- 
регналы и перепали, мусялєж их в Грубешовє танєд продат, таксую собе 
<о/?2 того Юска Абрамовича, жида, мы/тгника володыме/гского, шкоды на два- 
дцат золотыхъ полских».

И соф ерую чисе пая  Ш єнасския ч асу  св оего  с тьш  то  м ы т н и к о ж  п расн е  
п о с т у п и т , п роси л , абы тад  протестацы А и со с в ет ч ен е  его  бы ло д о  книг  
за п и с а н о .

Што єсть записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 34.— Арк. 380—380 зв. Оригінал.

1 Соломерецкого
1 позбивал
2 Літера р виправлена з т .
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№ 172

1602 р., червня 9. Володимир.— СКАРГА КОБРИНСЬКОГО 
КУПЦЯ ІВАНА МИНКОВИЧА НА ВОЛОДИМИРСЬКОГО МИТНИКА 

ЮСКА АБРАМОВИЧА ПРО НЕЗАКОННИЙ АРЕШТ ПРИВЕЗЕНИХ
ДЛЯ ПРОДАЖУ НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЯРМАРКУ ЮХТОВИХ ШКІР

'■>w /— /

Року тисєча шгстсот второго, моца июня девятою дна

Пришєдши на вряд кгродския в замо/с его королевское милости Во- 
лодимєрския до мене, Марка Грузевича, будучого на мєстду подстароотва 
володимєрского, мєщания его королевское миловти з мевта Кобриня на 
ямє Ивая Миякови^, протестуючи и соповедаючисє на Юока Абрамовича,
жида володимєрского, которьш на сев чсъ для его королевское миловти 
ту/72, V Володимєри держитъ, тыми словы, и ж д єя:

«Дня соногдашнего тридцать первого мая в року вышписанож, приє- 
хавши мне тут до Володимера на ярмарокъ с товаромъ, то ест скурами юх
товими, абых мог продати, то пакъ помєнєньш т о т  то Юзефъ Абрамовичъ, 
не маючи жадное причины, пришєдши до мене, почал пытатя, евли бых 
мел квитъ со/72МЫ/72Ньш. Теды-ж я соному квит, которыя евми содержалъ с 
прикоморку Вижовского тое ж коморы Володимерское со то зав, и ж болшъ 
товару, то гст юхтовъ, над тот кви/тг не маю, указал. То па/с преречоныя 
арендар не вєдати для чого, крож жадное слушности, упорне и своволне 
кви/72 до себе взявши \  а не дбаючи [ничо]го 1 2 на него, безправне взял и 
пограбил у мене скур юхтовых чирвоных пар чотыры, которые ме коштовали 
золотыя двадця/п. А (особливе шкодую собє за тыжя 3 * на тр едц ят золотыя, 
соферуючисе 4_со то-4  з ниж превне 5 чинити».

Просил помєнєньш мєщания, абы тая протестация его // до книг кгрод
ския володимерских записана была.

Што гст записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1,- спр. 34.— Арк. 411—411 зв. Оригінал.

№  173

1603 р., червня 21. Володимир.—  С К А Р Г А  П РА С О Л ІВ  
З  Т Р У С К А В Ц Я , СО Л ЬЦ Я І О СТРА, П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н А  ЗА Я В О Ю  

Ш И С ТІВС ЬКО ГО  У Р Я Д Н И К А  Г РИ ГО РІЯ  Б У Д Н Я , Н А  В О Л О Д И М И РС Ь К И Х  
М И Т Н И К ІВ  П РО  П РИ М У С О В Е  С Т Я Г Н Е Н Н Я  З  Н И Х  С О Л Я Н О ГО  М И ТА , 

Н А Л Е Ж Н О Г О , З Г ІД Н О  з  к о р о л і в с ь к и м  П Р И В ІЛ Е Є М , 
В О Л О Д И М И Р С Ь К ІЙ  С О Б О РН ІЙ  К А П ІТ У Л І

ГЧ-.
Року 1603, мца июня двадцат перъвого дня
На вряде кгродскож в замку его королевское мл. Володимєрскож передо 

жною, Абрамож Дубни^киж, намесягникож подстаровтва володимєрского, 
и при бытности при жне на тояг чав // возного єнерала шляхетною Исакия 
Долма^кого, постановившися прасоловє, коториє тут до Володимера з 
солю на ярмарок приєхали, мєновитє то гст напрод с Троокавца Тижко Луч- 
ка, Єілгкса Хоми*/, йлєкса Игнатови*/, Дашко Гнидкови^, Ивая Бреяка, 
з села Солца Яц Климовичъ, Дми/тгръ Зшж, Савка Тишкови^, Гриц Климо-

1 Дописано над рядком.
2 Текст пошкоджений.
3 Далі закреслено ш кодую  собє,
4—4 Текст правлений.
5 правые
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вич, а з мєзта йзтра Андреи Киселик, Ивая йбидня, Йзтая Феневи**, Дмитръ 
Скродзеви^, Гаврило Яцевш/, Петро Сиро^зи^ всѣхъзгодне содностаянє
сознали тыми словы, и ж: «Року тепєрешнєго тисеча шєзтсот третєго, мца 
июня двадцат первого дня, в суботу Клечаяю, кгды-змы тутъ на ярмарок до 
Володимєра єхали и, под мєзто приехазши, стали-шы на кгруяте его мл. в 
бозє вєлєбного сотця владыки володимерского Шизтозскож, а то хотєчи, 
абышо могъли собе пашу на волы, яко перед тьш бывало, нанята, волы по- 
выпрегали, бо-змы до мезта на ион ехати не хотели, кгды ж вже было позно. 
Ено-шы до урадника шизтозского ити хотели для поезтвы волож, то пая
митники тутошшияє або писаре целные, оот его мл. пна Шафраяца с Пез- 
козвы [!] Скалы, старосты лелезского, мытника и целника его королезское 
мл., усътановленые, то гст Абраж Давыдовна а Самуел [Ая]закови^ г, 
приславши до наз со килка чоловека, которыя сони сами знаю т ,  на с всѣхъ 
праве кгвалтож до мезта, уже солнце садилосе, увогназши, собе мыто // тая 
грошми, яко и солю давати розказали. Што мы, видечи таковое примушеяе над 
собою, мусели-смы мыто тая грошми, яко и солю давати, яко ж и отдали зараз».

Где тут же сочевизто будучи, урядни/с его мл. в бозе велебного отца  
Ипатея Потея, митрополита киевъского и галицкого, и зся Руси, владыки 
володымерского, березтеяского, шызтовъския пая Грыгорея Буценъ, 1 2-ме- 
нованыя возныя-2 оосветчызшы протяз помененыя писароз целныя ото, иж: 

йни, ведаючи то, же неделя десатая, которая ведле старыя фуядушоз
на его мл. пна отца владыку приходят 3, тедыя помеяные писаре, зобразши —'
собе на помо  ̂члвека околко кояныя, по гозтияцая прасолоз, яко и з ияшими 
товарами до мезта кгвалтож 4- 5заворочали и зганяли-4 , розказали. Яко ж 
и помеяныя прасолоз, праве кгды вже позно было, соныя кгвалтож с поля 
забравши и завернувъши, до мезта вогнавши, мыто тая грошми, яко и солю 
одобрали, чиж фуядуше старые, om короля его мл. на церковъ Володиер-
скую 5 даные, нарушивши, до шкод немалыя его мл. пна моего, которыя 
собе шацует за тыя сталыя петбсот золотыя полския, прыправили»0.

Q што се и повторе [во]зныя1 помененыя, пры мне будучыя, светчыл, 
просечи, абы тое освєтчєяе его до книг кгродския володымерския прынято 
и записано.

Што я, врдд, прынявъшы, до книг записати казалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 35.— Арк. 215зв.— 216зв. Оригінал.

№  174

1603 р„ грудня 4. Володимир,— С К А Р Г А  М ІЩ А Н К И  3  м. Д У Б Н О !
У Л Я Н И  С Т А Н ІС Л А В О В О Ї К Р А В Ц Е В О Ї Н А  О Р Е Н Д А Р Я  

В О Л О Д И М И РС Ь К И Х  К О РЧ Е М  П РО  Н Е З А К О Н Н У  К О Н Ф ІС К А Ц ІЮ  П И В А , 
П Р И В Е ЗЕ Н О Г О  Н ЕЮ  НА П Р О Д А Ж  Д О  В О Л О Д И М И РА

'Ч У

Року Божого нароженя тисеча ш єзтсот третего, мца декабра четвертого
'-«w

дня
Передо жною, Андрееж Мисевскиж, буркграбиж и намєзтникож под- 

староства володимерского, постановившисе сочевисто, жаловала и соповедала

1 Текст пошкоджений.
2~~2 мєнованьш возньш
3 приходиш
4—4 заворочати и вганяти
5 В олодим єрскую
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Уля на Станиславовая Кравцовая,,мєщаяка з Дубнєя, з Луцєє Бащєяскиє, 
мяста короля єго. мл., тыми словы жаловала на арєядаря володимєрского 
Авраєка, и ж:

«Року тєпєрєщнєго шєетсогь трєтєго, мсца дєкабра трєтєго дня приехала
геми у доє пна Лукаша Бирабовского, кразца сопатрєного, мєщанина воло- 
димєрского, и привезла єши пива полбочков дєвєт для продажи, чого-є прєз 
воли арєядаря нє продавала. И тот помєнєньїя Лукашь, кравєц, слал 
послаяца своего до арєядаря, даючи зна/тг, абы со тоє пивє вєдал, якъ много 
бочок єсть. Тєдьі за тьш поелаяцєє зараз пришол жидок имєнєє Ицко, слу
га арєядаров, зь гаядуками, и пиво тоє пограбили. И повєдил тоm Ицко: 
«Я, дєя, то маю сот арєядарки володимєрскоє роеказаяє тоє пиво побрат».
А кгды тоє пиво брали, тєдьі пнь Лукаш, господар, тому поелаяцу арєяда- 
ровому повєдил: «Я арешту допущу, пива нє берете до завтрєя, кгды тут  
волно буду-мъ пиво пъродат, напрод поядєє, ним продамо, доход арєя- 
дару соддамо». ^Которого арешту-1 , которого доброволнє // пая Лукашь 
приямовал, и нє слухали: пиво побравши, пошли про^».

Котороє соповєдаяє я принявши, до книг кгродских володимєрских 
записат казал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 35 .— Арк. 496зв.— 497. Оригінал.

№  175

1605 р., квітня 4. Володимир.— П О ЗО В  К Н . Я Н У Ш У  З Б А Р А ЗЬ К О М У  
Д О  В О Л О Д И М И РС Ь К О ГО  ГРО Д С ЬК О ГО  С У Д У  У С П Р А В І З А  СКАРГО Ю  

Б ІЛ О Ц Е Р К ІВ С Ь К О Г О  М ІЩ А Н И Н А  Л Е В О Н А  П РО  Н Е З А К О Н Н У  
К О Н Ф ІС К А Ц ІЮ  Б ІЛ Я  М АЄТКУ  З Б А Р А З Ь К И Х  П ІД  м. ГРИ Ц ЕВ О М  

В Р А Х У Н О К  М И ТА С Е Л ІТ Р И , Т Р А Н С П О Р Т О В А Н О Ї Н А  П Р О Д А Ж  
З  Б ІЛ О Ї Ц Е Р К В И  Д О  ОСТРОГА

Януш, княжа йстрозскоє, кашталянъ краковския, староста володы- 
мерския, чєркаекия и канєвския, и богуславъскии.

Вєлмоякному єго млтя княжатя Янушови Корибутовичу Збаразскому,
воєводє браелавскому, старосте крємянєцкому, зо всѣх добръ в. метя ле
жачих и рухомыхъ. //

Звѣрхноетю єго кр. метя и владзою уряду моего старостияского при
казую, абые в. мет. на ройках кгродских володьімєрских, которы в року
теперешнєє тисеча шєетсот пятомъ, меца мая пятого дня припадуть и су-
жоны будут, собли^не и завите стал на жалобу и правноє попираяє нєвєр-

>—>
ного Левона, жида бєлоцєрковского, которыя в. мет. позывает со то, и ж: 

в. мет. в року теперешнєє тысеча шєетсот пятоє, меца гєявара пятого-
надцат дня, кгды через маєтноет. в. мет. мєстє^ко Грицов, въ воєводствє 
Вольїяскоє а в повѣте Кремянецкомъ лєжачиє, з Бѣлой Цє/жвє до йстрога 
з салєтрою єхал яко чоловєк купєцкия, никому ни в чом нє вияныя, и пе-
рєєхавши вже сод мєстє^ка на полмилє, урядник в. метя грицовския, зобрав^
шисє з вєлє бояр, зброяно, за влаеньїє росказаяєє в. метя соного догонивши, 
взглядоє якогое мыта взєли и пограбили у соного возов дєсят, на которых 
было салетры бочок десять, в коадоя бочцг по пятдєсят камєнєя, каадыя

1—1 Вписано іншим чорнилом замість витертого.
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камея по золотыя полския пяти шац[о]ваноє1. А при тож тлумр/с з речами 
єго, в коїтором] 1 было чаро/с сребреныя чотыри, в каждоя 11 по полторы 
гривны, кубо/с злотистьш, которьш коштовал золотыя полския двадцат 
чотыри, пасов сребреныя два, которые коштовали золотыя тридцат, кгє/7- 
макъ чо/?ныд фалеядышовыя, коштовал золотыя тридцат, жупанъ чайныя 
канавацовьія, которьш коштовал золотыя соро/с, пѣнезея готовыя, которые 
в тож же тлужку были с чєрєсож, чирвоныя золотыя двєстє. Которую салетру
и речи менованые вашєя мсти до зажку Крємянє^кого содъвезено и на по-
жито/сеШ в. мст свои (обернулъ, яко то в. мсти на року пришлож ширєя 
выведено и оказано буде/n.

•—-
А то/с1 2 взглядомъ права посполитого вашу млст со вину ста гривея 

полския, в коадую гривну по сороку и по сосми грошея полския рахуючи, 
кождыяе выраженью речи вышея помененыя з виною впродъ речоною,
абыв в. мст на року вышея менованыж стал и на то все правне со/пповед3_ал_3.

Писая у Володымери, року тисеча иігстсот пятого, мвца априля чет- 
вертого дня.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 37.— Арк. 220, 221. Засвідчена копія

№  176

1606 р., листопада 27. Кам'янець-Подільський.— З А Я В А  
СОФ ІЇ Ф Л О Р ІА Н О В О Ї ЗБ Р О Ж К О В О Ї ІЗ З О Б О В ’Я З А Н Н Я М  С П Л А Т И Т И  

ВО Л О ДИ М И РС ЬК О М У  К У П Ц Е В І ІВ А Ш К У  К О Н О Н О В И Ч У  СУ М У , 
В И Т Р А Ч Е Н У  НИМ Н А  В И К У П  ЗБ Р О Ж К О В О Ї ТА ї ї  Д О Ч К И  

З  Т А ТА РС ЬК О ГО  П О Л О Н У  В Б ІЛ Г О Р О Д І, А Т А К О Ж  В ІД Ш К О Д У В А Т И  
З Б И Т К И , Я К И Х  В ІН  З А З Н А В , В И К У П О В У Ю Ч И  ЇХ

Actum in castro Camenecentsi] Podoliae feria quinta in crastino festi 
Omnium Sa[n]ctoru[m], an[n]o Domini milesimo sexcefnltesimo sexto.

Przyszedszy oblicznie do urzędu i xiąg grodzkich zamku Kamienieckiego 
miasta Podolskiego Kamieńca szliachętna Zofiia Floriianowa Zbrożkowa s 
panienką Anno, dziwką swą, które byli za naiechaniem gwałtownim tatarskiem 
w ziemie Wolińską ze wsi Rublowki przez ręce ich z wielią inszych ludzi w 
niewolą, zawzeta i do miasta turskiego Białogroda zadana, zdrowa na cielie 
i na umyslie będąca, żadnem obowiązkiem i cieżkąścią nie przymuszona, 
iawnie i dostatecznie przez szlachetnego Jana Grzeskiego, opiekuna sobie do 
tej sprawy niżej opisanej postanowionego, wiznał l , iż iakimkolwiek sposobem 
z dopuszczenia pana boga od maietności swej i przyiaciół z Rubliuwky ksią- 
żecia Kurzewicza 2 Bułychi // za naiazdem tatarskim niespodziewanie naiacha- 
na bila, w takowo niewolą gwałtem zawzięta i do onego carskiego miasta 
przez nie oddana. Gdy z przeirzenia pana boga w onym 3 mieście Białogrodzie 
turskim sławnego Iwaszka Kononowicza, mieszczanina i kupca z miasta iego 
kroliewskiej młsci Włodzimirza dlia nakupienia pewnego towarzu dlia zarobku 
i pożywienia wszytkiemu domowi swemu, obaczyła i, aby zaniechawszy wszę- 
likiej 4 kupiej swej, one z dziecięciem z niewoliej i dalszej trudności wyzwolił,

1 Текст пошкоджений.
2 та/с
3—3 Написано над рядком і закреслено.
1 w izn a ła
2 K urcew icza
3 Повторено двічі.
4 w szelak iej
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prawie u nogie mu upadaiąc 
prosiła, żeby on iako człowiek 
chrzęściiańsky, k temu sąsiad 
powiatu Korony Polskiej płac
zliwie a uniżonie żądała, szlu- 
buiąc iemu nie tylko te sumę, 
którą na wykup nieprzyiacielo- 
wi da, ale też i wszeliakie potr
zeby swoie po wikupieniu i wiz- 
wolieniu, tak na potrzeby, na 
strawę i inszę swoie dostatky 
wyda, gdi ich w dobrym zdro
wiu do Polskiej bądź też do 
Wołynia do miasta Krzemięca 
zdrowej i zupełnie dostawić, 
tam z onego miasta Kamieńca5 
pod eccia 6 i wiarą, nie odież- 
dżaiac ani się pod zwierchność 
stanów zacnych szlacheckich 
nie odzywaiąc, ani na pomoc 
żadnich forteliów, anf wyna
lazków prawnich i nieprawnych 
nie używaiąc, iakobyśmy wszęl- 
kim prawem skończenie byli 
przekonani, pod wiezieniem 
wiec własnej maietnoścy powin
na będzie wikupić z nakłady 
zarobkiem, który mu przyznała 

sześćset czterdziści i dwa złotych monety a liczby polskiej, po prziwiezieniu do 
Krzemiańca za dwie niedziely oddać. A ieśliby który powinni albo przyiaciel 
przerzeczonej Zophiie, matki, i Anny, dziewki, chciał panu Iwaszkowy Konono- 
wiczowi strony nich i takowego wyznania ważił sie iakiej trudności zadawać, 
wszęliakej obowiązek i obronę iego na się biąrę, żadnej zmyślnej przyczyni 
do tego actu sobie nie biąrąc. // I cokolwiek by tak sama Zophia i Anna, córka 
iej, na pomocz sobie brały, to wszytko wniwecz ma bycz poczytano pod zakła
dem dwu tysiączu grzywien, gdzie by iakową stąd trudność panu Iwaszkowi 
Kononowiczowi miała uróść, drogi do łaski i miłoserdzia nie zagradzaiąc.

Któreż to Zophii zeznanie urząd potwierdziwszy, do swoich ksiąg przyiał 
i z nich pod pieczęcią urzędu tegoż wydać pozwolił.

Martinus Ciekliński, wicekapitaneus et judex causarum offitii [!] castre
nsis Camenecensis.
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 28, on. 1. cnp. 38.— Арк. 263 зв .— 264 зв. Засвідчена копія.

Габріель Боденер. Вид Білгорода. Гравюра 
40-х рр. XVII ст.

П е р е к л а д
Діялося у Кам’янець-Подільському замку на п’ятий день напередодні 

Всіх Святих, року Божого 1606.
Прийшовши особисто до уряду і гродських книг Кам’янецького замку 

міста Кам’янця-Подільського, шляхетна Софія Флоріанова Зброжкова ра
зом зі своєю донькою панною Анною, які під час раптового татарського 
наїзду на Волинську землю були захоплені у селі Рублівці і разом із ба
гатьма іншими людьми завезені у неволю до турецького міста Білгорода,

5 Правлено
6 ecclesią [?]
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будучи здорова тілесно і розумово, без примусу і жодного наполягання 
цілком явно заявила через наданого їй для цієї справи опікуна, шляхет
ного Яна Гжеського, що вона з волі господа бога під час несподіваного та
тарського наїзду була силоміць захоплена у згадану неволю і відірвана від 
своїх родичів і статків із села Рублівки князя Курцевича-Булиги, а згодом 
завезена татарами до вказаного царського міста. Але там, у цім турецькім 
місті Білгороді, вона з ласки божої побачила міщанина і купця з міста його 
кор. мл. Володимира, славетного Івашка Кононовича, який приїхав туди з 
метою закупівлі певних товарів для заробітку і на потреби власного госпо
дарства, і просила його, падаючи йому в ноги з великим плачем, щоб він, 
як чоловік християнський, а до того ж іще й сусід по повітові Корони Поль
ської, відклавши свою закупівлю, визволив її з дитиною з неволі і злигод
нів. При цьому вона обіцяла, коли він довезе їх звідси здоровими до Польщі 
чи до Волині, до міста Кременця, відшкодувати йому не лише ту суму, яку 
він дасть ворогові за викуп, але й усі інші видатки, пов’язані з їх викупом, 
визволенням, харчуванням та іншими потребами. Вона також зобов’язу
валася під закладом власного майна протягом двох̂  тижнів після приїзду 
до Кременця відшкодувати йому втрачений заробіток на суму 642 золотих 
обліку й монети польської, визнаючи його на віру, але так, ніби-то вони 
уклали угоду з дотриманням усіх приписів права. Вчинити ж це вона має, 
нікуди не від’їжджаючи, і не передаючи себе під захист поважного шля
хетського зібрання, і не застосовуючи на свою користь жодних хитрощів 
і законних та незаконних вивертів. А якби хтось із свояків чи родичів вище
згаданої Софії, матері, і Анни, дочки, захотів би і наважився завдати па
нові Івашкові Кононовичові якихось утруднень, вона обіцяє повністю 
взяти на себе обов’язок його оборони, не відмовляючись жодною фіктивною 
причиною. І так само якби щось подібне на свою користь вчинили Софія 
чи її донька Анна, то це все мусить рахуватися за цілком безпідставне під 
закладом у 2 тис. гривен на випадок того, якби пан Івашко Кононович мав 
зазнати у цій справі якихось утруднень. Це, втім, не закриває дороги до 
ласки і милосердя.

Уряд, підтвердивши згадане зізнання Софії, прийняв його до своїх 
книг і дозволив видати з них випис під урядовою печаткою.

Мартін Цеклінський, підстароста і гродський суддя Кам’янецького 
гродського суду.

№ 177

1606 р. 1 Гданськ.— ВИЗНАНИЙ ЛИСТ ПИСАРЯ ГДАНСЬКОГО ПОПЕЛЬНОГО 
ДВОРУ МІХАЛА СЕВЕРДА ПРО ПРИЙНЯТТЯ ВІД СЛУЖЕБНИКА 

ГАВРИЛА ГОСТСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ГРИЧИНИ ДВОХ КОМ’ЯГ ПОПЕЛУ

Михаилъ Северъдъ, писаръ двору Попєлного кгданскогоа.
Сознаваю тымъ моимъ листомъ, кому того вѣдат треба, и ж:
припровадилъ слуга єго млет пана Тонкого, хоружого києвского, 

Алекъсанде/? Гричинъ на двохъ комягахъ попелу лаштоо чотыръдеся/тг 
сѣмъ, бочокъ пятъ, с которого попелу: коруны — лаштоо дванадцатъ и бо
чокъ пятъ; браку — лаштог двадъцатъ пятъ, бочокъ семъ; вео браку—лаштовъ 
пятъ; на пакъ вышло лаштъ и бочокъ пятъ. А при тымъ шкуты того попелу 
его милостъ згорѣлого сотъдано бочокъ двѣ, с которыхъ содна бочка — ко
руна, а другая — бракъ6.

Што для лѣпшои вѣры тому звышъ менованому слузѣ его млст пана 
хоружого на жадане ero тея *моя выпио, под печатью и с подписомъ руки 
мое писая, выдалеж.
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Запис у актовій книзі: ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 28, on. 1, епр. 40, арк. 212 зв.



Акътумъ во Кгданску, року тисеча шестьсотъ шостого, дня третего 
Михалъ Северъдъ, писарь 2-над попеломъ дворе-2 во Кгданскую [!].

ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 40 ,— Арк. 212 зв. Засвідчена копія.

№ 178

1607 р серпня 25. Гоща.—  КОНТРАКТ ГАВРИЛА ГОСТСЬКОГО 
З ГДАНСЬКИМ КУПЦЕМ ГЕОРГОМ ГЕЙНЕ НА ПОСТАВКУ 

БЕРЕСТЯНОЇ СМАЛЬЦЮГИ ДО ГДАНСЬКА

Сталося певноє постановєнє межи его мс/пю паном Гавриломъ Госким, 
хоружимъ києвским, з одной, а паном Якубом Неяшелеником, слугою пана 
Иерего Геяна, мещанина и купца кгдаяского, з другое стороны, тымъ спо
собом, и ж:

его мст пая хоружия киевския має выставиш пану Ирему Геяну 
во Кгдаяску на пришлыя фория/? попелу берестового смалъцаваного лаштов 
сто и двадцаш, которыя попю? робиш Вуяне и Солоновския, и Нестраш 
1-3вегля-1 . За которыя попелъ за каадыя лашътъ повинея будеш платит

г>̂
пнъ Ирия Геяно его мст пану хоружому лашш коздыя по золотыя польски* 
шесшдесятъ и пяш, а лаялъ браку — по золотыя польски* петъдесяш и пяш, 
а бра/с з брая — по золотыя польски* чотыръдесяш и пяти. И што колвекъ 
большая попелу над то выстави, теды за каадыя лашътъ по тому ж пла
тиш повинея буду. А то ведлуг старого коятракъту и рехубы его мст пана 
хоружого с паном Геяном, на которыя попелъ да л панъ Якуб заразом тым 
шафаром на роботу золотыя польски* тисячу, ку тому с тоея же сумы на 
тот же лопєл має давать тым же шафаром там же и на фуре, и на выправо- 
ване того попелу, што будеш потреба. И двоуо Полезныя во Кгдаяску своим
коштом пая Геяно заступиш повинея. А состатоя пнзия, што прияде ведлуг 
рахунку, во Кгданску на пришлыя форияръ пая Геяно заплатиш повинея 
буде.

На што собѣ ия мсш дали т ея контракътъ под своимя печашми / /и  с 
подписами рукъ свои*.

Писанъ у Гощи, дня 25 мца августа, року тисеча шесшсотъ семого. 
Гаврило Гоския, хоружия киевския. Якубъ Нияшеленкъ.

ЦДІА УРСР. у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 40.— Арк. 211 зв .— 212. Засвідчена копія.

№ 179

1608 р ., серпня 4. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНИХ 
ПРО ДОПИТ ЗЛОДІЇВ, ЗАХОПЛЕНИХ НА РИНКУ 

В м. ВОЛОДИМИРІ З ТОВАРАМИ, ПОГРАБОВАНИМИ 
У ТУРЕЦЬКОГО КУПЦЯ НА ДОРОЗІ ПІД ЯРОСЛАВОМ

Року тисеча шесшсош сосмого, мсца августа четвертого дня
На врядє кгродском в замку его кр. млсти Володиме/?скомъ передо 

мною, Томашом Идзикосским, бу/жграбим и намєсшником подстароства 
володимерского, ставши сочєвисто возных енераловъ два,, шляхетные Щас-

. * х Місяць не вказаний.
2—2 на Попєлномь дворе 
1—1 зє Звєгля [?]
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ныя Злобо^кия и Наумъ Кузмияския, ку записаяю до книг сознали тыми 
еловы, и ж:

«Року тепер йдучого ти сеча шєстсоть сосмого, мсца августа первого
дня были-шы на вправе и потрєбє неверных Якуба Длукгача, Аячєля Ко- 
пылмановича, жидовъ володимєрских. А токгды влапили на рыяку слуг
ниякого пна Залегкого, Станислава и Явка, продаючи єдвабе розные. С ко
торыми єдвабями, та/сжє с коями и з возом, и з ыяшими речами, прєз мєно- 
ваных жидов тут на вряд сотдаными, пытали євмо того то Станислава и Явка,
кому бы служили и где рєчєд тых набрали. На которое пытаяе ншє так 
поєдияком, яко и собадва содностаянє зознали тыми словы, и ж: «Служимо
пну Залєскомр, которого въ Ярославлю зоставивши, тут есмо приехали, 
бо нам себе ждати казал. А речи тые, которые // при нас видите, то ест мє- 
новитє кония двоє, сєдєл коза^ких двє, коляса и хомут, тлумо/с скураньш, 
а в ним трое книгъ латияских в оправє бєлоя, єдвабєв розных штукъ сем, 
торбочо/с три, четвертая скураная, шабєл двє, палашъ голыя. Пая нашъ, 
маючи товариства до тридцєти, стояли в господє содноя под Ярославлем 
под час ярмарку Ярославскою. Там же упатривши, кгды турчия с тыми то 
речами купецкими, яко купєц, такъже и с чотырма коями турскими для про- 
даяя того ехал къ Ярославлю, и соному з вечора дорогу заехали и розбили, 
едвабями и ияшими речами, приехавши до тое ж господы, ровно се делили 
и конея чотыри турских з собою привели. Але мы в тот час при том роз- 
бияню при них не были, в господє их чекали. А потом, яко-хмы первея по- 
вєдили, же нам тут с тыми рєчамя, давши нам конея двое и воз, до Воло- 
димера ехати росказал»1.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 40.— Арк. 394—394 зв. Оригінал.

№ 180

1608 p .f вересня 6. Володимир.— СКАРГА ЛЮБОМЛЬСЬКОГО 
КУПЦЯ ДАВИДА ХАІМОВИЧА НА УРЯДНИКА м. ПОРИЦЬКА 

МАТІЯ КОВАЛЬСЬКОГО ПРО НАПАД НА ДОРОЗІ ПІД ПОРИЦЬКОМ, 
ПОГРАБУВАННЯ І ЗАХОПЛЕННЯ СЕЛІТРИ, ТРАНСПОРТОВАНОЇ 

НА ЯРМАРОК ДО ЗАМОСТЯ

Року тисєча шєстсоть сосмого, мсца сєятєбра шостого дня
Присылалъ на вряд кгродския в замокъ єго кр. млти Володимєрския 

до мене, Томаша Идзиковского, буркграбєго и наместьника подстароства 
володямєрского, неверныя Давыд Хаимовичъ, жид и мєщания любомския, 
слугу своего Семена Нєнощика, собтєжливє и плачъливе жалуючи, соповєдаю-
чи и протєстуючисє противко слузє або врядникови єго млсти кнжати Януша зє 
Збаража Порыцкого, старосты ибєрполского, ротмистра єго кр. млти, по- 
рыцкому на яме пну Матею Ковалскому со то, ижъ:

«Року тепер йдучого тисєча шєстсоть сосмого, мсца сєятєбра четвер
того дня тот то помененыя панъ Ковалския, пробачивши боязни божоє, 
срокгости права посполитого и вия, на таковых своволниковъ в праве сопи-
саных, а упатривши того // жида, пна моего, коли ехалъ гостияцєм звыклым 
через мєстє^ко Порыцко, маетность кнжати єго мл. Порыцкого, на ярмаръкъ

1 Помітка про запис свідчення до книги відсутня.
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до Замостя яко чоловѣкъ спокояныя, правом посполитьш и водностями, 
которыхъ люде купє^киє заживат звыкли, собварованьш и убезпечоныя, 
гдє перепустивши через мѣстечъко тоє Порьщко зо всѣмъ товаромъ того
жида, пна моего, доброволнє, и кгды-хмо вже под село Иваничи, на 
кгрунтъ Иваницкия зъехали, со жадное речи не вѣдаючи, теды тот 
звышъ речоньш пая Ковалския, пополъняючи пред се взятьш непри
стойный умыслъ своя, нагонивши того жида, пна моего, с товаром его влао- 
ньш и з фурманами, которыхъ было возоз пе/тгнадцатъ, там же припадши 
с помощниками своими, ему имены и прозвискы знаемы и на то вже ообстало- 
ваньшя, которых было чоловѣка до двадцати з розньш соружъеж, вояни 
належачи м, гд є  зараз порвавши то го то вышъпомененого жида из возол* 
его и зо всею маетностю, на которое тот жид ехалъ и маетноот его была, 
пограбивши при неж, из возовъ1 повыпрегавши коней семеро, содного 
сивого ябъкобитого, за золотыя тридцать купленого, другого вороного, за 
золотыя также тридцать куплено го, третего полового, за девет копъ ли
товскихъ куплено го, четвертого и пято го гнедыхъ, по сосми копъ литовскихъ 
купленыхъ, шостая кляча сивая ябъкобитая, за сем копъ купленая, а се- 
мого коня тисавого лысого, за сосмъ копъ купленого, такъ же бощку селѣтры, 
в котороя было камения пя/пдесять, а камень по копи литовское коштовалъ. 
При том еще и формана Лукъяна Миценятя, мещанина фастовъского, ме-
нуючи его быти подданьш кнжати его млоти Порыцкого, пна своего, кгвал- 
товне взялъ // и, везеяемъ его укреповавши, С ТЬШ ЖИД0Л2, КОЯМИ и селѣтрою
до мае/пности пна своего, мѣстещка Порыцка, со/япровадилъ. Там же того 
жида в везеяю за сторожою ночъ и до полудня держалъ, а потомъ, соного
выпускаючи, золотыхъ двесте, што при том жиде, пну МОЄЛІ, было, взялъ 
и на пожитокъ своя обернулъ. И еще на том мало маючи и тою сумою, се 
взятою, не конътеятуючы, вымусилъ на нем лист на десет копъ литовскихъ. 
Тожъ соного з везеяя выпустилъ, а того фуръмана вышея менованого, Лукъя
на Паценята [!], в каяданы заливши, при собе зоставилъ, при которому и 
кони тые, которые-и* верху поменилъ, собе тежъ привлащилъ.

Q што з нимъ правне чинитъ пая моя хотечи то до ведомости в. м. вря- 
довое доношу и прошу, абы то было до книгъ записано».
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1,- спр. 40 .— Арк. 421—422. Оригінал.

№ 181

1608 р., жовтня 2. Володимир.— СКАРГА ЛУЦЬКИХ МІЩАН 
НА ЛУЦЬКОГО СТАРОСТУ МИКОЛАЯ СЕМАШКА ПРО НЕЗАКОННЕ 

СТЯГАННЯ «НОВОГО» МИТА З ІНОЗЕМНИХ ТА ІНОГОРОДНІХ КУПЦІВ,
ЯКІ ПРИВОЗЯТЬ СВОЇ ТОВАРИ НА ЛУЦЬКИЙ ЯРМАРОК

/-N»,
Року тисєча иіестсот соомого, мода ожтєбра второго дня 
Приходили на вряд кгродския Володимєрския до мене, Томаша Ид-

зиковского, намєстника подстароотва володимєрского, славетные пнвє 
Кирило Дежяновичъ, бурмистръ, Матфеи Дежковищ, раяца старыя, сами 
со/я себе и имєнєл2 колекгов своихъ, цехмистров и всего посполства мѣста 
его королевское милоотя Луцкого, жалобливе ся ускаржаючи и соповедаю-
чи напротивко его млсти велможного пна пна Миколая Семашка на Хупкове, 
кашталяна браолавского, старосту и ключника луцкого, иж:

его мло/72, зневажаючи права, волнооти, свебоды и привилея, сот све-
1 П р а вл ен о .
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тобливоє памєти королев их милости полских и великих князем литовских 
на ярмарокъ двѣ недѣли волныя, 1—на дєн. свєтого Семена, свята нашого 
руского-1 , припальш, мѣсту Луцкому, так теж и купцож з розных краюс
приєждзих наданыяа, и сom его королевское млсти, пна ншєго милостивого 
тєпєрєшнего, кояфирмованьрс 1 2, не маючи на то жадного права, мыто якоес 
новое незвы/слое и перед тьш николи не бывалое упорне со/я купцос вшеля- 
ких, з розных краю# на ярмарок наш Луцкий приездзаючихъ, меновите, 
лвовяя и урмяя, любляя и купцовъ з розных мѣстъ корояных, из шотовъ, 
с камеячая, с купцовъ зъ Яс, мѣста волоского, з мѣста Пияского, з мѣста
Могилевского, з мѣста Києва, з мѣста йстрога через шляхетного пна Адама 
йлшамовского, буркграбего и намес/яника своего подстароства луцко го, 
напервея на поча/яку // ярмарку в середу водлуг рижскою калєядару в ро
ку теперешнеж тисеча шес/ясотъ сосмож, мсца сеятебра десятою дня, якъ 
з стародавною звычаю в звоно/с ратушныя со године полудневоя на яр
марокъ зазвонено, скоро содно до мѣста в брамы купцѣ уеждчали 3 почали, 
тогды гаядуковъ колконадца/я з бояры красєяскими в брамахъ розставивши 
так над рекою Стырож, яко и у Новое брамы со m Святого крыжа, со /я коздого 
коня и в коздого купца по /яри грошея полскихъ, а в пиячукос, комягами при 
мости Глушецком стоячихъ, кгды с комягъ товар въ возы зношувано и в 
мѣсто до комор проважоно, со/я кождого воза по три грошея полских, а 
впулярмарку зас с коздого купца со /я купи и гаядлюз всѣхъ купцос со/я 
ташовъ, комор, комяг по шести грошея литосских брано, а не толко со m 
тых, што в мѣсто въехали, але и со/я тых, што за брамами с порожними во
зами стояли, по шести грошея литосских брал. А коли вже по ярмарци до
дому гости з мѣста выездчали, знову по /яри грошея полских со/я кождого
коня у коздого купца брали. За которьш таковьш его млсти неслушньш 
браяеж мыта ярмаро/с Луцкия зопсовая и внивеч есть соберненъ, для кото
рою вытегаяя мыта и знищеяя того ярмарку шкоды немалые королеви
его милости, пну ншому милостивому, Скарбови его королевское млсти, 
при тож всєя Речи Посполитоя коруяноя и Великого князства Литовскою, 
и мѣсту Луцкому учинил.

йбясняючи тую протестацыю свою, ставили зараз двох возных енерал- 
ных шляхе/яных Матыса Славокгурского а Ивана Марецкого, которые 
ставши сочевисто передо жною, ку записаяю до книгъ кгродскихъ володи- 
мерскихъ сознали тыми словы, иж:

«Року // тепер йдучого тисеча шес/ясояг сосмого, мсца сеятебра десятою
дня, за прозбою ею млсти пна Марка Жоравни/{кою, воята дедичною луц
кою, и славетних бурмистра, радец, цехмистрос и всего посполства мѣста
его королевское млсти Луцкою, маючи мы при собе шляхту, людея уцтивых
пна Станислава Лоавияскою а пна Яна Жджарского, были есмо на справе 
и по/яребе их у браж мѣста Луцкою, ув удное над Стырож, у другое Новое 
<о/я Святого крыжа, и надъ мостож Тлуиіецким. Таж же при нас бурмистръ, 
раяцы и мещане луцкие, заставши у браж гаядуковъ колконадцати з бояры

—w
красєяскими, которые се быти менили велмоя/сного его млсти пна браслав- 
ского, и пытали их мещане луцкие перед нами, с чиєю росказаяя такое 
мыто неслушное со/я купцос, приездчих на ярмарокъ луцкий, берут.
Которые побѣдили, иж\ «Тое мыто беремо з росказаяя его млсти велмож-

1“ 1 1 вересня ! с
2 ксжфирмованьш
3 уежджати
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'"'ч̂
но го пна бравлавского и шляхетного пна Адама йлшамовского, бо маєє
росказаяе сот его млетя на тое». Якож ешо и видели: кгды купцовъ колко- 
десят у браму на початку ярмарку до мѣста уеждчали, сот  кожного коня 
и. в кождого купца по три грошєя порских, а в пиячуков, комягами при мости 
Глушєцком стоячих, кгдыскомягъ товар у возы зношувано и в мѣсто до ко
мор проважоно, сот кождого воза по три грошей полских. А пулярмарку 
засъ с кождого купца сот купи и гаядлювъ всѣхъ купцовъ сот ташов, комор, 
комягъ по шести грошей литовских, а не толко сот тых, што в мѣсто въехали, 
але и сот тых, што за брамами с порожними возами стояли, по грошей шести 
литовских брал. А коли вже по ярмарци гости додому з мѣста выеждзали, 
знову по три грошей полских сот кожного коня у кождого купца брал».// 

Которая ж то протеетация мещая луцких за принятемъ моиє  до книг 
кгродских естъ записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 40.— Арк. 457—458 зв. Оригінал.

№ 182

1610 р., березня 14. Володимир.— ЗАЯВА МЕДЖИБОЗЬКОГО 
КУПЦЯ ЛЕВОНА ПРО ВИКРАДЕННЯ В НЬОГО СЛУГАМИ СУКОН, 
ПОЛОТНА І ШОВКУ, ЗАКУПЛЕНИХ У ЛЮ БЛІНІ І ПРИВЕЗЕНИХ 

ДЛЯ ПРОДАЖУ НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЯРМАРКУ

Лета Бжого нароЖєяя тиеєча ш єетсот десятого, моца марца чєтвєрто- 
гонадцєть дня

На врядє кгродскоє в заєку его кр. мл. Володимєрскоє передо мною, 
Аядрєеє Мисєвскиє, буркграбиє и намєетникоє подстароетва володимєр-
ского, подданыя его мл. пна Сенявского, воеводича руского, жид и мєщания 
мєжибозкия Лєвоя протєстовалсє и соповєдал на чєляд свою наемную на 
ямє на Дмитра и на Яна в тые слова, иж:

«Йни, будучи зо мною в Люблинє на ярмарку теперешнєє и приехавши 
зо мною тут до Володимєра, а взявши перед себе злыя умыслъ своя, в пят-

'■'ч̂
ницю прошлую вже праве перед вєчєроє, то гст моца марца второгонадцєт
дня, нєпристояньш а праве злодєяскиє собьічаеє влєзши до воза моєго, в 
котороє сукна, полотна, єдваби и ияшиє розные товары мое, в Люблинє 
на ярмарку покупленые, были, тає же напрод у воза посторояки, которыми 
товары привязаны были, порезавши, с того воза украли. Напрод сукна 
фалєядишу брунатного полпостава, сукна люяского синего аршинов зо два- 
надцат с поставов содрезали, едвабю литры три: содну зеленого, а двє чор
ного, штуку полотна колеяского, а три штуки слязского, ткано/с шту/с две 
едвабных: содну червоную, а другую чорную, шлею рємяяну юхтовую бѣлую
торкмышовую, сокѣру. И то все покрадши и мене, пна своего, зрадивши, 
собадв.а повполу сотсєл з Володимєра, з господы моеє, з дому жида тутош- 
нєго володимєрского рєби Буни, не вєдати гдє, про** утекли».

И софяруючисє з ними, гдє бы их пристигнути и знаяти мог, также и 
в каждьіє ияшиє, у кого бы се што колвєк с тых покраденых рєчия его пока
зати могло, со то правнє чинити и поступити, просил впродречоныя жид // 
мєжибозския Лєвоя, абы тая протєвтация и соповєдаяе его было до книгъ 
кгродских записано.

Што я, уряд, принявши, до книг кгродских володимєрских записати ка
залъ, и єсть записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 42.— Арк. 154-^-154 зв. Оригінал.
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№ 183

' 1612 р., березня 11. Володимир.— УСТАВА ЦІН НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ 
РИНКУ, ОГОЛОШЕНА ВОЛИНСЬКИМ ПІДВОЄВОДОЮ 

ЯНОМ ЗАБЛОЦЬКИМ РАЗОМ ІЗ ЧЛЕНАМИ МАГІСТРАТУ

Jan Zabłocky, podwoiewodzy wołyńsky a woit miasta Włodzimirskiego, 
także burmistrz i raice miasta Włodzimirskiego.

Oznaimuiemy i do każdego wiadomości któregokolwiek stanu liudziom 
donosimy, iż:

my przitykaia sie do prawa pospolitego i do constytutii tak dawnych i 
teraźnieiszich około wstaw, // przez pana woiewode rzeczy niżej mianowa
nych'2, na sieimiech vfalionych, chcąc one do skutku przewieść, zszedszi sie na 
ratusz miasta Włodzimierskiego, gdzie był burmistrz, raice, ławnici, cechmistr- 
zowie i wszistko pospólstwo, porozumiawszi sie z sobą, wsziści zgodnie poglią- 
daiąc i na czasy sarnę i słuszność, takośmy wstawię wszistkich rzeczy niżei 
mianowianowanych [!] namówili i postanowili:

Naprzód waga ma być iednaka począwszi od łota i szkoica, isz tridzieści 
i dwa łotv a cztyrdzieści i osm szkoicy maiąc mieć ieden funt, a trzidzieści 
dwa funtów maią ważić kamień, a pięć kamieni takowych maią ważyć cetnar.

A co sie tycze łoktiów na mierzenie wszitkich towarów, tedy ma być po 
wszitkim woiewódstwie Wołyńskim ieden pod cech podwoiewodzego.

Z strony też przedaży picia i wina wedlie konstitutji teraz nowovfalionej 
na walnym seimie Warszawskim w roku przeszłym tysiąc sześćset jedenastym, 
tak kwarta wina węgierskiego starego sprawiedliwą miarą przedawać po groszi 
sześci polskich, kwarta wina węgierskiego młodego po groszy pięci polskich, 
kwarta wina erdeburskiego — po groszi sześć polskich jako węgierskiego, kwarta 
wina francuzskiego — po groszy trzy polskich, kwarta wina wołoskiego — po 
groszy dwa polskich, kwarta malmazjiei — po groszi siedmi polskich. Ale 
wina i malmazjiei, którąkolwiek będą prziwiezione, nie maią być do szkliepów 
wstawione, a iż pan podwoiewodzy opatrzy albo ten, który będzie na mieściu 
piana] podwoiewodzego. Miodu garniec we cztyri kwarty sprawiedliwie — po 
cztery groszy polskich, garniec diptanu— po groszy pięci polskich, piwa gar
niec prziwoznego Ostrowskiego sprawiedliwy — po groszy dwa polskich, piwa 
garniec pszenicznego domowei roboty — po groszy pułtora polskich, gorzałki 
kwarta akwawity liargowej i tatarskej wódki — po groszy sześci polskich, 
gorzałki kwarta akwawity dobrej krom liargowej — po groszi cztery polskich. 
A kto by sie śmiał ważyć mieszać s prostą gorzałkoj i tak mieszaną przedawać, 
aby było słusznie dowiedziono, tedy takowy każdy i każda szinkarka ma po
padać w winę trzy grzywny. Gorzałki kwarta prostej sprawiedliwa — po groszy 
ówa polskich.

Przekupnie mieści ani żydowie nie maią sie ważyć nic za miastem kupo
wać, tylko na rynku, a mieszczanów i gościa, co na swoi potrzebę kupuia, nie 
maią przekupnie yprzędzać aż na ostatku, gdy sie nakupią.

Złotnici, którzy nie maią sie więcy ważyć brać od grzybny 1 srybra od ro
boty tego srebra, tylko po grziwnie pieniędzy monety polskiej, a ieśliby sie 
ważili to srebro fałszować, aby to było na nych przewiedziono, tedy takowy 
garłem karani być maią.

Piekarze, który chlieb przepiekaią i przedaią, tedy tej miary maią chleb 
pięć tak żitny, iako i pszeniczny, która im od vrzędu będzie dana, i przedawać; 
miodownici aby miodowniki tak robili, iako im vrząd da formę, aby tak prze- 
dawali bez liudzkiego oszukania.

Vstawa szewcom dlia przedarzy, jak maią przedawać:
1 grzywny
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boty kozackie kozłowe czarne, także czyrwone i żółte — po groszi dwad
zieścia polskich, a za przednie dobre — złoty; boty mnieisze kucharkam czarne 
rosłe dobre — po groszy dwanaście polskich, boty iałowicze szkornie chłopskie 
czarne wielgie z długimi foliewami — po złotemu polskiemu, boty mnieisze 
parobkom czarne dobre — po groszy dwadzieścia polskich, boty kozackie 
czarne iałowicze dobre — po groszy dwadzieścia polskich, boty mnieisze na 
wyrostki — po groszy piętnaście polskich, trzewiki iałowicze męzskie — po 
groszy ósm polskich, a żółte czyżmy — po groszy piętnaście polskich większe, 
a mnieisze czyżmy na wyrolstlki 2 — po groszy dziesieci polskich, a trzewiki 
kozłowe tak czarne, iako i żółte — po groszy sześci polskich białogłowskie a 
mnieiszim dziecom.

Wedle tego yważenia wyszej mianowanego zostawuiąc, iednak i do liepszy 
wiadomości i vywiedzenia z strony rzemieśników inszych, które sie w ustawie 
naszej omienione, iako rzemiosła swe przedawać maia vrobione, zostawiwszi 
potym wolne czynienie vstawy im przedawania, także i o sukna liuńskie, które 
maia mieć wzdłuż łokci trzydzieścia, a wpoprzek łokci dwa bez kamyki, i 
inne wszistkie rzeczy, powinności i szacunkowi kożdego woiewody ab vrzędu 
podpadaiące i należące.

A ktoby więc vstawy przestęmpować chciał abo ich nie trzymał, tedy taky 
każdy peremptorie pozwan być ma przez woźnego do grodu albo do burmistrza 
miasta albo miasteczka onego, w którym by ten człowiek był vstawam woie- 
wodzym albo ich podwoiewodzim i vrzedowi grodskiemu niedosyć czyniący 
albo onej przestupaiący, który burmistrz bez wszeliakiego odwłoku przestępnika 
onego maia cztyrnastą grzywen karać ma, które winy połowice woiewodzie, 
a połowice stronam instyguiącym prziść ma. A temu zaś , któryby przał a nie 
byli by nań świadecstwa dostateczne, przysięga cielesna skazana być ma. 
A burmistrzowie miast i miasteczek naszich, któryby w vrzedzie, a [o] powi- 
nowacstwie swym około vczinenia sprawiedliwości niedbali byli, tedy przez 
woiewody albo ich podwoiewodze zawitym rokiem na ratusz przednieiszego 
miasta pozwany być maią i winą sta grziwien pieniędzy liczby polskiej 
karani tyliekroć, ilie by niedbali w vrzędzie swym naliezeni byli. Któroj 
winy dwie części skarbowi naszemu, a trzecia woiewodze być ma, zostawuiąc 
iednak appeliatją do nas z miest i miesteczek naszich stronie, która by sie 
vkrziwdzonoi być rozumieła. A ieśliby appelacia nie była cziniona, ma być 
s takim burmistrzem odesłana dlia exequutjej do starosty naszego należnego, 
który exequutio dekretu przerzeczonego pod winą sta grzywien takowych, że 
pieniędzy iako wyszej vczinic powinien bedzie. A ieśliże by tez burmistrz był 
duchownego albo świeckiego którego poddanego naszego, przed jego pana albo 
yrzędnika ma być przizwan i winnym ma być we cztyrn[aśc]ie 2 grziwien prze
kazań, tylekroc niedosyć czynił vrzędowi swemu, której winy panu iego poło
wica, a połowice — stronie instiguioncej iść ma. O co wolno vpornego a prze- 
stęmpnego pozwać do grodu bliszego należnego.

Które to vstawe teraźnieszą nasze zgodna tak, iako sie to pomieniło wiszej 
spisa[ws]zi2 i rękami-śmy swemi podpisawszi, pieczęcią grodska włodzimierska 
zapieczętowawszi, woźnemu jenerałowi woiewódstwa Wołyńskiego Janowi 
Hrihoriiwiczowi obwołać kazaliśmy.

Pisań we Włodzimierzu, dnia 11 marcy, afnno] Domini 1612.
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 28, on. 1, cnp. 44.— Арк. 120— 121 зв. Засвідчена копія.

2 Текст пошкоджений t
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П е р е к л а д

Ян Заблоцький,. волинський підвоєвода, війт міста Володимира, а та
кож бурмистр і райці міста Володимира.

Сповіщаємо і доводимо до відома кожного, людям усіх станів.
Ми, зібравшися на ратуші міста Володимира, у присутності бурмистра, 

райців, лавників, цехмистрів г всієї громади, погодившись між собою і 
спираючись на посполите право і на давні і теперішні конституції стосовно 
устав, оголошених паном воєводою0 щодо ухвалених на сеймах поімено- 
ваних нижче товарів, прагнучи їх виконати як слушні і вчасні, помірку
вали і прийняли таку уставу щодо нижчеперерахованого.

Перш за все повинна бути однаковою вага, починаючи від лота і ской- 
ця,. а саме: в одному фунті — 32 лоти чи 48 скойців, в одному камені — 
32 фунти, а в одному центнері — 5 таких каменів.

Що стосується ліктів для виміру різних тканин, то у всьому Волин
ському воєводстві такий лікоть має бути однаковий з еталоном підвоєводи.

Що стосується продажу питва і вина, то, згідно з теперішньою новоухва- 
леною на Варшавському вальному сеймі конституцією 1611 р., кварта ста
рого угорського вина доброї міри мусить продаватися по 6 польських гро
шів, кварта молодого угорського вина — по 5, кварта ердебурзького ви
на, як і угорського,— по 6 польських грошів, кварта французького вина — 
по 3 гроші польських, кварта волоського вина — по 2, кварта мальвазії — 
по 7 польських грошів. Усі привозні вина і мальвазія не можуть бути ви
ставлені до крамниць раніше, ніж їх огляне підвоєвода або той, хто знахо
дитиметься на його місці. Гарнець меду в чотири добрих кварти [мусить 
коштувати] по 4 польських гроші, гарнець диптану — по 5 польських гро
шів, добрий гарнець привозного острівського пива — по 2 польських гро
ша, гарнець пшеничного пива місцевого виготовлення — по 1,5 польських 
гроша. Кварта настояної оковитої горілки чи татарської водки [мусить 
коштувати] по 6 грошів польських, кварта доброї оковитої горілки, крім 
настояної,— по 4 польських гроші. А якби хтось наважився змішувати 
їх з простою горілкою і продавати змішану, і це було б доведено, кожний 
шинкар чи така шинкарка підлягають штрафу у 3 гривни. Повна кварта 
простої горілки — по 2 польських гроші.

Ні міські перекупні, ні євреї не повинні скуповувати [товарів] за містом, 
лише на ринку; перекупні не можуть випереджати міщан і гостей, що ку
пують на свої потреби, а повинні скуповуватися тільки згодом, після них.

Золотарі не повинні брати від роботи з гривни обробленого срібла 
більше, ніж по гривні грошей польської монети; якщо ж вони наважаться 
фальшувати це срібло, і це про них буде доведено, такі каратимуться 
смертю.

Пекарі, що випікають і продають хліб, мусять пекти і продавати як 
житній, так і пшеничний хліб тією міркою, що встановлена для них урядом. 
Медівникарі повинні виробляти і продавати медівники так, як їх зобов’яже 
уряд, не ошукуючи людей.

Устава для торгівлі шевцям, які повинні дотримуватися таких правил: 
чоботи з короткими халявами козацькі козлові чорні, як червоні, так і 
жовті, повинні продаватися по 20 польських грошів, а особливо добрі — 
по золотому; боти менші добрі чорні високі для куховарок — по 12 грошів; 
боти ялові широкі селянські чорні великі з довгими халявами — по золо
тому польському; боти менші для паробків чорні добрі — по 20 польських 
грошів; боти козацькі чорні ялові добрі — по 20 польських грошів, боти 
менші для виростків — по 15 польських грошів; черевики ялові чоловічі — 
по 8 польських грошів; більші жовті чижми — по 1,5 польських грошів, а
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менші для виростка — по 10 польських грошів; черевики козлові як чорні,, 
так і жовті для жінок і менших дітей — по б грошів.

Це ж саме і ми доводимо до відома усіх інших ремісників, які повинні 
дотримуватися правил продажу предметів свого ремесла, хоча вони й не 
згадані в цій уставі, і залишаємо за собою право скласти уставу і для них, 
а зокрема про люнські сукна, що повинні мати ЗО ліктів у довжину, а 2 лікті- 
у ширину без кайми, а також про всілякі інші речі, що підлягають контро
лю з боку воєводи чи його уряду.

А хто б наважувався порушувати уставу чи не дотримуватися її, та
кого можна позивати завитим роком через возного до гроду або до бурмист
ра міста чи містечка, де мешкає особа, що не виконує устав воєводи та його* 
підвоєводи і гродського уряду або порушує ці устави. І тоді бурмистр може 
карати такого порушника без усякого зволікання штрафом у 14 гривен, із 
якого половина йде на воєводу, а половина — на укривджену сторону. 
А якби хтось заперечував [свою провину], і на нього не знайшлося б достат
ніх свідчень,— така особа присуджується до виконання тілесної присяги. 
Бурмистрів же наших міст і містечок, які не дбатимуть, нехтуючи своїм 
урядом і обов’язком, про вчинення правосуддя, можна позивати через, 
воєводу чи його підвоєводу завитим роком на ратушу головного міста і 
карати штрафом у 100 гривен грошів польської монети стільки раз, скільки 
знехтували обов’язками свого уряду. Із цього штрафу дві частини йдуть 
на наш скарб, а третя — на воєводу, однак, залишається право апеляції 
з наших міст і містечок до нас від сторони, що почуває себе укривдженою. 
Коли ж апеляцію не заявляли, то справа з таким бурмистром відсилається 
на екзекуцію нашому старості, котрий мусить виконати згаданий вище 
декрет під загрозою штрафу у 100 гривен таких же грошів, як згадано вище. 
А якби бурмистр походив [із міста] якогось церковного чи світського влас
ника, його слід позивати до власного пана чи урядника [цього міста] і 
карати штрафом у 14 гривен стільки разів, скільки знехтував обов’язками 
свого уряду. Із цього штрафу половина належить власнику [міста], а по
ловина — укривдженій стороні. Того ж, хто опирається праву й не вико
нує його, можна позивати до ближчого відповідного гроду.

Написавши цю нашу уставу так, як викладено вище, і підписавши 
її своїми власними руками та притиснувши володимирською гродською 
печаткою, ми наказали возному генералу Волинського воєводства Я нові 
Григорійовичу публічно розголосити її.

Писано у Володимирі, дня 11 березня, року Божого 1612.

№ 184

1612 р., липня 19. Володимир.— СКАРГА СТРИЙСЬКОГО КУПЦЯ 
ВАСЬКА ЗВИРИЧА НА ВЛАСНИКА МОСТУ НА р. ТУРІЇ

ФРІДРІХА ПОДГОРОДЕНСЬКОГО ПРО НЕДБАЛЕ УТРИМАННЯ МОСТУ,
У ЗВ ’ЯЗКУ З ЧИМ ПРИ ЙОГО ПОЛОМЦІ ЗАТОНУВ ВІЗ СОЛІ, 
ТРАНСПОРТОВАНОЇ ЗВИРИЧЕМ НА ПРОДАЖ ДО ПОЛІССЯ

Року тисяча иіестсот дванадцатого, мца июля дєвятогонадцат дня
На врядє кгродскож в заліку єго кр. мл. Володимєрскож передо мною, 

Аньдрєєж Мисєвскиж, бу/жграбиж и намєстникож подстарос/пва володи- 
мє/7Ского, собтєжливє жаловал и соповєда[л]сє 1 подданьш єго мл. пана 
Адама Стадни^кого, старосты калиского, з мєста Стрыя Васко Звиричъ, на єго 
мл. пана Фридриха Подгороденъского, подсудказєжли Хелмъское, сото, иж:

1 Т екст  п ош кодж ен и й .

251



его млст панъ// подсудокъ, маючы на Тури рецы на кгрунъте своемъ, 
до Вєрбоє належачою, моcm, сот которого мосту мыто сот воза по грошу и 
по сту соли корчма/? берет, тот теды Васко, едучы з ыяшими суседы своими
на Полєсє з солю дня недавно прошлого, то ест в середу дня содинадцатого
того ж мца июля, року тєпєрєшнєго тисяча ш естсот дванадцатого, отдав
ши тое менованое мыто тому корчмарови вербскому, и кгды на мост зъехал, 
таж же тот мост яко несоправленьш под возож того Васка обломился, и 
жадною мєрою ратуяки дати не могли. Гдє за оньш поламанеє мосту телега 
соли, чотырма волы проважоная, стонула, и внивечъ вся сол обернулася, 
которая его 2_(быт менил)-2 коштовала полчварта десят золотых пол- 
ских. И кгды у пана подсудка тот Васко Звиричъ с корчмара справедли
вости просил, его мл. панъ подсудокъ оному поведил, же: «Корчъмар ни- 
чого до того не маєт, але если хочетъ, теды я дал* тобе три золотых».

Которую то шкоду, поднятую за стопенеж тое телеги соли пре* 3 нена- 
правеяе мосту, менил собе быти ни om кого иного, толко om ero мл. пана 
Фридриха Подгородеяского, подсудка зежли Хелмъское.

И просил преречоньш Васко Звиричъ з Стрыя, абы тая протестацыя 
его была принята и до книг кгродских володимерских записана.

Што я, принявши, записати семи велел, и ест записано.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 44.— Арк. 423 зв .— 424. Оригінал.

№ 185

1613 р., лютого 12. Володимир.— ЗАЯВА ОСТРОЗЬКИХ КУПЦІВ 
КИРИЛА ІСАЄВИЧА І МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА ПРО ПОЖЕЖУ 

ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ КОРЧМАРЯ У ФОРОСТІВСЬКІЙ КОРЧМІ,
В ЯКІЙ ПОСТРАЖДАЛИ ЇХНІ ТОВАРИ, ВЕЗЕНІ 

НА ЯРМАРОК ДО ЛЮБЛІНА

Року тиеєча шєстсот тринадцєтого, меца февраля дванадцєтого дня
На врядє кгродскож в зажку его кр. мл. Володимєрскож передо жною, 

Андрєєж Мисєвскиж, буркграбиж и намєстникож подстароства володимєр-
ского, постановисшисє обличнє, подданые яснєосвєцоного кнжати и пна
Януша кнжати йстрозского, каштеляна кракосского etc, etc, мєщанє состроз- 
скиє Кирило Исаєвич а Михаяло Петрович протєстовалисє и оповєдали в 
тьіє слова, иж:

«В року тєпєрєшнєж тиеєча шестсотъ тринадцєтож, меца февраля пєр-
вогонадцєт дня, едучи наж з Острога до Люблина на ярмарокъ з еєдлами, 
вошюками и ияшими розными товарами, и трафилосє ночоват з ыяшими
гостми в корчмє менованое єє мл. пни брасласскоє форостосскон, прозы-
ваемоя «Выгнаяце». Того дня мєнованого с понєдєлка на волторокъ таж 
же карчмар єе мл. тамошнии, не ведати в которьш способъ, а снат, умыслне,
хотєчи наж шкоду в маетности ншои учинит, за несопатръностю своею 
ходєчи и робєчи нєсопатрнє согнєж, тую карчму спалил. В которож запалє- 
ню залєдво есмо ияшие возы с товарами з еєнєи вцалє з огню выфатали, а 
три возы с товарами, з еєдлами, вошюками и ияшими розными товарами, 
же-смы не могли их та к прудко з огня ратовати, согоя (опали л та/с, же а ж

2—2 Дужки в тексті.
3 прєз
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и до товаров пришло. В которые товарахъ, согнеж сопаленых, шацуел* собе 
шкод на триста золотые полских».

И просили со придане возного на согледаяе тое шкоды своее. ... 1 
Которую ж то пратестацию и возного реляцию я, уряд, принявши, до 

книгъ кгродских володимерскихъ записати казалъ, и естъ записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 45.— Арк. 347 — 347 зв. Оригінал.

№ 186

1613 р., квітня 5. Володимир.— СКАРГА ФАКТОРА ЗАМОСТСЬКОГО 
КУПЦЯ ВІЛЬГЕЛЬМА БЛЕРА НА ПОЗНАНСЬКОГО КУПЦЯ МІХЕЛЯ 
МОЙЗЕША ПРО БЕЗПІДСТАВНИЙ АРЕШТ НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ 

ЗБІРНОМУ ЯРМАРКУ ТОВАРІВ БЛЕРА, ЗВИНУВАЧЕНОГО МОЙЗЕШОМ 
У ПОРУШЕННІ КРЕДИТНОЇ УГОДИ

Року тисєча шгстсот тринадцятого, мсца априля пятого, дня
На вряде кгродскомъ в замку его кр. мл. Володимерскомъ передо 

жною, Анъдреемъ Мисевъскиж, буркграбимъ и наместъникомъ подъстарост- 
ва володимерского, ставши собличне при быгьности возъного енерала вое- 
водъства Волыяского шляхетъного Абрама Дубъницъкого и шляхътичовъ
двохъ, пна Матияша Козъловъского а пна Яна Кгонъсоровъского, факътор 
славетъного Вилъбелъма Б лера, мещанина и купъца замостъского, Томашъ
соленитер именемъ пна своего протестовалъсе и сосведъчалс [!] на неверно- 
го 1_Михилъ Мояжешъ-1, жида позънаяского, ижъ:

соя, препомънивъши повинъности своея купе^коя, презъ пленипотенъта 
своего, неверного Мояжеша Саламоновича, тутъ у Володимери подъ час
яръмарку зборового недавно прошълого // кредитъ пна его за якимъсъ мя- 
нованымъ церокграфомъ, якобы содъ пана его ему, Михилъ Мояжешови,
даныя, нарушилъ, и товари 1 2 пна его заарешътовалъ, же ихъ въ яръмаръкъ 
спродати не моглъ.

Зачимъ в неспродаяю товаровъ шацовалъ пну своему сод того Михилъ 
Мояжеша шкодъ на пят тисечея золотыхъ полъскихъ и просилъ, абы тая 
протестация и сосвядченъе его принято и до книгъ записано было.

Што я, урядъ, принявъши, до книгъ кгродскихъ володимерскихъ запи
сати казал, и ест записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 45.— Арк. 429—429 зв. Оригінал.

№ 187

1613 р., квітня 11. Володимир.— СКАРГА СЛУЖЕБНИКА 
ОКСЕНТП ГРИГОРІЙОВОЇ ЗАГУРСЬКОІ НА ПЕТРА ПАТРИКІЯ 

СЕНЮТУ-РАДОГОЩСЬКОГО ПРО ЗАХОПЛЕННЯ НА ЯРМАРКУ 
У ЛЬВОВІ ШЕСТИ ВОЗІВ 3 ПШЕНИЦЕЮ, ВІДПРАВЛЕНИХ 

ЗАГУРСЬКОЮ НА ПРОДАЖ

Року тисеча шес/псотъ тринадцетого, мца априля содинадцетого дня 
На врядъ кгродския Володимерския до мене, // Андрея Мисевского, 

буркграбего и намес/яника володимерского, присылала ее мл. пни £2ксеяция
1 Опущено свідчення возного у цій справі.
1—1 Так у тексті.
2 Правлено.
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с Хрная Григо/?євая Закгу/?ская служебника своего, урожоного Воятєха
Махчияского, соповедаючи и собтєжливе жалуючи на пна Петра Патрикея 
Сенюту 1 Р адогоо/пского со то, и ж:

' , тот то пая Петръ Радоговтския, не согледаючисє на срокгоо/n права 
посполитого, року тєпе/7 йдучого тисеча шеотсотъ тринадцєтого, мца ма/ща
тридцато го, дня, способившисе з немало слугами и помощниками своими, 
которыя имена и назвиска соя сам лєпєя ведает, кгды-ж подданыя своия 
возов иіест с пшеницею до Л вова для предаяя послала, там же в месте Лвове 
тот то панъ Радогов/яския тые подводы, на которыя было пшеници колод 
лвовския дванадцет, пшеницу з возов 1 2 побравши и заграбивши, в господе 
своея ве Лвове зсыпати казал и на пожито/с своя собернул ку великоя 
кривде и шкоде.

Которое жъ то соповедаяе слуги пнєе Закгу/?скоє уряд принявши, до 
книг кгродския володиме/?скихъ записатя казалъ, и есть записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві,— Ф. 28, on. 1, спр. 45,— Арк. 447—447 зв. Оригінал.

№ 188

1614 р., січня 2. Корець.—  БЕЗМИТНИЙ ЛИСТ КН. АННИ 
ХОДКЕВИЧІВНИ КОРЕЦЬКОЇ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ РИБИ 

З її  ТОРГОВИЦЬКОГО МАЄТКУ НА ПРОДАЖ ДО ЛЮБЛІНА

Wszem wobec і każdemu zosobna, komu by o tym wiedzie należało.,
Zaleciwszy służby moie łaskam w. m., pilno oznajmuie, iż mi sie kupci 

i mieszczanowie łuccy za spusty moie Targowickie, które im do złowu za pew
ną sumę pieniędzy arendowane byli, wyście i pieniędzy według czasu oddać 
mi nie chcieli. Tedy aby za moie stało, wziąwszy u nich tegoż spustu ryb beczek 
dwadzieścia rcztyry, na podwodach mych dla przedania tej ryby do Lublina 
posyłam, a przy nich i sługę mego Stanisława Plackowskiego, pilnie prosząc,, 
aby wszędzie dobrowolnie, bezmytnie i niehamowane tak w drodze przepuski- 
wani, iako i tam w Lublinie przedawane byli, odsługiwać i wzaiem w maięt- 
nościach mych zadziaływać te łaskie w. m. winna zostawszy, powtóre sie pilno 
łaskam w. m. oddaię.

Is Korca dan, die 2 januarji, anno tisiąc sześćset cztyrnastego.
W. m. mych mfiłościwych] i łaskawych panów życzliwa prz[yjació]łka 

i służić rada
Anna Chodkiewiczówna, xiężna Korecka, ręką

ЦДІА УРСР у m . Києві.— Ф. 28, on. 1,- cnp. 46.— Арк. 53 зв .— 54. Засвідчена копія.

П е р е к л а д

Усім взагалі і кожному зокрема, кому слід про це знати.
Будучи готовою до послуг вашим милостям, повідомляю, що луцькі 

купці і міщани не хотіли у встановлений час сплатити мені гроші за мої 
торговицькі рибні стави, які я здавала їм в оренду на вилов за певну суму. 
Отже, відшкодовуючи своє і взявши від них з того ж рибного ставу 24 боч
ки риби, відсилаю цю рибу на продаж до Любліна, а при ній — свого слугу 
Станіслава Пляцковського. Ласкаво прошу, щоб скрізь [мої вози] були 
пропущені добровільно й безмитно і не затримувалися нгв дорозі, ні в Люб
ліні під час продажу. Зостаюся у боргу перед вашими милостями, споді-

1 Літера ю виправлена з у.
2 Літера з написана на місці витертої.
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ваючись взаємно прислужитися за таку ласку у своїх власних маєтках і 
повторно доручаючи себе ласці ваших милостей.

Даний з Корця, дня 2 січня, року 1614.
Ваших милостей, моїх милостивих і ласкавих панів доброзичлива 

приятелька і рада до послуг
Анна Ходкевичівна, княжна Корецька, рукою. 

№ 189

1614 р., липня 22. Володимир.— ЗАЯВА ГОРОХІВСЬКОГО МИТНИКА 
НАХІМА ПРО ПІДБУРЮВАННЯ ГОРОХ ІВСЬКИМ БУРМИСТРОМ 

ХАЦИНОЮ ПРИЇЖДЖИХ ПРАСОЛІВ ДО НЕСПЛАТИ МИТА 
НА ПРИКОМОРКУ ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МИТНИЦІ В ГОРОХОВІ

Року тисєча шістсот четырнадцатою, мсца июля двадцєт второго дня
'-N .

Присылай на вряд кгродскин в замо/с єго кр. мл. Володимєрскин до мене, 
Григоря Дворє^кого, буркграбєго и намєстника подстароства володимєр-
ского, нєвєрньш Нахиж жид, слуга и фактор яснєвєлможного пна Януша 
з Острога кнжати Жаславского, воеводы волыяского, справди цєл его кр.
мл. волыяских, києвских и браславских, протєвтуючисє и соповєдаючи на 
Хацка Уникифоровича, бурмистра гороховского, в тые слова, и ж:

«Тотъ-то Хацина, бурмистр, противєчисє праву посполитому и уфалє
'->4̂

сєнмовон а умыслне чинєчи уближєнє и шкоду вє цлє короля его мл. в 
мєстєчку Горуховє, прикоморку Волыяскож, так под час ярмарков, яко 
и без ярмарков гостєж, прасолож заказал и заборонив, абы мнє мыта албо 
цла его кр. мл. со/72 соли нє давали. Што еони, на росказанє его чинєчи и
нє даючи цла єго кр. мл. сод соли, з мєстєчка содєжчают». За которьш
таковьш заборонєнєж плачєяя того цла єго кр. мл. Скарбови мєновал 
быт сот того Харка, бурмистра горохувского, шкоды на пєтдєсят зо- 
лотых полеких, и тое заборонене возньш єнєралож шляхетним Андреемъ 
Прудзияскиж противко нєму сосвєтчил.

Я/с же и возньш єнєрал, мєнованьш шляхетний Андрея Прудзияскин,
тут же стоєчи собличнє на врядє передо жною сегодня, датою зверху мено- 
ваного, ку записаяю до книг кгродских, вызнал, и ж на той справє в мєстєчку 
Горуховє былъ и тое таковое сосвєтчєнє соm Нахима жида, фактора цла его
кр. мл., противку менованому Ха^кови, б[ур]мистрови 1 горуховскому, со
заборонене прасолож, cod соли плачеяя мыта его кр. мл и со собелжене и назы- 
ваяе его, Нахима, скурвыж сынож и злодееж, а жоны его курвою, слышал.

Которую ж то протестацию Нахима жида и возного сочевистое сознане 
я, уряд, принявши, до книг кгродских записати казал, и гст записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 46.— Арк. 547 — 547 зв. Оригінал.

1 Т екст  пош кодж ен и й .



№ 190

1615 р. липня 6. Варшава.— УНІВЕРСАЛ СИГІЗМУНДА III 
ПРО БОРОТЬБУ З БЕЗМИТНИМ ПРОГОНОМ ХУДОБИ І ПРОВОЗОМ СОЛІ 

«НЕЗВИЧНИМИ ДОРОГАМИ» В ОБХІД МИТНИХ КОМОР І ПРИКОМОРКІВ
КИЇВСЬКОГО, волинського І брацлавського воєводств

Zygmunt Trzecy, z łasky Bożej król polsky, wielkie xiąże litewskie, ruskie, 
pruskie, mazoweckie, żmudskie a szwedsky, gotsky, wandalsky dziedziczny 
król.

Wszem wobiec i każdemu zosobna, komu to wiedzieć należy, a osobliwie 
starostom, podstarościm na cłech i komorach przełożonym, ich namiestnikom 
i dzierżawcom tak dóbr naszych królewskich, dóbr i miast slacheckich dzier
żawcom.

Oznajmuiem, iż dano nam sprawę imieniem jaśniewelmożnego Janusza, 
xiążencia Ostrożskiego, castellana krakowskiego, administratora ceł naszych 
woiewódstw Kiewskiego, Wołyńskiego i Brasławskiego, że wielie kupców i 
furmanów, którzy s kupiami s Kiiowskiego, Wołyńskiego i Brasławskiego woie- 
wództwa towary wszeliakie do miast i miasteczek tak naszych królewskich, 
iako i slachetskich dziedzicznych wożą, woły pędzą różnemi i niezwykłemi 
drogami, komory i przykomorki celne s towarami swemi minaią, vchodząc 
płacenia ceł naszych w tamtych woiewódstwach, co iż sie z niemałym vmnie- 
jszeniem prowentów naszych celnych dzieje.

Napominamy i roskazujemy wszem wobiec, chcąc to mieć koniecznie, abyś
cie sługom i sprawcom celnym przerzeczonego administratora ceł naszych 
nie telko nie przeszkadzali, ale też pomoci dodlalwali1 na hamowanie i pobra
nie takowych towarów v kupców albo furmanów i wołów przemyconych, którzy 
by bez kwitu celnego pisarzów przerzeczonego dzierżawce ceł naszych kiiews- 
kich, wołyńskich i brasławskych na iarmarkach w miastach i miasteczkach 
tak naszich, iako szliacheckich nie telko w woiewódstwie Kiiowskim, Wołyńs
kim i Brasławskym, a [wlszendzie 1 gdziekolwiek w Koronie, państwach na
szich, najdowali sie a dowiedzono to na nich było, że tamte cła drogami nie
zwykłemi albo iakim fortelem minali i vszli.

A isz prasołowie//z woiewódstwa Ruskiego i ci, którzy z woiewódstwa Kiiow
skiego, Wołyńskiego, Bracławskiego, dla soli do żup ruskich ieżdża, chcąc 
vleć płacenia myt w woiewódstwach przerzeczonych, niezwyczajnemi drogami 
i gościńcami s solą ieżdżą ku szkodzie i ujmie Skarbu naszego, przeto chcemy 
to mieć, żeby powinność i podatek zwykły na miejscu w żupach albo w woiewód- 
ztwie Ruskim administratorowi cel zwyszmianowanych albo iego namiestnikom 
oddawali i quit od niego wziąwszy, wolno sól przedawali.

Zasłaniają sie niektórzy wolnościami od płacenia myta od soli i wosku, 
co iż iest przeciwko zwyczaiom, chcemy mieć, aby według powinności swej 
od soli i myta płacili wozowego s towary, kturzy volnościami sie zasłaniaią, 
aby według zwyczaiu myta płacili po cztery grosze litewskie.

Także ci, który na targach i iarmarkach zboża Hubo kupuią, ludo przeda- 
waią, płacić maią myto według powinności i vstawy, inaczej dla łaski naszej 
i powinności swej nie czyniąc.

Dan w Warszawie, szóstego dnia miesiąca lipca, roku tysiąc sześćset pięt
nastego, panowania naszego polskiego dwudziestego ósmego, a szwedskiego 
dwudziestego wtórego roku.

Sigismundus, rex. Joan Marcinkiewicz.
ЦДІА УРСР у  M. Києві.— Ф. 28, on. 1,- cnp. 52,— Арк. 555 — 555 зв. Засвідчена копія.

1 Текст пошкоджений.
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П е р е к л а д

Сигізмунд Третій, з ласки Божої король польський, великий князь 
литовський, руський, пруський, мазовецький, жемайтський і шведсь
кий, готський, вандальський дідичний король.

Усім взагалі і кожному зокрема, кому слід про це відати, а особливо 
уповноваженим на митницях і коморах старостам та їхнім підстаростам, 
намісникам і державцям наших королівських маетностей і державцям шля
хетських міст.

Сповіщаємо, що адміністратор наших мит у Київському, Волинському 
і Брацлавському воєводствах, краківський каштелян ясновельможний 
кн. Януш Острозький повідомив нам, що багато купців і фурманів, які про
возять товари і женуть воли з Київського, Волинського і Брацлавського 
воєводств до наших королівських і до шляхетських міст і містечок, корис
туються різними незвичними дорогами, обминаючи зі своїми товарами митні 
комори й прикоморки і ухиляючись від сплати наших мит по згаданих 
воєводствах, що призводить до великого зменшення наших прибутків.

А тому нагадуємо й суворо наказуємо усім без винятку, щоб не тільки 
не перешкоджали слугам і митникам згаданого адміністратора наших мит, 
але й надавали їм допомогу при зупинці й конфіскації товарів або волів, не 
оплачених на митницях, у таких купців і фурманів, які прибуватимуть на 
ярмарки до наших чи шляхетських міст та містечок без митної розписки пи
сарів вищезгаданого державці наших київських, волинських і брацлавсь- 
ких мит не тільки у Київському, Волинському чи Брацлавському воєвод
ствах, але й скрізь на території королівства, де про них буде доведено, 
що вони уникли сплати мита, дякуючи незвичним дорогам чи якійсь іншій 
махінації.

Так само прасоли з Руського воєводства, а також ті особи, що їздять 
за сіллю до руських жуп з Київського, Волинського і Брацлавського воє
водств, возять сіль незвичними дорогами і гостинцями з метою уникнути 
сплати мит у згаданих воєводствах на шкоду і зменшення нашого Скарбу. 
А тому ми зболили встановити такий порядок, щоб вони віддавали звичний 
податок прямо на місці, в жупах або в Руському воєводстві, адміністрато
рові вищезгаданих мит чи його намісникам, і, взявши від них розписку, 
вільно продавали свою сіль.

Деякі [особи] закриваються від сплати мита з солі і воску своїми при
вілеями. Оскільки це суперечить звичаям, волимо встановити, щоб вони 
платили від солі згідно зі своїм обов’язком возове, а з товарів, захищених 
вольностями,— по 4 литовських гроша мита відповідно до звичаю.

Так само і ті, що купують або продають збіжжя на торгах і ярмарках, 
мусять сплачувати мито згідно з обов’язком і нашою уставою, чинячи так, 
а не інакше з огляду на нашу ласку і свої повинності.

Дано у Варшаві, 6 дня місяця липня, року 1615, на 28 рік нашого 
польського, а на 22 рік шведського панування.

Сигізмунд, король 
Ян Марцинкевич
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Вид Замости. Гравюра XVI ст.

№  191

1616 р., лютого 29. Володимир.— СКАРГА СЛУГИ 
ВОЛОДИМИРСЬКОГО МІСЬКОГО УРЯДУ ПАВЛА п о д в о й с ь к о г о  

НА КУПЦІВ-ШОТЛАНДЦІВ 3 м. ЗАМОСТЯ ПРО ВІДМОВУ 
ВИКОНАТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАГІСТРАТУ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ 
ТОРГОВИХ ТАШІВ НА РИНКУ, ПОГРОЗИ І НАПАД НА СКАРЖНИКА

Року тисєча шістсот шєотнадцєтого, мода февраля двадцєт дєвятого
дня

До уряду и актъ нинєшних кгродскихъ володиме/?скихъ, // до мене, 
Абрама Дворє^кого, буръкграбего зажку Володимє/?ского, пришєдши 
сопатъръньш Павєл Подъвояския, слуга уряду мєоцкого воятовского воло- 
димєрского, солєнитє/? свядчил и протєотовалсє напротивко ниякому Якубо- 
ви, факторови Кришътофа Валаса, яко прияципалови, и Адамови Лясоно- 
ви, шотомъ°, яко се еони мяновали, з Замостья6 в тот способъ, ижъ:

року теперешънего тисєча шєотсот шєотнадцєтого, мода февраля
двадцєт шовтого дня, прєд зачатемъ я/?маръку Володимє/?ского до тых 
Якуба и Адама, яко упо/?ных и порядъку меясцъкого, намовеного для 
ровного пожитку всего меота, непоолушъных, абы буд на улици Рыяковоя 
перед домомъ Васютияскиж не будовали, але абы вздолжъ подлє других
шотоб по<3 домами рынковыми се ташовали, одъ его млсти пана Юря Буд-
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зишєсского, воята дєди^ного володимє/?ского, и всего уряду мєсцкого напо- 
минаючи, бы л посланья/. До которые кгды пришол и тал/ на то м мєстию 
подъ домож Васютияскюи посполу и* собудвухъ из ьшшими шотами налезлъ 
и оньш мєсца на будоваяя буд ведлугъ росказаяя урядового указовати хотєл, 
на которое послаяе и росказаяе урядовое, прєз нєго тьш шотол/ сосвєдчоное, 
ничого не дбаючи, того слуха/n и на мес/пцахъ, им указаны*, ташоватисє 
и будова/n не хотеля, и поведали, же: «Мы маемо водности з Замостя, вед
лугъ которы*, где се намъ будет подобало, буды будоват и стават будемо.
А в топ мери мы его мл. пна воята и уряду слухати не будемо». // И с тьш 
мене со/пправиля.

'" Ч ^  ' ' Ч ;

А то кгды-мъ его млсти пну воятови и ияшому урядови на ратуя/ сод-
неслъ и сосве/пчил, теды его млс пая воятъ з ыяшиж урядом месцъкиж, видечи 
таковыя упо/7 ихъ и непослушєяство, повторе соно го слугу урядового Паола 
Подвояского до ни* послали, напоминаючи абы упору, прєд себе взятого, 
занехасши, того порядъку, для росно го пожи/пку места того уфаленого, не 
/?вали и тое чинили, што им уряд каже, не вымовяючисе водностями своими,

/'Ч >  "Ч »

и абы зараз на ратушъ до его млсти пна воята и до ияшого уряду месцъкого 
станули и справу со собе дали. До которыхъ повторе кгды тот ска/?жачия 
пришол и тое, што ему уряд злєцил, содправовал, вси шотове тому протисни 
не были, але тые два, тот Якубъ и Адаж Ляссонъ, яко и пе/?вея, не толко 1
абы уряду слухат мели, але и есче его млсти пна воята и увєс уряд месцкия 
словами усчипливыми лъжили и соромотили, и на ратуя/1 2 3 ведлугъ роска- 
заяя урядового станутъ и справи/псе не хотели, и содповеди чинили. Которы* 
со таковые словы ущипливые зараз, кгды 3 тот ска/?жачия упоминал, теды 
сони соно го пе/?вея словы пофукасши, а потож и рукою, на нес 4 кинув- 
шисе, порывали. И таж, кгды прєд ними утекал, ажъ до самого ратуша го
нили, которого ажъ з ратуша люде, собачисши, cod такового кгвалту ратовали 
и быт не дали.

Q шъто тот скаржачия и посторе се протестовал и просил, абы протес- 
тация его до книг была записана.

Которую я, принясши, до книг записати казалъ, и ест записано.
ЦДІА УРСР у м Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 47.— Арк. 681 зв .— 682 зв. Оригінал.

№ 192

1616 р., березня 11. Володимир.— СКАРГА ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
АПТЕКАРЯ МІХЕЛЯ НА УХАНСЬКОГО МІЩАНИНА ФЕДЬКА МИЛИЧА 

ПРО ПОБИТТЯ, ВНАСЛІДОК ЯКОГО ХВОРИЙ с к а р ж н и к  
НЕ ЗМІГ ПРОДАТИ НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЯРМАРКУ 
«АПТЕКАРСЬКИХ ТОВАРІВ», ПРИВЕЗЕНИХ З ЛЮБЛІНА

Року тисєча шєстьсо/п шостогонадцє/п, мца ма/?ца пє/?вогонадцєть дня
<-4/

Пришєдши на вряд кгродския в замокъ его королевское млсти Воло- 
димєрския до мене, Абрама Дворєфюго, бу/?крабєго и намєсника подста-
роства володимє/7Ского, подданыя его королевское млсти, жид и мєсчания 
володимєрския А'іихєл, аптека/?, протєстовалсє и соповєдал на подданыхъ 
вєлможноє еє мл. пани Уханъское, воєводиноє бєлзкоє, месчанъ уханъскихъ 
Фєдка Милича, и ж:

1 Виправлено з тылко.
2 Правлено.
3 Написано замість витертого.
4 нєго
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«Тотъ то Фєдко Мили** з ынъшими суседы и помочниками своими, имена 
и прозвиска ему самому добре знаемыми и ведомыми, в року теперешнее
тисєча шестьсотъ шестънадцетомъ, мвца февраля двадцетъ пятого дня, 
препоеневши срокгости права посполитого и вия, в нее сописаныхъ, а не 
маючи до мене жадное причины, тылъко безвияне, умыслне и кгвалтовне 
заступивши дорогу доброволную на передместъю с тамътое стороны cod 
Вояславия, на улици мене сокрутне и нелютовтиве збил, змордовал, сот 
которого збитя, змордоваьъя ледво-мъ жив зостал и до шкод немалыя с при
чины его пришолемъ, иже-мъ будучи в томъ збитъю барзо хорьш, товаровъ 
аптекарскихъ, з Люблина припроважоныхъ, // на ярмарку теперешнее Во- 
лодимерскомъ продавати не мог. На чое собє шкодую на пятъсот золотыхъ 
полскихъ, а барвєрови сод гояєня мусялое дати дванадцетъ золотыхъ пол- 
скихъ». И просив мене со придаяє возного на согледаяе того збитя, зранеяя 
своего... 1

Которую ж то протеотацию и соповедаяе, и возного сочевистое сознаяе 
на уряд принявши, до книг кгродския записати казал, и есть записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 47.— Арк. 707 — 707 зв. Оригінал.

№  193

1617 р.У лютого 22. Володимир.—  СКАРГА ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
МИТНИКА АБРАМА ЯКУБОВИЧА НА ЛЮБЛІНСЬКОГО КУПЦЯ- 
ШОТЛАНДЦЯ ЯНА БЕНДЕРМАНА ПРО ЗЛОВМИСНИЙ ОБ’ЇЗД 

ЛУЦЬКОЇ І ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МИТНИЦЬ ПІД ЧАС 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ З ПОДІЛЛЯ ДО ЛЮБЛІНА

Року тисєча шєвтсот сєенадцатого, мвца февраля 22 дня
До уряду // и актъ нинєшния кгродския старовтияския володимєрския, 

до мене, Абрама Дворе^кого, буркграбего и намєвтника подстаровтва во- 
лодимєрского, пришєдши соблшшє Якубови^ Абрае, фактор яснєвєлмовного
кнжати ero мл. Януша йстрозского, кашталяна краковъского, старосты во- 
лодимєрского, и до вєдомости уряду нинєшнєго доносєчи, соввєтчалсє про- 
тивко Янови Бєядєрманови, шота з Люблина, которыя:

ничого не согледаючисє на повияновт свою купецкую и на вины, въ 
праве повполитое на своволныя купцовъ сописаные, едучи с Подоля з роз
ными товары трема возы по коню содному, маючи на возая товаровъ по две 
скрини, напрод комору Луркую, не соповєдившисє цєлникови, на тоя ко
мори зоставленому, и товаровъ не соказавши, повияности своея досыт не 
учинивъши, поминул, а потое и далея едучи комору Володимерскую мыт 
зеели Волыяское, едучи с Подоля состатнююа, не бывши у целника и не 
соповєдившисє, говтияцее незвыклые, не учинивши сот тыя товаровъ досыт 
за рла, минул, до Короны въехал, цла въеводстве [!] Волыяское, до Скарбу
его королевское млвти приналежачого, уекнул, досытъ повияности своея 
не учинил и въ страчеяе товаровъ усия перепал.

Q што и повторе совветчаючисе и до вєдомости урядовое доносєчи, 
софєровалсє, где того собъжалованого с тоею протестациею пристигнетъ, з 
ние яко с тые, которыя Скарбу цел воеводства Волыяского шкодцею, 
правъне чинити. И просилъ, абы тая протестация его до книг была принята 
и записана.

Што гспг записано.
ЦДІА УРСР у  м Києві.— Ф. 28, on. I, спр. 49.— Арк. 62 зв .— 63. Оригінал.

1 О п ущ ен е св ідч ен н я  возного  п р о  о гл я д  р а н  п о т ер п іл о го .
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№ 194

1617 р., серпня 24. Володимир.— ПОЗОВ МИКОЛАЄВІ НАВОЗЬКОМУ 
ДО ВОЛОДИМИРСЬКОГО ГРОДСЬКОГО СУДУ В СПРАВІ 

ЗА СКАРГОЮ КН. ЮРІЯ ЗАСЛАВСЬКОГО ПРО НЕЗАКОННЕ 
СТЯГНЕННЯ МИТА З БУЖКОВИЦЬКИХ ПІДДАНИХ ЗАСЛАВСЬКОГО 

ПІД ЧАС ЇХ ПОВЕРНЕННЯ НА 26 ВОЗАХ ІЗ КАЗІМЄЖА

Януш, кнжа йстрозскоє, кашталяя краковския, володимєрския, чєр- 
каския, канєвския, бєлоцє/жовския, пєрєяславския и богуславския староста.

Урожоному пну Миколаеви Навозскому з особы и зо всих добр вм. ле
жачих и рухомых мофо его королевское млсти а владзою уряду моего ста- 
ростияского, єсли-с сосельїя — яко соселому, а єсли-с НЄСОСЄЛЬІЯ — яко нєсосє- 
лому и голотє, кгдыз/с со соселости твоея жадное вєдомости не маєш, приказую: 

абы-с передо жною самьш, а в небы/пности моея — перед урядом моиж 
кгродскиж Володимерскимъ на ройках кгродских володимєрских, в року //
тєпєрєшнєж тисєча иіестсопг сєжнадцатож, мца соктобра пятого дня припа
даючих и в зажку его королевское млсти Володимєрскож сужоных, соблшшє 
яко на року созначонож и завите стал на жалобу и правное попираяє яснє-
вєлможного кнєжати єго млсти Юря з Острога Жаславского, воєводича во-
лыяского, которыя в. м. позыва em со вины, содтул попалые, и ж в. м., ничого 
не согледаючисе на права, свебоды, з давных часов станови шляхетному на-
даныя и наново повтороные кояституцие, смел и важилсе в. м. у подданых 
поводовых бужковифких cod возов двадцати шести, над которыми Прокопъ 
приставож был, через село Мояславичи с Казимєра додому едучих, в тож 
селе сод каждого воза по грошея три через слуги свое въ способъ неслуш
ного мыта взяти, зачиж в вины взглядож кажлого подданого ста гривея
полских в. м. попал.

Q которые 1 вины и до вернеяя то го неслушне взято го мыта повод в. мс.
на ро/с выш созначоныя сиж позвож моиж позываеш. На которож абы-с в. мс. 
ставши, вины помененые взглядож каэ/сдого подданого сто гривея полских 
заплатил, шкоды, которых собе на десет  тисечея золотых полских быти ме- 
НИ/72, нагородил и мыто взятое вернул, и на кояец  во всеж се поводови тож 1 2,
што в. м. cod него на термине созначонож ширея словы декляровано и собяс- 
нено будет, скуте^не усправедливил.

Писая у Володимєри, року ти сеча uiecmcom  сєжнадцатого, мца августа 
двадца/n четвертого дня.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 49.— Арк. 735 — 735 зв. Засвідчена копія.

№  195
1618 р., березня ЗО. Володимир.— ЗАЯВА ЯКУБА КРАСОВСЬКОГО 

З ОБРАХУНКОМ СВОЇХ ПОСТАВОК ПОТАШУ ГДАНСЬКИМ КУПЦЯМ 
ДАНІЕЛЮ ГАВРАТУ І ПАВЛУ ШХАРТУ, ВЧИНЕНИХ ПРОТЯГОМ

1613— 1615 рр.

Пришєдши // на вряд кгродския в замокъ єго королевъское мл. Воло- 
димєрския до мене, Томаша Кгозимирского, буркграбєго и намєс/пника 
подстароства володямєрского, шляхе/пныя Якѵбъ Красовския, явне, ясне

1 Правлено.
2 в том
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и доброволне для лепъшое веры И ПЄВНОСТИ до ведомости уряду кгродского 
Володимерского донесши, подал рахунокъ со/пдаяя поташовъа на розные 
собликги свое, которые належали на имя пана Даниеля Гаврата и пана Пав
ла Шхарта, мещановъ и купцовъ кгдаяския. Которыя рахунокъ, яко се 
што и которого часу и року стало и (отдавало за квитами ручными cod самыя 
пана Павла Шхарта и факторовъ ия, которыя рахунокъ слово до слова такъ 
се въ собе маетъ:

«Наперед року тисеча шестсот тринадцатою, дня двадцат четвертого
>— -

сенътебра, въ Коръцу, ведлуг квиту пну Павлови Шхартови сотдал пота
шу лаштов три и бочокъ три;

потож року тисеча ш естсот четырнадцатою, дня второго марца, (от
далъ слузи пана Павловому Вилимови Папе ведлуз квиту поташу лаштовъ 
два и бочокъ девет, сума учинит лаштовъ шест, коадыя лашт по золотыя 
триста сосмъдесят, в Корцу, учинит золотыя полския две тисечи двесте 
сосмъдесят; с тое сумы пая Павел Шхартъ не додал ми золотыя полския 
ш естсот семъдесятъ и сосмъ и грошея полтр и надцата, вытручаючи на 
1-давну [...] [д]олгъ—1 сполныя, пану Даниелеви Гавратови и пану Пав
лови Шхартови належачия;

в тол* же року тисеча ш естсот четырнадцатомъ, дня тринадцато го 
марта, на коятрактъ, учиненыя на чотыри лашты поташу през пана Павла
Шхарта на пна Даниеля Гаврата и пна Павла Шхаръта, сполного, з Бере-
жец, през Вояцеха Коцсолка сот [Па]вла 1 Шхарта // готовыя пнзея дошло ме 
золотыхъ полския шестсот, которыя чотироя лаштовъ поташу (оддалом
року тисеча шестсот чотырнадцатозо, лете, в Корту, слузе пна Павлово- 
му: поташу бочо/с двадцет и при том бочку поташу =— пану Даниелеви Гав
ратови, на само го пана Даниеля давныя долгъ;

року тисеча шестсот петнадцатозо, в марцу, соддалож в Корту Ганусо-
ви Шнутови, слузе пна Шхартовому, на тот коятрактъ сполныя с паном 
Дани елем Гавратож и пано м Павлом Шхартож, поташу бочокъ двадцат 
и сосмъ.»

По которое теды учинеяю рахунъку року тисеча шестсот семнадцато-
го, мсца июля двадцат ого в Корцу, пая Павелъ Шхартъ, не маючи жадное 
причины слушное, власныя поташъ небоэ/счика Вилима Папы, которого
вышъменованыя зознаваючия, пая Якубъ Красовския, робил за власные пнзи 
небоя/счика Вилима Папы, поташу бочокъ чотыри, взял у господе небоя/счика 
Вилима Папы, у Яцка Устимовича, месчанина корейкою. А собавяючисе 
я, абьш якое в то м трудности и шкоды в побраяю то го поташу не соднеслъ, 
то все до ведомости урядовое донесши, соповедаю и зознаваю, же такъ 
власне, а не иначея было. Которого побраяя то го поташу през того то пана 
Павла Шхарта и люлем немало мещанож коре^кюи ест ведомо.

И то теж до ведомости урядовое и [т]ьш 1, которьш то часу и местца 
свогео ведатя будет належало, доношу и сознаямую, же тот же пая 
Павел Шхартъ, мєщания кгдаяския, в певнож коятра/сте, през нєзо зо
мною учиненыя на имя пна Гаврила Гояскозо на лаштовъ шест поташу 
и пораховаяя, укривдил мя при пораховаяю на коя/сдомъ лаште по золотые 
двадцати, што учинит сумы // золотыя сто и двадцать, и за фуру вывозу 
поташу з леса до Корца, за которую-ж южъ был не 1 2 повинєя платити, вытру-

1 Текст пошкоджений.
2 Дописано над рядком.
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тил, и укривдил мя золотыя полския сєддєся/n и пят. Што такъ власне, 
а не иначє^, правдиве быти зознаваю.

И просил впрод рєчоньш пнъ Якубъ Красовски^, абы тоє сознанъе 
єго до книг кгродския волод£шє/?ския принято и записано было.

Што я, уряд, видєчи речъ слушную, тое зознанъв на жаданъе вышъ-
мєнованого пна Красовского принявши, до книг записати росказал, и гст 
записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 50.— Арк. 169— 170 зв. Оригінал і засвідчена копія.

№ 196

1618 р ., не пізніше червня 8 г. Луцьк.— УСТАВА ЦІН 
НА РИНКАХ МІСТ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА, ОГОЛОШЕНА 
ВОЛИНСЬКИМ ПІДВОЄВОДОЮ ВОЙТЕХОМ МИЛ АЧ ЕВСЬКИМа

Prawu pospolitemu dosyć czyniąc, w głownieiszyrrf mieście woiewódstwa 
Wołyńskiego w Łucku vrząd króla j. m. grodsky Łucky i vrząd wielmożnego 
j. m. p. woiewody wołyńskiego, to iest podwoiewodzy wołyńsky, postanowienie 
rzeczy wszystkich et wagę cziniąc, taksę sporządził, które jako do xiąg grodskich 
tak i miejsckich łuckich iako w głownieiszym mieście podał i obwołać roska- 
zał, czego wszystkiego tu do miasta Wlodzimirza wiadomość sie podaie. A takie 
postanowienie stało sie:

Malmazyie, wina, miody, gorzałki, piwa przekupne albo przewoźne i 
ryby wszelakie tak świeże, iako i słone aby wprzód biły opowiadane podwoie- 
wodziemu albo namiesnikowi iego dla vstawy w niktorych rzeczach przestr
zeżenia, a w drugich zaś rzeczach pieczęci prziciśnienia podług prawa. A który 
sie ważył stawiać te rzeczy bez wiadomości podwoiewodzego albo namiestnika 
iego, winę czternastu grzywien podług prawa przepada. Miary na picia wsze- 
liakiego, garce, pułgarcówki i kwarty, przez podwoiewodzego pieczętowane, 
także miary do wymierzenia zboza wszelakiego, także też wagi, funty, łokcie 
aby w swoim wymierzeniu zawsze zostawały, aby drożej nie przedawano, iako 
iest postanowiono na przekupnie pod winą w prawie opisaną grziwien czternas
tu. Łoie, także woski prziwozne aby beły opowiadane. Rzemieśnicy także 
wszelacy rzemiosł swych pilnuiący niżej opisanemu postanowieniu dosyć 
czinić maią. A garniec, pułgarca, kwarta iednaka ma bydź tak do malmazyi, 
wina i iako miodu, piwa, gorzałki.

Szacunek malmazyi: kwarta przednie dobrej groszy dziesięć, podlejszej — 
groszy dziwięć, wina węgierskiego starego dobrego — groszy dziewięć, a które 
by było nader przednie — groszy dziesięć, młodego węgierskiego kwarta — 
groszy ósm, kanaru kwarta — groszy sześć polskich, francuskiego albo moraws
kiego wina kwarta — groszy sześć polskich, miodu dobrego dyptanu — groszy 
sześć polskich, miodu prostego dobrego słodkiego — groszy cztery polskich, 
a który by był przebrany — tylko groszy trzy, piwa pszenicznego ostrogskim 
albo surazskim nazwanego — groszy dwa polskich, piwo dobre pszeniczne 
tuteczne garniec sprawiedliwy — grosz litewski, piwa prostego tutecznego 
garniec sprawiedliwy — grosz polski, dubieńskiego piwa garniec sprawiedli
wy — szelągów cztery polskich, gorzałki akwawity haniszowej — groszy 
sześć polskich, a która by iescze nad te przednieisza była — groszy siedm pols
kich, prostej gorzałki kwarta — groszy półtora polskie. Oleiu lnianego i ma
kowego niefalszowanego kwarta — groszy pięć polskich. Chleba żytnego pyt
lowanego chędogiego, który by ważył siedm funtów lwowskich, bocheń za

1 Д а т у є т ь с я  з а  часом за п и с у  у ст а в и  до В о л о д и м и р сь к о ї гр о д сь к о ї к н и ги .
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grosz polsky, chleba razowego funtów ósm bocheń — za grosz polsky, a żeby 
na drożdżach te chleby nie byli pieczone, ale nagniatane. Ćwierć tłusta mięsa 
wołowego rosłego — pułtora złotego, mnieiszego woła tłustego ćwierć — złoty 
i groszy pięć, jałowiczego ćwierć — złoty ieden, podleisza pułgrzywny cielęciny 
przedni tłustej — groszi iedenaście polskich, barana starego tłustego ćwierć — 
groszy pięć polskich.

Szewcy i przekupnie obawia ten maią zachować szacunek:
boty safianu prostego na rosłego człowieka — złoty ieden, na mnieszego 

człowieka — groszy dwadzieścia, turskiego safianu — złoty i groszy dwad
zieścia, na mniejszego człowieka turskiego safianu — złoty i groszy piętnaście, 
baczmagi prostego safianu wielkie — groszy dwadzieścia, baczmagi turskie — 
złoty i groszy pięć, czizmy prostego safianu wielkie — groszy piętnaście, 
mniejsze — groszy iedenaście, a na chłopca w lieciech dziecięcy — groszy ósm, 
boty kozłowe czarne wielkie — groszy dwadzieścia, jałowicze boty chłops
k ie — groszy dwadzieścia, boty białogłowskie— groszy dziesięć, trzewiki 
roboczego człowieka — groszy sześć, białogłowskie — groszy pięć.

A komu by sie krzywda działa w kupieniu tych rzeczy, żeby mu ich drożej 
przedano i niedobrą miarą namierzano, ten sie w tym swym vkrziwdzeniu 
opowiedzieć ma podwoiewodzemu albo namiestnikowi iego vrodzonemu panu 
Abramowi Dworeckiemu, a podwoiewodzy albo namiesnik ofiaruie sie spra
wiedliwości przyzrzeć i winy zapłacenia vkrziwdzonemu daść, iako o tym 
prawo szerzej opiewa.

Woiciech Miłaczewski, podwoiewodzy wołyńsky, własno ręką
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 28, on. 1, cnp. 50.— Арк. 3 4 зв .— 356. Засвідчена копія.

П е р е к л а д

Луцький гродський суд головного міста Волинського воєводства Луць
ка, а також уряд вельможного й. м. волинського воєводи, тобто волинський 
підвоєвода, дотримуючись закону, ухвалює таксу вартості і ваги усіх товарів 
і наказує розголосити її, подаючи для запису до гродських і міських книг 
Луцька як головного міста, а також оповіщаючи про все це у Володимирі. 
Ухвала така:

Надалі підвоєвода чи його намісник мусить бути оповіщений про маль
вазію, вина, мед, горілку, пиво як перекуплені, так і привозні, а також 
про всіляку свіжу і солону рибу з метою встановлення обмежень на окремі 
товари, а на інші — з метою отримання офіційного дозволу на продаж, 
скріпленого його печаткою. Хто наважиться виставляти на продаж згада
ні товари без відома підвоєводи або його намісника — підлягає, згідно з 
законом, штрафу в 14 гривен. Також під загрозою штрафу в 14 гривен, 
записаного в законі, підвоєвода має ставити печатку на мірки для всілякого 
питва: гарнці, півгарнці і кварти, а також на мірки для вимірювання різ
номанітного збіжжя: ваги, фунти і лікті, щоб вони завжди відповідали 
своєму належному розміру, і щоб перекупні нічого не продавали дорожче, 
ніж це встановлено. Слід також завжди оповіщати про привезення лою і 
воску. Нижчезазначеної постанови мають також дотримуватися усі реміс
ники, що займаються своїми ремеслами. А гарнець, півгарнець і кварта 
мусять бути однаковими як для мальвазії і вина, так і для меду, пива та 
горілки.

Вартість кварти доброї мальвазії — 10 грошів, гіршої — 9 грошів, 
угорського старого доброго вина — 9 грошів, перестояного — 9 грошів, 
молодого угорського — 8 грошів; кварта канару — 6 польських грошів, 
кварта французького або моравського вина — 6 польських грошів, доброго 
меду диптану — 6 польських грошів, доброго простого солодкого меду —

264



4 польських гроша, а коли вже перебродить — то лише 3 гроші; за пшенич
не пиво, що зветься острозьким чи суразьким,— 2 польських гроші, за 
повний гарнець доброго пшеничного тутешнього пива — литовський гріш, 
за повний гарнець тутешнього простого пива — польський гріш, за повний 
гарнець дубнівського пива — 4 польських шеляга; за горілку оковиту га
нусову — 6 польських грошів, а за ту, що вистояна — 7 польських грошів, 
кварта простої горілки — півтора польських гроша; кварта чистої олії 
з льону або маку — 5 польських грошів; буханець житнього петльованого 
доброго хліба вагою 7 львівських фунтів — польський гріш, буханець ра
зового хліба на 8 фунтів — польський гріш: але ці хлібини мусять бути 
спечені не на дріжджах, але нагнічені; чвертка жирного волового м’яса 
з великого вола — півтора золотих, з меншого жирного вола — чверть зо
лотого і 5 грошів; чвертка яловичини — один золотий, гіршої — півгривни; 
телятини передньої жирної— 11 польських золотих; чвертка баранини 
старої жирної — 5 польських грошів.

Шевці й перекупні мусять дотримуватися таких цін:
чоботи із простого сап’яну на рослого чоловіка— один золотий, на 

меншого чоловіка — 20 грошів, із турецького сап’яну — золотий і 20 гро
шів, а на меншого чоловіка із турецького ж сап’яну — золотий і 15 грошів; 
бачмаги із простого сап’яну великі — 20 грошів, бачмаги турецькі — зо
лотий і 5 грошів; чижми із простого сап’яну великі — 15 грошів, менші — 
11 грошів, а на хлопчика 10 років — 8 грошів; козлові чоботи чорні вели
кі — 20 грошів, ялові чоботи селянські — 20 грошів, чоботи жіночі — 
10 грошів; черевики для робочої людини — 6, жіночі — 5 грошів.

А якщо кому станеться кривда при купівлі вказаних речей, тобто вони 
будуть продані дорожче або відміряні неналежною міркою,— мусить заяви
ти про свою кривду підвоєводі чи його намісникові, шляхетному панові 
Абрамові Дворецькому, і підвоєвода чи його намісник обіцяють відновити 
справедливість і стягнути штраф на користь потерпілого так, як того ви
магає відповідний закон.

Войтех Милачевський, волинський підвоєвода, рука власна.

№  197

1619 р., лютого 28. Володимир.— СКАРГА ЗАМОСТСЬКОГО 
КУПЦЯ ВІЛЬГЕЛЬМА БУХЕНА, ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВОЗНОГО,

НА ОСТРОЗЬКИХ КУПЦІВ СТАНІСЛАВА І ОЛЕКСАНДРА ПОБІДИНСЬКИХ
ПРО ПОГРАБУВАННЯ З ЙОГО СКЛАДІВ У м. КОРЦІ І с. БЕРЕЖЦЯХ 

НАД р. БУГ ПОПЕЛУ І СМАЛЬЦЮГИ, ПОСТАВЛЕНИХ НИМИ Ж 
ЗА ПОПЕРЕДНІМ КОНТРАКТОМ

Року тисвча шєстсот дєвєтнадцатого, мсца февраля двадца/n (осмого
дня

Пришєдши на вряд кгродския до замку Володимє/юкого, славєтньїя 
пая Вилгєлмь Бухвя, мвщанинъ и купгц замояския, до мене, Томаша Кго- 
ЗИМИ/7СКОГО, бу/жграбвго и намєстника подстароства володимерского, солє- 
нитеръ протєстовалсе и жалосне соповєдал на славныхъ пановъ Станислава 
и Алєксаядра Побединъскихъ, мещань и купцовъ сострозскихь, со то, иж:

'■ ѵ -'

року теле/? прошлого тисєча шєстьсоть сошогонадцать, мсца сєнтєбра
двадцатъ пятого дня тоть пая Станиславь Побвдияския самь сособою своею 
и з братомь своимь рожоньш, паномь Алексаядромь Победияскимь, и ин- 
шими помощниками своими, имены и прозвиски имь ведомыми, нашедши 
мо£{но кгвалтомь на шпихлирь власныя пана Вильгєлма Бухена, мещанина
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и купьца замояского, в месте // Корцу, маетности кнежат их млсти Корец- 
ких, в небытности єго в Корцу, кгды ж на тот час в Замостю был, тые то па
нове Побидияские, взявши перед себе умыслъ своя а пропожнєвши наперед 
то/72 пая Победияския Станиславъ коятракту або запису коятрактового, 
со/72 себе и славного пана Стефана Масла с панож Вилгелмож Бухенож, куп- 
цеж и мещанинож замояскиж, еще в року прошлож тисеча шестсот шест- 
надцатож учиненого а межи себе даного, печатми и подписы власных ру/с 
своих, также печатми и подписы ру/с людея зацных ствержоного, на выста- 
вене товаровъ лесных, петидесят лаштовъ попеловъ розмаитых, наперед 
в Корцу, до шпихлера пана Вилгелма Бухена и фактора єго складаючи, а 
стажтол до Береже^, села надъ рєку Буг в зєжли Холмскоя лежачого0, 
до шпихлера пана Вилгелма содвозити и складати тые товары лесные, по- 
пелы смалцованые и ияшие выставити, записавшисе и коятрактож своиж 
собликговавшисе под шкодами и заклады, в коятракте выражоными. Ко
торого коятъракту и запису своего коятр актового, также срокгости права 
посполитого пропожневши, тот пая Станиславъ Победияския с помочникож 
своиж панож Алексаядрож Победияскиж и ияшими помочники своими, ему 
знаемымы, нашєдши моцяо кгвалтож в месте Корцу на власныя шпихлер 
пана Вилгелма Бухена, купца и мещанина замояского, стоячи у мещанина 
корєцкого Сєргєя в небытности факторовъ и слугъ пана Вилгелмовых, 
таж же // у того шпихлера зажки собухами 1 кгвалтовне посодбиявши и содла- 
мавши, товаром розных, таж в шпихеру [!] зложоных, та/с попелоз смалцова- 
ных, яко и ияших товаровъ немало побрали, кгвалтовне пограбили и, на 
возы накладши, где хотели содвезли и содпровадили, и на пожито/с своя 
собернули.

Которую шкоду и побране розных товаровъ в шпихлиру, в месте Корцу, 
шацует собе пая Вилгелмъ Бухея, купе^ замояския, на десет тисечея 
золотых полских.

А мало еще на тож маючи, и ж такия кгвалтъ и безправе пану Вил- 
гелму Бухену, купцу и мещанину замояскому, и шкоды сталисе cod пановъ 
Победияских, и ничого на срокгост права посполитого не дбаючи, але 
совшєж в прєд се взятож умысле своиж триваючи, потож знову, в року тє-
пєрєшнєж тисеча шестсот дєвєтнадцатож, мсца февраля двадцат пєр-
вого дня, тые пновє Станиславъ и Алєксаядєр Побєдияскиє с помочниками 
своими, имены и прозвиски иж ведомыми и знаемыми, наєхавши кгвалтовне 
на шпихлєр в Бєрєжцах пана Вилгелма Бухена, мещанина замояского, так
же в небытности факторовъ єго, зажки до шпихлеровъ кгвалтовне собухами 
посодбиявши и * 2~поламавш[и], [т]аж-2 же в тож шпихлєру пана Вилгєл- 
мовыж товароз розмаитых так лесных, попеловъ смалцованых и ияших то
варовъ барзо много кгвалтовне побрали и с того шпихлера повывозили, и 
на пожито/с своя собернули.

Которую шкодр и [поібране 2 // товаровъ розных в тож шпихлєру у Бє-
режцах шацуєт собе противъ пнвь Победияских пая Вилгелмъ Бухея, ку- 
пгц замояския, на десет тисечея золотых полских.

Которыя жал и шкоду свою, cod пнвь Победияских сталую, пая Вил- 
геж [!] Бухея, мещания, замояския, соповедавши на вряде кгродскож Воло- 
дямерскож, со придаяє возного енєрала на соглєдаяе того кгвалту, ему в шпих
лєру 3-Б єрєадах-3 , над Бугож рєкою лежачого, сталого, просил. На што

1 Правлено.
2— 2 Текст пошкоджений.
3— 3 в Береэ/ща*
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єму з вряду возньш єнєрал Абраж Дубни^кид сочєвисто был приданьш. Ко-
торьш то возньш єнєрал за придаяєж врядовьш на то д справє пна Вилгєлма 
Бухєна, мєщанина замодского, бывши, а ставши сочєвисто, до книг кгрод
ских володимєузских при то д протєстации сочєвисто сознал, и ж:

«Был в сєлє Бєрєя/щах, над рєкою Бухож [!] взєжли Холмскод лежачого,
а маючи при собе шляхту, л ю д є д  добрых пна Я на Вышомирского а пна Ста
нислава Стралковского, таж же с тою шляхтою был в Бєрєжцах року тєпєрєш-
нєго тисєча шєстсот дєвєтнадцатого, мсца февраля двадцат трєтєго дня. 
За соказываяеж фактора пна Вилгєлма Бухєна, купца замодского, видел
єсми я, возньш єнерал с тою шляхтою, у шпихлера пна Вилгєлма, мєщанина 
и купца замодского, в Бєрєжцахь над рєкою Бугож, у шпихлира его замокь 
стлучоныд, собухами пробод и защєпки поламаные, двери выложленые.
В которож шпихлєру мєновал фактор пна Вилгєлма Бухєна, купца замод
ского, Давид Голшия, и ж товаром лесных, попеловь смалцованых и ияших 
товаровь в шпихлєру было велє зложоных и зажкненых. С которого шпих-
лєру тые товары розные за кгвалтовныж наехаяєж пна Станислава и Алєк- 
саядра Побєдияских, [со]дламаяєж 2 замковь побране суть 1, на дєсє/тг ти- 
сєчи золотых полских шацуючи тую шкоду».

Которую то кривду и шкоду свою пая Вилгєлмь Бухєя, мєщания и ку- 
пщ  замодскид, соповєдавши на вряде, и возньш єнєрал вышменованыд сона- 
яеж 4 своиж ствердивши, сочєвисто просил, абы тая протєстация и рєляция 
возного до книг кгродских володдмєрских была принята и записана.

Што я, вряд, принявши, тую протєстацию // и рєляцию возного до книг 
кгродских володдмєрских записати казал, и єсть записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві,— Ф. 28, оп. 1, спр. 51,— Арк. 100 зв .— 102 зв. Оригінал.

№ 198

1622 р., березня 6. Володимир — КВИТ ВІРМЕНСЬКОГО КУПЦЯ 
З КАФИ АСЛАНА ВАРТЕРЕСОВИЧА ВЕНЦЛАВУ КАЛУСОВСЬКОМУ 

ЗА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВОЇ СУМИ, ВИТРАЧЕНОЇ НА ВИКУП 
З ПОЛОНУ БРАТА КАЛУСОВСЬКОГО

Я, Асланъ Вартєрєсовичь, сорменинъ и купгц з мѣста Кафы, 
сознадмую тыж моиж листомъ квитовнымъ, кому того вѣдати буде 1 

потреба, иж:
мя додшло со/я пана Венъцлава Калусовского золотых сто полских, ко

торую суму помєнєную собецалъ дати за брата своего рудного [!], пана Яна
Калусовского, на що лист и запис сот ero млсти мѣлемъ. А иж мя сполна 
тая сума сот пана Венъцлава Калусовского дошла, и руками я своими сотли-
чивши взялеж, с которой сумы его млсти квитую и право, которое на собе 
мѣлъ 2, касую и вѣчне внивечъ соборочаю. И тое сто золотых, которое м[я] 3 
дошло сот пана Веяцлава Калусовского, и тое маю вытрутити, шестисот 
тялярувъ золотовых [!], сот пана Яна Калусовского мнѣ належачих за 
со купъ.

И на то-ж дал тот квит мод с подписож руки моей власнои. 1 2 3

4 созна«еж
1 Правлено.
2 Повторено двічі.
3 Текст пошкоджений.
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Карта Криму Боплана середини XVII ст.

Писанъ у Володимєри, року тисєча шес/тгсоть двадцат второго, мсца 
ма/?ца шостого дня.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 54.— Арк. 1200 зв .— 1201. Засвідчена копія.

№ 199

1623 р., липня 9. Київ.—  ПОЗОВ ЛУКАШОВІ САПЄЗІ 
ДО КИЇВСЬКОГО ГРОДСЬКОГО СУДУ У СПРАВІ

ЗА СКАРГОЮ ДАНИЛА СТРИБИЛЯ ПРО ЗАХОПЛЕННЯ ЙОГО ПІДВОД 
З ПОПЕЛОМ, ВИПАЛЕНИМ НА БУДІ В ЯМНОМУ ЛІСІ 

І ТРАНСПОРТОВАНИМ НА ПРОДАЖ ДО СЛУЦЬКА

Томашъ Замояския на Замостью, воєвода киевъския, кнышияския и 
кгонєядзкия etc. староста.

Врожоному его мл, пну Лукашови Сапѣзе яко рєзидуючому добд местеч- 
ка Веледникъ.

Зо ВСИХ ДОбр В. М., лежачи* И рухомы*, И 3 сумъ ПЄНЄЖНЬІ* ЗВИ/7ХНОСТЬЮ 
его кр. мл. а владзою уряду моего воєводского приказую, абыс в. м. перед 
судомъ моимъ кгродъские Киевъские на рожкахъ кгродских киевъскихъ, 
которые припасти и сужоны быти маеть1 в року теперешнее тисеча
шестсот двадца/n третемъ, мца августа двадца т трет его дня в заеку Киевъ- 
скомъ, самъ собличне и завите яко на року завитомъ стал на жалобу и прав-

1 мають
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ныя поступокъ урожоного єго мл. пна Даниєля Стрыбыля, которьш в. мсти 
позываеть со безправныя грабежъ попелу поташу, которьш бы л подводами 
своими з буды своєє леса Ямного выправилъ до мѣста Слуцъка, до Омеля
на, воятовича слуцкого, для продаяя на потребу свою. В. м., взявши вє- 
домост со том поташу, ижъ єго везено, росказалєс и поглалєс урядниковъ 
своих, вєприяского, названого Лукашова, на соя часъ за держанъ я єсчє в.
мсти, а другого вєлєднидкого, и при них бояр и подданыхъ своих с тых мес- 
течокъ з возами, которьш в. м. имена и назвиска лепея ведаеш и их знаєш,
в року прошломъ тисеча шестсот двадцат второмъ, мца ноябра сосмнад-
цатого дня. Которые послаяцы росказаяю в. м. досы/я чинечи, перенявши 
подводы поводовы под селомъ Сиягаями на доброволноя дорозе, которая 
идет з села Сиягаевъ до мєста Лопани, там же моцно кгвалтовнє узяли 
с тых подводъ и побрали полтора лашту попелу поташу, то есть бочокъ 
сосмнадца/я, а в кождоя бо/яце 2 было по пулъпета шафуяту, а кождыя ши- 
фуятъ коштовалъ его по деве/янадцати золотые полских. Которыя то по
ташъ усю его сошнадцат бочокъ з возовъ у подводъ поводовых поздыямо- 
вавши, на возы свое повъскладали, // которых было возовъ и права за с 
бо яр и подданых в. м. с тыми урядникалш чоловѣка до сосмидеся/я, и модно 
кгвалтовне пограбивши, до мѣстечка в. м. Веледникъ со/явезли и со/япрова- 
дили и в. м. самому со/ядали, а в. м. сод них узявши, на пожитокъ своя 
(обернулъ и привласчилъ. Q которыя то безправныя грабеж поташу лобо
дового поводъ в. м. тымъ позвомъ позыва ет.

Прото абыс в. м. на року вышсозначономъ ставши, грабежъ поводови 
з навезкою и винами правньшя со/ядал и заплатилъ и во всем се наконецъ 
усправедливил.

Писая в зажку Киевъскомъ, року тисеча шестсот двадцат третего,
мца июля девято го дня.

Павелъ Рехозския, писар
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 221, on. 1, спр. 105.— Арк. 1 — 1 зв. Засвідчена копія.

№ 200

1624 р., лютого 28. Володимир.— УСТАВА ЦІН 
НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ РИНКУ, ОГОЛОШЕНА в о л и н с ь к и м  

ПІДВОЄВОДОЮ ВОЙТЕХОМ МИЛАЧЕВСЬКИМ

Wszem wobec і każdemu zosobna, komu by iedno tego była potrzeba wied
zieć, a mianowicie kupieckiem, rzemieśniczym wszeliakiego rzemiosła ludziom.

Oznajmuiemy i wiadomo czynimy tym listem naszym s powinności vrzędu 
naszego podanym, iż my, stosuiąc sie do prawa pospolitego dawnego i świeżo 
na pszeszłym sejmie koronnym reasumowanego0, rzeczy niszej wyrażonych 
postanowienie takie czynimy:

wina wymierzenie garców vpatruiąc węgierskiego, iż dopiero na skła
dach naprzedniejsze płacą po złotych piącidziesiąt i pięci, w których beczkach 
vpatruiemy garncy sześćdziesiąt i pięć klarownego wina bez largu, a na fur
mana, strawę i płacenie myta, także i na dolewki każdej beczki kładziemy 
zosobna złotych dwadzieścia i pięć, czego wszystkiego iako beczka wina, tak 
i drugie koszty czynią złotych osmdziesiąt spełna, tedy postanowiamy kożdy 
garniec takowego naprzedniejszego wina młodego korzennego słodkiego, vpat- 
ruiąc prace i insze koszty domowe, po złotych dwa, a posliedniejsze nie kor

2 боццє

269



zenne tedy quarta po groszy dwunastu polskich, co vczyni garniec każdy po 
złotemu iednemu i groszy osmnaście polskich, a starego wina, kto sie na nim 
rozumie, przedniego 1_(lecz takich win tu we Włodzymierzu niemasz)-1 miała 
by być quarta przedawana po groszy szestnaści polskich; wina wołoskiego kut- 
narskiego garniec po pułgrzywny, które v żidów iest i dopiro na ten czas po
kazało sie, ma być przedawane; malmazie i insze cudzoziemskie wina tu nie 
wyrażone, iż ich tu, we Włodzymierzu, niemasz, nie kładziemy na szacunek, 
alie skoro by iedno kto takie wina przyprowadził, ma być opowiedziano 
vrzędowi woiewodzkiemu i grodskiemu i 1 2-niemi do-2 taxy powinien sie 
bedzie każdy stanowić.

Miody aby dobre byli i nie przebrane, a garniec, w którym by czteri 
quarty sprawiedliwe lwowskie byli, ma bydź v wszełiakich szynkarzów cecho
wany. Które miody maią być tak płacone: garniec przedniejszego diptanu po 
groszy polskich ósm, a prostego miodu dobrego po piąci groszy, piwa popuł- 
tora grosza.

Chleby żytne i białe groszowe i pułgroszowe maią bydź pieczone, a puł- 
tarakowych i szelągowych zaniechać takim iednak sposobiem, aby sie krzywda 
nikomu nie działa, porządek w tym ma bydz: piekarze przy widzie podwoiewod- 
zego i grodskiego vrzędu i dwóch panów radziec przysięgłych maią dla próby 
wypięć s pułmace miąki chleb groszowy i pułgroszowy, aby sie doświadczyło, 
iako wielie wyniesie złotych pułmace, a maią tę próbę vczynic panowie rajcy 
i vrzędy wyszej pomienione o iutrze, aby sie iuż od tego czasu żadna 3 preiuditia 
liudziom nie działy.

A ktoby sie ważył nad postanowienie co przedawać, także też garncem, 
pułgarncem i quartą nie cechowanemi przed podwoiewodzego mierzić napoie 
i insze rzeczy priwata autoritate szacować, więc i oleiarze aby drożej oleiu 
lnianego nie przedawały quarty nad groszy sześć polskich i to quartą cecho
waną, zakładamy na przestempnych winę piąciset grzywien polskich i stra
cenie towaru, iako prawo pospolite roskazuie. Winę na częście moię, podwoie- 
wodzą, przypadaiącą miasto iałmużny świętej odkazuię i niniejszym scriptem 
daruię konwentowi tutecznemu dominikańskiemu.

A żeby te wszystkie taxy i postanowione porzondki w niebytności moiej, 
podwoiewodzy, do executiej przychodzyły, strony moiej chce mieć inspectorem 
i executorem wielebnego w panu Christusie ojca przeora włodzymirskiego, o co 
pilnie proszę jego mść, czego jego mść na prozbę moię podiąć sie raczył. Które 
mu iako mnie właśnie aby wszysci przedawaiąci i kupuiący posłuszni byli, 
także i przestępni, ieśli którzy będzie gdy ich winami karać, aby onemu w 
niwczym wstrentu i kontradictij nie czynili pod temyż winami władzą vrzędu 
moiego roskazuie.

Taxą gorzałek prostych i przepalianych, także piw przewoźnych i domo
wych na miestu swoim zostawuię przy tym jego m. x[iądze] przeorze tutec- 
znym i inszych nie mianowanych do żywności naliezoncych rzeczy, gdy ią co- 
naprzędzej 4-przed Sredopościem- 4 pospołu z urzędem grodskim postanowił.

Na co dla liepszej wiary rękami sie naszemi podpisuiemy i pieczęci nasze 
przyciśneliśmy.

Dan we Włodzymirzu, dnia ostatniego lutego, roku Bożego tysiąc sześćset 
dwudziestego czwartego.

Wojciech Miłaczowsky, podwoiewodzy wołyńsky, ręką swą.
ЦДІА УРСР у m . Києві.— Ф. 28, on. 1, cnp. 57.— Арк. 163 — 164 зв. Засвідчена копія.

1 1 Дужки в тексті.
2—2 z niemi do
3 żadne
4—4 до 17 березня
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П е р е к л а д

Усім взагалі і кожному зокрема, кому про це слід знати, а особливо 
купецьким і майстровим людям усякого ремесла.

Повідомляємо і доносимо до відома цим нашим листом, виданим з обо
в’язку нашого уряду, що ми, керуючись давнім і новопідтвердженим на 
минулому коронному сеймі посполитим правом0, вчинили таку постанову 
стосовно нижчевказаного:

прозоре угорське вино без осаду, яке міряють по 65 гарнців на бочку, 
що досі на складах коштувало по 55 зол. за бочку з доплатою 25 зол. на фур
манів, страву, сплату мита і на доливок до кожної бочки, так що бочка 
вина разом з доплатами всього коштувала 80 зол., згідно з цією уставою 
мусить продаватися по 2 зол. за гарнець молодого солодкого вина, настоя
ного на коріннях, враховуючи сюди і працю та інші видатки; вино другого 
розливу без коріння йде по 12 польських грошів за кварту, тобто по одному 
золотому і 18 польських грошів за гарнець; старе вино, якби хтось на ньому 
розумівся (хоча таких вин у Володимирі й немає), мусило б продаватися по 
16 польських грошів за кварту; гарнець густого волоського вина, яке щойно 
тепер з ’явилося у євреїв, слід продавати по півгривни за гарнець; для маль
вазії та інших заморських вин, окремо тут не згаданих, ми не встановлюємо 
ціни, бо їх у Володимирі немає, але якби хтось привіз якесь таке вино — 
про це слід доповісти воєводському і гродському урядам і визначити разом 
з ними таксу.

Меди повинні бути добрими і неперестояними, а в кожного шинкаря 
має бути маркірований гарнець, до якого входить 4 повних львівських квар
ти. За меди слід платити так: гарнець молодого меду-диптану— по 8 поль
ських грошів, простого доброго меду — по 5, пива— по півтора гроша.

Житній і білий хліб мусить випікатися на гріш і півгроша, припинивши 
випікання [буханців вартістю] на півторак і шеляг. Але щоб при цьому 
нікому не діялося жодної кривди, слід дотримуватися такого порядку: пе
карі у присутності вижа від підвоєводського і гродського уряду і двох 
присяглих панів-райців повинні випекти для проби з 5 півмац борошна 
грошовий і півгрошовий хліб, щоб пересвідчитися, скільки золотих при
бутку виходить з півмаци. Вчинити ж таку пробу панам райцям і згаданим 
урядам треба уже завтра, щоб надалі від цього дня не діялося людям жод
них кривд.

А якби хтось наважився що-небудь продавати всупереч цій постанові, 
міряти гарнцем, півгарнцем і квартою, не маркірованими підвоєводою, оці
нювати на власний розсуд напої та інші товари, що стосується і олійників, 
які льонову олію можуть продавати не дорожче як по 6 грошів за кварту 
(маркірованою квартою), такі порушники каратимуться згідно з приписами 
посполитого права штрафом у 500 гривен і конфіскацією товару. Ту ж 
частину штрафу, що припадає на мене, підвоєводу, я заповідаю і дарую цим 
листом на милостиню тутешньому домініканському монастиреві.

Для того, щоб усі згадані такси і встановлений розпорядок на час 
моєї, підвоєводи, відсутності виконувалися, встановлюю від свого імені їх 
інспектором і виконавцем велебного в господі Христі отця володимирського 
пріора, про що я уклінно просив ЙОГО МИЛІСТЬ, І ЙОГО МИЛІСТЬ ЗБОЛИВ пого
дитися на моє прохання. Отже, усі продавці й покупці мають підлягати 
йому, як особисто мені самому, а якби довелося карати штрафами поруш
ників, то й вони не повинні чинити йому опір і суперечити, чого я вимагаю 
силою свого уряду під загрозою вказаних штрафів.

Таксу на прості й перегнані горілки, а також на привозне і домашнє 
пиво я залишаю незмінною, як і на інші, тут не згадані речі, що стосуються

271



харчування, про які його милість ксьондз тутешній пріор разом із грод- 
ським урядом мусить якнайшвидше вирішити до Середопостя.

Для більшої певності підписуємо це нашими руками і притискаємо 
наші печатки.

Даний у Володимирі, дня останнього лютого, року Божого 1624.

№  201

1624 р., березня 4. Володимир.—  СКАРГА ЯКУБА ЧАРНЕЦЬКОГО,
ФАКТОРА ЯКУБА ЛИСАКОВСЬКОГО, НА ГДАНСЬКИХ КУПЦІВ АНУСА
ГЕЙНЕ І ЛОРЕНСА ЯНЧА ПРО ОБМАН ПІД ЧАС ЗАКУПІВЛІ В НЬОГО 

ПРИВЕЗЕНОГО ДО ГДАНСЬКА ЗЕРНА І ПОРУШЕННЯ ТОРГОВИХ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО СТАЛО ПРИЧИНОЮ ЗВИНУВАЧЕННЯ ЧАРНЕЦЬКОГО 

У НЕЧЕСНОСТІ, УВ’ЯЗНЕННІ І КОНФІСКАЦІЇ ЙОГО МАЙНА

Року тисєча ш&стсот двадцать четвертого, мца маръца четверьтого дня
До уряду и акътъ нинешънихъ кгродскихъ володимерскихъ прышедшы 

передо мною, Станиславомъ Собанъскимъ, буркграбимъ и наместъникож 
староства володимерского, собличъне ставъшы шляхетныя Якубъ Чар- 
нецъкия, некгды слуга и фактор албо шыпер вечъне зошлого его милости 
пана Якуба Лысаковъского, хоружого землѣ Холмское, ачъ нерыхло вед- 
лугъ права, едънакъ маючы слушъную и справедливую до того, скоро бы 
што ледво до себе прышедъшы, которого 1 гго былъ панъ богъ презъ колко 
лѣт наведити рачылъ, с прычынъ певъныя нижея сописаныхъ повъставъшы, 
жалосне и собътежливе светъчылъсе напротивъко славетнымъ паномъ пану 
Анусови Хеяне 1 2 и пану Люренъсови Яячему, месчаниномъ 3 и купъцож 
кгданъскиж со то, иж:

тот протестуючьшсе, кгды в року есче тисеча шестьсот деветнадцатом 
з семергомъ статъковъ пана своего помененого небощыка пана Якуба Лыса
ковъского, хоружого землѣ Холмъское, то есть зе чтырма шкутами и трыма 
дубасами жытож и пшєницою, яко фактор, до Кгданъска прыплынулъ, там 
же тые то помененые купъцы панъ Анусъ Хеяна с паномъ Люренъсомъ 
Яньчымъ, з нимъ власне торг учынивъшы впрод презъ факъторы свое на 
жыто по золотыя трыдцати и шести, а на пшеницу по золотыя шестьдесятъ, 
а потом сами заварли и до своихъ шпихлировъ розныя сыпат казали, поки 
до мѣры не прышло // для неготовыя мерниковъ, шлюбую^я и прырекакмя 
словы купецкими мело быт в целости. Ажъ потом, кгды до мѣры прышъло, 
не ведать, содкулъ и для чого, до мѣры лашътовъ семнадцать не достало. 
£2 што кгды то и протестуючьшсе хотел протестацыю учынити и тое справы
противъко имъ попирать, подпали под господара его, урожоного пна Якуба 
Бохияского, на тот час мещанина кгданъского, и под неякого Жулияского
Анъдрея, повинъного самое ее милости пнее хоружыное хелъмъское, кото
рого протестуючомусе толко для прыцвичеяя се торговъ кгдаяскихъ, яко 
невєдомого, в тую дорогу кгданъскую прыдано ему было. И корупъцыю такъ 
тому Жулинъскому, яко и протестуючомусе, то есть по сосми локти фалея- 
дышу и по золотыя двадцать, жебы ему тоя то Жулинъския персвадовалъ, 
абы се до протестацыи и попартя противъко имъ не сквапялъ, але рачея 
до порахованъя се с паном своим затрымалъ, собецуючы то и упевъняючы 
словы цнотливыми купецкими, если бы се то показало з -реєстром и порахо-

1 Пропущене слово. Можливо: з хоробы, которою.
2 Перед прізвищем закреслена літера з.
3 Виправлено з мвсчанинови.
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ваяя самого пана хоружого хелжского, абы такъ вєлє ведлугъ меры его лашъ- 
товъ недостало, теды то на прышльш фрысо/? за писаньеж и атестадыею са
мого его млти пна хоружого хелъжского тому то протестуючомусе всю сеж- 
надцать лашътовъ, ведлугъ звышъ менованого, заплати ти и до рукъ его 
соддати. За которою пе/?свазыею того то Жулинъского и кгосподара своего 
пана Бохыяского и упевненеє, и реченеж слова цнотливого купейного, и 
данъеж на то рукъ их тоя то протестуючьшсе преставъшы, грошы сод них 
содобралъ. В которож содбираяю на рахунъку ихъ што сони, яко хотеля, ра- 
ховаля, в та/с великож фрасуяку // его, не будучы способные до порахованя, 
але уфаючи имъ, бо его упевънили, же такъ за тое збоже, яко сони мнѣ дали, 
прыходи/72, венц если бы што на талярах шкодовал, то все ему на прышлыя 
фрысо/? кгданъския заплатитя и нагородити собецаля.

Кгды теды тоя то протестуючьшсе зе Кгданъска до помененого пана 
своего зве/?нувъшысе, рахунок чынил 4 *, не толъко збожа лашътовъ сежнадъ- 
цать, але и грошея яко за жыто, такъ и за пшеницу, ровъно рахуючы лашътъ 
толко по золотыхъ трыдцати и по сонному, мимо торгъ, з ними учыненыя, 
ледво выстарчыло. Зачымъ помененыя пая протестуючомусе, сродзе на ны 
[!] розгневавъшысе, хоm добре шыпровъ и факторовъ суседскихъ, яко стыр- 
никовъ и флисовъ своихъ, которых сонъ, протестуючьшсе, иже сонъ плынучы 
ничого не упустилъ, жадное шкоды не поднялъ и не продавал, ве Кгъданъску 
ясне торъа чынил, ставилъ, же в тож ничого не виненъ, але былъ сошуканыя, 
соднакъ ани болш юстификацыи его слухати, ани диляцыи такъ веле, зачыж 
бы был могл за атестацию его до Кгданъска заразъ для попартя тое справы 
и содысканья такъ значное и сокрутное шкоды давъшы, без вшелякого пра
ва и совъшемъ противъко праву и волности шляхетскоя, не согледаючысе 
ничого на вины, противъко таковымъ сописаныж, не толко атестацыи тое, 
со которую тоя то протестуючьшсе того то пана своего просил, соферуючысе 
зараз засвежа у тых звышъ менованых купъцовъ кгданъских тую шкоду 
содшукати и соную ветовати, протестуючомусе 4 дати не хотел, але его за
раз, здраяцою и злочынъцою своимъ менуючы, до везенъя срокгого, станови 
шляхетному непрыстояного усадити // казал.

И през часъ немалыя тыж везеньеж трапечы, на остатокъ 5-заслуги 
за дазные лѣта-5 , будучя виненъ, але и речы всѣ, што ено мѣлъ и на тот  
час такъ пану своему ведле реестру 5-его, яко-5 и собѣ за свое власные, и 
никоторымъ сусѣдож и товарышож, на што ему были дали готовые, поку- 
пилъ, то есть рынъштунъки, сукно, инъшых много речыя и матерый крамъ- 
ныхъ, грошея, што одно колъве/с мѣл, малмазыю, селедцы одно за готовые, 
другие на кредитъ для зыску и пожытъку якого колъве/с не за добра пана 
своего ани даровъные — за у/{тивыж старанъемъ прыстояныж маючы, пры 
тож докуменъта: сведоцътво пановъ шыпровъ, фактороз, с подписомъ рукъ 
их, передъ которыми о я есъче ве Кгданьску, уходечы трудности и злого 
мнеманья, а меновите за росказаяемъ пана своего, долъги значные платечы
и людеж значныж, его млтя пану Ко/?манъскому золотых петъсо/n, такъже 
его милости пану Я нови Вышчысовъскому золотых пя/псотъ петъдеся/я и
тры, такъже од шляхетного пна Воятеха Накго/?ки, фактора его млти пана 
Ерего Чаплича Шпановъского, долгъ за шъкуту тамъ же ве Кгданьску,
содроки купъца зацъного пна Анъдрыха Десо/?шля содобрал золотых пет- 
сотъ деветъдесятъ, светчылъсе, содно з другиж рахуючы на тысечу золотых,— 
то все кгвалтовне побрал. Тыж се не конътенътуюад, прымусил его, до то го 
не хоте^я его з того срогоао везенъя выпустити, ажъ его впрод зс того вез ея я

4 Ппавлено.
5—5 Текст правлений.
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мусил квитовати, а потож два записы, содия на пулчварта ста золотыя, а 
другия на сежсотъ золотыя соному прысягнутя мусел. Зачьш тоя то протес
туючыясе, соразъ позбывъшы всего, такъ сродзе собелжоныя будучы ъгщ  
и срокгимъ везенъемъ невчасами стра[пв]ньш 6 будучы, и десперацыея, со 
великое нездорове а ледве // не инъ дириумъ былъ прышол. Што видечы, 
казал ему пред 7 сод себе. В котороя хоробе будучы през часъ немалыя а не 
вѣдаючы со собѣ, и рады дати, и справы тое слушъне никому вывести 
не могучы, през та/с часъ немалыя тая справа в молъчаяю быть мусила.

А ж в року прошломъ тисеча шевтсотъ двадцать второж, есъче мало што 
до здоровъя прыходечы, безъ рады правныхъ, не маючы доводу жадного, 
толъко штукъ пять листовъ, которые мели в собѣ квитов тры сод купъцовъ 
кгданъскихъ нѣкоторыхъ, што тому протестуючомусе служыли, меновите 
содия на иігст куфъ малмазыи, другия на два лашъты селедцовъ, третия на 
розмаитое коренъе, которое сонъ, а не кто инъшия, на тотъ часъ будучы 
факторож, куповал и тымъ звыяшомененымъ купъцомъ своимъ за тые вси 
купна, яко и пану Кителбарътови за сукна розмаитые платити росказал, 
вперод до Кгданъска прышедшы, с купъцами звышъ поменеными з ними са
мыми добрьшя способы конъферовал, ужываючы ия, абы сони такъ тому 
протестуючомусе тое великое сокрутное шкоды не зычыли, которое сонъ 
собѣ напротивко имъ на двѣ тисечы золотыхъ за несодданъе водлугъ реченъя 
слова за сежнадъцать лашътовъ збожа и не содданъемъ грошея быть шацо- 
валъ, яко собѣ самому славы таковое, до которое бы быти мусело, если бы 
се з нимъ добрыми способы годити не хотели. На што сони зразу, тракътуючы 
з ниж, позъволиля были, яко жъ и угажали, але ижъ его ледачыж8 збыти 
хотели, видечы его барзо нездорового и достаткахъ зненъдзъненого, на 
остатокъ зневажывъшы, соного се заперъли, разъ удаючы его быти гулъ- 
таемъ якимъ, незнаемыж собѣ, другия раз — же не з ниж, але с помененыж 
Жулияскимъ торъгъ чынили.

Прышло до того, же до сенату кгданъского протестуючыясе з супли- 
кацыею, за которою // супликацыею сенатъ кгданъския в упоре ихъ про
тестуючомусе соферовали убогимъ провомъ 9 справедъливость чынити, и за 
росказанъемъ сенату кгданьского протестуючыясе, што сонъ мелъ противъко 
имъ, тыж то звышъ помененымъ купъцомъ, в справе своея посътуповати. То 
сони впрод противъко протестуючомусе сурове остро наступивъшы, скар- 
жылисе и совъшемъ барзия его тупечы в недостатъкая, абы усталъ в справе 
своея, рокъ на терминая трымаючы, вжо другия фрысор наступовалъ, и све- 
де^тво жывое волыяское из розъныхъ рѣкъ 10, затыж сони декрета яковыев 
есъче противъко протестуючомусе, снать, сотрымали, И Ж  соныя волными учы- 
нено с тыхъ меръ, якобы протестуючыясе жадъныхъ докуменътовъ автея- 
тице не показовалъ. А тому протестуючомусе ани апеляцыея ад супремуж 
юдицыумъ, ани протестацыея жадное прыняти ани записати не хотено, и 
совшемъ грозе^я ему везенъемъ и данъемъ горла сод справедливости, и сод 
тыя докуменътовъ, то есть юрамєяту в йродъле през того жъ протестуючо- 
госе на тотъ часъ, кгды зъ статъками плынулъ до Кгданъска, выконаного, 
и з розныя квитовъ, которыми доводилъ справы своее напротивко тымъ то 
купъцомъ, содстрашыли.

Q што сонъ протестацыю в Старокгардзє зараз ия рецеяти учынил, 
которое теперъ поправуючы, вжо лепея до доброго и першого здоровъя 
пр[и]шедшы 6, наяпротивко тыж то звыш помененымъ купъцомъ кгданъскимъ,

6 Текст пошкоджений.
7 прєц
8 лєжачьш
9 правомъ
10 рукъ
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то єсть пану Анусови Хєднє и пану Люрєясови Янъчому такъ со тьіє шкоды 
за пододстьемъ их и неуисченъемъ сє водлугъ словъ их купецки*, прєз того 
протєстуючогосє поднятые, яко [с]є 6 выше u помєнило, чого то u то протєс- 
туючьшсє (омъни єнєрє пробацысони // такъ юраменътож городелъскиж, прєз 
нєго на тот часъ, кгды до Кгдаяска плынулъ в року тисєча шестьсотъ дєвгт- 
надцатомъ, выполънеными, яко и апеляцыями шыпровъ, факъторовъ и 
инъшыхъ люд ем, пры томъ будучыхъ, до то го добре ведомы* хотечы довести, 
яко тежъ и противъко декретомъ, если суть презъ ни* якие напротивъко 
тому протестуючому сотрыманые, где колъвекъ если жебы были, што доброе 
славе и екъзистимацыед протестуючомусе шкодливые де нулитате етъ инъ- 
валидитате и* албо венъц вольное попа/лъе и прозекудыю cod нихъ апеля- 
цые тамъ, где будеть належало, итерумъ адъкве итерумъ тот то помененьш 
пан Ча/?нецъкид собътежливе и жалосне и мес/пца своего правнє з ними в 
томъ поступити и не занехати.

И просилъ, абы то его сосветъчеяе до книгъ кгродскихъ володимеръ- 
скихъ прынято и записано было, поневажъ се тутъ в тож то повете Володи- 
ме/?скомъ деяло.

Которое есть принято и записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 57.— Арк. 186— 189. Оригінал.

№ 202

1624 р., липня 2. Люблін.—  КОНТРАКТ МІЖ ДАНИЛОМ СТРИБИЛЕМ
І БЕЛЗЬКИМ ВОЄВОДОЮ РАФАЛОМ ЛЄЩИНСЬКИМ НА ВИГОТОВЛЕННЯ 

І ДОСТАВКУ ПОТАШУ З МАЄТКІВ СТРИБИЛЯ ДО м. МЕЖИРІЧА*

Stało sie pewne postanowienie miedzy jaśniewielmożnym j.m. panem 
Raphalemz Leszna Leszczyńskiem, woiewodą belskiem, a j.m. panem Danie
lem Strzybelem w ten sposób, isz:

j.m. pan Strybel przedał j.m. panu woiewodzie bełzkiemu potaszu 
szyfuntów siedmdziesiąt i dwa, a w każdym szyfuńcie ma być kamieni lubel
skich pułiedennasta, kładąc na kamień funtów trzydzieści i dwa, tego dokła- 
daiąc, isz na każdą beczkę to iest na takę wytrącić powinien j.m. pan Strybel 
funtów sto i sztery [!]. Który to potasz obiecuię j.m. pan Strybel wystawić 
j.m. panu woiewodzie bełzkiemu do Międzyrzecza Ostrogskiego od daty cont
ractu tego niedziel sztery [!]. A j.m. pan woiewodą za każdy szyfunt do Mię
dzyrzecza wystawiony i tam odważony dać ma j.m. panu Strybelowi po zło
tych pułdwanasta, iakosz zaras dawa względem zadatku złotych sześćset. 
A ostatek przy oddawaniu w Międzyrzeczu tyle, ile się s pactowanią według 
liczby szyfuntów przyidzie, których acz sie siedmdziesiąt dwa mianowało, 
iednak wystarczyli j.m. pan Strzybel dziesiącią albo dwudziestą więcey, 
tedy i to według iegosz wagi ma być zapłacono. To tesz waruie j.m. pan Strybel 
j.m. panu woiewodzie, isz ma potasz dobry, czysty, który kupcy zową <dau- 
ter», wystawić.

To sobie ich mość strzymać obiecuią pod zakładem tysiąca złotych.
Którą to intercyzę ich mość, używszy pp. przyiaciół swoich niżej podpisa

nych, rękami swemi podpisuią i pieczęci swe przyciskaią.
Działo się w Lublinie, dnia wtorego lipca, roku P[ańskiego] tysiącznego 

sześćsetnego dwudziestego czwartego L
Raphał Leszczyńsky, ręką, swą, wlojewóda] bfełzki]. Daniel Strybyl, 

ręką swą. Fiłon Strybil, czesznik ziemie Kijowskej, ręką swą. Marcin Czaplic 
Szpanowsky.
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 221, on. 1, cnp. 121.— Арк. 1. Оригінал. 1

1 M іж датою і підписами — 4 пенатки-сигнети зеленого воску під паперовими кус- 
тоді ями.
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П е р е к л а д

Укладено певну угоду між ясновельможним й.м. паном Рафалом з 
Лєшна Лєщинським, белзьким воєводою, і й.м. паном Данилом Стриби- 
лем а саме:

й.м. пан Стрибиль продає й.м. пану белзькому воєводі 72 шифунти 
поташу по піводинадцяти люблінських каменя у кожному шифунті, рахуючи 
по 32 фунти на камінь плюс те, що й.м. пан Стрибиль витратить на кожну 
бочку, себто тару по 104 фунти. Цей поташ він обіцяє виставити й.м. пану 
воєводі до Межиріча Острозького за чотири тижні після їхнього контракту. 
А й.м. пан воєвода повинен заплатити й.м. пану Стрибилю за кожний ши- 
фунт виставленого до Межиріча і зваженого там поташу по півдванадцяти 
золотих, на що зараз дає 600 золотих завдатку. Якщо ж під час передачі 
в Межирічу виявляться лишки порівняно з домовленою за контрактом кіль
кістю, де значиться 72 шифунти, а й.м. пан Стрибиль виставить на 10 чи 
20 шифунтів більше, це теж буде йому оплачено відповідно до ваги. Крім 
цього, й.м. пан Стрибиль гарантує й.м. пану воєводі, що виставить добрий 
і чистий поташ, який купці називають «лаутер».

їх милості обіцяють дотриматися цієї угоди під зарукою тисячі зо
лотих.

їх милості за участю нижчепідписаних панів свідків власноручно під
писують цю угоду і притискають свої печатки.

Діялося в Любліні, дня 2 липня, року Божого 1624.
Рафал Лєщинський, б[елзький] в[оєвода], рукою своєю. Данило Стри

биль, рукою своєю. Філон Стрибиль, чашник Київської землі, рукою своєю. 
Мартин Чаплич-Шпановський.

№ 203

1626 р., квітня 20. Володимир.— СКАРГА ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
КУПЦЯ ІРША ЯКУБОВИЧА, ПІДТВЕРДЖЕНА СВІДЧЕННЯМ ВОЗНОГО,

НА ГДАНСЬКИХ КУПЦІВ КРИШТОФА І ЯХИМА ПРО ПРОДАЖ ЙОМУ
У ЛЮ БЛІНІ НЕЯКІСНОГО ПЕРЦЮ, КУПЛЕНОГО ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖУ 

НА БАРСЬКОМУ ЯРМАРКУ

Року тисеча шестьсотъ двадцать шостого, мсца априля десятого дня
На вряде кгродскомь в зажку его королевъское милости Володимєр- 

скомь передо жною, Аньдреемь Мисєвскимь, буркграбимъ зажку Володи- 
мерского, и книгами нинєшними кгродскими старостиньскими становиш 
сочевисто, нєверниа Иршъ Якубовичъ, жидъ и мещанинъ володимерски^, 
све/тгчил и протестовалсе на славе/тгныя' Криштофа и Яхима, месчанов и куп
цовъ кгдаяских, со то, ижъ:

помененые купцы, намнем не согледаючисє на срокгостъ права посполи
того и вины, в немъ на таковыхъ, яко сє нижец достаточне вырази/л, сошуки- 
ваючоао, написанью и зложоные, але и совшеж тымъ всимъ погоржаючи и 
ле/сце собе важєчи, в року теперешнемъ в Люблини, 1—на ярмаръку недавно 
прошломъ тамошнемъ Любекскомъ громничъномъ- 1 протестуючомусє яко 
купцеви перцу каменєц пултринадцета * 2, праве на 3—угль спаленого-3 , 
заликовавши его добримъ зъверху перцемъ, и за то же таковьш увес, яко 
ему наверху указивали, мелъ быти, добримъ цнотливымъ купецкимъ сло
вомъ своимъ протестуючомусє прире/сши и шлюбовавши, смели и важилисе

1—1 На ярмарку, що починався на Громниці (2 лютого).
2 12,5
3—3 Текст правлений.
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продати и продали. Зачимъ протестуючиясє, таковымъ словомъ их купец- 
киж будучи упезненыя и убезпеченыя, з таковымъ перцемъ спаленымъ, през 
себе у них на слово их за добрия купленьш, заразомъ стажтол з Люблина 
до Бару на ярмаръкъ ехал, где тотъ пергц яко и напрудшея спиняжити хо- 
тячи, кгды его толко продавати был почалъ, теды заразомъ купуючие 4 
у него тотъ перед, постерегши его быти спаленымъ, протестуючомусе за 
то барзо великие трудности правъные в тажтомъ суде Барскомъ, клопоты и 
выклады немалые, которих собе през то сталых и поднятых на чотыриста 
золотых полских быти менуетъ и шацуетъ, и зособна также великие шкоды 
в заменгькаяю през то тамътого ярмаръку быти поведаетъ, задавали.

£2 што все протестуючиясє противко помененымъ купъцомъ со таковия 
ихъ подступъ и сошукаяе себе през них в то я продажи, а при тож и со шкоды // 
выжея помененые и повторе на тых купцоз протестуючиясє мне, урядови, 
сосветчизши, и со то з ними в суде належъномъ празне чинити соферовавъши, 
со придаяе возного на согледаяе такового згорилого перцу просил. На што 
я ему шляхетного Миколая Закрезского, возного зежского енерала вое
водства Волынъского придалемъ, котория тамъ на то я справе его бызши, 
стажтол звернувъшисе и сочевисто на уряде передо жною и книгами станоз- 
ши, для записаяя до книгъ нинешних кгродских володимерскихъ язне 
и доброволне зознал, ижъ:

«Року, мзца и дня теперешнего, выжея на акте менованыхъ, маючи при 
себе шляхетныхъ паноз Адама Калуского Кокошъку и Стефана Рудлевича 
Козичку, сторону шляхту, людея добрых собе до нижея написаное справы 
и для болшого ее сведецства и вири ужитых и приспособленыхъ, за придаяеж 
моимъ сочевистымъ, урядовымъ в крамници протестуючогосе тут, у Воло- 
димери, будучи, перцу въ ворах каменея зо дванадцегь праве на уголъ зго- 
релого за указаяемъ самого протестуючогосе видил и урядозне согледал, 
и то cod него же ему тотъ пере^ през вышъпомененых купцовъ в Люблине 
за добрия способомъ, в протестации достате^не написаніямъ, проданыя 
есть, за которимъ барзо великие трудности и клопоты правъные и шкоды 
немалые поднеслъ, достате^не и выразне слышал».

Што все кгды такъ власне менованыя возныя праздиве быти признал, 
теды протестуючиясе просил, абы его таковая протестация и реляция воз
ного приняты и до книг нинешъних записаны были.

Которие суть приняты и записаны.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1,- спр. 60.— Арк. 278—279. Оригінал.

№ 204

1626 /?., липня 27. Володимир.— СКАРГА ВІЛЬЯМА МЕТЛОНТА, 
ФАКТОРА ГДАНСЬКОГО КУПЦЯ ДАНІЕЛЯ ГАВРАТА, НА КН. АННУ 

ЮХИМОВУ КОРЕЦЬКУ ПРО НЕЗАКОННУ КОНФІСКАЦІЮ ВИГОТОВЛЕНОЇ 
У м. КОЛЮМНОВІ БРАЦЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА НА ЗАМОВЛЕННЯ 

ГАВРАТА СЕЛІТРИ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ПРОДАЖУ 
НА ЛЮБЛІНСЬКОМУ ЯРМАРКУ

Року тисеча шестьсотъ двадцать шостого, мѣсяца июля 
двадцать сємого дня
На врядє кгродскомъ в замъку его королевъское мз. Володимерскож, 

а передо жною, // Анъдреемъ Мисевскимъ, буркграбимъ зажку Володи- 
мерского, постановившися сочевисто панъ Вилиж Метлоят, фактор пана

4 Правлено.
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Даниєля Гаврата, купъца и мещанина кгданъского, именемъ того жъ пана 
'своего, пана Даниеля Гаврата, солените/? сведчилъ, соповедал и протесто- 
валсе на велможную ее мл. панюю Анъну Ходкевичовъну, кнежъну Яхимо- 
вую Корецкую, со то, ижъ:

кнежна ее милост, не согледаючисе ничого на покоц посполитьш кожъ- 
дого чоловека, а сособливе купецъкого, въ дорогах и на кожъдож мѣсцу пра
вомъ посполитымъ собварованьш, кгды 1 помененьш фа/сто/?, протестуючий, 
будучи cod менованого пана Гаврата, пана своего, посланьш по селитру до 
места Калюмовъ кнежъны ее мл., въ воеводстве Браславъскомъ лежачого, 
которьш кгды приехал, яко въласную селѣтру помененого пана своего по
бравши, коштомъ и накладож его зробленую, до Люблина для проданъя
провадити хотел, теды ее милост кнежъна Корецкая дня шостого мца мая, 
въ року теперешънеж тисеча шестьсотъ двадцать шостомъ, без жадное при
чины, не ведати для чого, упорне, невинъне бочокъ сосмъ загамовавъши въ 
тож местечъку своемъ помененож, пограбити и възяти росказала. За которыж 
росказанъемъ възяли и пограбили, и на пожито/с кнежъна ее мл. своа собо- 
рочаючи, жидомъ Юзефови Кучевичови и товаришови его Леабови, мешъ- 
каючимъ въ месте йстрогу, продала. Которых теж жидовъ помененых про- 
тестуючицсе частокрот напоминал, абы не куповали. А сони, ведаючи со 
тож добре, же селѣтра власная пана протестуючогосе, неслушъне ку шкоде 
покуповали.

Которую селѣтру, кожъдую бочку, шацовалъ собє протестуючий по 
золотыя пулсосмаста 1 2.

Й што все помененьш протестуючицсе именемъ пана своего, и повторе 
сосведчивъши мне, урядови, так на кнежъну ее мл., которая пограбила и 
възяла, яко и на помененые жиды сострозкие, которые, со тож ведаючи, же 
не кнежъны ее мл. власная, а на пана протестуючогосе была // тая селѣтра, 
а упоръне мимо право и звычаа купецъкиц купили, протестовалсе, соферую- 
чисе зъ кнежъною ее МИЛОС/7Ш та/с правъне, яко и способомъ купецъкимъ, 
которьш се можеш на то слушне выналезти, та/с тежъ и с тыми жидами, если 
бы ему с права и слушъности могло налезти, поступите и чинити та/с со 
тую селѣтру, яко со вины и со шкоды, въ томъ поднятые, просячи мене, уря
ду, абы тое его слушъное соповеданъе до книгъ принято и записано было.

Которое я, уряд, принявъши, до книгъ записати казалеж, и есть запи
сано.
ЦДIА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 60.— Арк. 1073 зв .— 1074 зв. Оригінал.

№ 205

1627 р ., червня 14. Володимир.— СКАРГА ФАКТОРА СОФІЇ ВОЛЬСЬКОЇ 
ФЛОРІАНА ПОДОСЬКОГО НА СТАНІСЛАВА ЧЕШКОВСЬКОГО 

ПРО ЗБРОЙНИЙ НАПАД НА ШКУТУ ЗІ ЗБІЖЖЯМ,
супроводжувану подоським ДО ТОРУНЯ

Року тисєча шістсот двадцє/л сємого, мсца июня чоты/шадцатого дня
На врядє кгродъскомъ в замъку его королевское милосъти Володи- 

мерскож передо мъною, Анъдреемъ Мисевъскимъ, буръкграбимъ замъку 
Володимерского, и книгами нинешънеми кгродъскими старосътинъскими 
становъши сочевисъто, урожоньш панъ Флориянъ Подосъкиц, съкоро при- 
плыновъши на шъкутахъ съ Торуня и съкоро пришедъши трохи до лепъ- 
шого зъдоровя по сокърутъномъ зъбитъю и зъморъдованъю своимъ презъ

1 Правлено.
2 750
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урожоного пана Станисълава Чесъковского, а прихиляючисє во всем И 
до протесътации своєе, въ кгродє Каменецъскомъ0 засъвежа занєсєноє, сведъ- 
чилъсе и соленитеръ соповедал напротивъко тому то пану Станисълавови 
Чесъковскому со то, ижъ:

помененьш панъ Чесъковъскиіг, пропомъневъши боязни божоє и ми- 
лосъти близънего своего, намъне^ не ресъпе/стуючи на сърокгостъ права 
посъполитого и на вины, въ праве конътра инъвазоресъ етъ собъсанъкгвисо- 
ляторесъ шъкутъ и сътатъковъ шъляхецъкихъ, которые сособливьш правомъ 
и покоемъ сутъ собъварованые, досътато^не сописаные, модъно кгвалътомъ 
аръмата ману, въперед въ бубонъ на фълисы, которыхъ подъ єго реименътомъ 
было коло двохъсотъ, ударити росъказавъши и соныхъ всихъ до купы содънов 
зобравъши, дъня мисеца мая праве на самол* свитанъю подъ месътомъ Бра- 
ганю на шъкуту урожоное єє милосъти панеє Зофии з Курпатъникъ 1 Ста- 
нисълавовое Волъсъкое, содъ которое протесътуючи^ на шкуте помененод зе 
збожемъ до Торуня былъ посъланьш, кгвалътовъне съ поменеными фъли- 
сами своими нападъши и въпередъ сокърилъ 1 2 способомъ неприятелъскимъ 
учинивши, и въпередъ самого протесътуючогосе спячого нападъши3, 
сокрутъне а праве немилосътиве бити и моръдовати почалъ, а потомъ соного 
жъ зъ шкуты ледъво живого выволокъши и на берегу положити росъказав- 
ши, зънову кидми и собухами на възъгаръду стану єго шляхецъкого самъ 
панъ Чесъковъскид билъ и моръдовалъ, и помоцъникомъ своимъ, которыхъ 
имена сонъ // лепед самъ ведаетъ и зънаетъ, быти и тыранъско мордовати 
росказовалъ. Которого ледъво живого, наполы умерълого на берегу зо- 
сътавивши и ранъ мъного такъ въ голове, яко и по въсемъ теле позадавав- 
ши, потомъ до челяди и подданыхъ єє милооти, на то и же шъкуте будучихъ, 
кинулисе и соныхъ кожъдого зособъна зъ шкуты выволокаючи, такъже 
кидми и собухами были и моръдовали, и ранъ веле кожъдому зособъна по- 
задавали, которые раны такъ самого протесътуючогосе, яко и челяди по- 
мененое въ протесътации въ кгродє Каменецъкомъ занєсєноє су/тг, съпе- 
цификованые и урядовне собъведеные 4

При которомъ збитъю, зъморъдованъю такъ себе самого, яко и челяди 
помененое речигг немало такъ протестуючого самого, яко и челяди и под
даныхъ єє милосъти панеє 5 Вольськоє презъ пана Чешъковского и помочъ- 
никовъ єго сутъ побраные и кгвалътовне погърабъленые, а меновите: про- 
тесътуючомусе самому пинезеи готовыхъ золотыхъ сто, доломанъ фален- 
дишовьш туръкусовое 6 масъти за золотыхъ сорокъ, фєрезию червоную за 
золотыхъ пятьдесятъ, писътолетовъ пару за золотыхъ тридъцетъ, колъпакъ 
лязуровьш фаленъдишовьш зъ лисами за золотыхъ сосмъ, убери фаленъди- 
шовьіє лязуровьіє за золотыхъ сосъмъ, тлумочокъ, в которомъ кошулъ три 
коленъскихъ, кожъдая по золотыхъ два, реесътра баръзо по/пребъные // 
и инъшихъ мъного рєчєгг такъ протесътуючомусе, яко и подданымъ єє милосъ
ти панеє Волъсъкое побрали и кгвалътовъне погърабили, и такъ самого 
того протесътуючогосе и челяди, при немъ будучое, зъбивъши и зъдесъпекъ- 
товавъши, шъкуту зекървавивши и мъного инъшихъ десъпекътовъ навы- 
ражавши, стамътолъ содошъли.

Зосътавивъши теды волноє чиненъе правомъ єє милосъти панед 
Волскод со побитье и гьрабежъ, подъданымъ єє милости починеные, теперь 
со сокърутъное за надстемъ6 кгвалътовъньш зъбитъе и зъморъдованъе

1 Виправлено з Кувпутъникъ.
2 сокърикъ
3 Виправлено з нападутъ.
4 Виправлено з собъвезаные.
5 Виправлено з панєи.
6 Правлено.
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своє киями и (обухами, а затымъ и со выны правъные, съ толъ походячие, 
противъко тому пану Чешъковъскому и повъторе сведъчилъ и протесъто- 
валъсе.

И просилъ вышъменованьш протесътуючия, абы тая его протесътация 
принята и записана была, которая есътъ принята и записана.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 61.— Арк. 522 — 523 зв. Оригінал.

Вид Торуня. Гравюра XVI ст.

№  206

1627 р.у вересня 27. Володимир.— СКАРГА КРАКІВСЬКОГО 
КУПЦЯ ЯКУБА БАШОВИЧА НА ЛЬВІВСЬКИХ КУПЦІВ КАСПЕРА КРАВЦЯ, 

ГРИГОРА МУЗАЛЕКОВИЧА, РОБЕРТА БЕДЕНЕЛЛІ І ЯКУБА БУНЕТА,
ЯКІ БЕЗПІДСТАВНО ЗВИНУВАТИЛИ ЙОГО ПЕРЕД ЛУЦЬКИМ ЗАМКОВИМ 

УРЯДОМ У ЗЛОВМИСНОМУ ОБ’ЇЗДІ л ь в ів с ь к о г о  СКЛАДУ, 
ВНАСЛІДОК ЧОГО ПРИВЕЗЕНІ ДО ЛУЦЬКА БАШОВИЧЕМ 

«ЄДВАБНІ ТОВАРИ» БУЛИ ОПЕЧАТАНІ І ЗАБОРОНЕНІ ДО ПРОДАЖУ

Року тисяча шестсот двадцат семого, мсца сеятебра двадцат семо- 
го дня

На врядє кгродскож в зажку єго кр. мл. Володиме/?скол* передо мною, 
Андрееж Мисевски ж, буркграбиж замъку Володимерскоао, и книга ми ни- 
нешними кгро^скими старостияскижіг становши облизне, неве/?ньш Якубъ
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Башъшови^ \  жид краковский, своиж и сотца своего Салямона Баши, жида 
краковского, именеж жалооне се протестовал напротивко славетныж Кас- 
прови Кравцови, Григореви Музалековичови, Робертови Беденеллему \  
Якубови Бунетови, месчанож и купцож лвовскиж, со нєеияноє удаяе шного 
на ярмарку Луцком тепер, в року идучом тисяча шгстсот двадцат семож, 
перед урядож зажковыж Луцким якобы со переехаяе през него с товарож 
склад Лвовския. За которьш невияныж их уда яеж бы л товар его, речи ед- 
вабные, в Луцку през увео ярмарокъ Лу^кия запечатованые1 и до продаваня 
забороявные \  в чож шкоды менил быти собе на тридцат тисячея золотые 
полских.

Которую протестацию свижо тепер зараз готов бы был учинити, але 
без ведомости сотца своего того не хотел учинити, аж сот ец 11 протєстуючо- 
госе для купєня товаров до Лияска, кгде иядея далея содєхал. Теды, яко 
скоро с тажтых се краев вєрнєт, тую протеотацию ширея на копни подаот. 
А тепер просил, абы тот актъ тое протеотации его до книг был записаныя.

Што за принятєж моиж урядовыж ест записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 61.— Арк. 796—796 зв .-

№ 207

1628 р., лютого 1. Володимир.— ПОЗОВ ЯНОВІ КОРЧОВСЬКОМУ 
ДО ВОЛОДИМИРСЬКОГО ГРОДСЬКОГО СУДУ У СПРАВІ ЗА СКАРГОЮ 
АНДРІЯ ФІРЛЕЯ ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА В м. НЕЩЕРОВІ 

З ЙОГО ПІДДАНИХ 3 м. ГЕРМАНІВКИ ТА с. ДЕРЕМЕЗНОЇ 
ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НИМИ ЗБІЖЖЯ НА ТОРГ ДО м. КИЄВА

Романъ Гоотския на Гоочи и Крупоя, староста володимерския 
Урожоному пну Яновя Корчовъскому.
З сособы и зо всих добр. в. мо. лежачих и рухомыхъ моцъю звєрхностю

єго кор. шлсти а моєю владзою старостияскою // прыказую, абыс в. мо. 
передо жною самыж албо урядож моимъ кгродскиж Володимерскимъ на рой
ках кгродских володимерскихъ, которые в року теперешънеж тисєча шєст-
сот двадцєгь соомож, моца марца двадцєт трєтєго дня припадут и в зажку 
єго кор. шлсти сотправованые быт мают, саж собли^нє и завите стал на жа-
лобу и правноє попарте велшожвого єго шлсти пна Анъдрея з Дожбровицє 
Фирлєя, которыя в. мо., доводячи справедливости подданыж своиж и мєсча- 
нож германовскиж и дєрємєжияскиж, позываетъ со то, иж:

в. мо., спротивляючио праву посполитому, на вины, в кояституциах на 
таковых, которые мыто невинъне и неслушъне, 1—не маючи-1 права жад
ного, у подданых * 1 2—чиих колвекъ вытегают-2 , сописаные ничого не согъле- 
даючио, але и совшєж соную в себе лєгце важачи, розныжя часы и дняжя в 
роках прошълых, скоро содно до Неочирова 3 въ воєводствє Києвскож лежа
чих приехал, заразео мыта у подданых поводовых с того Неочирова, державы 
на тот чао своея сод в. мо., которыя на кгруяте влаонож поводовож Q6yxoe- 
скож сосажоя еот, выбираешъ, а не толко таж в Нєочирове, але и кгды в року
прошлож тисєча шєотсот двадцєт семож, моца сєятебра четвертого дня 
подданые поводовые с помененого, асеотаята Гармановки на яме Данило

1 Правлено.
1— 1 Текст правлений.
2— 2 Вписано на місці витертого тексту.
3 Правлено.



План Києва 1638 р. Афанасія Кальнофойського.



Черкас, Фєдор Бильш, Ядъко Прус, Богданъ Москвитянъ, а з села Дєрє- 
мєя/снод на дме Пєтр, Пєчоячин сынъ, Ивая Дмитрєяко, Юхиж Кунашъ по 
власної потрєбє своея содны зє збожгм своимъ власньш для продаяя вас, 
а другив для купєяя збожа на власную потребу свою домовую до мєста гго 
кор.4 Києва гостинъцеж доброволныж, проихавши мвсто йбухов, ку Къпа- 
човъ 5 мимо мєстє^ко Нєсчиров яхали, твды в. мс. саж с чєлядю своєю, по
ткавши их на власнож кгруятє поводовож, кгды еони 3 кони пасли на урочисчу 
йршинє, в способъ незвиклого и незвычадного мыта // взялєс и кгвалтовнє 
у ты* подданы* саж прєз сє и чєляд свою вытягнул, а мєновитє: у Данила
Черкаса — пнзєд готовы* грошєд пулсосма 6, а зас пояс якидсь лужник, 
стал золотых пултрєтя, у Федора Билого — грошєд шєст, а зас пояс, узду, 
стояла пул золотого, у Ядъка Труша — грошєд дєсєт полскихъ, у Богда
на Москвитина — грошей готовы* пулсосма, а зас поясъ якидсь, воз, стал 7 
грошєд пєтнадцати, а з села Дєрємєя/сного у Юхима Кунаша — сермягу, 
стояла грошєд пятдесят, у Ивана Дмитрєяка — грошєд еосмъ, сермягу,
стояла золотых два, у Петра Пєчоячина сна — грошєд готовы* дєветь, 
лужникъ, стоял золоты* два. Што у и* кгвалтовнє беручи и вытегаючи, по- 
ведилес, же: «То за мыто за спашъное, же на кгруятє пасете, а до того же 
и квитов поборовы* не маєте». И то все на пожыто/с своя собєрнул, чого-с все
го за частокротныж упоминанъеж сє подданы* поводовы* сотдаты и вер
нути не хотелес, зачим-ес въ вины правные попал.

Прото повод в. мс. на терминъ вышъ созначоныя до всказанъя на тобе 
за то винъ правных, такъже и до наказаяя вернёнъя ты* рєчєя, в способъ 
мыта побраны*, з совитостю, зоставуючи соднакъ повод волное чиненъе с 
тобою в суде належнож правож за то, же се важишъ без привилею его кор. 
мл. мыто выбирати, позываетъ, где абыс становиш, в тож сє веєж завите по- 
водови и дєкрєтови, якия в тоя справе протывко тобе феровая будетъ, при- 
слухавшися, усправєдливил.

Писанъ у Володимєри року тисеча ш єстсот двадцєгь сосмого, меца 
февраля первого дня.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 62.— Арк. 446—447. Засвідчена копія.

№ 208

1628 р., лютого 1. Володимир.— ПОЗОВ ІВАНУ ТРИПОЛЬСЬКОМУ 
ДО ВОЛОДИМИРСЬКОГО ГРОДСЬКОГО СУДУ У СПРАВІ ЗА СКАРГОЮ 

АНДРІЯ ФІРЛЕЯ ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА ВІД ЗБІЖ Ж Я 
НА ТОРГУ У м. ТРИПІЛЛІ З ЙОГО ПІДДАНИХ 

З СІЛ ДЕРЕМЕЗНОЇ І ВАСИЛЕВОЇ СЛОБОДИ

Ромая Гостскид на Госчи и Кру поя, староста володимерския 
Урожоному пану Иванови Триполскому.
Зо вси* добръ в. мс. лежачи* и рухомы* моцю звєрхности гго кор. мл. 

а владзою уряду моего старостияскою приказую, абыс передо жною самыж 
албо урядож моиж кгродскиж Володимерскимъ на ройках кгродских воло- 
димєрских, которые в року теперешнемъ тисеча шєстсот двадцат сосмож,
мца марца двадцать третєго дня припадутъ и сужоны быти мают, саж сочє- 
висто и завите сталъ на правное попартъе вглможного его мл. пана Анъдрея

4 Далі пропущено милости.
5 Копачову
6 7,5
7 стоял
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з Дужбровици Фирлея, которьш, доводячи1 справедливости подданьш 
своиж на ямя дереможенъскимъ и з Василевы Слободы, позывае/n со то, 
и ж:

мл.1 2 в року теперешънемъ тисеча шестъсот двадцат сосмож, мца гея-
варя двадцать третего дня, не согледаючисе ничого на право посполитое 
и вины, в неж сописаные, кгды 3~тыя подданые-3 поводовы до места Триполя 
зе 4 збожеж своимъ власнымъ на торгъ 5 * для спроданя приехали, теды-с 
в. мс., легце собе важечи право, будучи таж старостою албо намесягникомъ, 
cod велмоэ/сного его мл. ^пана сосвецижского-6 зоставленыж, в способъ // 
якогос мыта у ты* то подданыхъ, а мєновите: з Деремежна у Кунаша — сер
мягу, купленую за копу литовскую готовы* грошея золотыя со день, у Ивана 
Атамана — кожу*, купленыя за золоты* тры готовыхъ грошея сосмаковъ 
сорокъ, а з Василишиное Слободы у Михаяла Голубъченъка — коня возо
вого, купленого за копъ двадцетъ литовскихъ, воз с хомутож з уздою и з 
вожами чотырма, што его все кошътовало 7 золоты* полскихъ сеж, у Данила
Ляпы — сермягу, купленую за золоты* полтретя готовыхъ пнзея золотыя, 
то все з ныхъ взявши и кгвалтовне вытягнувши взъглядож якогос мыта и 
побору, на своя власныя пожитокъ собурнулъ8, през што въ вины правные 
попал.

Прото повод, д о х о д я ч и  справедливости тыж своиж подданымъ, през 
татар попустошоныжа, до Есказанъя на в. мс. за то винъ, в кояституциа* 
сописаны*, на терминъ помененыя позываетъ, на которож яко на завитож 
абыс в. мс. ставши, вины за то правные заплатил и то/n грабеэ/е зъ совитостю 
в способъ мыта взятого вернул, и в тож се всеж усправедливил.

Писанъ в замку Володимерскож року тисеча шес/псотъ двадцет сосмого,
мсца февраля первого дня.

Анъдрея Бедонъския, писар
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 62.— Арк. 454 зв .— 455. Засвідчена копія.

№ 209

1628 р., лютого 4. Володимир.— ПОЗОВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ 
ПІДСТАРОСТІ СТАНІСЛАВУ РОКОШУ ДО ВОЛОДИМИРСЬКОГО 

ГРОДСЬКОГО СУДУ В СПРАВІ ЗА СКАРГОЮ АНДРІЯ ФІРЛЕЯ 
ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА У м. БІЛІЙ ЦЕРКВІ 

З ЙОГО ПІДДАНИХ ІЗ м. ГЕРМАНІВКИ 
ПІД ЧАС ЇХНІХ ТОРГОВИХ ПОЇЗДОК НА ВОЛИНЬ

Романъ Госгаския на Госчи и Крупоя, староста володимерския
Шляхе/пному пну Станиславови Рокошови, подстаростєму белоцерков- 

скому, если-с соселыя — яко соселому, а если-с несоселыя — яко нєсосєлому.
З сособы и зо вси* добр твои*, гдє колвекъ в папства* єго кор. млст маю- 

чи*, звєрхнос/пю // єго кор. млсти а владзою вряду моєго старостияского

1 Правлено.
2 в. мл.
3—3 Виправлено з тымъ лодданым.
4 Виправлено з зо.
6 Виправлено з торгу.
6—6 Освєцимського каштеляна Андрія Зборовського.
7 Літера к виправлена з ш.
8 собернулъ
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приказую, абы-с в.мс. передо лшою самьш, а в небытности моея теды перед 
судож моиж кгродскиж Володимерскимъ на рочъках кгродских володимер-
скихъ, которые дня двадцетъ третєго мсца марца в року теперешънеж тисеча 
шгстсот двадцгт сосмом припасти и сужоны бытъ мают, соблияне и завите
сам ста л напротывко вглможного гго млсти ина Анъдреяз Дожбровице Фир- 
лея, которьш, во вс гм прихиляючис до права посполитого, со неслушъное 
вытягаяе мыта уфаленого, доводечи справедливости подданьш и месчанож 
своиж германовъскиж, позываетъ со то, иж:

в.мс., не согледаючис ничого на право посполитое и вины, в нел* сописа
ные, будучи на тсш подстаростве белоцерковскомъ сот вглможного гго
м лти пна подчашого коронъного поста новленьш, без жадно го росказаяя
гго млсти пна своего в роках прошълых, то гст тисеча шгстсот двадцет 
пятсш и тисеча шгстсот двадцетъ шостсш, такъ у тых подданых, бо яр и 
Козаковъ поводовых, коли колвекъ с тое маетности Германовское, въ 
воеводствє Києвскож лежачое, через Белую Церковъ по потребе власнои 
поводовоя ехал, завше у ных мыто неслушъное ку утяжеяю поводовоя 
стороне выбыралес. Яко ж и тепер, в року прошълож тисеча шгстсот двад- 
цет семож, взявши якиясъ гнѣвъ на повода, впрод кгвалтовне наславши 
на тую магтност поводову челядъ и месчанъ белоцерковских, и ияных 
людея люзных, при собе ховаючих, соную спустошили и вниве  ̂ собернули,
а потсш, кгды дня семогонадцет мсца сокътобра того ж року подданые по- 
водовые с помененого места через тую Белую Церковъ повода на Волыя 
в потребах такъ своих, яко и поводовых до Козина ехали, теды в.мс. у ных 
в способъ мыта взялъ, кгвалтовне прєз челядника своего вытягнул, а мено- 
вите: у Тимоша // Дорошеяка — кордъ, купленыя за золотых пят грошея 
готовых золотым [!], у Ждана Федоренъка — 1-лукъ зъ сагаядакож, стоял зо
лотых сосмъ и грошея-1 готовых шестнадцет, у Петра Сторожа — карабинъ, 
купленыя за золотых пятнадцет. И то все, яко се вышея поменило, взявши, 
кгвалтовне у тых подданыхъ в способъ мыта через то го челядника своего ви
тягнувши, на пожытокъ-ес своя собернулес, зачиж-ес у вины правные попал.

Прото повод в.мс. до всказанъя и присужеяя на в.мс. винъ правных, 
такъже и до верненъя того грабежу з совитостю, в способъ мыта взятого, 
на терминъ вышъ созначоныя позыва em, где абы-с становши, в тол* се во 
вс гм поводови завите усправедливил.

Писанъ у Володимери року тисеча шгстсот двадцет сосмого, мсца
февраля четвертого дня.
ИД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 62.— Арк. 448—449. Засвідчена копія.

№ 210

1628 р., серпня 23. Володимир.— ВИЗНАНИЙ ЛИСТ ЛЬВІВСЬКОГО 
КУПЦЯ АВЕДИКА ПОЛІБОВСЬКОГО ПРО ОДЕРЖАННЯ ВІД КН. АДАМА 

САНГУШКА ЗАВДАТКУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ «ЛІСОВИХ ТОВАРІВ»
У КНЯЗІВСЬКИХ ПУЩАХ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЗАЛАГОДИТИ КОНФЛІКТ 

ЩОДО БОРГОВОГО КОНТРАКТУ САНГУШКА З КОМПАНЬЙОНОМ 
ПОЛІБОВСЬКОГО, ЛЬВІВСЬКИМ КУПЦЕМ ГРИГОРОМ МУРАТОВИЧЕМ

Ja, Awedyk Polibowsky, swoym i pana Grzegorza Muratowicza, kupca- 
urmianyna i miesczanina lwowskiego imieniem, odstempuiąc swej własnej 
należnej jurisdycji i prawa a pod ten zapis nasz spoiny siebie samych, dobra 
i potomki nasze poddaiąc, jawnie i dobrowolnie zeznawamy, iż:

1—1 Текст написаний на місці витертого.
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według intercyzy dnia dwudziestego ósmego julji w roku teraźniejszym 
między jaśnieoswieconemi xiążeciem jego mścią Adamem Sanguszkiem, woie- 
wodą podolskim, i xiężną jej mością panią Katarzyna z Służewa, woiewod- 
ziną podolską, małżąkami, a nami z drugiej strony o robienie towarów leś
nych vczynionej, wziąłem i odebrałem zupełną summę cztyrnaście tysięcy 
złotych polskich, które na toware leśne mamy zaraz w puszczach xiążąt ich 
mości ważyć i nałożyć w robocie ich. Jednak w tej trzydzieści tysięcy i cztyry 
nie maią się // includować iuż tę czternaście tysięci, ale czasu swego społna 
znowu mamy trzydzieści i cztery tysiące od xiążąt ich mości sobie odebrać, 
sprzedawszy towary leśne według intercyzy mianowanej.

A iż ostała się przy panu Muratowiczu, towarzyszu mym, recognicia 
xiążęcia jego mości na dwadzieścia i kilka tysięcy złotych polskich, tedy tymże 
zapisem moim zapisuię się tak do tego quitu stawić pana Muratowicza, towar
zysza w contrakcie mego, iako i oddać w Łucku na iarmark blizko przyszły 
w roku teraźniejszym przypądaiącego tę rekognicią xiążęciu jego mści, tak 
też kleinoty i złoto na ten czas według regiestru w Łucku mamy oddać, którę 
są v nas w zastawie położono według reiestru pana Muratowiczowego, xiażęciu 
jego mści danego.

A to pod zakładem cztyrnastu tysięcy złotych polskich i pod szkodami 
słownie oszacowanemi temu wszystkiemu zapisowi miemu dosyć czynić mam 
i powinien będę, o który zakład i o szkody, tak też i o samą rzecz daie wolność 
mnie samego i towarzysza mego xiążęciu jego mości do wszelakiego sądu 
i prawa pozwać, gdzie stanowszy za pierwszym pozwem i rokiem, nie za- 
żywaiąc żadnych dyllacji, appellacji i ich prosequucji i inszych wszystkich 
dobrodzieistw prawnych, od sądu nie odchodząc zakład zapłacić, szkody nag
rodzić i samej rzeczy, o co będę pozwan, dosyć czynić tyliekroć, ile by tego 
potrzeba vkazował a.

I na to daie jego xiążęci mści ten mój zapis s pieczęcią i s podpisem renki 
moiej i ich mości panów przyiaciół do tego ode mnie vproszonych.

Pisań we Włodzimirzu, // roku Pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego 
ósmego, miesiąca awgusta dwudziestego trzeciego dnia.

Samuel Litwinowsky ręką swą za oczewistą proźbą pana Polibowskiego 
podpisuię się na świadectwo. Adam Sokolnicki Ł
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 28, on. 1, cnp. 62.— Арк. 1351 — 1352. Засвідчена копія

П е р е к л а д

Я, Аведик Полібовський, від себе і від імені львівського вірменина, 
купця і міщанина Григора Муратовича, відступаючи від нашого власного 
права і піддаючи під цей наш спільний запис себе самих, своє майно і 
своїх нащадків, явно і добровільно визнаю, що:

згідно з угодою, укладеною дня 28 липня цього року між нами і по
дільським воєводою кн. й.м. Адамом Сангушком та його дружиною, 
княгинею її мл. пані Катажиною з Служева, подільською воєводиною, на 
виготовлення лісових товарів, я взяв і повністю отримав суму 14 тис. поль
ських золотих, яку ми повинні витратити на виготовлення лісових това
рів у пущах їх мл. князів. Однак ці 14 тис. не входять до складу тих 34 тис., 
які у відповідний час ми, згідно зі згаданою угодою, маємо повністю одер
жати від їх мл. князів після продажу лісових товарів.

А оскільки у пана Муратовича, мого товариша, залишилася розписка 
й.м. князя на двадцять з лишнім тисяч польських золотих, то я цим сво- 1

1 Підписам свідків передує, як зазначено в обляті, подпис руки урманьскоє самого 
А ведика Полібовського.
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їм записом зобов’язуюсь поставити пана Муратовича, мого товариша, для 
квотування контракту, а також у Луцьку на найближчому ярмарку, що 
припадатиме цього року, повернути князю й.м. ті його розписку і клей- 
ноди та золото, що перебувають у нас у заставі, згідно з реєстром, даним 
князю й.м. від пана Муратовича.

Вчинити усе те, що вказано в моєму записові, я зобов’язуюсь під 
закладом 14 тис. польських золотих і під шкодами, обумовленими в запису, 
а саме: я надаю князю й.м. можливість позивати мене самого і мого то
вариша про згаданий заклад, шкоди і про саму справу до будь-якого суду 
й права, зобов’язуючись стати на перший же позов і, не звертаючись до 
жодних відстрочок, апеляцій, зволікань та інших правних пільг і, не 
відходячи від суду, заплатити заклад і відшкодувати збитки по самій 
справі, до якої мене позиватимуть, стільки разів, скільки б виникла в 
цьому потреба.

На що даю князю й.м. цей мій запис з печаткою і підписом власної 
руки та їх мл. панів приятелів, яких про це просив.

Писаний у Володимирі, року Божого 1628, місяця серпня 23 дня.
Самуель Литвиновський рукою власною підписався на прохання пана 

Полібовського. Адам Сокольницький, свідок.

№ 211

1629 р. лютого 13. Хмелів-Болоховичі.— КОНТРАКТ МІЖ ЯНОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ
І МАРТІНОМ БОРЕНСЬКИМ НА ПОСТАВКУ ОСТАННЬОМУ ЗБІЖ Ж Я 

ДО МІСТ ЩЕБЖЕШИНА І ГОРОДКА ДЛЯ СПЛАВУ

Stało sie pewne a nieodmienne postanowienie miedzy ich mściami pa
nem Marcinem Borzęskim. wojskim bełskim, z iednej, a panem Janem Za- 
lenskim, sędzią ziemskim włodzimirskim, a drugiej strony w ten sposob, iż:

jego mść pan woisky bełsky będąc potrzebien zboża, mianowicie żyta, 
ięczmienia i owsa, vczynił targi, postanowił z jego mością panem sędzią ziem
skim włodzimirskim na dwieście mac włodzimirskich żyta, za które ma dać 
panu siędziemu jego mść pan woisky po pułczwarta złotego za każdą mace, a 
pan sędzia powinien to żyto wystawić do Szczebrzeszyna, 1-nim Zielione 
świątki-1 będą w roku teraźnieiszym. Tenże jego mść pan wojsky v pana sęd
ziego kupił i stargował dwieście mac jęczminia tejże włodzimirskej miary, 
każdą mace po trzy złote, który jęczmień powinien pan sędzia wystawić do 
Gródka, maiętności jej mści paniej brasławskiej. Zosobna tenże jego mść 
pan wojsky kupił v pana sędziego trzysta mac owsa włodzimirskiej miary 
po złotych dwa, który pan sędzia równo z jęczmieniem powinien // wystawić 
do Gródka wzwysz mianowanego na teraźniejszy frakt tak, żeby jego mść 
pan wojsky żadnego omieszkania nie miał do spuszczenia Bugiem jęczmienia 
i owsa, mianowicie przed 1 2—Kwietnia niedzilia- 2 przyszło żeby był owies 
z jęczmieniem jego m. panu wojskiemu stawiony do Gródka. To też jego mść 
pan wojsky jego mści panu sędziemu obiecuie i pozwalia, że złotych dwieście 
polskich zadatkiem danych maią być naprzód zawżdy v pana sędziego, a za 
każdą zaś furę zosobna powinien jego mść pan wojsky panu sędziemu zara
zem przy odmierzeniu tej fury za wszystko zboże zapłacić tylie, ile by mac 
zboża przywieziono. Aże pan sędzia od pana wojskiego potrzebował większego 
zadatku, niż dwieście złotych teraz, zaraz tedy jego mść pan wojsky dał panu 
sędziemu sto czerwonych złotych: dwieście złotych polskich zadatku, a osta-

1— 1 3 червня
2— 2 o8 квітня
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tek summy ad racionem zapłaty za zboże. Kture iednak czerwone złote tak 
sie rachować maią, iako s teraźnieszego odprawuiącego sie sejmu miedzy 
kupcami we Włodzimierzu o zbosze jarmarku Włodzimirskim brać ich będą. 
A ieśliby jego mść pan Borzeńsky miał na tych czerwonych złotych szkodo- 
wać przez mnieiszą cene ich, niżli teraz iest, tedy pan sędzia będzie powi
nien te wszystkie czerwone złote oddać panu Borzęskiemu, a pan Borzęski 
powinien będzie inszą monetę te summe zapiacić.

To ich mść sobie zyścić obiecuią dobrim cnotliwym słowem szlacheckim 
pod zakładem dziewiętnastu set złotych polskich i pod szkodami gołym 
słowem rzeczonemi, który zakład i szkody ściągać sie maią na obiedwie stro
nie, // osoby same i potomstwo po nich następuiące, jeżeliby iedna strona 
drugiej stronie w iakimkolwiek punkcie, condiciej i klawzulie w tej intercy- 
zie mianowanej dosić vczynic nie mała. Który zakład i szkody vkrzywdzonej 
stronie pozwać będzie wolno do kturegokolwiek sądu i vrzędu i prawa ziems
kiego, grodskiego i trybunalskiego stronie sprzeciwiącą sie, gdzie stanowszy, 
nie zażywaiąc żadnych dyllacji, appellacji, obron wszelakich prawnych sprze- 
ciwiaiącą sie strono vkrzywdzonej i nie odchodząc od sądu zakład zapiacić i 
szkody oprawić będzie powinna i przed sie tej intercyzie we wszystkich iej 
kondycjach, klauzułach, paragrafach ma dość vczynic tyliekroć, ilebykroć 
tego potrzeba była.

A dlia lepszej pewności do tej intercyzy oboia strona pieczęć swą przy
łożywszy, rękę podpisałem i ich mści panów przyiaciół swych zobopolnych 
przy tym kontrakcie będących i dobrze tego wiadomych niżei podpisanych 
o podpis rąk i przyłożenie pieczęci prosili.

Działo sie w Chmielowie Bolechowicz, w domu jego mści pana sędziego 
ziemskiego włodzimirskiego, mśca lutego trzynastego dnia, roku tysiąc 
sześćset dwudziestego dziewiątego.

Jan Zaleńsky, sędzia ziemsky włodzimiersky. Marcin Borzęsky, wojslki] 
bełsky. Gabriel Podhorodeńsky, ustnie proszony. Podhorodeńsky Władysław.
ЦД1А УРСР у M. Києві.— Ф. 28, on. 1, cnp. 63.— Арк. 83 зв .— 84 зв. Засвідчена копія

П е р е к л а д

Сталася певна і неодмінна постанова між їх мл. паном белзьким вой- 
ським Мартіном Боренським з одного боку і володимирським земським суд
дею Яном Заленським — з іншого, про таке:

Його милість пан белзький войський, потребуючи збіжжя, а саме 
жита, ячменю і вівса, вчинив торг і постанову з його милістю паном во
лодимирським земським суддею на 200 володимирських мац жита, за яке 
й.м. пан войський мусить сплатити й.м. пану судді по півчетвертого зо
лотого за кожну мацу, а пан суддя зобов’язується виставити це жито у 
Щебжешині до Зелених свят теперішнього року. Цей же й.м. пан войський 
купив і сторгував у пана судді 200 мац ячменю такої ж Володимирської 
міри, по три золоті за кожну мацу, а пан суддя зобов’язується виставити 
згаданий ячмінь до Городка, маєтку її милості брацлавської пані [каштеля- 
нової]. Далі цей же й.м. пан войський купив у пана судді 300 мац 
вівса Володимирської міри, по два золотих, а пан суддя зобов’язується ви
ставити цей овес одночасно з ячменем до Городка на цьогорічний весняний 
фракт так, щоб й.м. пан войський не зазнав жодної затримки при сплаві 
по Бугу ячменю і вівса, а саме щоб ячмінь і овес для й.м. пана войського 
булио виставлені до Городка напередодні Вербної неділі.

Його милість пан войський обіцяє зі свого боку й.м. пану судді, що 
200 польських золотих завдатку сплатить пану судді наперед, а за кожну 
фуру зокрема він зобов’язується платити пану судді зразу при одержанні
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цієї фури за усе збіжжя стільки, скільки буде привезено мац збіжжя. 
А оскільки пан суддя попросив тепер від пана войського більшого завдатку, 
ніж 200 золотих, то й.м. пан войський дав пану судді 100 червоних золо
тих: 200 польських золотих завдатку, а решту — в рахунок виплати за 
збіжжя. Вказані ж червоні золоті мусять після сейму, що тепер відбува
ється, рахуватися по стільки [польських золотих], по скільки їх брати
муть купці у Володимирі на Володимирському ярмарку за збіжжя. А якби 
й.м. пан Боренський зазнав збитку на тих червоних золотих у зв’язку з 
їх нижчою вартістю, ніж є тепер, тоді пан суддя повинен згадані червоні 
золоті повернути пану Боренському, а пан Боренський зобов’язується, 
цю ж суму сплатити іншою монетою.

їх милості зобов’язуються один перед одним під добрим чесним шля
хетським словом усе це виконати під закладом 1900 польських золотих 
і під шкодами, обумовленими словесно, а саме: що згаданий заклад і шкоди 
поширюються на обидві сторони особисто і на їхнє потомство. На випадок, 
якби котрась із сторін не задовольнила іншу сторону у котромусь із пунк
тів, параграфів і умов цієї угоди, укривдженій стороні надається можли
вість позивати противну сторону до будь-якого суду і уряду: земського, 
гродського чи трибунальського; противна сторона, поставши перед судом, 
повинна буде, не вдаючись до жодних відстрочок, апеляцій та інших прав- 
них пільг і не відходячи від суду, сплатити укривдженій стороні заклад 
і судові видатки і виконати всі умови, пункти і параграфи згаданої угоди 
стільки разів, скільки виникне в цьому потреба.

А для більшої певності обидві сторони притиснули печатки до цієї 
угоди, підписали її і просили їх милостей панів приятелів, що були при
сутні від обох сторін при укладенні контракту і добре обізнані з ним, про 
підписи їхніх рук і притиснення печаток.

Діялося в Хмелеві-Болоховичах, у домі й.м. володимирського зем
ського судді, місяця лютого 13 дня, року 1629.

Ян Заленський, володимирський земський суддя. Мартін Боренський 
белзький войський. Габріель Подгороденський, усно запрошений. Подго- 
роденський Владислав.

№ 212

1629 р., листопада 6. Володимир.— СКАРГА ВІД ІМЕНІ 
КН. АДАМА САНГУШКА НА ГДАНСЬКИХ КУПЦІВ ФОЛТИНА ПРЕЦА, 
ХРИСТОФОРА РУМЛЄРА ТА ІНШИХ ПРО ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ 

І НЕЯВКУ ВІДПОВІДАЧІВ ДО с. БЕРЕЖЕЦЬ ЗА СМАЛЬЦЮГОЮ, 
ПОСТАВЛЕНОЮ З МАЄТКІВ САНГУШКА

Року тисєча ш&стсот двадцгт дєвятого, мвца ноябра шостого дня 
На врядє кгродскож в зажку єго кр. мл. Володиме/?скож передо жною, 

Анъдрееж Мисевъскиж, буркграбиж володиме/?ским, и книгами нинешъ- 
ними кгродскими старостинъскими становиш сочєвисто, шляхетъньш панъ 
Стефанъ Янъчевъскиі/ имєнєж яснєсосвєцоного Адама Алекъсанъдра кня- 
жатя Санъкгушъка, воеводы подолского, светъчилсе и солени[те]/? 1 про-
тестовая напротивко славетныж пнож Фолтинови Прецови яко принъци- 
палови, коятрактуючому, и Якубови Кгелтенъсови, факъторови славет-
ного пна Кришътофа Ружлера, такъже противъко пну Кришътофови Руж-

1 Текст пошкоджений.
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лєрови и пну Миколаєви Десацъ, купъцсш и мещанолі кгдаяскимъ, со то, 
ижъ што:

яснесосвецоныя кнєжа єго млстъ в року теперешънел* тисєча шестсот- 
ньш дваЗцат девятое, 2-в суботу близько пришълую по святе светого Ста
нислава-2 // в Люблине поЗ судами трибуналъскими с поменеными купъ- 
цами стороны шмєлцуги становив конътракътъ и тымъ конътракътомъ субъ- 
митовалъсе пятьдесятъ лаштовъ шмелъдуги выробленое ставити на местце, 
в томъ конътракъте выражоное, до которого во въсемъ се реферуетъ. Теды 
досытъ чинячи кнежа его милость тому конътракътови, помененые пять
десятъ лашътов уже давно ставилъ и зложи лъ. Которые лашътовъ пять
десятъ дня содинаЗцатого мсца августа шляхетъньш Авъдѣя Сезкевт, возъ- 
ньш енералъ воеводъствъ Киевъского, Волыяского и Браславского, з двима 
шляхтичами, с паномъ Стефаномъ Яячевскимъ и с паномъ Станиславол* 
йлшаяскилі, в Вереснях же видилъ — зозналъ. Которое шмєлцуги и ж по
мененые панове купъци ани содобрали, ани дотомъ 3 соЗберати росказуют, 
а затымъ ани клеянотовъ, ани мемъбраму пана Кгу/?ского водлугъ конъ- 
тракъту не содъдаютъ ани содъдавати хочуть, и со вшемъ тые клеяноты гдес 
затратили, которые клеяноты кнежа его милост на дваЗпатъ тисечея и 
шестъ собе шацуетъ.

Теды со спротивенъе се конътракътови презъ помененые паны купъцы, 
а затымъ со попаЗнеяе закладу 4—двадъцати тисечея пулсосмусту-4 золотых, 
та/сже и со шкоды на другую ж суму таковую ж шацованых кнежа его мл. 
свеЗчитъсе, и ж со тые вси выш написанью речи правне с поменеными паны 
купцами воЗлуг сопевку коятраяту чинити будem, соферуетсе.

И просил вышпомененыя протестуючия, абы тая протестация принята 
была и до книг записана, // которая есть записана.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 63.— Арк. 1384 зв .— 1385 зв. Оригінал.

№ 213

1630 р., лютого 26. Володимир.— ВИТЯГ ІЗ СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО ВРУЧЕННЯ ПОЗОВІВ РАТНЕНСЬКОМУ СТАРОСТІ 

СЕНЯВСЬКОМУ У СПРАВІ ЗА СКАРГАМИ КОВЕЛЬСЬКОГО 
ПРОТОПОПА ГРИГОРА ГОРОДИСЬКОГО, ЗОКРЕМА 

ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА З ЙОГО ПІДДАНИХ 
ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ СОЛІ І ЗАЛІЗА ДО КОБРИНА

Року тисєча шєстсоть триЗцатого, мсца февраля дваЗцат шостого дня 
На врядє кгроЗскомъ в заліку єго кр. мл. Володимєрсколі передо 

Ліною, Кгабриєлєлі Иваницъюш, поЗстаростил* володимеръскимъ, и книга
ми нинєшними кгроЗскими старостияскими становъши сочєвисто, возныя 
земъския енєрал воєвоЗства Волыяского шляхетныя Иванъ Моясецъкия 
ку записаню до книгъ нинешъних зозънал тыми словы, ижъ:

року прошлого тисєча шєстсоть дваЗцатъ девятого мца декабра деся- 
то го дня соЗнесълъ позъвовъ кгроЗских Володимеръскихъ автенътичъных
три до места Ратъна, маетъности короля его мл. а староства ero мл. пна 
Сенявъского, и соное сочєвисто в заліку Ратєясколі в руки урожоному его мл. 
пану Самуелеви Мышъковъскому, поЗстаростему ратеяскому, дал в жалобе

2 2 13 жовтня
3 дотолъ (?)
4-4 20 750
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вєлєбно го в пану богу // согьца Григора Город нікого, протопопы ковєл- 
ского:

перышш — со възяте презъ помєнєного пна подстаростего мыта у подда- 
ныхъ поводовыхъ ухове^кихъ и городиских сод чоловєка пєтнадцати по гро
шин три, и кгды соные с посланя поводового * 1 сул и жєлизо в року прошълсш 
тисеча шестьсотъ двадцать девятое до Кобрина прєз Ратно везли, со вер
нене того мыта и до заплаченя винъ, в праве сописаныхъ... 2

И просил помененьш возньш, абы тая реляция его до книг была при
нята и записана.

Што есть записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 65.— Арк. 428 зв .— 429 зв. Оригінал.

№ 214

1630 р., березня 6. Володимир.— РЕЄСТР ЧОПОВОГО, ПИВНОГО 
І ГОРІЛЧАНОГО ЗБОРІВ, СПЛАЧЕНИХ ВОЛОДИМИРСЬКИМИ МІЩАНАМИ 

ЗА ПЕРІОД МІЖ 16 ТРАВНЯ 1629 р. І 12 ЛЮТОГО 1630 р К

Дата Кількість осіб, що Кількість виробле 
сплатили податок них напоїв Загальна сума податку

16 травня 1629 р. 3 3 півварки 3 зол. 9 гр. 3 ш.
16 травня [1] 3 3 » »
17 » 3 3 » »
21 » 2 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
22 » 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
23 » 2 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
25 » 2 2 » »
26 » 2 2 » »
28 » 4 4 » 4 зол. 12 гр. 4 ш
29 » 5 4 » »
ЗО » 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
31 » 4 4 » 4 зол. 12 гр. 4 ш

1 червня 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
2 » 3 3 » »
6 » 2 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
7 » 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
8 » 2 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
9 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.

11 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
12 » 2 2 » »
13 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
15 » 1 1 » »
16 » 1 1 » »
18 » 4 3 півварки 3 зол. 9 гр. 3 ш.
21 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
23 » 3 2 » »
25 » 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
28 » 2 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
3 липня 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
5 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
6 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.

11 » 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
17 » 2 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
23 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.

х Перша літера в виправлена з п.
2 Опущена частина свідчення про вручення позовів з питань, безвідносних до торгівлі„
1 Таблиця складена на основі засвідченого поіменного реєстру, поданого райцею Пав

лом Стовмичем і раєцьким писарем Григорієм Завальським для запису до володимирських 
гродських книг ( ЦДІ А У РСР.— Ф. 28, on. І, спр. 65.— Арк. 469—475) ♦
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Д а т а
КІЛЬКІСТЬ о с і б ,  щ о  

сп л а т и л и  п о д а т о к
К іл ь к іс т ь  в и р о б л е 

н и х  н а п о їв З а г а л ь н а  с у м а  п о д а т к у

24 липня 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 Ш.
27 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
28 » 1 1 » »
31 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.

3 серпня 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
6 1 1 » »
8 » 1 1 » »
9 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.

13 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
14 1 1 » »
18 1 1 » »
20 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
22 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
27 » 1 1 » »
28 » 1 1 » »
29 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
ЗО » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.

3 вересня 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
4 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
5 » 1 1 » »

10 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
12
18

» 1
}

1 півварок 
1 »

1 зол. 3 гр. 1 ш.

19 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
20 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.

1 жовтня 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
4 » 2 2 » »
5 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
8 » ' 1 1 » »
9 » 1 1 » »

10 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
15 » 2 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ПІ.
16 » 1 1 » »
17 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
18 » 2 2 » »
22 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
23 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
25 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
27 » 1 1 » 1 зол. 3 гр. 1 ш.
5 листопада .2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
6 >> ’ 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
7 » 1 1 » »
9 4 3 півварки 3 зол. 9 гр. 3 ш.

12 3 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
13 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
14 » 1 1 » »
19 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
20 » 2 2 » »
22 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.

3 грудня 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
4 » 2 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
5 »' 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
7 5>' 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.

10 1 1 » »
11 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
13 » 2 2 » »
17 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ПІ.
19 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
27 » 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
29 » 3 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
31 » 2 2 » »
2 січня 1630 р. 2 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
3 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
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Д а т а
КІЛЬКІСТЬ о с і б ,  щ о  

с п л а т и л и  п о д а т о к
К іл ь к іс т ь  в и р о б л е 

н и х  н а п о їв З а г а л ь н а  с у м а  п о д а т к у

7 січня 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 Ш.
8 » 1 1 » »

1[!] » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
22 » 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
23 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.
24 » 1 1 » »
25 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
28 » 1 2 » 1 зол. 3 гр. 1 ш.
29 » 1 1 півварок »
ЗО » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.
4 лютого 4 4 » 4 зол. 12 гр. 4 ш.
5 3 3 » 3 зол. 9 гр. 3 ш.
7 » ?2 2 » 2 зол. 6 гр. 2 ш.
8 » 1 1 півварок 1 зол. 3 гр. 1 ш.

11 » 6 6 півварків 6 зол. 18 гр. 6 ш.
12 » 2 2 півварки 2 зол. 6 гр. 2 ш.

Всього 206 півварків 228 зол. 26 гр. 2 ш.

№ 215

1630 р ., березня 21. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО ОГЛЯД ШОП З ПОПЕЛОМ КН. КАРОЛЯ КОРЕЦЬКОГО 

НА ПЕРЕДМІСТІ ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВЦІ І ПРО 
ВИКРАДЕННЯ ТА ВИВЕЗЕННЯ ЧАСТИНИ ПОПЕЛУ ДО ГОРОДЛА

Року тисеча шестсот тридцатаго, мсца ма/?ца двадцать пєрьвого дня
На врядє кгродское в заліку его кр. шл. Володимєрское передо єною, 

Аядрєєе Мисевъскимъ, бу/жграбие заліку Володимерского, и кни
гами нинєшниея кгродскими старостияскими становьши сочевисто, шля- 
хетныя Станиславъ Рушєд, возныя енєрал корояныя трибунажжия, уря- 
дови нинєшнєму добре знаемыя, маючи при собе двох шляхтичовъ, шляхет- 
ныхъ Яна Завишє и Яна Мєциковско го, явне и правдиве зознад, и ж:

ООН дня нинешнего 1-двадцат первого-1 мца марца, року теперешнего 
тисеча шістсот тридцатаго на жадаяе фактора кж. его мл. Кароля Коре^- 
кого, каштеляна волыяского, тут у Володимери на передместю Михаяловъ- 
цу в дому Васка, називаючого поддано го кж. их мл. Жаславъскихъ, воево- 
дичовъ киевъскихъ, был. Тае же видил шопу албо стодолу, в котороя был 
зложоныя попел, поташъ кж. его мл. Коре^кого бочокъ сосмъдесятъ и три.
А потое стаетол того ж дня был с тою ж шляхътою межи жидами за бож
ницею жидовъскою в доеку противко дворру [!] его мл. пана Лагодовского, 
с которого доеку фурмани городелские, яко передо єною поведали и перед 
урядом Городелские зознали, а содия з них, Данило Пашкови^, и тут пе
редо мною, бу/жграбие, на уряде зознал, иж с того доеку попел, поташ 
бочокъ сосмъ а потое половицу девятое бочъки вночи по шабасе перед ^свя
тое Гроени^-2 того року две годинє в ночъ за уеднаяее жидов двох, не 
пометаю, яко едного зовутъ, але другия Абрамо/с се звал, на возы брали и 
до Городла содвезли. Tom теды домокъ видилисмо заекненыя колодкою, 
але сокъна сотвороные // Пыталисмо близких при тое доеку мешкаючихъ * 1 2

2 Із змісту документа неясно, скільки осіб приймало участь у виробленні напоїв 
у цей день.

1— 1 Текст правлений.
2— 2 2 лютого.
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люд еи, гд8 господари того дому. На што на м некоторые повєдили, и ж ю ж 
нєдєл 38 двг яко до Берестя содєхал.

Котороє ж то сочевистоє прєрєчоного возного и шляхъты зознаяє гст 
до книг нинешънихъ кгродских володимерскихъ за прозбою тых же вышъ- 
менованыхъ (особъ записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 65.— Арк. 548 — 548 зв. Оригінал.

№ 216

1630 р., серпня 4. [Галичани].— АТЕСТАЦІЯ МАРТИ 
З ВОЙНАРОВСЬКИХ СТЕФАНОВОЇ НЕМИРИЧОВОЇ 

СВОЄМУ СЛУЗІ Я НУ ПОКРИВНИЦЬКОМУ НА ПЕРЕГІН ХУДОБИ 
ДО ПРУСІї ДЛЯ ПРОДАЖУ

Wiadomo czynie, komu wiedzieć należy, a zwłascza ich mść na cłach, 
mytach, komorach у przykomorkach króla jego mści będącym, iż:

posyłam wołów trzysta trzydzieści i drobu ósmset, to jest baranów i owiec 
na przedaż do Prus albo gdzie się będą mogli sposobnie przedać, przy któ
rych posyłam sługę swego urodzonego Jana Pokrzywnickiego. Które to woły 
i drób iż są z własnych maietności moich u poddanych pohołowsczyzną 
wybrane, prozcoę, aby wszędy wolno bez wszelakiej zabawy i omieszkania drogi 
byli przepusczne podług praw i wolności naszych szlacheckich, goltojwa bę
dąc kożdemu wzaiemnie się łaskę oddać i odwdzięczyć.

A dla liepszej wiary i pewności ręką się własną podpisuie // i pięczęć 
przycisnąć kazałam.

Działo się w Kaliczanach \  dnia czwartego sierpnia, roku tysiąc sześćset 
trzydziestego.

Marta z Wojnarowej Niemierzyczowa, podkomorzyna kiowska, ręką.
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 25, on. 1, cnp. 173.— Арк. 1015— 1015 зв. Засвідчена копія.

П е р е к л а д

Сповіщаю усім, кому слід знати, а зокрема, їх милостям [службовцям] 
на цлах, митах, коморах і прикоморках .короля й.м.,. що:

посилаю 330 волів і 800 голів дрібної худоби, тобто баранів і овець, 
на продаж до Прусії або деінде, де можна вигідніше їх продати, відсилаючи 
при них свого слугу, шляхетного Яна Покривницького. Оскільки ці воли 
і дроб’язок — з моїх власних маєтків, зібрані у поголовщині з моїх під
даних, прошу їх всюди без будь-якої затримки і уповільнення в дорозі 
пропускати відповідно до наших прав і шляхетських вольностей, залишаю
чись готова кожному до взаємних послуг і подяки.

Для ліпшої певності і віри підписуюсь власною рукою і наказую при
тиснути печатку.

Діялося в Галичанах, дня 4 серпня року 1630.
Марта з Войнарової Немиричова, київська підкоморина, рукою власною. 1

1 Haliczanach (?)



№ 217

1631 р., березня 13. Володимир.—  З А Я В А  В ІД  ІМ Е Н І Т А Р Н ІВ С Ь К О Г О  
К У П Ц Я  Я Н А  Ф Е Й Ф А  П РО  Н Е Я В К У  Н А  В О Л О Д И М И РС Ь К И Й  Я РМ А РО К  
У П О В Н О В А Ж Е Н О Г О  В ІД  К РО С Н ІВ С Ь К О Г О  К У П Ц Я  ТОМ АШ А Д ІК С О Н А  

Д Л Я  С П Л А Т И  З А Я В Н И К О В І Б О Р Г У , У Ж Е  П РО С Т Р О Ч Е Н О Г О  
Н А  Д В О Х  П О П Е Р Е Д Н ІХ  Я Р М А Р К А Х : П Е РЕ М И Ш Л ЬС ЬК О М У  І Л Ь В ІВ С Ь К О М У

Року тисєча шестьсотъ тридцат первого, мѣсяца марца тринадцатаго
ДНА

На вряде кгродскомъ в залгьку его кор. мл. Володимерскож передо 
лшою, // Анъдреемъ Мисевским, буркграбил* зажку Володимерского, и кни
гами нинешними кгродскими старостинъскими становши сочевисто, славет- 
ньш Юрия Бля/с, слуга славетъного Яна Феяфа, купца и мещанина тар- 
новского, сведчилсе и соповедал именемъ пана своего на славетного Томаша 
Дыксона, купъца и мещанина кросновъского, со то, иж:

сонъ року прошълого тйсеча шестьсотъ тридцатаго на ярмарку Ярос- 
лавъскож, взявши товару розмаитого у помененого Феяфа, мещанина тар-
НОВСКОГО, ВЪ суме ПНЄЗЄЯ шестьсотъ ШЄС/72ДЄСЯ/72 и сосмъ золотые полских 
и грошей двадцати и пяти полских, на которую то суму и рекокгницию 
с подписомъ руки своее да л, собецуючи и субъмитуючися на ярмаръку Пре- 
мыскож, которыя в томъ же року тепєрєшнеж тйсеча шевтсотъ тридцатомъ 
1-на Три Кроле-1 , свято рьшское, припадал, соддати, на том ярмаръку 
Премысъко^и не заплатил. Потож, кгды се з собою на ярмарку Лвовскол* 
собачили, помєнєньш Феяфъ упоминалсе, абы ему водлугъ рекокгниции 
своее досытъ учинил и тую суму соддал и заплатил. Теды помєнєньш Дык- 
сонъ за вложеньемъ се в то товарыства их купе^кого помененого Яна Феяфа, 
не маючи ему чим на тот час заплатити, до теперешънего ярмаръку Воло
димерского упроси[л]* 2 и на другую рекокгницию свою также товаром розмаи- 
тых на золотые сто сорокъ и иігст набрал, яко со том тые помененые рекокгни- 
циє ширєя в собе мают. Тепер теды в року теперешнемъ тйсеча шес/тгсотъ
тридцать первое, мца марца тринадцатаго дня, на ярмаръку Володимер- 
скомъ челядник славетъного Яна Феифа, будучи умыслне присланы^ для 
содбиранъя сум, в помененых // собудвух рекокгнициях сописаньи:, яко термину 
назначоного и рекокгнициями сописаного, ничого не сомешкиваючи, был 
готов со добрати и з соное тутъ на вряде кгродскомъ Володимерскомъ квито- 
вати, лечъ же помєнєньш Томашъ Дыксонъ сам для содданъя тых сумъ умысл
не не 3 приехал, толко челядника своего зъ товарами был прислал, которьш 
маючи росказанъе сод пана своего а уходечи заплаты 4 и жебы товаровъ не
арештовано, тое ночи прошлое, то єсть з дня дванадцатого на дея тринадца
тые мца марца уехалъ и утеклъ. За которымъ то таковьш несодданъемъ по- 
мененых сум, такъ за неужыванъемъ ихъ и за зълечснгм термину назначо
ного до шкод немалые пана протестуючогосе, которых собе быти мени/п 
на тисечу золотые полских, приправил.

Q што се и повторе помєнєньш пая Юрия Бляк имєнєл* пана своего 
сведчи/п и протєстує/n, просячи, абы тая протестация его принята и до 
книг записана была.

Которая гст принята и записана.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 66.— Арк. 178 зв .— 179 зв. Оригінал.

1— 1 •
6  СІЧНЯ

2 Текст пошкоджений.
3 Дописано над рядком.
4 Далі одне слово закреслене.
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№ 218

1631 р., березня 26. Володимир.—  З А Я В А  О С Т РО ЗЬК О Г О  Ц И Г А Н А  
Я Н А  ГА Л У Ш О В И Ч А  П РО  З Д ІЙ С Н Е Н И Й  НИМ  У В О Л О Д И М И РІ 

О БМ ІН  К ІН Ь М И  З  М Е Ш К А Н Ц Е М  В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  
П Е РЕ Д М ІС Т Я  В А С И Л ІВ Щ И Н И  О Л ЕШ КО М  К О РО Б Е Й Н И К О М

Року тисєча шестьсотъ тридцєт первого, мзца марца двадцать шостого
ДНЯ.

На врядє кгродскомь в замъку его кор. мл. Володимєрскож передо 
мною, Аньдрєел/ Мисєвскиж, буркграбимъ замьку Володимерского, и кни
гами нинешъними кгродскими старостинъскими становши сочевисто, Янь // 
Юрковичъ Кгалушовичъ, сынъ Юрка Кгалуша, цыгана з места йстрога, 
именемъ поменєного Юрка, сотца своего, для записаяя до книгъ нинешънил: 
кгродскюс володимерских, явне, ясне, на теле и умысле добре будучи зъдо- 
ровьш, зознал, ижъ:

сонъ профримарчилъ клячу гнєдую посполу з сотцемъ своиж вышъ- 
менованымъ, за которого во всемъ тьш зознанъемъ своимъ рачитъ и записуе- 
тъсе cod вшеляких трудности^ правънылг, напотсш наступуючия, за коня 
плєзнивого у славетного йлешка Коробеяника, подданого его мл. пана под
судка земъского володимерского зъ передмезтя тутошнего володимерского 
Василевъзчизны, соферуючисе та/с самого себе, яко и сотца своего, яко се 
вышея поменило, сод вшелякил: трудностея правъныл;, у которого колвея 
суду и права наступуючия, поменєного Йлешка и потомковъ его стороны 
того фримарку боронити и заступовати, а то под закладом сту двадцати 
гривея полских, со которыя то за/сладъ форуж в кажъдомъ суде и уряде 
собе стороны собедве назъначаютъ.

И просилъ менованыя зознаваючия, абы его таковое сочевистое и доб
ровольное зознанъе принято и до книг нинешних записано было, которое 
есть принято и записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1,- спр. 66 .— Арк. 225 зв .— 226. Оригінал.

№  219

1632 р., квітня 17. Володимир.—  С К А Р Г А  В ІД  ІМ ЕН І М А Р ІА Н Н И  
З  ГУ С Я Т И Н А  О Л Е К С А Н Д Р О В О І П РУ С И Н О В С ЬК О Ї  

Н А  М А Ц ЕЯ  Л Е Ш Н Е В С Ь К О Г О  П РО  П Р И В Л А С Н Е Н Н Я  ГРО Ш ЕЙ  
З А  П Р О Д А Ж  ї ї  В О Л ІВ  У  Г Д А Н С Ь К У

Року тисєча шєзтсоть тридцєт второго, мца априля семънадцатого дня
На врядє кгродскож в залжу его кор. мл. Володимєрсколг передо лшою, 

Аньдрєєл* Мисєзскиж, буркграбил* замъку Володимерского, и книгаря ни- 
нешними кгродскими старостияскими станувъши сочевисто, урожоныя пая 
Крияския Аядрєя имєнєл* велможноє ее мл. панєє Марияяны з Гусятина 
Алєксаядровое Прусинозскоє, воєводичовое бєлскоє, протизко вєлмож- 
ному єго мл. пану Матєєви Лешневъскому, каштєлянови бєлскому, проте- 
зтовалсє и ускаржал со то, ижъ:

єго мл., лєкгцє собе поваживъши право посполитоє и вины, в hem 
сописаные, которое сурово под винами заказует, жебы жадея речея чужи* 
в моцъ неслушного цла не забералъ, смелъ и важилсе воловъ в ли^бе сто, 
с которих кажъдыя // вол тут на мезцу за пинезы влазные преречоное ее 
мл. панєє воєводичовое бєлскоє прєз нєбожчика вєлмоя/зного ero мл. пана 
Алєксаядра Прусинозского, воєводича белского, малжояка еє мл., по зо-
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лотых петядесят полски* купленыя был, што все скомъпутовавъши, чи- 
нит золотыя пгт тисечеи, тые вси волы способомъ приятелскимъ сотъ по- 
мененого его мл. пана Прусиновского, малжояка ее мл., до спродаяя вев- 
пол зъ своими волами до Кгдаяска зъ села Кгрушъна, маетности своее, 
его мл. пая белския завзявъши, спродалъ. А спродавши тые вси сто волов 
и пенезы за нихъ содобравъши, доведавъшисе со зоястъю с того свита славъ-
ное памети небоэ/счика его мти пана Алексаядра Прусиновъского, мал- 
жояка ее мл., дорого спродавъши помененыя сто волов, тые пинезы в модъ 
неслушъного цла забрала и на своя пожитокъ влавныя соберънулъ, зачиж 
до шкодъ ее мл. паню воеводичовую белскую великихъ, на совмъ тисечея 
золотыя сошацованыя, привела.

Которьш то таковьш невлушънымъ повтупъкол* ижъ преречоныя его 
мл. пая Леяшевъския, каштелян белския, противко праву вывтупил, теды 
помененыя протевтанв противко менованожу его мл. пану белскому именеж 
ее мл. панее воеводичовое белское со то итеруж атъкве итеруж совведчивъшив, 
и правне со таковое невлушъное забранъе в суде належънож преречоную ее 
мл. паню воеводичовую белскую с помененьш его мл. панож белския чинит 
<оферовавши, просил, абы тая протевтация принята и до книг записана была.

Которая за принятемъ моим ест записана.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 67.— Арк. 373 — 373 зв. Оригінал.

№ 220

1632 р., грудня 20. Житомир.— П О ЗО В  Д Е Р Ж А В Ц І м. Л И С Я Н К И  
О Л Е К С А Н Д Р О В І К ІР Д Е Є В И Ч У -Д Ж У С І Д О  К А П Т У Р О В О Г О  С У Д У  

К И ЇВ С Ь К О ГО  В О ЄВ О Д С Т В А  У С П Р А В І З А  СК А РГО Ю  БО ГУ С Л А В С ЬК О ГО  
СТАРОСТИ Д О М ІН ІК А  К А ЗА Н О В С Ь К О Г О  П РО  З А Х О П Л Е Н Н Я  Д Ж У С О Ю  

Ф А Л Ь Б И  Н А  П О Т А Ш Н ІЙ  Б У Д І З Л У Д Ч И Н А  Л У К А  П ІД  БО ГУ С Л А ВО М

Рады и урядники коронные и депутаты судовъ каптуровыхъ воеводства 
Кіевского, под часъ безъкоролевя обраные.

Урожоному пану Александрови Кирдиевичови Дзюсе, // арендарови 
албо державци места Лисянки, если оселый — яко оселому, а если неосе- 
лый — яко неоселому.

3 особы и всихъ добръ в. м., где колвекъ якіе маешъ, моцью судовъ кап
туровыхъ, згодне на сеймику въ воеводстве Кіевскомъ уфаленыхъ, а на кон- 
вэкацыи апробованыхъ, приказуемъ, абы в. м., передъ судомъ нашимъ
каптуровьш въ року пришломъ тысеча шестьсотъ тридцать третемъ, мвца 
генвара десятого дня, въ зажку Житомирскомъ до суженья припадаючихъ, 
самъ обличне и завите сталъ на жалобу и правное попарте велможного его 
милости пана Доминика Казановского, старосты богуславского, который 
в. м. позываеть // о то, иж:

в. м. року теперешнего тысеча шестьсотъ тридцать второго, мца ноябра 
тринадцатою дня, запомневши срогости права посполитого и на вины, въ 
немъ описанью, ничого не дбаючи, взрушаючи под часъ теперешный безъ
королевя покой посполитый, кгвалтовне и оружно зъ стрелбою наслалесь 
челядь и бояръ своихъ з державы своее Лисянки съ коньми и возами на влас- 
ный кгрунтъ Богуславскій до буды, названое Злудчина Лука. Которые по
сланцы зъ власного росказанья кгвалтомъ на кгрунтъ помененный наехав- 
ши, поводовы власные на поташъ наготовато есть фалбу лаштовъ трид
цать, коштомъ власнымъ // поводовымъ съ помененое буды Злудчиное Луки 
выробленую, кгвалтовне побрали и пограбили, и до буды в. м., которая до 
Лысянки належитъ, отпровадили, а в. м. тую всю фалбу на пожитокъ свой
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обернулесь. Презъ нєкоторое насланье и побранье тыхъ попеловъ поводо- 
выхъ, гартъ, который коштомъ повода нынешнего немалымъ зачато поташъ 
робити, до сихъ часувъ вакуетъ, зачимъ поводъ шкодъ на две тысячи золо
тыхъ полскихъ, кгрунтовъ самыя ани забраное фалбы въ то не вкладаючи, 
поноситъ, о чомъ протестацыя и возного обдукцыя шырей сведчитъ. До ко
торыхъ се поводъ прихиляючи а зоставивши собе волное чиненье правое // 
о забраную фалбу презъ особливый позовъ, на сесь часъ толко до нагоро- 
женья вышей менованыхъ шкодъ двохъ тысечей золотыхъ албо яко судъ 
нашъ накажетъ и до заплаченья винъ правныхъ симъ позвомъ в. м. на тер
минъ вышъозначоный позываетъ.

На которомъ термине абысь в. м. сталъ и на то все, што ваша милость 
отъ повода часу права ширей словы доведено и обяснено будетъ, правне 
отповедаючи, скутечне се во всемъ усправедливилъ.

Писанъ въ замку Житомирскож \  тысеча шестьсотъ тридцать второго,
мсца декабря двадцатого дня.

Янъ Липленскій, депутатъ и писаръ судовъ каптуровыхъ воеводства 
Кіевского.
ЦД1А УРСР у м. Києві.— Ф. 221, on. 1, спр. 148.— Арк. 1—3. Засвідчена копія 1778 р.

№ 221

1633 р., липня 5. Люблін.— В И П И С  ІЗ К Н И Г  Л Ю Б Л ІН С Ь К О Г О  
Т Р И Б У Н А Л У  З  Д Е К Р Е Т О М  У  С П Р А В І З А  СКАРГО Ю  

К РИ Ш Т О Ф А  М А К А Р Е В И Ч А -ІВ А Ш Е Н Ц Е В И Ч А  Н А  С О Ф ІЙ СЬКО ГО  Н А М ІС Н И К А  
К И ЇВ С Ь К О Ї М И Т Р О П О Л ІЇ М А Р Т И Н А  К О Р С А К А  П РО  З А Х О П Л Е Н Н Я  

Н А Г О Т О В Л Е Н И Х  Д Л Я  П О С Т А В К И  Д О  Г Д А Н С Ь К А  П О П Е Л У  І Ф А Л Ь Б И  
Н А  Б У Д І ІВ А Ш Е Н Ц Е В И Ч А  В с. П ІС К ІВ Ц І

Выпис с книгъ головъныя трибуналския з коясєрвать воєводства Киевъ-
ского
Лета Божого нарожєяя тисеча иігстсот тридцать трєтего, мца июля
пятого дня
Перед судъ нинешъниа Головъньш трибуналсюш корояньш Любєл- 

скии приточыласе справа з реєстру судового за приволанъемъ возного 
шляхетного Яна Ча^ковича межы урожонымъ паном Криштофомъ Макаро- 
вичомъ Ивашенъцевичомъ, поводомъ, а в бозє велебънымъ его мстю сотцемъ 
Есифомъ Велиаминомъ Руцкимъ, митрополитомъ киевъскиж, позъванымъ, 
за апєляциєю cod суду кгродского Киевъского з рочъковъ марцовыхъ, в 
року прошъломъ тисеча шестсотъ двадцать сошомъ сужоныхъ, межы вы- 
шеи речоными сторонами учыненого, выточоною, а то в справе, през поводо- 
ьую сторону позъваному инътеятованоа со то, ижъ:

позваньш в року прошъломъ тисеча шестсот двадцать шостомъ, мца
авъгуста шестнадцатою дня, зверхъностъю * 1 его коря [!] мст, право пос- 
политоє и вины, в немъ сописаные, зневажаючы, урядника своего метропо- 
лии Киевъское софецского урожоного пана Мартина Корсака и при немъ 
слугъ, бояр и подданыхъ метрополии Киевъское софеаския, такъ и инъшыя 
людей розныхъ, позъваному самому знаемыхъ, имена и назъвиска ведомыхъ, 
чоловека до двохъсотъ з оружемъ, воине належачымъ, росказал и наслал 
моцно кгвалтомъ с тыми въсими людми на кгруят властный поводовъ де- 
дичъньш над рекою Песковъкою неподалеку села поводового Песковъки, въ

1 Далі пропущено рок у .
1 зверхъностъ
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воєводствв Киевъскомъ лежачого, на буду поводову, гдє повод мешкиваю- 
чы, попеловъ буйныхъ, поташовъ робленя догледалъ. Тамъ же в тоя буде 
тотъ урядникъ позъваного панъ Корсакъ за властнымъ росказанъемъ [мено]- 
ваного 2 поташу готового, на которьш южъ певъньш конътракътъ был учы- 
нея с купъцомъ кгдаяскимъ паномъ Гавратомъ, лаштоз пят и две бочъки 
взял и пограбил, кажъдьш лашгь кошътовалъ // повода по петисотъ золо
тыя полския, фалбы готовое лаштовъ сто и тридцать попалил, пороскидалъ, 
потомъ побил, потопътал и внивечъ собернулъ, которая фалъба кажъдьш 
лаштъ коштовал повода по три копы и двадцати гршея литовъскихъ. А тую 
буду всю до скутъку знеслъ и спалив, которая буда сама зо въсемъ начы- 
нъемъ буднымъ повода кошътовала золотыя двесте . шезтдесят полския. 
И такъ тоя урядъникъ позваного, буду спаливъшы, фалбу попъсовазшы, 
а тоя поташъ побравъшы и пограбивъшы, до села позваного Потеевъки, 
въ воеводстве Киевъскомъ лежачого, содвезлъ и содпровадил. А позваныя, 
то cod него взявъшы, на потребу свою собернулъ. При которомъ бранъю 
и пограбенъю поташу, спаленю буды и фалбы тот же урядникъ позваного 
панъ Корсакъ с тымъ людомъ дерева зо пъчолами бортньшя в личбе чоты- 
рыста шезтдесятъ, яко поводовыхъ, такъ и подданыхъ его, повыдирал и на 
голову мед повыбивал, будниковъ в ли^бе соомъдесятъ зъ заплатою прочъ 
порозганял. Жонокъ тежъ белыхъ головъ две з двояма детея за насланъемъ 
позъваного а наезъдомъ и перестрахами пана Корсаковыми, утекаючы, по
тонули. Q чомъ протестация шырея въ собе собъмовъляетъ.

А такъ повод, заховавъшы собе целое право со подарте пъсчолъ, розо- 
гнанъе будниковъ и утоненъе двоя невезтъ з двоягомъ детея в суде належъ- 
номъ, а на тот часъ толко со гарбежъ поташу, вернеяя зъ совитозтю, за спалене 
буды и попалене фалбы, заплачеяя за то все такъсы и со вины правъные позва- 
ныхъ позвомъ листовъньш на рочъки вышъ преречоные кгды запозвалъ, тамъ 
по коятроверсыяхъ сторонъ собохъ судъ кродския3 Киевъския форумъ узназ- 
шы, позванымъ позтуповати наказал. Ш которого декрету умоцованыя поз
ваныя тую справу презъ апеляцыю до суду Головъного трибуналу Любелского 
на воеводство Киевъское межы справы духовъные рокож завитымъ без при- 
позву выточыл. Q чомъ тотъ декрет апеляции шырея въ собе собъмовъляетъ.

На року теды нинешнемъ с помененого декрету апеляции, слушне в 
тоя справе припаломъ, стороны собедве, поводовая — през пана Григоря 
Задуже[...] 2, // а позваная — през урожоного пана Мартина Корсака, 
умоцованыхъ своихъ, у суду нинешънего становилисе и в тоя справе, межы 
собою розправу правъную маючы, конътровертовали. Которыхъ конътро- 
версыи ихъ судъ нинешъния Головъныя трибуналския выслухавъшы и 
соные уважывъшы, ижъ справа учынъковая, которая не кгрунтъ, содно 
сособу заходит, декрет суду кгродского Киевъского подноситъ и зторону 
позваную а форо волную чынит. Нехая повод чынит с позъванымъ въ суде 
належъномъ, иле с права приядетъ.

Што все для памети до книгъ есть записано, с которыя и сес выпиз 
под печатю земъскою воеводства Киевъского есть выданъ.

Писанъ в Любълине.
Федор Сущаяския Прозкура, писар згмсши киезския. Корикговалъ 

Выгозския.
Jan Alex. Madaleński, podszedek i deputat ziemie Wieluński. Petrus 

Mieszlowsky, canonicus et deputatus [...] 4. Stans. Przyborowsky, podcz[asz]y 
posn[ań]sky, deputfat] woiewfództwa] Posn[ańskiego]

2 Tекст пошкоджений.
3 кгродсюш
4 Слово нерозбірливе.
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Stans. Sławieńsky, gneśnfieński], posnańtski], lantciciensis] [canonicus?] 
mianu] p[ropria]6
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 221, on. 1, cnp. 51.— Арк. 10— 10а.

№  222

1634 p., квітня 29. Володимир.— З А Я В А  ГРИ ГО РА  
Д О Л Б Е Н К И -М А Р К О В С Ь К О Г О  П РО  С П Л А Т У  ЙОМ У БО РГ У  

Ф Л О РЕ Н Т ІЙ С Ь К И М  К У П Ц Е М  В ІЛ ЬГ Е Л ЬМ О М  ЕК Е Н О М

Року тисяча ш&стсот тридцат четвертого, мца априля двадцат девя- 
того дня

На рожкахъ судовыхъ кгродскихъ володимеръскихъ дня двадцать се-
мого, мца и року теперь идучих, вышея на акте менованыхъ, припалыхъ 
и судитисе початыхъ, передъ нами, Кгабриелемъ Иваницъкимъ, подстарос- 
тимъ, а Ульбрихтомъ, Люшкозскимъ, судею, урядниками судовыми кгрод- 
скими володимерскими, становъши сочевисъто, шляхетъньш панъ Кгрекгоръ 
Долбенъка Маръкозския, ообывателъ земли и воеводства Подляского повету 
Дрокгицъкого, для записаня до книг нинешънихъ кгродскихъ володимеръ
скихъ явъне, ясне и доброволне, на теле и на умыоле добре будучи здоро
вымъ, зозналъ, ижъ:

славетъного пана Вилгелма Екена, меочанина, обывателя и купца з 
меота Флореяции, з одданя и заплачеяя собе, зознаваючому, през него су
мы // пинязея девятидесятъ и девяти тисячия золотыхъ личъбы и монеты * 1 
полское, през менованого пана Екена собе, зознаваючому, на запио своя добро- 
волныя, в меоте Кгдаяску перед сенатомъ до книг тамешънихъ кгдаяскил: 
року прошлого тисяча иігстсот тридцать третего, 2_в суботу першую по
святе сто го Станислава биокупа-2 , водлуг рьшского калеядара очевиото 
зознаныя, вияное, скуте^ного и исто/лного, менованыя запио во всих вшеля- 
кихъ его коядицияхъ, пуяктах паракграфах, артикулах, клявзулах и обо- 
вязках касъсуючи, умораючи и внивечъ вечъне оборочаючи, и дорогу собе 
самому, потомъкомъ и деръжачимъ добр своихъ до дохоженъя менованое 
сумы Такъ всее сполъна, яко и котороея колвекъ части ее у помененого пана 
Екена самого, а по немъ у потомъковъ и деръжачихъ добръ его до вшеля- 
кого права, суду и уряду на вси пришлые и потомъные часы завираючи, 
замыкаючи и вечъное молчанье вкладаючи, квитуетъ, вызволяетъ.

И вольнымъ вечъне заразомъ моцъю того теперешнего сочевистого устъ- 
ного и доброволного зозънаня своего учинивъши, просилъ, абы его тое 
таковое сочевисътое и добровольное зозънанъе принято и до книгъ нинеш- 
нихъ записано было.

Кото//рое есть принято и записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 69.— Арк. 340 зв .— 341 зв. Оригінал.

6 Документ завірений печаткою Київського земського суду.
1 Правлено.
2—2 8  ж овт ня
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№ 223

1635 р., лютого 12. Володимир.—  П О ЗО В  В А Ц Л А В У  П О Д О Р Е Ц Ь К О М У  
Д О  В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  ГРО ДС ЬК О ГО  С У Д У  У С П Р А В І З А  СКАРГО Ю  

С Т РИ Й С Ь К И Х  К У П Ц ІВ  Я Н А  К Р У П К И , ТОМ АШ А Б У Й Н О В И Ч А  
І Ф Е Д О Р А  К У Л И Ц Ь К О Г О  П РО  Н Е З А К О Н Н Е  С Т Я Г Н Е Н Н Я  

С О Л Я Н О ГО  М ИТА У с. САМ ОВОЛІ П ІД  ЧАС Т Р А Н С П О Р Т У В А Н Н Я  
СОЛІ З І СТРИ Я Д О  К О В Е Л Я

Ромая Гос/пцкия на Госчи и Крупоя, каштеляя киевъския, староста
ВОЛОДИМерСКИЯ.

Урожоному пну Ва^лавови Подорєркому.
З добр в. м. вшеляких лежачих и рухомых звер. его кор. мд. и моєю 

старостияскою владзою приказую, абыс в. мс. перед судою моимъ кгродскию 
на ройках кгродских володимєрских, в року теперешнєє тисєча шєс/тгсоть
тридца/я пятою, мца марна двадца т девято го дня до суженя припадаючих, 
сам собли^нє и завите стад на жалобу и нравное попарте славе/яных Яна 
Крупъки, Томаша Буяновича, Федора Кули^кого, месчанъ места его кор.
мл. Стрия, которые з бытностю и притоюностю ъглможного его мл. пна 
Криштофа Конецподского, хоружого, корояного, старосты своего, ежели
бы ию водле права потребна 1 была до всказаяя на в. мс вия, в праве пос
политою сописаных, а през в. мс стод попалых, и ж в. мс противко праву 
важидсє в року близко прошлою тисеча шес/псотъ тридцат четвертою,
мсцадекабра двадцатаго дня, кгды поводове сод возовъ сосмдеся/тг до Ковля 
и где бы ее могли продати водныю гостияцею мимо село Самоволю, на тот
час в поссєсии в. мс будучую, провадили // яко люде купє^киє, в. мс мыто 
неслушное сод каадого воза по золотому содному через слуги своє взялєс 
и вытягнулес, прєз што в вины, в праве посполитою сописаные, попалес.

Прото абыс. в. мс на тєрминє вышъ созначоною стад и, на все судовне 
содповедаючи скуте^не, усправедливидсе.

Писая у Володимєри, року тисеча шістсот тридцать пято го, мсца
февраля дванадцатого дня.

Андрея Бєдояския, писар
Д Д ІА  УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. і, спр. 70.— Арк. 365 — 365 зв. Засвідчена копія.

№  224

1635 р., лютого 17. Володимир.—  П О ЗО В  В А Ц Л А В У  П О Д О Р Е Ц Ь К О М У  
Д О  В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  ГРО ДС ЬК О ГО  С У Д У  У С П Р А В І З А  СКАРГО Ю  

КН. С Т Е Ф А Н А  П О РИ Ц Ь К О ГО  П РО  Н Е З А К О Н Н Е  С Т Я Г Н Е Н Н Я  М ИТА  
' У с. САМ ОВОЛІ П ІД  ЧАС Т Р А Н С П О Р Т У В А Н Н Я  З Б ІЖ Ж Я  

З П О Д ІЛ Ь С Ь К И Х  М А Є Т К ІВ  П О РИ Ц ЬК О ГО  Д О  Ш П И Х Л ІР ІВ  
У  с. С К О М О РО Х А Х  Н А Д  р. Б У Г

Ромая Гос/пцкия на Госчи и Крупоя, каштєляя киевъския, староста 
володимєрския

Урожоноюу его мд. пну Ва^лавови Подоре^кому, якию кодвекъ правою 
села Самоволи держачому, если-с соселыя — яко соселому, а если-с нєсосе-

1 потреба

ЗОЇ



ЛЫЯ —  ЯКО НЄСОС8ЛО му, кгдыж со твоє я соселости жадное ведомости по- 
водови 1 немашъ.

3 особы И 3 0  всих добр в. мс // рухомых и з суж пнжных, где колве/с 
през в. мс маючих, звер. его кор. мл. а моєю владзою старостияскою прика
зую, абыс в.мс передо жною самьш, в небытности моея теды перед судож
моим кгродскиж в зажку его кор. млети Володимерскомъ на ро^ках судовых 
кгродских володимерских, которые припадутъ и сужоны быти мают в ро
ку теперешнеж тисеча шестсотъ тридца т пято ж, саж сочевисто яко на року
завитож етанол на жалобу и правное попираяе вел. кнжти его мл. Стефана 
зе Збаража Поры^кого, которыя в. м с позываетъ со то, и ж в. мс, препож- 
невши права посполитого и винъ, в неж сописаных, в року теперешнеж ти
сеча шестсот тридцат пятож, меца геявара двадцат сосмого дня, кгды 
подданые поводовые з маетностея вышокгродских с Подоляа, которых 
было возовъ до ста, через державу в. мс село Самоволю тутъ в повете Воло
димерскомъ єхали з розныж збожеж до шпихлеровъ поводовых, в мает
ности еєлє Скоморосєх над рєкою Бугож будучих, таж же тых подданых за 
власныж росказанеж и ведомостю в. мс урядни/с в. мс самоволския, тые 
подводы в селе Самоволи на доброволноя дорозе загамовавши, и сод кож
ного воза по грошея три в способъ якогос мыта незвычаяного повыбирал 
и безправне на них вытягнул, и то все на власныя пожито/с в. мс собе собер- 
нул, зачиж в вины, в праве посполитож на таковых сописаные, попал до 
всказаня.

Теды на в. мс. винъ за таковыя учинокъ попалыя повод теперешния 
в. мс на термия звыш созначоныя позывает, на которож яко на завитож 
абыс в. мс. етанол, вины правные заплатил и на все судосне содповедал // и 
усправедливилсе.

Писая у Володимери, року тисеча шестсотъ тридцат пято го, меца 
февраля сежнадцатого дня.

Андрея Бедояския, писар
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 70.— Арк. 362 — 363 зв. Засвідчена копія.

№  225

1635 р., березня 3. Володимир.— С К А Р Г А  ЗА М О С ТС ЬКИ Х  К У П Ц ІВ  
Я Н А  К ІН А С Т А , Я К У Б А  ГА ЗА , Я К У Б А  В Е Є Р А  ТА ІН Ш И Х , 

П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н А  С В ІД Ч Е Н Н Я М  В О ЗН О Г О , Н А  В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  
Г О РО Д Н И Ч О ГО  І В ІЙ Т А  Ю РІЯ Л А Д У  П РО  Н Е О Д Н О Р А ЗО В Е  

Н Е З А К О Н Н Е  С Т Я Г Н Е Н Н Я  М И ТА , З А Х О П Л Е Н Н Я  В Р А Х У Н О К  М ИТА  
Р О З Д Р ІБ Н И Х  Т О В А Р ІВ  І ВИМ ОГИ «П О Д А Р У Н К ІВ »

Року тисеча шестсотъ тридцать пятого, мѣсяця, марца третего дня
На вряде кгродскомъ в зажку его кор. млети Володимерскож передо 

мною, Андреемъ Мисевъскимъ, буркграбимъ зажку Володимерского, // 
и книгами нинешними кгродскими старостияскижя становши оочевисто, 
славетные панове Янъ Кинастъ, Янъ Бекгия, Якубъ Газъ, Якубъ Вееръ, 
Андрея Дивизонъ и Кгрекгор Кгежбзи^кия, купцѣ и мещане замояские,
своимъ и ясневелможного его млети пна Томаша Замоясцкого, подкаяцле- 
рого корояного, енерала кракосского, книшияского, рабштияского, ново- 
тарского и сокалского старосты, именемъ сведчили, соповедали и соленитер

1 Далі повторено ведомости.
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протєстовалисб ПрОТИВКО урож оном у ЄГО МЛ. пну Ю/78ВИ Л аде, городничому  
и воятови дедичному володимерскому, СО то, и ж:

сонъ в року теперешнемъ тисеча шестсотъ трирцаm пятомъ, мца марца 
второго дня, не соглєдаючися ничого на вины, в праве посполитомъ сописа- 
ные, зневаживши привилея и волности, протестаятомъ сод его кор. млти 
пна, пна нашого млстивого наданые, за которыми волностями протестая-
тове 1 по розные мєста* его кор. млти и паяски* ездя/n, и всюды сутъ при 
них захованые, которые его мл. пан воятъ, яко се выжея поменило, знева
живши, в протестаятовъ мыто якоес незвычаяное преез слуги свое выберал, 
то ест першия раз по грошия шести со<3 кождого купца, другия раз знову
по грошия шести, а потол* третыя раз знову при мыте короля его млти у 
жида Длукгача, мытника 2—(cod которого протестаятове вси сутъ при вол- 
ностя* захованые)-2 , тгж по шести грошея неправне и неслушне выбирал. 
Потсш и тьш се еще не коятеятуючи, кгды уже протестаятове, яко люде 
купефше, с того ярмарку на другия, меновите до Бару хотячи ехати, возы 
свое купьцкиг товарами розными понакладавши, кони закладати казали, 
там же помененыя пая воятъ, не ведати для якое причины протестаятсш 
кони два пограбитя 1 * 3 росказалъ, потомъ Янови Кинесови, одному с проте
стаятовъ, буять ножовъ, которые уже были проданые, другому, Кгрекгорови 
Кгежбзи^кому, полмисо/с тгж пограбити росказалъ, якож пограблено и 
его мл. пану воя-//тови то все оддано. А кгды протестаятове, заховуючися
в томъ водлугъ волностея своихъ, шедши до помененого его мл. пна воята, 
упоминаючис о тот грабея/с, и просили оного, абы им тые кони и ияші я 
грабєя/с, неслушне и неправне пограбленыя, вернути росказал, которыя 
не дбаючи ничого на прозбу протестаятовъ, соны* похукавши, упоминаючися 
яки*си даруяковъ, поменены* конея и ияши* грабежовъ вернути не казалъ 
и не вернулъ.

Потож протестаятове стажтол одшедши, передо мною, урядож, на по
мененого его мл. пна воята о  неоддаяе ты* грабежовъ, притсш тгж и о  омеш-
каяе собе дороги през турбацие невияные през его мл. пна воята и о шкоды, 
стол походячие, сведчилися, о  то, и ж ихъ не ведати для якое причины по 
господа* поарештовати росказал, и просили со придаяе возного. Я имъ с по- 
вияности моєє урядовое возного енерала воеводства Волыяскоао шляхетного 
Миколая Закресского придалеж.

Которыя за придаяемъ моим урядовьш тамъ бывши, и его мл. пна воята 
со соддаяе того грабежу выжея менованьш протестаятомъ починеного рекви- 
ровалъ. Которыя самъ сочевисто его мл. пая воятъ перед возньш поведил, 
же: «Тотъ грабея/с не будетъ содданыя, а ж ми подарокъ, меновите штуку 
полотна, собрусъ, тузия серветъ, зверцадло и пару рукавицъ дадутъ ^(чо
го протестаятове никгды и нигде не давали и давати не повинни)-2». Што 
возныя помененыя слышавши, передо мною, урядом, сочевисто стоячи, зо-
знал, и ж то такъ власне было, и тые слова cod его мл. пна воята слышал.

А протестаятове и повторе мною, урядом, и помененьш возньш сосвед- 
чившися и волную мелисорацию тое протестации такъ собе, яко и его мл.

1 Правлено.
2—2 Дужки в тексті.
3 Виправлено з побрати.
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пну своєму, если бы того п[отр[єба 4 указовала, зоставивши, соферовалися
такъ сами, яко и его мл. пна своего с помененьш его мл. пнож воятож ия 
форо фори правнє чинити. На тот час просили, абы тая нх протеотация и 
зознаяє возного принято и до книгъ нинеяших записано было.

Которое гст принято и записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 70.— Арк. 51зв.— 52 зв. Оригінал.

№  226

1 6 3 6  р ., к в іт н я  8 . В о л о д и м и р .—  С В ІД Ч Е Н Н Я  В О ЗН О Г О  
П РО  В Р У Ч Е Н Н Я  О Л Е Н І С Т Е Ф А Н О В ІЙ  Л Е В О В ІЙ  П О ЗО В У  
Д О  Л Ю Б Л ІН С Ь К О Г О  Т Р И Б У Н А Л У  В С П Р А В І З А  СКАРГО Ю  

М И К О Л А Я  К О С А К О ВС ЬК О ГО  П РО  Н Е З А К О Н Н Е  С Т Я Г Н Е Н Н Я  М ИТА  
У  м. Б Р У С И Л О В І П ІД  ЧАС П Е Р Е Г О Н У  Х У Д О Б И  С К А Р Ж Н И К А  

З  С ІВ Е Р С Ь К И Х  М А Є Т К ІВ  Д О  М А ЗО В ІЇ

Року тисеча шестьсотъ тридцат шостого, мца априля соомого дня
На вряде кгродскомъ в зажку его кр. мл. Володимерскомъ передо 

жною, Петромъ Сооновъскимъ, буркграбиж зажку Володимєрского, и кни
гами нинешними кгродскижя старостияскими становъши сочєвисто, возньш 
енєрал воєводства Волыяского шляхетныя Миколая Закрєвския для за- 
писаяя до книг нинешнихъ кгродскихъ володимерскихъ зознал тьшя сло- 
вы, и ж:

соя року тєперєшнего тисеча шестьсотъ тридцать шостого, мца гєявара
(сомого дня позов албо припозовъ головныя трибуналския автеяти^ныя, на 
мєжбранє зєжскож києвскож писаныя, до места Брусиловъ въ воєводствє 
Києвскож соднєоши, соныя въ браме зажку таж будучого воткнулъ и со по- 
ложеяю того позву воятови, бурмистромъ и сторожож, в браме стоячиж, 
а в местє мєшчанож соповедил. Писаныя тот позов по урожоною панюю йлєну 
Микулияского, першого Бутовичовую, второго — Клєжбовскую, а тепер 
трєтєго малжєяства Стефановою Лвовую, панюю (оправную и доживотную, 
и малжояка ее яко опекуна помененого пана Стефана // Лва, такъже воята 
старого и бурмистров брусиловских, и жида Юока, аренъдара брусилов- 
скогг, в жалобе велможъного его мл. пана Миколая Косаковского, каштеляна 
черниговского, старосты вивкого, со ре  ̂ в томъ позве меновите описаную, то 
єсть по декрете волности ио асиотєяции не вложоно в позов в справе о кгвал- 
товное и безправное взяте и пограбеяе незвычаяного, никгды тамъ небы- 
валого мыта: воловъ петнадцати по золотые тридцатя, коров такъже пет- 
надцати по золотые двадцатя, ове^ двадцати по золотыхъ три, которое 
быдло проважоно з фолварковъ и краев сиверскиха, маетности помененого 
его мл. пана черниговъского, з Дорогияки, до другое маетъности и фолвар
ковъ мазове^ких Косаковъ, затымъ о вины правные взглядож взятя незвы
чаяного и никгды небывалого тамъ мыта, совитоотъ того грабежу, со чомъ 
тотъ позовъ шир ея а достато^нєя в собе собмовляетъ.

За которымъ позвож менованыя возныя зложил рокъ сторонаж собож, 
такъ поводови, яко и позваныж, в Люблине на коясерватах воеводствъ Киевъ- 
ского, Волыяского и Браславъского, и Черниговъского, напервея по дате 
и положєяю того позву 1-по недєли Проводноя-1 в року теперешнеж тисеча 
шестъсотъ тридцатъ шостож до суженя припадаючих и -сужоных, ку роо- 
праве правноя становитив.

4 Т екст  п ош код ж ен и й .
1—1 п ісл я  ЗО б ер езн я .
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И просил помєнєньш возньш, абы тая sro рєляция до книг была принята 
и записана, што сотрималъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 71.— Арк. 397 — 397 зв. Оригінал.

№  227

1 6 3 6  р . ,  с ер п н я  2 5 . В о л о д и м и р .—  П РИ С Я Г А  Н А  П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я  
В Л А С Н О С Т І, С К Л А Д Е Н А  У В О Л О Д И М И РС ЬК О М У  ЗА М К У  П ІД  ЧАС  

П Е Р Е Г О Н У  Ч Е Р Е Д И  В О Л ІВ  ІЗ ЗА С Л А В С Ь К О Ї ВО ЛО СТІ 
К Н . Ю РІЯ  ЗА С Л А В С Ь К О ГО  Н А  Я Р М А РО К  Д О  Л У К О В А

Року тисєча шістсот тридцат шостого, мца августа двадцат пятого дня 
Перед урядомъ и книгами нинешъними кгродскими володимерскими

становиш сочєвисто, шляхетъньш пнъ Миколам Янови^, слуга и приставъ 
яснесосвєцоного княжти его милости Ерого з Острога на Жаславю Жас- 
лавского, прихиляючисє до атестации урожоного его милости пна Павла 
Пбидовского, старосты и економа волости Локацъкое, слуги княжти его 
милости, на доброволное перепусченъе волов нижея менованых княжти его 
милости собе даное, присягу в тую роту, ЖЄ тые волы княжти его 
милости, которыхъ ест в ли^бе сто и десять, з власное мае/пности княжти 
его милости, пна его, з волости Жаславское и власного зимованя княжти его
милости суть, иже их на потребу княжти его мл1. до Лукова провадить, 
присяглъ.

Которую // присягу телєсную перед книгами нинешъними выконавши,. 
просилъ, абы то было до книг записано.

Што ест принято и записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 71.— Арк. 921—921 зв. Оригінал.

№  228

1 6 3 7  р ., к в іт н я  2 8 . В о л о д и м и р .—  З А Я В А  А Н Д Р ІЯ  Ш ОМ АКИ  
П РО  С П Л А Т У  ЙОМ У Б О РГ У  Н Е А П О Л ІТ А Н С Ь К И М  К У П Ц Е М  

ВІЛ ЬГ Е Л ЬМ О М -Е РН С Т О М  Е К Е Н О М  І П РО  К А С А Ц ІЮ  БО РГ О В О Г О  
Ц Е РО Г Р А Ф А , В Н Е С Е Н О Г О  Д О  К Н И Г  м. Н Е А П О Л Я

Року тисєча шестсот тридцать семого, мсца априля двадцат сосмого
Дня
На рочках судовых кгродскихъ володимерскихъ, дня двадъцатъ тре-

тего, мсца и року тепер йдучих, вышея на акте менованых, припалых и 
судитисе початых, перед нами, Килияномъ Вилъгоръскимъ, подстаростимъ, 
а Михаломъ зе Збаража Воронецкимъ, судею, урядниками судовыми кгрод
скими володимерскими, становши сочевисто, шляхетньш панъ Анъдрея Сте
фановичъ Шомака для записаня до книгъ нинешнихъ кгродских володимер- 
скихъ явне, ясне и доброволъне, на теле и умысле добре будучи здоровымъ, 
зозналъ, ижъ:

славетного пана Вилгелма Ерънеста Екена, купца и месчанина Меапо- 
литаяского [!], з одданя // и заплаченя собе, зознаваючому, презъ менова-

1 Д о п и са н о  н а д  р я д к о м .
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ного Екена сумы пинязєя ста тисєчєя золотыя полския, презъ мєнованого 
купца собє, зознаваючому, на ц&рокграфъ вияного долъгу, перед урядомъ 
тамошнымъ мгста Мєаполитаяского сочевисто зознаньш, реального и истот-
ного, готовыми пнзми мєнованьш цєрокграфь, собє на тотъ долъгъ сод по- 
мєнєного пана Екєна даньш и служачия, во всемъ цале и зуполъне кассуючи, 
уморяючи и виивечъ вечне соборочаючи, иже уже напотомъ нигдє у жадного 
права, суду и уряду мєнованьш цєрокграфь яко скасованьш, которыя зозна- 
ваючия якосъ с пригоды за несопатръностю своею згубилъ, если бы се 
где и у кого напотомъ быти знашолъ и показалъ, жадное ваги и моци мети 
не маетъ и не можетъ вечными часы, през тое теперешнее сочевистое устное 
и доброволное зознане свое декляруючи и собъясняючи, и дорогу собє са
мому и потомкомъ своимъ до дохоженя тое такъ всее вышшея менованое
сумы пнзея, яко и которое колъвекъ части ее такъ у менованого долъжника 
своего самого, яко и по немъ у потомъковъ и деръжачихъ добръ его до вшеля- 
кого права, суду и уряду, на вшелякомъ и кажъдомъ месъцу будучого, за- 
вераючи, замыкаючи и вечное молъчанъе вкладаючи, квитуетъ, вызволяетъ.

И вольнымъ вечне заразомъ моцю того теперешнего сочевисътого устъ- 
ного и доброволъного зознаня своего 1-(зособна тот теперешныя квитъ 
с книг тутошныя кгродския володимерския менованому пану должникови 
своему автеятице вынявши, до уряду и актъ тамояшыя места Неаполитая- 
ского перенести и дати вписати // моц зуполную и владзу достаточную зоз- 
наваючия даючи и позволяючи)- 1 учинивши, просил, абы его тое таковое 
сочевистое и доброволное зознане принято и до книг нинешныя записано 
было.

Которое гст принято и записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 72.— Арк. ІІІзв .— 112 зв. Оригінал.

№  229

1 6 3 8  р . ,  б ер езн я  2 . В о л о д и м и р .—  С К А РГА  Л Ь В ІВ С Ь К О Г О
книготорговая М И Х А Й Л А  с л ь о з к и , п і д т в е р д ж е н а  с в і д ч е н н я м

В О ЗН О Г О , Н А  В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  П РО ТО П О П А  ГРИ ГО РІЯ  
Л О ЗО В И Ц Ь К О Г О  П РО  Н Е С Л У Ш Н Е  З В И Н У В А Ч Е Н Н Я  У П Р О Д А Ж У  

НА ВО Л О Д И М И РС ЬК О М У  Я Р М А Р К У  Т Р ІО Д І Ц В ІТ Н О Ї, Н ІБ И Т О  
В И К Р А Д Е Н О Ї ІЗ Ц Е Р К В И  м. ЗА М О С ТЯ , П У Б Л ІЧ Н Е  Б Е ЗЧ Е С Т Я  

І М А Т Е Р ІА Л Ь Н І З Б И Т К И , В И К Л И К А Н І С П ІЗ Н Е Н Н Я М  С Л Ь О ЗК И  
НА Б А РС Ь К И Й  Я РМ А РО К

Року тисєча ш&стсот тридцат сосмого, мца марца второго дня 
До уряду и актъ нинешныя кгродския володимерскихъ и до мене, Пет

ра Сосновского, буркграбего зажку Володимерского, собли^не пришедши, 
шляхе/яныя панъ Миха л Слюзка, месчания и библисополя лвовскияа, жа- 
лосне се светчилъ и солєнитєр протєстовал напротивко вєлєбному в пану 
богу со/пцу протопопе ВОЛОДИМЄ/7СКОМУ со то, иж:

помененыя сотгц протопопа володимерския, не соглядаючисе на право 
посполитое и вины в томъ же праве, ЯКО Т&Ж и въ духовъныя противко висо- 
ляторомъ покою посполитого и дуфаматорол*1 людея поцтивыя, на ярмарки 
и зезды зби-// раючихъсе, тепер часу недавно го, кгды в року теперешнемъ
тисєча шес/ясо/я тридцат сосмом, мсца февраля двадца/я второго дня про- 
тестуючия яко чоловея по^тивыя купе^кия на ярмарку тутошнее Володи-

1—1 Д у ж к и  в т е к с т і .
1 д и ф а м а т о р о ж
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метекомъ зборномъ з книгами, в буде своея торгомъ и гаядлем се бавячи, 
межи ияшими книгами книгу рускую, набожеяству рускому належачую, 
Трисод Цвѣтную, велебному отцу Евляжпиеви Аблажпскому продал был. 
Которую, книгу вышея менованую заменою за другую книгу, Трисод Пост
ную, сод духовныя сособъ и месчанъ замоисцкия протестуючий мел, со тож 
атестацию6 сод тыя же духовныхъ и месчанъ замоиския протестуючомусе 
с печатю духовною церквы тамошнее замояское и подписами рукъ, у тое 
ж атестации вырожоныя, даная ширєя в собе собмовляет. Теды помененыя 
о)тгц протопопа, не маючи жадное намнеяшое налея/сности и претексту 
до книги вышея менованое, сотцу Аблапскому сод протестанта проданое, 
але толко упорне на приведеяе до дисгонору и сопо^ного мнимаяя со протес- 
туючожсе, кгды ж з ласки божое в по^тивож житю своеж протестуючиясе 
не был и не естъ подеязраныя ани уражоныя, усадившисе и задаючи слова 
протестуючомусе усчипли2_вые~2, якобы тую книгу украденую с церквы 
неслушне продавал — задаючи, тгж помененую книгу, у сотца Аблап- 
ского в дому леятвоята володимерского на местцу судовомъ соднявши, за- 
гамовал и затримал. Яко ж протестуючиясе великих трудностея правныя 
в месте тутошнеж Володимерскож с помененьш сотцемъ Аблапскиж со вер
нене тое книги заживши, и непосоднокрот сотцов велебныя Тимотеуша Си- 
мановича, писара епископского капитулного володимерского, и сотцу Гре
гору Городискому, протопопе ковелскому, добрьш способомъ реквируючи, 
абы тую книгу яко // ничого соному невияную не гамовал, посылал. Перед 
которыжи место верненя тое книги протестанта такъ словами неучтивыми 
лжил и тое ж, што и при тож, мовил, же тая книга з церквы ест украденая, 
задавал. И соному пинязи, за которые былъ продалъ тую книгу, то ест за 
золотыя полския чотырнадцат з выкладами золотыя троя соддати и вер
нути мусивши, ярмарку всего теперешнего и торговаяя на неж за устави^- 
ными турбациями правными, такъ и ехаяю на ярмаркъ Барский с товарами 
своими понехати и сомешкати мусел ку великоя шкоде и кривдаж своиж. 
Которыя шкод собе протестантъ в омешканю ярмарковъ помененыхъ и стра- 
вованю се себе самого с челядю и коями през целыя тия/сдея на золотыя пятъ- 
сот поднятыя быти сошацовавши, и такъ со тые шкоды свое, яко т&ж и со 
дифамоване протестанта перед людми зацными и задаванъю слоя, гонорови 
и п о ч тивомУ житю протестуючогосе шкодячия и уратливыя 3, затыж со 
затримане и невинное загамоване книги вышея менованое, которое урядов- 
не през возного шляхетного Миколая Закревского, абы ему была соддана, 
реквировал, противко помененому сотцу протопопе володимерскому и вол- 
ноє подане ширшое протестации и ті...] 4 мелисорацию, если бы того потреба 
указовала, собе зоставивши, на верификацию тое протестации своее ставил 
возного енерала воеводства Волыяского, и яко протестансъ сод того ж сотца 
протопопы володимерского словами неучтивыми был деспектованыя. 

Возныя тот же вышея менованыя в реляции своея зознал, иж: 
року и дня вышея менованыя за приданеж урядовымъ // и маючи при 

собе шляхту людея добрыя пана А'іацея Алшевского и пана Миколая Недо- 
былского, ходил до дому славетного пана Павла Столмича, леятвоята воло
димерского, и при бытности того ж пана леятвоята, такъже и славетныя 
пана Тимофея 5 Астаповича и Семена Париловича, Павла Марциновича 
Ласчияского и Ивана Маскевича, лавников присяглыя места Володимер
ского, и при бытности велю людея ияшия за^ныя урядовне реквировал, для 
чого бы велебныя ытщ Григория Лозови^кия, протопопа володимерския,

2—2 П р а вл ен о .
3 уразливы*
4 Т екст  п ош кодж ен и й .
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книгу, прєз протєстуючогосє со/лцу Евлямпиєви, прєзбитєрови, протєстую
чогосє проданую и єсчє в прошломъ року тисєча иігстсот тридцат семого, 
такъже на ярмарку Володиме/?скомъ зборномъ сторгованую, гамовал, и у 
пана Михала Слюзки, яко т е ж  и у помєнєного со/пца Йблапского гамовал 
и на врядє тутошнєм воитобском володимє/?ском затримав.

На што помєненьш сотє  ̂ протопопа володимерскии повєдил: «Ижє-М' 
я для того тую книгу, Трисод Цвѣтную, з це/жвы украденую для того, и ж 
иншиє зъгубы при тон книзе сталисє, затримал и заарєштовал, заложивши 
заклад, абы тая книга в тисячи копъ литовский до росправы правное на вряде 
воитобском и лавничом Володимерскомъ затримана была, з выжея мєно- 
ваньш паномъ Михалом Слюзкою, библисополею лвобским, софєруючисє з 
НИМЪ 5 (0 тоє згинете книги з церквы правне ин форо фори чинити».

Што и такъ, а не иначєя было, возньш вышея менованьш правдиве при
знавши, просил, абы та/с тая протєстация, яко и его рєляция, принятые и 
до книг записаные были.

Што гст принято и записано.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 73.— Арк. 436—437зв. Оригінал.

№  230

1638 р., березня 2. Володимир.— З А Я В А  Л У Ц Ь К И Х  К У Ш Н ІР ІВ  
О Л Е К С А Н Д Р А  С И ЗО Н О В И Ч А , ГН А Т А  Б У Л И Ж К И

І ГРИ ГО РІЯ  Л У К А Ш Е В И Ч А  П РО  З Б Р О Й Н И Й  Н А П А Д  Н А  Н И Х  П ІД  Ч А С  
В О Л О Д И М И РС ЬК О ГО  Я Р М А Р К У  І П О Ш К О Д Ж Е Н Н Я  ЇХ Н ІХ  ТАШ ІВ  

К У П Ц Я М И -Ш О Т Л А Н Д Ц Я М И  З  МІСТ Б Р О Д ІВ  І ЗАМ ОСТЯ

Року тисєча иіестсот тридцат сосмого, мсца марна второго дня
На вряде кгродскомъ в замку его кор. мл. Володимє/?ском передо мною,. 

Петром Сосновским, буръкграбимъ замку Володимє/юкого, и книгами ни- 
нешными кгродскими старостинскимя становши сочевисто, славетные па
нове Алєксаядє/? С и зо н о ви р , Игнатъ Булышка и Григория Лукашєвир, 
мєсчанє лу^киє, кушнери, противко Воятєхови Леяд1-зе_1 и Янови Кирови 
з Бродоб, и Вилгелмови, купцови з Замостя, шотом, купцом, на ярмарку 
тутошнєм Володимерскомъ зборном будучи м, принципалом и их поморни
к о м , им самым ймень/* 2 и прозвиски добре ведомым и знаемым, свєтчилв 
и протєстовалисє со то, и ж:

менованые выже принципаловє с поморниками своими, ничого не дбаючи 
на право посполитоє и вины, в нем сописаные, такъже т е ж  и бєзпеченство 
покою 3 посполитого, а звласча под час я/?ма/жовъ правом посполитым и 
привилеями надаными собварованые, але то все легце собе важачи и за ни- 
зар маючи, кгды ска/?жачиєсе яко люде спокойные таковым безпечєнством 
покою посполитого, под час вшєляких я/?ма/жовъ сособливє правом поспо
литым собварованого и уфаленого, будучи упевненые и убезпечоные, с та- 
шоб своих на рынку места тутошнєго под домом славе/пного пана Кгабриеля 
Мрозобского, старого раяци и месчанина володиме/?ского, также и противко
них, прєз дорогу стоячих, дня вчорашнєго двадцат шостого, мсца тепгр 
йдучого лютого уже со змє/жаню яко люде купецкие // такъ для выдхненя 
по працах своих целоденных, яко т е ж  и для порахованя се межи собою в

5 Правлено.
1—1 Написано на місці витертого.
2 Вписано іншим чорнилом.
3 Вписано на місці витертого.
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продаваню товаровъ свои* спорны* до дому славетного пана Хилимона 
Святогоровича, старо го раоди, меочанина тутошн его володимерского 
вшедши, тамъ в помененое дому рахунками своими купецкими през годин 
три албо чотыри забавляючисе, внощ седели, а потомъ таковые ж свое ра
хунки межи собою яко суседы и приятели межи собою сполные зкончивши, 
з ызбы до сени споконне и безпечне, жадное наенешное причины и соказии 
никому до гниву и звады жадные и наенешние способомъ и претекстое 
не даючи, и жаден з ни* жадное брони при собе не маючи, скоро толко выш
ли, теды вышей помененые принципалове с помощниками своими, собе самьш 
имены и прозвиоки добре ведомьшн и знаемыми, на скаржачихсе, в сеня* 
дому того споконне и безпещне идучи*, кгвалтовне и потужне в килкадєсят 
чоловека з розными бронями, шпадами и рапирами, и кил ефами нападши, 
соны* безвинне, умыолне и кгвалтовне ажъ до самы* ташовъ 4 и*, перед 
таковьш и* кгвалтомъ и потугою уходячи*, сокрутне, нелитоотиве и неми
лостиве, чимъ который з нихмоглъ, побили, потолкли и посекли, И СМЄ/7ТЄЛ- 
не содного з ни*, Александра Сизоновича, зранили. На состато/с и самую 
ташу такъ ты* скаржачихсе, яко инши* и* суседовъ, ту ж подле ни* стоя
чи*, шпадами и рапирами покололи и поризали, и попробивали. Зачимъ 
тымъ таковьш своие кгвалтовные и безправные менованые принципалове 
з помощниками своими поступкомъ // право поополитое зневаживши и покой 
безпеченства ярмарковъ зрушивши, вины за то в нее, противко таковые 
кгвалтовникое в праве написанью, и в нагороженє шкод, которых собе 
скаржачиесе такъ взглядое таково го сокрутного побитя и змордованя, посе- 
ченя и пораненя през ни* себе, яко тгж сособливє в омешканю ярмарку 
през скаржачих Барского, на которын дня нинешнего запевне выехати зтол 
были мели, за таковымъ себе през нихъ подеопектованее, на чотыри тисячи 
золотых полски* быти сталых и подняты* менят и шацуют, попали.

Q што все з ними скаржачицєсє в кождое суде и уряде, где бы се толко 
и яко водлуг права сонымъ дорога до чиненя со то з меноваными выжен сособа- 
ми правое показала, правне без омешканя чинити оферовавшисе, на бол- 
щую веру и подпору тое таковое скарги своее скаржачиесе ту ж заразо e  
на вряде передо єною и книгами шляхетного Миколая Закревского, воз
ного зееского енерала воеводства Волынского очевисто ставили ...5

Што все, к г д ы  та/с зознаваючип правдиве быти признавши, теды скар- 
жачиесе просили абы ихъ тая таковая протеотация и рєляция возного при
нятые и до книг нинешных записаные были і

Которые суть принятые и записаные.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 73.— Арк. 438—440. Оригінал.

№  231

1638 р ., березня 17. Володимир.— С К А РГ А  В ІД  ІМ Е Н І  
К Н . К А Т Е Р И Н И  Т И Ш К Е В И Ч ІВ Н И  В И Ш Н Е В Е Ц Ь К О Ї Н А  У Р Я Д Н И К А  

К Н Я ЗІВ  ЗА С Л А В С Ь К И Х  А Н Д Р ІЯ  С У Х О Д О Л Ь С Ь К О Г О  
П РО  Н Е З А К О Н Н Е  С Т Я Г Н Е Н Н Я  М И ТА П ІД  м. Р И Л А В И Ц Е Ю  
З 86 П ІД В О Д  В И Ш Н Е В Е Ц Ь К О Ї П ІД  ЧАС Т Р А Н С П О Р Т У В А Н Н Я  

«Л ІС О В И Х  Т О В А Р ІВ » З  ї ї  Н Е М И РІВ С Ь К О Г О  М А Є Т К У  
Д О  К О Р И Т Н И Ц І Д Л Я  С П Л А В У

Року тисеча шестъсот тридцать соомого, моца марца семънадцатого дня
На вряде кгродскомъ в заеку его кор. мти Володимерское передо 

єною, Пєтрое Сосновские, буркграбие заеку Володимерского, и книгами
4 Правлено.
5 Опущене свідчення возного про огляд ран потерпілих.
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нынешными кгродскими старостинскими станооши сочевисто, шляхетнып 
панъ Станиславъ Твардовскип, слуга яснесосвецоное кнез/ены ее мл. панее 
Катарины Тишкевичовны Вишневе^кое, конюшиное коронное, старостиное
кремянецкое, именеж тое ж ее млсти панее своее про[ти]вко 1 урожоному
его млсти пану Андрееви Суходолскому светчил и протестовалсе со то, иж: 

его мл. панъ Суходолскин, ничого не дбаючи на право посполитое 
и вины в немъ сописаные, року теперешнею тисеча шестсот тридцат сосмо-
ю, мда мар да шестнадцатаго дня, кгды кнеасна ее мл., пани протестуючого, 
слала подводы свое з товарами лесными з власных лесовъ [свои]х 1 немировъ- 
ских до берегу, до Коритници, и лист своя писала, абы всюды яко 
товар шляхе^кип, cod мыт волньш, был препроважоньш, // тажже, кгды 
подводы шли през месте^ко Рылавицу, под местож Володимерож бу- 
дучое маетност 2-кнежати его мл. Владислава Доминика, конюшого ко
ронного-2 , теды ero млтъ панъ Суходолскин у тых всих подводниковъ ее
млсти панее протестуючоесе, которых было в ли^бе сосмъдесят и шестъ, 
у кожного мыто казал побрати, якожъ и побрано. Але поташ знову дня ни-
нешнего, вышей на акте менованого, того ж року и мсца, кгды назад тые 
подводы, содпровадивши товары, додому шли, теды его млтъ панъ Суходол
скин яко перед тьш, такъ и тепер знову казал мыто брати. Але кгды про
тестуючий зборонялсе давати яко cod подвод шляхе^ких, теды его мл. панъ 
Суходолскин казалъ кони за тое мыто албо мостовое взяти и пограбити, якож 
за росказанеж его взято и пограблено коня у одного с подводниковъ на имя 
Марка Черника, шерстю вороного, коштуючого золотых пятдесят. А того
хлопа челяд и слуги его млсти сокрутне побили з росказаня его млсти.

й што все протестуючий соферовал ее млтъ панюю свою в суде на
летномъ з его млтю панож Суходолъскимъ такъ со бране мыта, яко со взяте 
и пограбенъе коня и побитье хлопа правнє чинити. ... 1 * 3

А протесътуючин, зоставивъши вольную мелисорацию тое протесъта- 
ции ен милости пан єн сво єн, если бы того потреба указовала, на тотъ часъ 
просилъ, абы то все принято и до книгъ нинешъныхъ кгродскихъ володи- 
мерскихъ записано было.

Што сотрималъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 73.— Арк. 512 зв .— 513 зв. Оригінал.

№  232

1638 р., квітня 22. Володимир.— С К А Р Г А  Ф ІЛ О Н А  Є Л О В И Ц Ь К О Г О  
Н А  К Н . А Д А М А -О Л Е К С А Н Д Р А  С А Н Г У Ш К А  П РО  З А Х О П Л Е Н Н Я  

І П Р И В Л А С Н Е Н Н Я  Д Е Р Е В ’Я Н И Х  «Н ІМ Е Ц Ь К И Х » К Л Е П О К , В И Г О Т О В Л Е Н И Х  
І С К Л А Д Е Н И Х  У  с. О Л Б Л І РУ С ЬК О М У  Н А  ЗА М О В Л Е Н Н Я  Є Л О В И Ц Ь К И Х

Року тисеча шєстсоть тридцат сосмого, мца априля двадцат вто
рого дня

На врядє кгродскож в зажку єго кор. мл. Володимєрскож передо жною, 
Пєтрож Сосновскиж, буркграбиж зажку Володимєрского, и книгами ни- 
нєшними кгродскими старостинскими становши сочєвисто урожонып панъ 
Юрин Пилковскин имєнеж урожоного єго мл. пана Филона Ялови^кого, 
подстаростєго кременецького, пана своего, протиско яснєсосвєцоному кнє-

1 Текст пошкоджений.
2—2 Кн. Владислава-Домініка Заславського.
3 Опущене свідчення возного про огляд ран потерпілого.

310



жати его мл. Адамови Александровы йлкгердовичови Санкгушкови, вое- 
воде волыяскому, светчил и протестовалсе со то, иж:

менованын кнежа его мл., итого не дбаючи на право посполитоє и 
вины, в нєж сописаные, але то собое лєгцє собе важачи, и ж зрушаючи покой 
посполитып сусєдскин, року тепе/? йдучого тисеча шестьсотъ тридцать
<оомого, мца генвара третего дня мо^но кгвалтож подданых своих з волооти 
Каменское подвой килка сотъ до села йлбля Руокого наолавши, клепокъ 
шестьсотъ нимгцких, кожлог сто по пулпетаста золотыхъ полских коштую- 
чое, през урожоного его мл. пана Валерияна Подгороденского, мечника 
зежли Волынское, влаоньш коштож и накладож выробленых, выготованых 
и таж в помененож селе Qлблю зложоных, а его мл. пану протєотуючогосє 1 
певънымъ конътракътож през его мл. пана мечника даных и належачих, 
кгвалтовне и безправне побрал, пограбил и, до маетности своее места Ка
меня запровадивши, на пожито/с свои неправне и неслушне собернул и при- 
власчил. Зачиж тьш таковьш своиж неправъньш поступкож кнежа его мл. 
пан воевода право поополитое зневаживши и покой суседскип посполитьш // 
взрушивши, въ вины, за то в праве написаные, и в совитую навезку того 
такового безправного грабежу попалъ.

Q што все протеотуючин его мл. пана своего с кнежатеж его мл. панож 
воеводою в суденалежнож правне чинити соферовавши, на тотъ час просилъ, 
абы его тая таковая протестация принята и до книг нинешних записана 
была.

Которая гст принята и записана.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 73.— Арк. 684—684 зв. Оригінал.

№ 233

1638 р вересня 17. Луцьк.—  ДЕКРЕТ ЛУЦЬКОГО ЛАВНИЧОГО СУДУ 
У СПОРІ МІЖ КИЇВСЬКИМ КУПЦЕМ САМІЙЛОМ І КУПЦЕМ- 

ВІРМЕНИНОМ БАХЧОЮ ПРО ПОСТАВКУ ОСТАННІМ НЕДОБРОЯКІСНИХ
САП’ЯНІВ В ОБМІН НА ЗАГОТОВЛЕНІ САМІЙЛОМ СОБОЛИНІ ХУТРА

Appellacia miedzy panem Samuelem z Kiiowa, powodem, a Bachczą, 
Ormieninem

Roku Pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego ósmego, mśca septembra 
siedmnastego dnia.

W ratuszu Łuckim działo sie przede mną, Romanem Zenonowiczem, na- 
miostnikiem lętwoitowstwa łuckiego, Wasilem Szytniewiczem, burmistrzem, 
Janem Matfiowiczem, raico, Maximem Sokolenico, ławnikami przysiegłemi, // 
vrzendem miesckim Łuckim.

Przypadła sprawa miedzy panem Samuelem s Kilowa, miesczaninem, 
powodem, a Bachczą, Ormieninem, pozwanym, o zamianę soroka sobolów 
na safiany zamorskie żółte, któremi dziesięcma buntami Ormienin ten skrzywd
ził, że barzo złe są, a pozwany excipowaf forum, aby odesłano tam, gdzie sic 
sprawa zaczęła. A powód powiedział, że forum w sądzie w. m. jest s tych racii, 
bo w Jarosławiu telko targ stanął, ale tu, w Łucku, miał mi oddać, iakoż i 
furmanem swym skory przysłał, a jam furmanowi zapłacił i nie z iednego 
miasta: on z Brodów, a ja z Kiiowa.

Sąd niniejszy forum tej sprawie w sądzie swym uznawszy, pozwanemu 
odpowiedać nakazuje. Appellavit citatus. Powód bronił, bo nie definitiva 
sententia.

1 протєстуючомусє
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Sąd ninieyszy wysłuchawszy controwersji, ponieważ iescze nie definitiva 
sententia, ale accessoria, dla tego odciowszy appellacie na stronę, pozwanemu 
skutecznie odpowiedać nakazuie.

Protestatur citatus, judicium reprotestatur.
A w odpowiedaniu pozwany powiedział, że w Jarosławiu vczynili sobie 

oboia strona dosyć, contentował sie ieden drugą zamianą dobre za dobre, 
brak za brak, i brał się na barysznika na vkazanie tego, że nie było tej wymo
wy, żeby miał brakować.

A powód prosił o przydanie ławnika na oglądanie tego safianu, iakoż 
i pokazał między kilko buntów odmianę barzo podlich safianów, i prosił, aby 
mu stawić swiadki nakazano było.

A pozwany także brał się do dowodu, iako towaru nie fałszował i nie 
mieniał, że jako kupił tak przedał, jako teraz w oczach ludzkich są.

Jakoż powód stawił pana Jwana z Kiiowa, który powiedział, że cene 
sorokom sobolów za pułtrzecia tysiąca vczynili, a safian głowa na głowę po 
pułczwarta złotego; iuż na odieździe w Jarosławiu vkazał eeden bunt, wszyst
kich miało być siedmset i eedynaście skór, у powiedział dawszy dwa bunty 
Samuelowi, że jak te dwa bunty i wszytkie takie są.

Sąd niniejszy wysłuchawszy controwersy stron obudwu a przychilaiący 
się do prawa pospolitego, bliższego pozwanego do dowodu najduje i przysiądz 
samowtór nakasuee s tak dobrym, iako powód świadka stawił, w te rota, eako 
on nie szlubował za wybór tych skór zamorskich. Którą przysięga w ponied
ziałek ma wykonać bez przypozwa. //

Appellawit citatus, że samowtór nakazaną, a nie samemu. Urząd dopuścił 
i termin na sczęśliwy przyeazd jego mści woita składa bez przypozwu.

Protestował się powód o szkody na dwa tysiąca złotych, i pozwany także 
rep ro testo wał sie na trzy tysiące złotych.

Co jest zapisano.
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 23, on. 1, спр. 1.— Арк. 39—40. Оригінал.

П е р е к л а д

Апеляція між паном Самійлом з Києва і Бахчою, вірменином
Року Божого 1638, місяця вересня, 17 дня.
Діялося в Луцькій ратуші перед Луцьким міським урядом J  нами, 

присяглими лавниками: мною, намісником луцького лендвійтівства Рома
ном Зеноновичем, бурмистром Василем Шитневичем, райцею Яном Мат
війовичем, лавником Максимом Соколеницею.

Слухалася справа між позивачем, міщанином Самійлом з Києва, і 
відповідачем, Бахчою, вірменином, про обмін сорока соболів на заморські 
жовті сап’яни, десятьма в’язками яких вірменин скривдив [Самійла], бо 
виявились дуже погані. А відповідач тим часом заперечував підсудність, 
вимагаючи, щоб справа була передана туди, де починалася. Позивач же 
відповів, що підсудність якраз належить цьому судові, бо «в Ярославі ми 
лише сторгувалися, а віддавати [товар] він мав мені тут, у Луцьку, і вже 
й шкури прислав зі своїм фурманом, і фурманові вже заплатили: він — 
[за дорогу] з Бродів, а я — з Києва».

Теперішній суд, признавши підсудність цієї справи своєму судові, на
казав відповідачу оборонятися. Відповідач апелював. Позивач заперечував 
апеляцію як заявлену до судового вироку.

Теперішній суд, вислухавши докази сторін, відхилив апеляцію як заяв
лену в процесі слухання справи до судового вироку і наказав відповідачу 
боронитися доказами.

Відповідач протестував, суд висловив зустрічний протест.
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Боронячися, відповідач сказав, що в Ярославі обидві сторони погоди
лися між собою задовольнити одна другу обміном доброго товару на добрий, 
бракованого — на бракований, і посилався на баришника, доводячи, що 
не було такої умови, яка дозволяла б бракувати товар.

А позивач просив виставити лавника для огляду згаданого сап’яну, 
показавши при цьому серед обмінних кілька в’язок дуже нікчемних сап’янів, 
і просив, щоб йому було наказано поставити свідків.

Відповідач же зі свого боку брався довести, що не фальшував і не міняв 
товару, і що як купив, так і продав, як оце зараз перед очима в людей.

Позивач виставив [свідком] пана Івана з Києва, який сказав, що вони 
сторгували сорок соболів за півтретя тисячі, а сап’ян головою за голову — 
по півчетверта золотого, і, вже виїжджаючи з Ярослава, [вірменин] пока
зав одну в’язку, а усіх шкур мало бути сімсот і одинадцять,і сказав, даю
чи дві в’язки Самійлові, що усі в’язки такі, як оці дві.

Теперішній суд, вислухавши докази обох сторін і керуючись публіч
ним правом, знаходить ближчим до відводу відповідача і наказує йому 
самовтор присягнути з таким же добрим свідком, якого виставив позивач, 
про те, що він не підряджався на вибір цих заморських шкур. Таку при
сягу слід виконати у понеділок без припозову.

Відповідач апелював, що присягу наказано не йому самому, а самовтор. 
Уряд [апеляцію] прийняв і визначив їй термін без припозову на щасливий 
приїзд його милості війта.

Позивач протестував про збитки на 2 тис. золотих; відповідач теж висло
вив зустрічний протест на 3 тис. золотих.

Що й записано.

№ 234

1639 р., квітня 13. Володимир.— ПРИСЯГА НА ПІДТВЕРДЖ ЕННЯ 
ВЛАСНОСТІ СКЛАДЕНА У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЗАМКУ 

ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОПЕЛУ, СМАЛЬЦЮГИ І СМОЛИ 
З МИХНІВСЬКОЇ ПУЩІ ФІЛОНА ЄЛОВИЦЬКОГО НА ПРОДАЖ 

ДО ГДАНСЬКА

Року тисеча иієстсот тридцат дєвятого, мца априля тринадцатаго дня
На врядє кгродскож в зажку его ко/?, мл. Володимє/?скож передо 

жною, Пєтрож Сооновскиж, бу/?кграбимъ зажку Володимє/?ского, и книгами 
нинешными кгродскими староотинъскими становъши сочевиото, шляхет
ний Янъ Поотупалскил, слуга урожоного ero мл. пана Филона Еловнц- 
кого, воженого володимє/?ского, подстароотєго кремяне^кого, на шкутая 
двох: и дубасє трєтємь попелож шмєлцукгою1, которого мае/л бути лашъ- 
товъ пєтдєсят, и смолою, которое лашътовъ соомъ, тот же слуга бытй 
менил собътяжоныя, до Кгъдаяска Бугомъ рикою плынучие, прихиляючий 
до кояститущш коронъныя, со цълая водныя ухвалення, присягу телеоную 
перед высображенеж Хриотуса пана укрижованого, заховавши звычалньш 
трыбъ выконыванъя присяг, водлуг роты, в праве написаное 1 а собе през 
возного, шляхетного Семена Йсташевского пронунъ[ц]исованое в тые слова:

«Я, Янъ, присегаю пану Богу всемогушъчому, в Трооди святой едино
му, на тож иж:

тот увгс попел и тая смола, з которижл // до Кгъдаяска плынути 1 2 3 
маю, суть з влаоныя пуочил его мл. пана моего Мияновския выробленые,

1 Правлено.
2 Текст пошкоджений.
3 Виправлено з плынучи.

11 9 -3 3 9 3 313



а не перекупъные ани жаднымъ конътра/стомъ албо цирокграфож накритий. 
Такъ ми, пане боже, помози и невидная мука Христуса пана»,— выконал.

А выконавъши просил, абы тая єго присяга до книг записана и з тих 
же книг авътеятице выдана была.

Што сотрымалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 74 .— Арк. 312 — 312 зв. Оригінал.

№ 235

1639 р., травня 16. Володимир.— ЗАЯВА ВІД ІМЕНІ ЛЮДВІКА 
ОЛІЗАРА-ВОЛЧКОВИЧА ПРО ПОГРАБУВАННЯ СЛУГАМИ

ЮРІЯ НЕМИРИЧА 50 БОЧОК ПОТАШУ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ЧЕРЕЗ МАЄТКИ ОСТАННЬОГО ПІДВОД З ПОТАШЕМ 

З ВОВЧКОВСЬКИХ І ХОДОРІВСЬКИХ ПУЩ ОЛІЗАРА-ВОЛЧКОВИЧА 
НА СПЛАВ ДО КАЗІМЄЖА

Року тисєча шєстсот тридцать девято го, мца мая шестнадцатою дня
На вряде кгродскомъ в зажку его код. мл. Володимедскомъ // передо 

жною, Петромъ Сосновскимъ, будкграбиж зажку Володимєдского, и кни
гами нинєшними кгродскими старостияскими становши сочєвисто, урожоньш 
панъ Крыштофъ Виталшєвския, слуга урожоного єго мл. пана Людвика 
Йлизара Волчъкевича, имєнєж того ж пана своего противко урожоному єго 
мл. пану Юдеви Нємиричови светчилъ и протєстовалсє в тот спо 
собъ, ижъ:

помененыя єго мл. панъ Немиричъ, довєдавшисе, же подвод єго мл. 
пана протєстуючогосє сто сєждєсят с поташами, з лесовъ и пусчи Волчков- 
ски* и Ццоровъски*, маетностея деди^ны* его мл. пана Елизара, выроб- 
леными, до Казимера до сплаву гостияцемъ звычаяныж, през маетность его 
мл. пана Немирича место Горошки и села Горошеяки, Роховку и Сколо- 
бовъ идучиж, ишли, в року теперешнемъ тисєча шестсотъ тридцат девя-
томъ, мца мая десятого дня, не дбаючи ничого на право посполитое и вины, 
в неж сописаные, на дорозє доброволноя в поменены* маетностя* свои* 
презъ дракганы свое, на то приготованые, а єго мл. пану Нємиричови са
мому по имена* и прозвиска* лепея ведомые, поташу бочокъ пятдесят, 
то ест в Горошка* бочокъ шест, в Горошеяка* бочокъ тринадцать, в Ро- 
говце бочокъ двадцать и (одну, в Сколобове бочо/с десять кгвалтовне и без
правне пограбил и взял, а ку своему власному пожиткови собеднулъ, за- 
чимъ в с о в и т о с т ъ  и вины правные попалъ.

Q што все протестансъ теперешния итерумъ атъкве итеруж сосветчив- 
шисе, а волную мелисорацию тое протестации теперешнее, яко с права будет 
належало, его мл. пану своему зоставивши, и ж его мл. панъ протестуючо- 
госє ия форо фори зъ его мл. панож Немиричомъ правне // поступитъ, 
соферовавши, просил, абы тая протестация принята и до книгъ нинешни* 
записана была.

Што сотрымалъ.
ЦДІА УРСР у  м. Києві.>=з Ф. 28, оп. 1, спр. 7 4 .^  Арк. 403^404. Оригінал.
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№ 236

1640 р. квітня 22. Броди.— КОМПРОМІСНА УГОДА 
МІЖ БРОДСЬКИМ КУПЦЕМ ОЛІФЕРОМ ФЕНЕВИЧЕМ І КРЕМЕНЕЦЬКИМ

КУПЦЕМ ФЕДОРОМ БУЙНОЮ ПРО ПРИПИНЕННЯ БАГАТОРІЧНОГО 
СУДОВОГО ПРОЦЕСУ, ЩО ПОЧАВСЯ ПІСЛЯ СПІЛЬНИХ 

ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПШОНОМ У ГДАНСЬКУ

Miedzy sławetnemi Olifierem Feniowiczem, mieszczaninem brodzkim, 
i Chwedorem Buiną, mieszczaninem krzemienieckim, w roku 1633 maiącemi 
z sobą towarzystwo społnego handlu jagłami w Gdańsku, z któremi teraźniejszy 
actor Chwedor Bujna zpłynąwszy rachunek Olifierowi vczynił był, i w tymże 
handlu zaiścia maiące compromissem w Krzemieńcu źniesiono, na ostatek 
kwitem przed yrzędem radzieckim Krzemienieckim z dostatecznego handlu 
rachunku vczynienia i wszelakich sum, które iedno mieli z sobą, zapłacenia, 
przez Olifiera dobrowolnie przyznanym, vmorzono i cassowano w roku 1634.

Tenże przerzeczony teraźniejszy w mieście Brodziech mieszczanin Olifier, 
pozwany, mieszkaiąc ieszcze na on czas w Krzemieńcu, postponowawszy com- 
promis i kwit swój, Chwedora Buine na vcciwym naruszył zadawszy, iżby 
miał nad piętnaście lasztów dwa i cztyrdzieści i dwa korcy jagieł spoinie maią- 
cych przed nim zataić i skorzystować. Za podniesieniem accyej od Olifiera 
przeciwko Buinie w vrzędzie miejskim Krzemienieckim o dwa łaszty cztyrd
zieści i dwa korcy jagieł zataionych appellacja do wyższych sądów, naprzód 
do panów lwowskich, potym za dworem jego królewskiej mości wytoczona 
była, gdzie retractowany decret krzemieniecky, oboich wyższych sądów nastą
piła decysia poena publicae reuocationis cum refusione damnorum, 1_które_I 
popadł Olifier za porwaniem sie słowetym 2 na vcciwe Buiny. W czym od 
lat sześciu mniej albo więcej wiodąc proces prawny, obiedwie strony szkody 
wielkie pretendowali sobie, osobliwie Chwedor Buina, // actor, w mieście 
Brodziech żądaiący sprawiedliwości execucjej na Olifierze decretami wyżs
zych sądów przewiedzionym.

Obiedwie strony dobrowolnie skłoniwszy sie i przystępuiąc do wynalazku 
i rozsądku przyjacielskiego, na compromis pozwolili, wysadziwszy Chwedor 
Buina z strony swoiej szlachetnego pana Piotra Kocielskiego, na ten czas bur- 
grabiego brodzkiego, i sławetnych Andrzeia Strupieszowskiego, i też Hreho- 
rego Bobowskiego, Olifier zaś z strony swoiej — panów Jakoba Pirumowicza, 
Mikołaja Mardyrosowicza, ormian, i Andrzeia Swirydowicza, kupców i mieszc
zan brodzkich. Przed któremi dosyć szyroko i dostatecznie wprzód vstnie 
przez plenipotentów swoich, mianowicie Buina przez pana Jana Sinickiego, 
Olifier — przez pana Staniłsawa Czarnote, przełożywszy ab origine sprawę 
spółki handlów swoich, mianowicie handel Gdański, potym munimentami, 
które iedno mieli należące k tej to sprawie aż do ostatniego naiwyższego sęd
ziego maiestatu jego królewskiej mości decretu produkowanemi.

W które panowie compromissarze pilnie wejzrzawszy i z przeczytania 
każdy extract, które byli autentyczne, wyrozumiawszy, i vznawszy Olifiera 
być vpadłego iako niesłusznie sie targnionego na vcciwe przeciwko Buiny, 
zatym i do szkód przywiedzenie iednostainą zgodą nakazali, aby Olifier iutro 
rano na tymże miejscu, gdzie sie stał compromis, przed nami satisfaciendo w 
honorze o zadanie łasztów dwóch cztyrdziestu i dwóch korcy jagieł iakoby 
zataionych, iż sie nie pokazało, Bujne przeprosił, a względem szkód wszelakich 
i wykładów zaraz przy tytmlże oddał Bujnie dwieście złotych polskich, cassuiąc 
i wniwecz obraca-//iąc ich munimenta processów prawnych dla wznowienia 1 2

1"“1 w które
2 słowesnym
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jakowego na potym tejże sprawy do siebie odebrali i aby wagi nie miały wiec- 
znemi czasy niniejszym ostatnim compromissem swoim vmorzyli,

waruiąc go przy podpisie rąk swoich własnych zakładem pod tysiącem 
złotych polskich na trzy szpitale: catholicky, grecky i ormiańsky brodzkie. 
Jeśliby która strona kiedy znowu miała cokolwiek ściągaiącego sie k tej sprawie 
wznowić i wspomnieć, ten compromis nasz iakożkolwiek naruszyć, ta potym 
będzie nieodpustnie wyżpomienioną summe odłożyć i dać; odłożywszy iednak, 
cale w sprawie tej strona niesprzeciwiaiąca sie zostawać ma.

Na co litigantes dawszy ręce panom compromisarzom i tę sentencją 
wdzięcznie przyiąwszy, beneuole pozwolili trzymać cale, zupełnie i ni w czym 
nienaruszenie teraz i na potym.

Działo się w Brodziech, dnia dwudziestego wtórego kwietnia, roku Pańs
kiego 1640.

Piotr Kocielski, burgrabia zamku Brodzkiego, m[anul p[roJp[ri]a.
ЦДІА УРСР у M. Львові.— Ф. 24, on. 1, cnp. 5 .— Арк. 47—48зв. Оригінал.

П е р е к л а д

Між славетними Оліфером Феневичем, бродським міщанином, і Хве- 
дором Буйною, кременецьким міщанином, що в 1633 р. мали між собою 
в Гданську спілку в торгівлі пшоном, сплавившися з яким, теперішній по
зивач Хведір Буйна склав звіт Оліферу. Тоді ж між ними сталися незгоди, 
ліквідовані компромісною угодою в Кременці. Нарешті, їх остаточно по
годжено і скасовано квитом, добровільно пред’явленим у 1634 р. від Оліфера 
Кременецькому раєцькому уряду на задоволення у взаємних торговельних 
обрахунках і на сплату усіх сум, що викликали взаємні спори.

Тим часом згаданий відповідач Оліфер, теперішній бродський міщанин, 
який на той час ще мешкав у Кременці, зневаживши компромісну угоду 
і свій квит, заявив на шкоду честі Хведора Буйни, що той приховав від 
нього і обернув на свою користь 2 лашти і 42 корці пшона понад ті 15 лаштів, 
що належали їм спільно. Після слухання перед Кременецьким міським уря
дом заяви Оліфера проти Буйни про приховання 2 лаштів і 42 корців пшона 
пішла апеляція до вищих судів: спершу — до львівських панів радників, 
а потім — до Задворного суду його королівської милості, де був підтвердже
ний кременецький декрет і від обох вищих судів надійшло рішення про пуб
лічне відречення [від наклепу] і сплату збитків, якому підлягав Оліфер 
за словесні випади щодо честі Буйни. Тим часом обидві сторони, ведучи 
між собою понад шість років судовий процес, зазнали великих збитків, а 
особливо Хведір Буйна, позивач, який у місті Бродах домагався від Оліфера 
виконання вироку, присудженого декретами вищих судів.

А тепер обидві сторони, добровільно погодившися на приятельське 
рішення і розсуд, згодилися на компромісну угоду. Хведір Буйна висадив 
від себе шляхетного пана Петра Котельського, теперішнього бродського 
бурграбія, і славетних Андрія Струпішовського і Григорія Бобовського, 
а Оліфер від себе — бродських купців і міщан панів Якуба Пирумовича і 
Миколая Мардиросовича, вірмен, а також Андрія Свиридовича. І потім 
перед ними досить широко й вичерпно через своїх повірених, а саме: Буй
на — через пана Яна Синицького, а Оліфер — через пана Станіслава Чар- 
ноту, викладали свій спір спершу усно — від самого початку своєї спільної 
торгівлі, зокрема, гданської, а потім з пред’явленням усіх документів, що 
належали до справи, аж до останнього найвищого судового декрету його 
королівської величності включно.

Пани компромісари, пильно оглянувши і перечитавши кожний автен
тичний документ, одностайно визнали програною справу Оліфера як тако-
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го, що робив неслушні нападки на честь Буйни, чим і призвів його до шко
ди, і постановили, щоб Оліфер на другий ранок на цьому ж місці, де укла
дено компромісну угоду, перепросив Буйну перед компромісарами, вдо
вольняючи його честь, про несправедливе звинувачення у прихованні 2 
лаштів і 42 корців пшона, що не підтвердилося, і тут же при згаданих осо
бах віддав Буйні з огляду на його шкоди і видатки 200 польських золотих. 
Скасовуються також і позбавляються сили документи їхніх судових про
цесів, які надалі не матимуть жодного значення й ваги у вказаній справі 
на вічні часи згідно з цією останньою компромісною угодою.

І це [сторони] обумовили і підписали власними руками під зарукою 
в тисячу польських золотих натри бродських шпиталі: католицький, грець
кий і вірменський. А якби котрась зі сторін коли-небудь ще раз захотіла 
відновити і згадати щось стосовно вказаної справи і тим самим порушила 
викладену тут компромісну угоду, мусить неодмінно сплатити і віддати 
згадану суму, тоді як сторона, що не суперечила угоді, звільняється від 
процесу.

Особи, що позивалися, давши руки панам компромісарам і вдячно 
прийнявши це рішення, охоче погодилися дотримуватися його цілком, пов
ністю і ні в чому не порушуючи тепер і на майбутнє.

Діялося в Бродах, дня 22 квітня, року Божого 1640.
Петро Котельський, бурграбій Бродського замку, рукою власною.

№ 237

1640 р с е р п н я  2 . Володимир.— СКАРГА ПАВОЛОЦЬКОГО 
НАМІСНИКА ДМИТРА ЛУЦКЕВИЧА НА ОРЕНДАРЯ м. РИЛАВИЦІ 

АНДРІЯ БУРЧАКА ПРО НЕЗАКОННУ ВИМОГУ МОСТОВОГО, 
ПОГРАБУВАННЯ І ПОБИТТЯ ПІД ЧАС ПЕРЕЇЗДУ 

В ТОРГОВИХ СПРАВАХ З ПАВОЛОЧІ ДО КАЗІМЄЖА

Року тисєча шєстьсо/п чотыр десятого, мца августа второго дня
На врядє кгродскож в зажку его кор. мл. Володимєрскож передо мною, 

Алє/ссаядрож йлшамовскиж, намеоникомъ на тотъ часъ подстароства и замъ- 
ку Володимєрского, и книгажя нинєшнижя кгродскими старостияскими 
становши сочевисто, славе/пныя Дмитєр Луцкевичъ, приставъ урожоного 
его мл. пана вилєяского з места Паволочи ареядовныя, а вєлможное ее
млсти панеє Катерыны з Острога Томашовое Замояскоє, каяцлярыное 
короняоє, дєдичньш, противко урожоному его мл. пану Анъдрееви Абра- 
мовичови Бурчакови, державця и арєядарови рылавицкому маетности де- 
дичноє кнєжат их мл. Заславских, воєводичоз киевскил;, светчил и про- 
тестовалъсе со то, и ж:

его мл. панъ Бурчакъ, ничого не дбаючи на право посъполитое и вины, 
в немъ сописаные, гды протестуючия року теперешнею тисєча шестсот
чотырдесятого, моца августа второго дня з подъводами менованого его
млсти пана виленъского до места Казимера ишолъ, и тутъ през менованое 
меотечко Рылавицу провадечи для лихого барзо мосту, которыя бы повиненъ 
завше для пєрєєзджого порядныя быти, болотож, яко могучи, се до места 
тутошнего Володимера перепроважали, // тамъ же менованыя его мл. пая 
Бурчакъ, не ведати для якое причины протестаята до себе до двору заволав
ши, соного без даня жадное намнеяшое причины побилъ, потолкъ и помор- 
довал, и ранъ соному сынилс кривавых спухлых и кровю набеглых шаблею 
немало позадававши, яковогог мыта се по тол* бито упоминалъ, а потож 
и воловъ чотыри з возомъ и яглажя, коштуючие золотыя триста, взял и до
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двору своего, на Рылавици будучого, не ведати для якоє причины взявши, 
запровадилъ, а протестуючому за реквизициею его упорне выдати не хотєль 
и не выдалъ. Прєз што протестуючий с тьшн подводами своими за такою 
турбациею и побитеж зособна на сто золотыя полъския шкодують. Зачим 
тим таковымъ своил* поступкою его мл. панъ Бурчакъ право посполитое 
зневаживши, в вины за то, в праве написаные, попалъ, й которые протес
тамъ, яко на тое забране волос з возом, соферовалъ себе самого з бы/лнос/лю 
панос своия в суде належною такъ, яко [...] 1 с права будє/л належало, прав- 
не чинити, зоставивши соднакъ собе и его мл. пану своєму волноє чинене 
иншоє ширшое протєстации и тоє теперешнєє мєлисорацию, если бы того 
потреба указовала, в цале и зуполънон моди.

На то/72 часъ просилъ, абы тая его протесътация вкро/пце написана была, 
принята и до книг записана была.

Што сотрымалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві,— Ф. 28, on. 1, спр. 75,— Арк. 361—Збізв. Оригінал.

№ 238

1640 р серпня 17. Володимир.—  ПРИСЯГА НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ВЛАСНОСТІ, СКЛАДЕНА У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЗАМКУ ПІД ЧАС 

ПЕРЕГОНУ ЧЕРЕДИ ВОЛІВ З МАЄТКУ ВАЛЕНТІЯ БУСЬКОГО 
У с. ЛУЦІ НАД р. СУЛОЮ НА ЯРМАРОК ДО ЛУКОВА

Року тисєча иігстсот чотырдесятого, мда авъгуста семнадцатаго дня
На врядє кгродскомъ в зажку его кор. млсти Володимерскомъ передо 

мъною, Петромъ Сосновъскимъ, бу/жграбимъ зажку Володиме/?ского, и 
книгами нинешъными кгродскими старосътинскими становши сочевисто,
шляхе/лныи панъ Станиславъ Пышкеви^, слуга урожоного его млсти пана
Валентого Буского, писаря кгродского володимє/?ского, з волми его млсти 
пана писара, пана своего, з мае/лности его мл. власное села Луки, над 
рекою Сулою лежачое, до Лукова албо там, где наилепен спиняжити можетъ, 
в лтбг двесте иде/тг, на чомъ и присягу телєсную перед высображенеж 
Христуса пана укрыжованого, заховавъши звычаинын трибъ выконываня 
присягъ, водлуг роты написаноє, а собе през возного шляхе/лного Семена 
йсташевского выданое, в тые слова:

«Я, Станиславъ Пишкевичъ, присягаю пану богу всємогусчому, в 
Троицы святой единому, на томъ, ижъ тые вси двесте воловъ, с которыми 
иду до Лукова албо и далей, где наилепен спиняжити могу, суть власъные,
з власное мае/пности его млсти пана Валентого Буского, писара // кгрод
ского володимєрского, пана моего, села Луки, над рекою Сулою лежачое, 
а не перекупленые ани жадньш контрактомъ алъбо церокграфол* накрытьш. 
Такъ ми, пане боже, поможи и невинная мука Христуса пана»,— выконалъ.

А выконавъши просил, абы тая его присяга до книг записана и с тыя же 
книг авътентице выдана была.

Што сотримал.
ЦДІ А УРСР у м. Києві.— Ф. 28,- оп. 1,- спр. 7 5 .«  Арк. 1127— І127зв. Оригінал.

1 Слово нерозбірливе.
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№ 239

1640 р., серпня 17. Володимир.— ПРИСЯГА НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ВЛАСНОСТІ, СКЛАДЕНА У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЗАМКУ 

ПІД ЧАС ПЕРЕГОНУ ЧЕРЕДИ ВОЛІВ З МАЄТКУ ВАЛЕР’ЯНА 
ПОДГОРОДЕНСЬКОГО У с. КАЧИНІ НА ЯРМАРОК ДО ЛУКОВА

Року тисєча иігстсот чоты/?десятого, мца авъгуста семнадцатаго дня
На врядє кгродском в замку его кор. млети Володимє/?ском передо 

мною, Петромъ Сосновъским, бу/?кграбим замку Володимє/?ского, и книга
ми нинешными кгродскимя староетияскими становъши сочєвието, шляхє/тг- 
ньш панъ Янъ Быкозския, слуга урожоного ero шл. пана Валєрияна Под-
городєяского, межника волыяского, з волми помененого его млети пана меж
ника волыяского, пана своего, з має/яноетєя его мл. влаеныхъ полеокихъ 
села Качина и приселковъ, до него належачих, до мєета Лукова албо там, 
гдє наялєпєя спиняжити може/n, в ли^бе двесте идет, на чом и присягу свою 
тєлєеную перед вькображенем Хриетуса пана укрыжованого, заховавъши 
звычаяныя трибъ выконываня присяг, водлуг роты в праве написаное, а 
прєз возного шляхетного Семена йеташєвского вьщаное, в тые слова:

«Я, Янъ Быковския, присягаю пану богу всємогусчому, в Трояци свя
тая єдиному, на том, и ж тые вси двесте воловъ, з которыми для спроданя 
до Лукова албо и далєя, гдє наялепея спиняжити могу, иду, сутъ власъные, 
з влаеныхъ маєтноетєя помененого его мл. пана мечъника волыяского, 
пана моего, села Качина и приселковъ, до него належачихъ, а не перекуп
ные ани жаднымъ контрактом албо церокграфомъ накрытымъ. Та/с ми, 
пане Боже, поможи и невияная мука Хриетуса пана»,— выконал.

А выконавши просил, абы тая его присега до книг записана и с тых 
же книг авътеятице выдана была.

Што сотрималъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 75.— Арк. 1128— 1128 зв. Оригінал.

№ 240

1642 р., квітня 18. Володимир.— ПРИСЯГА НА ПІДТВЕРДЖ ЕННЯ 
ВЛАСНОСТІ, СКЛАДЕНА У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЗАМКУ 

ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗБІЖ Ж Я З МАЄТКІВ 
АНДРІЯ ЛАГОДОВСЬКОГО У ТУРІЙСЬКІЙ ВОЛОСТІ 

НА СПЛАВ ДО ГДАНСЬКА

Року тисєча шєе/псоть чоты/?десятъ второго, мца априля сосъмънадца- 
того дня

На врядє кгродъекомъ в замъку его ко/?, млети Володиме/?скомъ передо 
мною, Петромъ Сосъновъскимъ, бу/?кграбимъ замъку Володиме/?ского, и 
книгами нинешъними кгродъекими старостинъскими становъши сочевисто,
шляхетъныя Филипъ Лавришевичъ, слуга урожоного его млети пана Анъд- 
рея Лагодовъского, юраменътъ на справедъливое до Кгданъска пусчаяе
збожа власъного его мл/n. пана Лагодовъского, з гумъна его власъного, а 
не купъного выконавъши, подалъ, такъ се в собе маючия:

«Я, Филипъ Лавришевичъ, присягаю пану Богу, в Трояци светоя еди
ному, на томъ, и ж што урожоныя его млетъ панъ Анъдрея Лагодовъския 
в року тєпєрешнем тисєча шестьсотъ чоты/?десятъ второмъ до Кгданъска 
посылаетъ шкуту зе збожемъ з волости Турисъкое, на которыхъ посылае/тг
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шляхетъныхъ Шимона Винъниковъского и Клименътия Лавришевичовъ,
теды тоє збоже з власъного гумъна его млсти пана Лагодовъского, а не купъ- 
ное, на што справедливе присегаю и прошу, абы тотъ юраменътъ мои до книгъ 
кгродъскихъ володимерскихъ былъ принятые и записаньш».

А такъ я, бу/жграбя, того 1 юраменъту 1 2 през выконываючого выслу- 
хавъши, за прозбою его до книгъ нинешънихъ записати казалъ, и есть 
записаньш.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 77.— Арк. 975 зв. Оригінал.

№ 241

1642 р., листопада 27. Броди.— ПРОТОКОЛ СВІДЧЕННЯ БРОДСЬКОГО 
КУПЦЯ ЮЗЕФА ПАШОВИЧА У СПРАВІ ПО ЗВИНУВАЧЕННЮ 

ГРИГОРІЯ САМОЙЛОВИЧА В КУПІВЛІ ПАРТІЇ ВЗУТТЯ 
ВІД ЗАРАЖЕНОГО ПОШЕСТЮ КУПЦЯ ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ 

І ПЕРЕВЕЗЕННІ ЙОГО ДО БРОДІВ

Przed niniejszym vrzędem łantwojtowskim Brodzkim stanąwszy oczywiście 
sławetny Hrehory Samuelowicz, mieszczanin brodzky, solenniter et gravi 
cum quaerella protestuiący sie o pomowe i udanie, do vrzędu radzieckiego 
Brodzkiego z vrzędu Beresteckiego udaiąc,

iżeby on iakoby miał być zdraicą jego mości pana i dobrodzieja naszego 
miłościwego, tu teraz residuiącego \  i wszystkiego pospólstwa miasta tego 
przez kupno skrzynie botów safianowych u zapowietrzonego kupca za miasteim], 
a nie w mieście na jarmarku w Beresteczku, które boty on to przedawca według 
umowy przywiózł był tu do Brodów oddać, zkąd za tak opacznym vdaniem 
on przedawca iz botami z rozkazania vrzędowego wyprowadzić się musiał, 
przeto zanosząc tę protestatią pomieniony protestans.

Którą sławetny Andrzej Swirydowicz, ławnik przysięgły i mieszczanin 
brodzky słysząc, mał sie do tego, iz za pewodem 2 i przyczyną iego z drugiemi 
sąsiadami tutecznemi w Beresteczku będącemi attestatia ztamtąd tu do pa
nów radziec przysłana iest o tym.

I tak za tym przerzeczony Hryszko declaruiac sie pokazać, iże nie za mias
tem, ale w mieście Beresteczku w domu Jagielskiego kupił i stargował one boty 
z pomienionym Andrzeiem Swirydowiczem iako z pryncypałem tako opacznego 
udania, przez co i do szkody na złotych 3 mianował sie być wprawiony, racho
wał sobie zdrowe prawo propositią szyrzej w tym czasu actiej criminaliter prze
łożyć ma. A dowodząc tego, iako w mieście w namienionej gospodzie, a nie za 
miastem boty kupił, producował sławetnego Josefa Paszowicza, obywatela 
brodzkiego, Ormianina, który oczywiście staną-//wszy według prawa mai- 
deburgskiego vczyniwszy przysięgę zeznał, iże przyiachawszy na świętego 
Luki do Beresteczka na jarmark z towarem swoim, stanąłem w domu Jagiel
skiego. Przyiachał też za mną kupiec maiący skrzynie botów i w tejże gospodzie 
stanął, a zdiąwszy z wozu onę skrzynie wyiął kilka par botów na okazanie i 
położył na onei że skryni. Więc o wschodzie słońca przyiachał też i Hrehory 
Samuelowicz do teiże gospody, chcąc ta[m] stanąć, ale nie miał gdzie. Zobaczyw
szy tedy one boty i kupca zapytawszy, wiele by ich miał par. On kupiec ot
worzył mu skrzynie, pokazał, dopieroż z sobą w targ i zstargowali sie z sobą

1 Виправлено з тотъ.
2 Виправлено з юраменътъ.
1 Станіслава Конєцпольського
2 powodem
3 Сума збитку не вказана.
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każdą pare po złotych dwa i po sześciu groszy. A iż Hryszko nie miał pieniędzy 
wszystkich, tylko trzydzieści złotych, zadał onemu przedawcy wymawiaiąc 
sobie, aby mu ie do Brodów odwiózł i ta ostatek pieniędzy mu oddać. Na czym 
przestawszy i zezwoliwszy, przedawca skrzynie z botami włożywszy na swój 
wóz, dobrowolnie bez wyganiania z Beresteczka do Brodów poiachał.

Co na żądanie protestantis do ksiąg zapisano iest.
ЦДІА УРСР у M. Львові.— Ф. 24, on. 1, cnp. 5 .— Арк. 406—406зв. Оригінал.

П е р е к л а д

З ’явившися особисто перед цим Бродським лендвійтівським урядом, 
славетний Григорій Самойлович, бродський міщанин, офіційно і з повною 
підставою скаржився про наклеп і заяву, передану на нього з Берестечка 
Бродському уряду райців,

нібито він став зрадником й.м. нашого пана і милостивого добродія, 
який зараз перебуває тут, а заразом і всієї громади згаданого міста у 
зв’язку з купівлею скрині сап’янового взуття від зараженого пошестю 
купця не в місті на Берестецькому ярмарку, а за межами міста. Зга
даний продавець згідно з угодою привіз був сюди, до Бродів, це взуття, 
щоб передати його [Самойловичу], але після вказаної заяви був примуше
ний за наказом [міського] уряду виїхати геть, про що і скаржиться пози
вач, оголошуючи свою скаргу.

Після її оголошення до справи зголосився славетний Андрій Свиридо- 
вич, присяжний лавник і бродський міщанин, заявивши, що це з його влас
ної ініціативи і за підтримкою сусідів, що разом з ним були в Берестечку, 
до панів райців у Броди було передано звідтіля таке повідомлення.

Після цього вищезгаданий Гришко оголосив, що він доведе, що купив 
і сторгував вказане взуття не за містом, а у самому місті Берестечку, в домі 
Ягельського, лишаючи за собою право пізніше ширше і в належний час 
розпочати судовий процес проти названого Андрія Свиридовича — ініціато
ра звинувачення, через яке йому заподіяно збитків, як він казав, на ... 
золотих. На доказ же того, що він купив це взуття у згаданій господі в місті, 
а не поза містом, позивач виставив славетного Юзефа Пашовича, мешканця 
Бродів, вірменина. Той, ставши особисто перед урядом, вчинив присягу 
згідно з магдебурзьким правом і посвідчив, що приїздив до Берестечка на 
ярмарок на святого Луки зі своїм товаром і зупинявся в господі Ягельсько
го. Слідом за мною приїхав купець зі скринею черевиків і зупинився в цій 
же господі. Знявши з воза скриню, він витягнув з неї декілька пар на по
каз і поклав на скрині. А перед сходом сонця до цієї ж господи приїхав 
і Григорій Самойлович, наміряючися зупинитися тут же, але вже не було 
де. Побачивши ж купця і оці черевики, він запитав у купця, скільки в нього 
пар. А той відкрив скриню й показав, і вони тут же вступили між собою в 
торг і сторгувалися по 2 золотих і 6 грошів за кожну пару. А оскільки 
Гришко не мав при собі усіх грошей, лише ЗО золотих, то попросив продав
ця, щоб той відвіз йому свій товар до Бродів, де він заплатить решту. По
годившися на це, продавець поклав скриню з черевиками на свій віз і з 
власної волі, ніким не вигнаний поїхав з Берестечка до Бродів.

Що на прохання скаржника записано до книг.
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№ 242

1643 р., березня 14. Володимир.— СКАРГА КАМ’ЯНЕЦЬ- 
ПОДІЛЬСЬКОГО КУПЦЯ МАТВІЯ МИХАЙЛОВИЧА НА ЛЕНДВІЙТА 

І ЛАВУ м. ВОЛОДИМИРА ПРО УМИСНЕ ЗВОЛІКАННЯ 
В ГОСТИННОМУ СУДІ ВИРІШЕННЯ ЙОГО СПОРУ З ВОЛОДИМИРСЬКИМ 

ЦИРУЛЬНИКОМ ГАНУСОМ ВОНГОМ ЩОДО ПОРЯДКУ ОПЛАТИ 
ТА ЗВАЖУВАННЯ ЗАКУПЛЕНОЇ ВОНГОМ ОСЕТРИНИ

Року тисєча шестьсотъ чотирдєсять трєтєго, мца марьца чоти/?надъ-
ЦЯТОГО ДНЯ

На врядє кгродъскомъ в замъку его кор. мл. Володимє/?скомь передо 
мъною, Петромъ Сосъновъскимъ, бу/жграбимъ замъку Володимєрского, 
и книгами нинешъными кгродскими старосътынъскими становъши сочевисъ- 
то, утъсцывьш [!] Матъфея Михаловичъ, месъчанинъ и купецъ [...] 1 Ка- 
менъца Подолъского, противъко славе/тгнымъ паномъ Хилимонови Свято- 
ровичови 1 2, ленътъвоятови, а Тымофееви £2сътаповичови, Гаврилови Васи- 
ловичови, Иванови Гуковичови и Стефанови Кявловичови, лавъникомъ 
присягълымъ месъта тутешиого Володи-//мера, на суде госътынъномъ 
водлугъ порядъку, сописаня и давъного звычаю права маядєбу/юкого, в 
дому звыкломъ ленътъвоятовъскомъ порядъне загаенымъ, и лавъничиж во- 
лодиме/?скимъ, на тотъ часъ заседаючимъ яко судови, а славетъному пану 
Ганусови Вонъкгови, целюрикови, и панея Маруши Ивановъне Дороше- 
ничовъне, малъжонъкомъ, месъчаномъ тутеяшимъ володимерскимъ яко сто- 
ронє, тому жъ судови приналежачоя, сведъчилъ и протесътовалъсе в тотъ 
способъ, ижъ:

помененые панове ленътъвоятъ и лавъници, на право посъполитое 
и повинъностъ уряду своего не респекътуючи, повода и протесътанъта те- 
перешънего въ справе с помененымъ паномъ Ганусомъ и панею Ганусовою, 
малъжонъками, сорииналите/? передъ урожонымъ его млтю паномъ Еримъ 
Ладою, городничимъ и войтомъ дедичънымъ володимерскиж, такъже поме
ненымъ паномъ ленътъвоятомъ и паны лавъниками присягълыми, а потомъ 
въ небытъносъти его мл. пана воята предъ ними самыми актованое со то, 
ижъ сонъ позванымъ стороне приналежачоя продаючи визыны каменея 
пятьдесятъ и пятъ, вымовлялъ то и варовал собе, же тую всю визыну поме
ненымъ паномъ Ганусови и малъжонъце его не на тутеяшия володимерския, 
але на лвовъския любо на любелъския камень, которьш есть содъ тутея- 
шого ВОЛОДИМЄ/7СКОГО чътеурма фунътами менъшия, продати. На чомъ и 
позваные переставъши и тую всю визыну содъ повода пя/ядесятъ и пятъ 
каменем тутеяшимъ каменемъ содъваживъши и взявъши, протесътанъта за 
тую збываючую с кожъдого каменя тутєшного водълугъ лвовъского каменя 
по чотири фунъти, чого всего с тыхъ всихъ пятидесятъ и пяти камея мело 
зосътавати и збывати протесътанъта семъ каменея и десять фунътовъ кажъ- 
дыя камень, водлугъ то/?гу, межи ними сталого, по семи золотыхъ, рахуючи 
сумъмою пятьдесятъ золотыхъ польскихъ, день соде дня соного розъными 
причиналш // бавячи и зволокаючи, платити ажъ и до того часу не хочуть 
и збороняютъсе, зачимъ до шкодъ повода тымъ таковымъ своимъ посътупъ- 
комъ и умысълънымъ бавенемъ на другую пятьдесятъ золотыхъ польскихъ 
сошацованыхъ привели и приправили, декретомъ своимъ, по розъныхъ 
инъстанъциахъ неправъне ферованымъ мимо слушъные докуменъта и ра- 
цие протесътуючого, передъ поменеными паны ленътъвоятомъ и лавъни
ками вношоные, содъ справы уволънивъши, ани кгравовали, ани апеляции

1 Текст пошкоджений.
2 Святогоровичови
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презъ протесътанъта до єго мл. пана войта содъ такъ утяжливого декрету, 
ани до уряду замъкового яко госътеви не позъволили, а фавор яко суседови 
собъмедзъному и у шкоде протесътанътисъ показавъши, инътеръпонованое 
и афекътованое не толъко допусътити, але ее такъ же протесътации, со по
парте тое апеляции, такъже со кграваменъ противъко собе занесеное, ку 
великое акгравации и шкоде протесътанъта теперешънего, которое шкоды 
теперъ протесътанъсъ на сто золотыхъ полских быти менитъ и шацуетъ, тое 
все чинячи, записати и принята не хотели.

През што помененые панове ленътъвоятъ и лавъници, противъко 
праву и повынъносъти своее выкрочивъши, въ вины, въ праве посъполитож 
сописаные, попали, которыхъ винъ протесътуючия такъ на суде, яко тежъ 
на стороне, инъ куюсъ ремъ таковое утяжене протесътанъта сталосе, правъне 
доходити соферуючи, а волъную мелисорацию тое протесътации своее и инъ- 
шее подане, ежели бы то го потреба указовала, зосътавивъши, итерумъ аткъве 
итерумъ со таковое утяженъе протесътовалъсе, просечи, аб[ы] 1 тая его 
протесътация принята и до книгъ записана была.

Што сотрималъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 78.— Арк. 23 — 24. Оригінал. ]

№ 243

1645 р., травня 19. Володимир.— СКАРГА ВІД ІМЕНІ 
РОЖАНСЬКОГО І МАКІВСЬКОГО СТАРОСТИ ВОЙТЕХА ВЕШЛЯ 

НА ОРЕНДАРЯ с. МАЛОГО ЖИТИНА ЯНЕВСЬКОГО 
ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА ВІД ПОТАШУ, ВЕЗЕНОГО 

З м. БОРЗНИ З-ЗА ДНІПРА ДО КАЗІМЄЖА

Року тисєча шгстсот чотырдесятъ пятою, мсца мая девятънадцато-
ГО ДНЯ

На вряде кгройскомъ в зажку его кор. мл. Володимерскомъ передо 
мъною, Йлбрыхтож Сосновскимъ, намесникомъ на тотъ час: буркграбства и 
зажку Володимерского, и книгами нинешными кгройскими старостинъскижя 
становъши персоналитер, шляхетньш панъ Янъ Крывицъкия, слуга вел- 
можъного его мл. пана Воятеха Вешля, рожанъского, маковского etc. 
старосты, именемъ того жъ пана своего протестацию чинил напротивко уро- 
жоному его мл. пану Яневъскому, державъци и ареядарови его, на тот 
час будучому въ селе Житине Маломъ, сой него аренъду карчемъную дер
жачому в маетъности дедычъноя велможъного его мл. пана Яна на Замостю 
Замояского, старости калуского, со то, ижъ:

его мл. панъ Яневския, легъце // собе поваживши право посполитое, 
в конъституции и въ статутах рацисоне теллсонеи и вины сописаные, взъру- 
шаючи тыж волност и покоя шляхецъкия, смел и важилсе противъко листови 
сотвористому з пойписомъ руки и з печатъю пана протестанътис для препро- 
важеня спокояного товаровъ лисныхъ, то гст поташи зъ-за Днепра, зъ 
маетъности власное его мл. пана старости рожанъского, зъ места Борное 1, 
и пойдаными тыми ж власными того жъ его мл. пана старости рожанъского 
до Казимера проваженого, узурпуючи собе якоес мыто со<3 протестанъта, 
которого право посполитое заборонило при волности шляхецъкоя взгля
домъ того мыта, модовисолеято зконътемъновавъши лист и соному фалъшъ 
задавъши, взял возъ зъ конемъ, коштуючи я золотыхъ сосмъдесятъ, и бочъку 
поташи, в котороя шифунътовъ сосмъ, коштуючого золотых чотыриста пят-

1 Виправлено з Борны.
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десять, сермягъ новыхъ белы* чотыри, коштуючие золотые ш вгганадъцатъ, 
кожуховъ новыхъ три, коштуючие золотыя сошънадцатъ, и соки/? шестъ 
в тыя же подводниковъ, коштуючие золотыя сосмъ. То все дня десятого мая 
в року теперешнее тисеча иігстсот чоты/?десятъ пятомъ забравъ и до двору 
своего житынъского запровадивъ.

Q которое теды забране протестансъ помененьш именемъ помененого 
его мл. пана старости рожанъского, салъвае тое протестации зоставивъши 
мелисорацисонемъ, инъ кванътумъ бы того потреба указала, доведавшисе 
со именю власньш его мл. пана Яневъского, оофєровалсе ексъ термино такъто 
зъ его мл. паное Яневъские в суде // Головное трибуналские коронънымъ 
Любелъскимъ прагне чинити, просячи, абы тая протєстация, якая тепер 
есть написаная, до книг принята и записана была.

Што сотрымалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 81.— Арк. 321зв,— 322 зв. Оригінал.

№ 244

1645 р., липня 10. Володимир.— ДЕКРЕТ ЄВРЕЙСЬКОГО 
КАГАЛЬНОГО СУДУ м. ВОЛОДИМИРА У СПРАВІ ЗА ПОЗОВОМ 

ПЙОТРКІВСЬКОГО КУПЦЯ СТАНІСЛАВА ЮХАЛИ 
ДО ВОЛОДИМИРСЬКИХ МІЩАН ЯКУБА ЦИРЛИЧА 

І МЕНДЕЛЯ ЯКУБОВИЧА ПРО ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ 
НА ПОСТАВКУ ДО ГДАНСЬКА 2 ТИСЯЧ ЯЛОВИХ ШКУР

Przede mną, Szmojłem Moszkowiczem Cyrliczem, sędzią na ten czas 
starszym wszystkiego zboru żydowskiego, tu we Włodzimirzu będącego i mies
zkającego, w domu moim, w rynku miasta tutejszego będącym.

Stanowszy oczewiście sławetny pan Stanisław Juchała, miesczanin i 
kupiec piotrkowsky, powód, przeciwko niewiernym Jakubowi Moszkowiczowi 
Cyrliczowi, bratu memu rodzonemu młodszemu, i Mendelowi Jakubowiczowi, 
żydom tutejszym włodzimirskim, pozwanym, skarżył się o to, iż:

mianowani pozwani roku tysiąc szestset czterdziestego trzeciego mśca 
februarii siedmnastego dnia w mieście Ggańsku z sławetnemi pany Danielem 
i Leonem Schliefami, bracią, miesczany i kupcami tamejszymi gdańskiemi, 
contract na wystawienie onym przez mianowanych [pozjwanych 1 dwóch ty
sięcy skór wołowych vczyniwszy i spisawszy i w zadatek tego mianowanego 
postanowienia i contractu od mianowanych panów Schliefów dwa tysiąca i 
trzysta złotych polskich wziąwszy, iako skór pomienionych onym na termin 
nie tylko w tym pomienionym contractie wyrażony, ale aż // do tego czasu 
tam do Gdańska nie wystawili, tak też i pieniędzy onym wziętych wyżej mia
nowanych nie oddali i nie wrócili. Zaczym mianowani panowie Schliefowie ten 
takowy contract swój wszystek zapisem swoim dobrowolnym, przed vrzę- 
dem i xięgami tameiszemi gdańskiemi roku przeszłego tysiąc sześćset czterd
ziestego czwartego, mśca junji szostegó dnia oczewiście zeznanym, na powoda 
teraźniejszego we wszystkim cale i zupełnie wlawszy vstąpili. Za którego ta
kowego zapisu wliwkowego wolą i powagą teraźniejszy powód przede mną, 
sędzim, tak pomieniony contract rękoma pozwanych obudwoch podpisany, 
jako też i mianowany zapis wliwkowy pokazawszy, prosił i domawiał sie, abym 
ja, sędzia, dekretem swoim te wzięte przez pozwanych u mianowanych panów 
Schliefów pieniądze powodowi wrucić i oddać, a przy tym i szkody, których 
sobie powód za tym bydź stałych i podjętych na dwa tysiąca złotych pols
kich mianował i szacował, onemu nagrodzić nakazał.

1 Текст пошкоджений.
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Na którą takową skargę powodową pozwani obadwa oczewiście przede 
mną, sędzim, stoiąc i mianowany contract obaczywszy i onemu sie przypatr- 
szywszy, do niego sie namniej ni w czym nie znali. Powiadaiąc pierwej Jakub 
Cyrlicz, iż to nie iego ręki podpis i iako membranu tego mianowanemu Men- 
delowi s podpisem ręki swoiej nigdy nie dawał, powierzał i contractu tego czy
nić ni s kim nie zlecał, nie poruczał i nie roskazował, tak też i o tych tam pieni
ądzach, ieśliże mianowany Mendel v pomienionych panów Slchlielfów1 
brał albo nie namniej nie wie i tam pod ten czas we Gdańsku nie był. 
A potym i Mendel także sprawuiąc sie powiadał, iż to nie jego ręki podpis i 
także żadnego contractu s pomienionemi pany Schliefami nie vczynił i pieniędzy 
namniej // nic z nich nie brał.

Zaczym ia, sędzia, z takowej skargi, rosprawy i s prawoty stron obud- 
wuch wyrozumiawszy, Jakubowi Cyrliczowi samemu na tym, iako on temu 
Mendelowi z pomienionemi pany Schliefami tego contractu na te skory czynić 
i stanowić nie poruczał, nie zlecał, nie pozwalał i membranu onemu na to s 
podpisem ręki swoiej nie dawał i nie iego to podpis ręki na tym contractie, 
i iako pieniędzy gotowych względem tego contractu, tak też i towarów żad
nych na ten contract ani sam przez siebie, ani przez tego Mendela nie brał, 
onych namniej żadnym sposobem nie zażywał i zażywać na potym nie spod
ziewa się, a Mendelowi zaś w tęż rotę samotrzeciemu z dwiema świadkami, z 
jednym żydem a drugim chrześcianinem, iako w spawie gośtinnej, da pan 
bóg we śrzode blizko przyszłą w bożnicy naszej żydowskiej na rodal odprzy- 
siąć sie nakazałem. Do czego i termin stronam obiema zawity bez przypozwu 
złożyłem i naznaczyłem.

Który takowy decret powód vsłyszawszy tuż zarazem przede mną, sęd
zim, tej wszystkiej sprawy i skargi swoiej odstąpił i onej we wszystkim z osoby 
swoiej zaniechał.

Działo sie to tu we Włodzimirzu, w domu moim, roku tysiąc sześćset 
czterdzisiętego piątego, mśca julji dziesiątego dnia.
ЦДІА УРСР у M. Києві.— Ф. 28, on. 1, cnp. 80.— Арк. 575зв.— 577. Засвідчена копія

П е р е к л а д

Переді мною, Шмойлом Мошковичем Цирличем, на цей час старшим 
суддею усього єврейського кагалу, що живе й перебуває тут, у Володимирі, 
у моєму домі на ринку цього ж міста.

Прийшовши особисто славетний пан Станіслав Юхала, пйотрківський 
міщанин і купець, позивач, скаржився на невірних: мого молодшого рідного 
брата Якуба Мошковича Цирлича і Менделя Якубовича, тутешніх володи- 
мирських євреїв, відповідачів, про те, що:

згадані відповідачі у 1643 році, 17 лютого, у місці Гданську уклали 
й записали контракт зі славетними панами Даніелем і Леоном Шліфами, 
братами, тамтешніми гданськими міщанами й купцями, на поставку їм 
згаданими відповідачами 2 тис. ялових шкір, взявши від названих панів 
Шліфів 2300 польських золотих завдатку під взаємну угоду і контракт. 
Однак ані на домовлений у контракті строк, ані до цього часу вони шкір 
туди, до Гданська, не поставили і не віддали, і не повернули згаданих 
грошей. А тому названі панове Шліфи згідно зі своїм добровільним записом, 
заявленим ними особисто 6 червня 1644 року перед тамтешнім урядом і 
гданськими книгами, уступили свій контракт і перенесли своє повне право 
на цей контракт теперішньому позивачеві. Отже, на основі згаданого влив- 
кового запису теперішній позивач, показавши переді мною, суддею, зга
даний контракт, підписаний руками обох відповідачів, і згаданий вливковий 
запис, просив і вимагав, щоб я, суддя, наказав своїм декретом повернути
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й заплатити позивачеві гроші, взяті названими відповідачами у панів Шлі
фів, а також відшкодувати збитки, пов’язані зі справою, які позивач оці
нює у 2 тис. польських золотих.

Обидва відповідача, прийшовши особисто до мене, судді, щоб відпо
вісти на скаргу позивача, пильно оглянули вищезгаданий контракт і заяви
ли, що зовсім не знають про нього. Першим сказав Якуб Цирлич: що це 
не його руки підпис, і що він ніколи не давав бланка з власноручним під
писом Менделю і не доручав ні з ким укладати такого контракту, і взагалі 
у той час він не був у Гданську і тому цілком не знає, чи брав згаданий 
Мендель такі гроші у названих панів Шліфів, чи ні; далі, виправдовуючись, 
Мендель теж говорив, що це не його руки підпис, і що жодного контракту 
з названими панами Шліфами він не укладав, а тим більше не брав від них 
ніяких грошей.

А тому я, суддя, зрозумівши справу з розгляду скарги і з доказів обох 
сторін, наказав, щоб у найближчу, дасть пан бог, середу у нашій єврей
ській божниці вони присягнули: Якуб Цирлич сам — про те, що він не до
ручав згаданому Менделю укладати контракт з панами Шліфами на ці 
шкіри і не давав йому на це бланка з підписом своєї руки, і що на контракті 
стоїть не його підпис, і що ні він сам, ні через згаданого Менделя не одер
жував ніяких грошей і товарів під цей контракт, не користувався з таких 
грошей і не розраховував скористатися у майбутньому; Мендель же з дво
ма свідками (одним євреєм, а другим християнином, як вимагає гостинне 
право) — про те ж саме. Тут же я склав і призначив обом сторонам завитий 
на [продовження справи] термін, без припозову.

Тим часом позивач, почувши цей декрет, тут же переді мною, суддею, 
відмовився від усієї справи і своєї скарги, і облишив її повністю і у всьому.

Діялося тут, у Володимирі, у моєму домі року 1645, місяця липня 
10 дня.

№ 245

1646 р б е р е з н я  9. Володимир.— ЗАЯВА ВОЛОДИМИРСЬКОГО 
МІЩАНИНА МЕНДЕЛЯ ІЗРАІЛЕВИЧА ПРО НЕДОТРИМАННЯ 

ЛАНЦУТСЬКИМ КУПЦЕМ ВІНЦЕНТОМ РУДНИКОМ УМОВ 
КОНТРАКТУ НА ПОСТАВКУ ПОВИДЛА І СОКУ

Року тисеча иіестеот чотырдеся/п шостого, мца маръца дєвятого дня
На врядє кгродскож в зажку sro кор. мл. Володимєрскож передо 

лшою, Валєятиж Йрховсюш, буркграбил* замку Володимєрского, и книгажя 
нинєшними кгродскими- старостияскими становиш сочевисто, неверныя 
Мєядєл Израилови^, жид и мєшчания володимєрския, противъко славеть* 
ному Вияценътому Рудникови, мєшчанинови лаяцутьскому, свє/лчилсє 
и протєстовал со то, и ж:

помененьш Вияцеятыя Рудникъ, итого не дбаючи на скрыпътъ своя,
в року теперешнемъ тисеча шес/лсотъ чотырдесятъ шостою, мсца февраля 
двадцать шостого дня даныя и рукою своєю подписаныя, которыя то Руд
никъ, учинивъши коятрактъ и торгъ з протєстаятсш со купєнє у себе през 
протестаята сосми копъ паведел по золотыя деветнадцати копа, а соку тгж 
копа по золотыя деветнадцати, которого теж мело быти сосмъ копъ, которые 
записалсе был протестаятови 1-на Недилю Вступъную рускую-1 , ярмарокъ 
Володимєрския, в року теперешнеж тисеча шгспгеот чотырдеся/п шостою

1 1 Ha перший тиждень Великого Посту (18—24 квітня).
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выставити, на што и задатъку у протестанта сеждесять золотые взял, со кото
рые то павидла и сокъ, дуфаючи слова помененого Рудника, протестансъ торгъ 
был учинил з мешчаниножковелскиж, которого то соку и павидел помененьш 
Рудникъ, не ведати для якое причины, не толко на ярмарокъ тутошніш 
Володимєрскид, але а ж и до ты* час: не выставил и не приолал. Q которое 
то словъ недотрымане мешчания ковелскид правъне протестанта турбует 
и до шкод немалы* приводиш, през которьш то таковьш помененьш Вияцен- 
тии Рудникъ поступок свон и слова недотрымане [ск]рипътъ * 1 свон нарушил, 
и протестанта до шкод немалы*, которы* собе на двисти золоты* полски* 
быти менит и шацуегь такъ вомешканю ярмарку, яко теж и през турба- 
дию през того то помененого мешчанина ковелского // привел и приправил.

Q што все, та/с со недотрымане слова и недосытъ учинене скрыпътови 
през помененого Винцентого Рудника, яко и со шкоды соферовалсе проте- 
стансъ з ниж в суде належною правне чинити, зоставивши собе протестансъ 
мелисорацию волную тое теперешнее протестации албо иншоє ширшое чине
не, если бы того потреба указовала, на тотъ чао просил, абы тая, вкротъце 
написаная, принята и до книг записана была.

Которая есть принята и записана.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. I, спр. 82.— Арк. 37—38. Оригінал.

№ 246

1646 р., квітня ЗО. Житомир г.— ПРИСЯГА НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ВЛАСНОСТІ, СКЛАДЕНА У ЖИТОМИРСЬКОМУ ЗАМКУ 

ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ПШОНА З БЕРДИЧІВСЬКИХ 
МАЄТКІВ ЯНУША ТИШКЕВИЧА НА ЯРМАРОК ДО КАЗІМЄЖА

[...]
Я, Миха л Береоневичъ, присягаю пану Богу всємогучому, в тродци 

святок єдиному, на тож, ижъ:
тые подводы пятъдеся/n з Бердичова, маетности вєлмоясного его мл. 

2~пана воеводы киевского-2 , пана моего, которые проважу до Казимира 
з яглами для спинеженя и*, з гумъна пана моего Бердичова вымолочоные, 
а не скупованые и никому не запроданые.

Такъ ми, пане Боже, поможъ и невинная мука пана Езуса Христуса.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 11, on. 1, спр. 11.— Арк. 297 зв.

№ 247

1646 р., червня 18. Володимир.— СКАРГА ОСТРОЗЬКОГО КУПЦЯ 
ПЕТРА ШАНЦЯ НА ВОЛОДИМИРСЬКИХ МИТНИКІВ ПРО НЕЗАКОННЕ 

СТЯГНЕННЯ МИТА З ТОВАРІВ ЗАМОСТСЬКОГО КУПЦЯ ЯКУБА 
БЕРНОГО, ТРАНСПОРТОВАНИХ ШАНЦЕМ З ЛЮБЛІНА ДО ОСТРОГА

Року тисєча шестсот чотырдесят шостого, мца юня сосмънадцатого дня 
На врядє кгродскож въ зажку єго кор. мл. Володимєрскож передо 

жною, Андреемъ Мисевъскимъ, намєсникож подстароства володимєрского, 
и книгами нинешъными кгродскими старостинскижп становъшы сочєвисто, 
славєтньш Петръ Шанцъ, купецъ и меочанин состроокин, именемъ славєт-

1 Текст пошкоджений.
1 Af ісце складання присяги і дата подаються згідно з записом про акт присягання у  

Житомирській гродській книзі.
2—2 Януша з Логойська Тишкевича.
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ного пана Якуба Берного, мешъчанина и купъца замоленого, жалобливв 
напротиско невернымъ Израелеви, Длукгачовому зятеви, митникови, а 
Лепбе яко факторови места его кор. мл. Володимера скаржилъ и протесто- 
валсе со то х, иж:

сони, не пожнечи на право посполитое и волности места Замостя наданые 
и на вины, въ праве написаные, cod товаровъ купъца замонского пана Якуба 
Берного, на двох возах будучих, провадячи 1 их зъ Люблина до Острога 
през вышъмененое место Володимер, дня сосмъна(5цатого юня року тепереш
нею тисеча шестсотъ чотырдесятъ шостого смел и важилсе у помененого 
протестанта инъузитатуж етъ инъюстумъ ексъторквере телонеумъ, cod возос 
двохъ золотых сосмъ, взети и на протестанъте 1 вытиснути.

Q которые то таковые неслушъныи ексъторсии мыта и со nonadHeHe 
винъ, въ праве со таковых мытниках сописаных, префатур протестансъ с 
поменеными Израелемъ 1 яко мытникож и Лепбою правъне чинити, такъ 
же теж и вышъпомененого пана Якуба Безного праснє чинити соферуючи, 
салвамъ мелисорацисонемъ тое теперешнее протестации, въкротце на топг час 
учиненое, заховасшы, на тот час просилъ, абы тая въкротце написаная 
протестация принятая и до книг нинешъных записаная была.

Што сотрымал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 82.— Арк. 285 — 285 зв. Оригінал.

№ 248

1646 р ., липня 4. Володимир.— СКАРГА ЦЕХМІСТРА 
ВОЛОДИМИРСЬКОГО КОВАЛЬСЬКОГО ЦЕХУ Я НА МАЄВСЬКОГО 

НА ЗЕГАРМІСТРА ПЕТРА ОБУКОВИЧА ПРО НАПАД НА ЙОГО ДІМ 
НАПЕРЕДОДНІ ВІД’ЇЗДУ НА ЯРМАРКИ ДО МІСТ ТОРЧИНА,

СОКАЛЯ І КРИЛОВА ДЛЯ ПРОДАЖУ ШАБЕЛЬ

Року тисєча шєстсот чотырдесятъ шостого, мца юля четвертого дня
На вряде KrpodcKOMB въ зажку его кор. мл. Володимерскож передо 

жною, // Михалож зе Збаража Воронецкимъ, пodcтapocтиж володимерскимъ, 
и книгами нинешъными KrpodcKHMH старостинскими станосшы сочєвисто, 
славетнын пан Янъ Маеоскип, старый ранца и цехмистръ теперешънып 
цеху ковалского тутошнын володимерскин, светчилсе, протестовал и зъ 
великиж жалемъ ускаржалъ протиско славетному Петрови йбуговичови, 
зыкгармистрови, принципалови, а шляхетному пану Марцеллянови Ляс- 
ковъекому, кожпринципалови, со то, иж:

помененын принципал зъ кожпринципалож своиж, ничого не дбаючм 
на право посполитое и вины, въ неж сописаные, року теперешънего тисеча
шестъсотъ чотырдесятъ шостого, мца юля второго дня въ ден Наведеня 
Насвятшое панны Марии 1 Богородици, свята рыжского, кгды протес- 
туючын того ж вышъпомененого дня и свята, зъ нешъпору зъ костела до 
дому своего власного npHinedinbi, яко чловекъ спокойный, ни въ чомъ ни
кому, а поготовю принципалови и кожпринципалови его не будучи виннын, 
товар, то естъ меновите шабли въ скрыню, хотячи на ярмарки такъ до Тор- 
чина, который на святын Янъ, до Сокаля на Святы и Петър, до Крылова на 
Святый Павєла, свят руских, близко припадаючые ехати, въкладалъ, по
мененын зыкгармистръ, принципал, з помененымъ паномъ Лясковъскиж, 
не маючи до скаржачогосе жадное нанмненшое гірычины, помененын зык- 
гармистр 1 зъ великою фурие/о кгвалтосне и безправъне на тот дож проте
стантовъ ыбадва сполне Haineduibi, первен якобы пива собе пулкгарца ка-

1 П р а вл ен о .
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зали дати, а потсш, кгды пива дано, заразом на протестанта напавшы, пгрвги 
словами неуцтивыми зыкга/шистръ лжити и соромотити почал, а потсш, 
порвавшы кия, быти и тсмчи почал и разов немало по роз/еных мєсцах тела 
его, члояках позадавал, то єсть мєновите: 11 рану крывавую шкодливую 
великую а ж до самое кости въ толове вєдля чуприны зъ правое стороны, 
другую на бров над левьш соком тгж крывавую шкодливую, под том же 
сокомъ левымъ раз синьш, кровлю сотекльш, сод которого а ж соко запухло 
и кровлю набегло, левую руку всю збытую, столченую, зъсинелую почавъшы 
сод раменя аж до самого запястя, въ правое руки и палец великия выбил 
и вытолклъ, на которьш, вѣдаетъ то панъ боа, ежели веннымъ калекою не 
зостанетъ, и ияшых разовъ синых спухлых немало, которыхъ и зличити 
трудно, позадавалъ. И такъ протестанта помененын зыкга/?мистръзбившы, 
зтолкшы и змордовавшы, мало што живого на згмлн зоставилъ, и панъ боа 
вѣдаетъ, ежели былъ и на сме/?тъ не забылъ, кгдыбы не ратунокъ а не пад- 
нєне на протестанте детокъ его малых, кгды ж толко зъ детками малыми въ 
дому зоставал. А не досить есче и на том маючи, же такъ протестанта змордо- 
валъ, содходячи, на остатокъ здоровя его содповедъ и похвалки учинилъ.

През который таковьш кгвалтовнын безправъньш поступокъ свон по- 
мененын зыкга/7мистръ и панъ Лясковъскип право посполитоє зневажили, 
покой посполитын домовый зкгвалтили, въ выны, за тое въ праве написанью, 
попали, и коздыя з нихъ водлугъ поступку своего на себе затягнули, а 
ска/?жачогосе възглядомъ за таковьш збытеж сомешканя вышъпомененыхъ 
я/та/жовъ и леченю се въ церулика, въ сомешъканю роботы домовое, до 
шкод немалых, легко рахуючи, на трыста золотых полских привели и при
правили.

Q што все, такъ со выны правъные, яко и со шкоды протестансъ з поме- 
неньшя // сособами такъ, яко зъ которьш дорога до чинєня правое нале
жати будетъ, въ суде належномъ правне чинити соферовалсе, зоставившы, 
соднакъ, собе протестансъ чинене або теперешънее поправене протестации, 
если бы того потреба указовала... 2.

Протестуючий со 3 прыняте протестации и возньш реляции до книгъ 
просили, што на афектацию свою сотрымали.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 82.— Арк. 327 зв .— 329. Оригінал.

№ 249

1646 р., липня 7. Володимир.—  СКАРГА ГРОМАДИ 
м. ВОЛОДИМИРА НА ПОСЕСОРА м. РИЛАВИЦІ ФІЛОНА 

ЄЛОВИЦЬКОГО ПРО НЕЗАКОННЕ СТЯГНЕННЯ МИТА НА МОСТУ
ЧЕРЕЗ р. РИЛАВИЦЮ, ЗАПОДІЯННЯ КРИВД І УТИСКІВ МІСЦЕВИМ 

І ПРИЇЖДЖИМ КУПЦЯМ І ВИКЛИКАНИЙ ЦИМ ЗАНЕПАД ТОРГІВЛІ 
НА ВОЛОДИМИРСЬКИХ ТОРГАХ ї ЯРМАРКАХ

Року тисєча шєстьсот чотьіувдесят шостого, мсца юля семого дня
На. врядє кгродскомъ въ залжу его кор. мл. Володиме/?скомъ передо 

лшою, Михалол* зе Збаража Воронецкимъ, подстаростимъ володиме/?скимъ, 
и книгалш нинешъными кгродскими старостияскими становшы сочевисто, 
славетные панове Гаврыло Васклт, бурмистръ, Миколаи Березовския, 
Федор Карачеви^ и Жикъмунтъ Пкуницкии, раяци места тутошнего Воло- 
диме/7ского, именеж своимъ и славетных йксеятого Сичевича, Федора Куз- 
мича, Миколая Мицкевича, старых раец, Александра Святогоровича, лав-

2 Опущене свідчення возного у цій справі.
3 Виправлено з сє.
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ника, Миколая Сичевича, Игната £2лесиєвича, Федора Го/?диєвича, Андрея 
Чеберака \  Ивана Хрулевича, Андрея Стефановича, Филона Кириковича, 
йхрыма Василевича Гордиевича, Хомы Кицевича, Якима Тучи, Андрея 
Святогоровича, Игната Якимовича и ияшых роя/еных купцовъ и фурмановъ, 
месчая тутошъных володимерскихъ, суседос своих, которых поЗ тот час 
для розеханя се соных по ровныхъ ярмаръках з ровными товарами своими 
тутъ, въ Володимери, въ домах их немашъ, зачиж и именъ, прозвискъ соных 
протестуючиесе на тотъ час, которьш бы сє з них крывды нижея меновите 
выражоные // деяли, ведати не могутъ, соЗнакъ соных всих имена и проз- 
виска за первшьш зверъненеж 1 се их тутъ до домос своих, ласт пан бог, 
въ позвах и далшьш поступку прасномъ меновати и выразити протестуючые- 
се соферуючи и декляруючи и во всемъ дослосного своего соповеданя, передо
лшою, поЗстаростимъ, дня соногдашнего дваЗцатъ сосмого, мсца въ року те
пер идучож близко проминолого юня чиненого, реферуючи и стосуючисє, 
и тепер тую нижея меновите достаточне написаную протестацию и скаргу 
свою такъ, яко се въ самоя речи правдиве деяло, на писме подаючи протиско 
урожоному его мл. пану Филонови Елови^кому, вояскому володимерскому, 
державъци и поссєсорови на тот час местечка Рылавици, маетности яснесо- 
свецоных кнежатъ их мл. Владислава Доминика на йстрогу и Жаславю, 
граби на Тарнове, воеводы сеядомирского, и Януша Изидора зъ йстрога 
на Жаславю, брати рожоное Жаславъских, тутъ при месте Володимеру 
будучое и лежачое, светчили и протестовалисе со то, ижъ:

менованыя его мл. пая вояския володимерския, налшея ничого не 
Збаючи и не согледаючисе яко на право посполитое, въ статутах и конъсти- 
туциях старых и новыхъ со неслушъномъ и упорномъ без жаЗного пра[в]а 1 2 
выбераню и вытяганю соЗ роясных людея и купцовъ цла любо мыта ухваленые 
и постановъленые, и вины въ нел* на таковых сописаные, такъ тежъ сособливе // 
на права, привилея, волности, свободы, наданя и прерокгативы соЗ святое 
памети королевъ наяснеяшыхъ их мл. полских, привилеями своими святоб
ливими месту тутошънему наданые, а през теперешънего короля его мл. 
пана, пана нашего милостивого святобливе кояфирмованыеа, жаЗного 
взгляду и респекту не маючи, але тое все лєгце собє важачи и за низач маючи, 
яко заразом соЗ собнятя менованого местечка Рылавици въ державу и поссесию 
свою въ року тисеча шестъсот трыЗцат девятое не толко соЗ собцих и по- 
сторояныхъ роя/еных людея, купцос и формановъ, але на остатокъ и cod 
самых месчанъ тутошъных володимерскихъ цло любо мыто якоес мостовое 
непрасне и неслушне, не маючи на тое жаЗного наямнеяшого права, способу 
и претексъту, мимо волности месту тутошънему и месчанол*, въ нимъ 
мескаючиж, соЗ вшелких плачеяя цел и мытъ по всих паяствах короля его 
мл. пана нашего милостивого такъ дорогою, яко и водою, през святое па
мети Жикгмуята Авъкгуста привилееж своимъ святобливьш, поЗ датою
въ Варшава року тисеча пятьсотъ сеждесятого, мсца паздерника дванаЗца- 
того дня данымъ6, през тые вси прошълые лета уставичне не толко зъ то
варами на ярмарки ровные и зъ ярмарковъ, але на состатокъ и порочными 
возами и санями, где колвекъ по своея власноя потребе до роя/сных соколич- 
ных // селъ, местечокъ и въ поля для збож и сенъ своихъ спроваженя и зво- 
женя през менованое местечко Рылавицу едучих, и назаЗ 1 ворочаючыхсе, 
соЗ кождого возу любо санея по грошу полскому на власномъ моете тутош
немъ меяскомъ, з давъных часос през бурмистра и раде^ тутошъных воло
димерскихъ власньш кошътож публичнымъ зъ скрыяки ратушънее засше 
робленьш, будованьш и направованымъ соЗ прєЗмєстя Михаялосца до ме-

1 Правлено.
2 Текст пошкоджений.
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нованого мєстежа Рылавици, недавно и ново през зошлого яснесосвєцоного 
кнєжати єго мл. Ерого з йстрога на Жаславю Жаславского, старосту тутош- 
нєго володимерского, фуядованого и сосажоного, през рєтоу Рылавицу уроб- 
лєньш, збудованьш и тягнучижсє к месту тутошънему, двеми привилеями 
святое памети: первымъ Жикгъмуята Первшого nod датою въ Кракове року
тисеча пятъсотъ трыдцатъ второго, мсца юня тридцатою дня, иядикта пя
тою, а другиж Жикгмуята Авкгуста под датою въ Варшаве року тисеча
пятъсотъ семъдесятою, мсца паздерника дванадцатою дня6 волною браня 
дла мостовою зъ гостя по пулгрошъку cod каждою воза на стрелбу, порохи 
и ияшые потребы меяские и пушъкара для собороны места над[ан]ымъ 2 
и фуядованымъ, уставивше его мл. панъ вояския та/с самъ през себе, яко 
теж през намесникос и слугъ своих // зъ власного росказаня своего бирал. 
Такъ а ж и до тых часовъ въ то м таковомъ неслушъномъ предсевзятю его 
мл. свои м, налшея ничого не уставуючи и совъшемъ и м да лея, тьш барзея 
въ таковое неслушъное предсевзяте свое на потолшые часы за слушъное 
и прасное вшелякими способами въ звычая въпровадити хотечи и усилуючи, 
и содного зъ выжея менованых сособъ йксеятого Сичевича, въ року пронгь- 
ломъ тисеча шестьсотъ чотырдеся/n пятож, кгды яко раяца въ прожномъ 
возе въ справахъ и потребах пилных места тутошънего до ясневелможного 
его мл. пана браславского зъ росказаня его мл. през менованое месте^ко Ры
лавицу ехалъ, и сод него звычаяньш способом неслушъньш и неправньш 
грошъ взятыя есть. На остатокъ тепер уже свежо въ року тепер идучомъ
тисеча шестьсотъ чотырдесятъ шостою, мсца, выжея менованого юня двад- 
цат сосмого дня cod тых всих вышея менованых сособъ, месчая тутошъных, зъ 
ярмарку Йстроского зъ товаралш рожными тутъ до Володимера едучих, 
мєновитє cod помененого йксеятого Сичовича грошея шестъ, cod Жикгмуята 
йкуни^кого, бурмистра, грошея чотыри, cod Алексаядра Святогоровича 
грошея пятъ, cod Миколая [Мицкевича 2 грошея тры, cod Миколая Сиче
вича грошея шестъ, cod Игната Йлесиевича грошея десет, cod Федора Гор- 
диевича грошея десетъ, cod Андрея Чеберака 3 грошея чотыры, cod Ивана 
Хрулевича грошея шес/п, // cod Андрея Стефановича грошея шестъ, cod 
Филона Кириковича грошея шестъ, cod Йхрима Василевича Гордиевича 
грошея чотыри, cod Хомы Кицевича грошея шестъ, cod Якима Тучи грошея 
шестъ, cod Андрея Святогоровича грошея шестъ, cod Игната Якимовича 
грошея шестъ, его мл. панъ вояския володимерския през слугу своего, 
именемъ и прозвискож ею мл. самому добре ведомою и знаемою, зъ влас
ного росказанъя своего сочевистого и на того помененого слугу своего 
(4-самъ ею мл., перед двором своимъ рылави^кимъ сособою своею стоячи)-4 , 
«Бери cod кождою возу их такъ, яко-с перед тьш берал, по грошу, а если не 
схочуть давати — бия и провад совдє сам до везеня каждою зъ них», голо
сом великий часто и густо волаючого, кгвалтовъне и беспразне вымусилъ и 
взялъ. И двох зъ нихъ, першого Филона Кириковича, есче въ прешломъ 
року през помененого слугу своего зранил, а другого, Федора Кузмича,
старого раяду, тепер въ том року выжея менованого мсца и дня пры выбера- 
ню выжея менованого неслушного cod нихъ мыта през помененого слугу 
своего зъ выжея сописанрго росказаня своего сочевистого збыл, столклъ и 
змордовалъ.

Зачимъ ярмаръки и торги въ тутошънемъ месте през таковое неслушъ
ное и неправное cod купцовъ и фурмановъ, до места тутошънего зъ рожными

3 Виправлено з Чєборака.
4—4 Дужки в тексті.
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товарами своими едучихъ и содездзаючихъ, бране и вытягане мыта // барзо 
нисчитъ, псуетъ и вънивечъ соборочаетъ. Бо для того такового неслушъного 
и нєпраоного през его мл. пана вояского браня цла албо мыта вси енералите/? 
купъци и фу/?мани, ияшые новые дороги и гостияци собе зъ собохъ сторонъ 
мимо место тутошънее Володимер въ двоя и въ троя миляхъ вынаядуючи 
и тутошънее место умислне кгволи тому собмияючи, до ияшыя местъ едутъ. 
През што тыми таковыми своими непрасными и неслушъными его мл. панъ 
вояския такъ противъко праву посполитому, въ статутахъ и кояституцияхъ 
старыхъ и новыя выразне сописаному, яко теж и протиско привилесомъ, 
волностямъ, свободамъ и прерокгативамъ, месту тутошънему наданымъ и 
служачимъ, выкрочивъшы, въ выны за тое, та/с въ статутахъ и кояституци
яхъ, яко теж и въ привилеяя выжея менованыхъ выразне записаные и зало- 
жоные, его мл. попалъ и до шкод такъ протестуючиясе самыяъ, яко и выжея 
менованыя сособъ, такъже и въею речъ посполитую места тутошънего, за 
тьш собе през ния быти сталыя, поднятыя и на шестъ * 1 тисечея золотыя 
полския сошацованыхъ, приправил.

Q што все протестуючиесе такъ сами 5-себе-5 , яко и выжея менова
ныхъ сособъ, месчанъ тутошъныхъ, // суседовъ своихъ яко тыя, которые 
именалш и прозвисками выжея сутъ спецификованые, так теж и ияшыя 
всихъ, которые бы толко таковые ж крысды свои выжея выражоные cod 
его мл. пана вояского мели и тернеш, а пры томъ и всю речъ посполитую 
места тутошънего въ суде належною такъ, яко сонымъ дорога до чиненя 
правомъ водлугъ права належати будетъ, без сомешъкаяя з его мл. прасне 
поступити и чинити соферуючи и декляруючи, и волную мелисорацию собе 
тое теперешънее протестации своее, въ чомъ бы толко потреба указовала и 
право посполитое позволяло, въцале и зуполноя моди заховуючи, зоставуючи 
и состерегаючи, на тоm час просили, абы ия тая таковая протестация приня
тая и до книгъ нинешъныя записаная была.

Которая есть принятая и записаная.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 82.— Арк. 340 —343зв. Оригінал.

№ 250

1646 р., серпня 25. Володимир.— ПРИСЯГА НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ВЛАСНОСТІ, СКЛАДЕНА У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЗАМКУ 

ПІД ЧАС ПЕРЕГОНУ ЧЕРЕДИ ВОЛІВ З ВОЛИНСЬКИХ МАЄТКІВ 
СТАНІСЛАВА МАСЛОВСЬКОГО НА ЯРМАРОК ДО ЛУКОВА

Року тиеєча шестъсо/я чотырдесят шостого, мца августа двадцать 
пято го дня

На вряде кгродскомъ въ заліку его кор. мл. Володимерскомъ передо 
мъною, Михалож зе Збаража Воронецкимъ, подстаротш володиме/юкимъ, 
и книгами нинешъными кгродскими старостияскими становъшы сочевисто, 
шляхетний пая Фелициая Засчияския, слуга урожоного его мл. пана Ста
нислава Масловъского, для записаня до книгъ нинешъныя кгродския воло- 
ДИМЄ/7СКИЯ до ведомости доносил, нж:

при листе его мл. пана своего, до всия вобец, мыта, цла 1 мостовые 
трымаючия, въ року теперешънемъ тисеча шестсотъ чоты/?десятъ шостомъ,
меца августа шестнадцато го дня писаным, з волами его мл. пана своего 
власньшя въ ли^бе сосмъдесятъ пятю до Лукова, на я/?ма/жъ тепер припа- 
даючыя, албо тал*, где бы налепея моглъ спинежити, будучи посланыя, а

5—5 сод себе
1 Правлено.
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постєрєгаючи того, абы всюды по мєстая, местечъкая и селах вєра была 
даная, и мыпг, такъже спашного и мостового cod тыя воловъ вго мл. пана вго 
нв брано, алв волно пропусчано, тоm листъ1 вго мл. пана свовго писаньш пока- 
засшы, просил мвнв, уряду, абьш я соного въ той справв юрамеяту выслухал.

Зачиж я, уряд, прихилисшысе до мвнованого листу вго мл. пана Мас- 
ловъского писаного и права посполитого, со волностяя шляхецкихъ сописа- 
ного, и с повияности уряду мовго соному шляхетного Миколая Боянооского, 
возного зєжского, єнєрала воеводства Волыяского // придалеж. Которыя 
то пая Засчияския, за выдайем собє прєз возного вышъмвнованого роты, 
перед высображвнвж Езуса Христуса пана прысвгу выконалъ въ тыв слова:

«Я, Счасныя 1 Засчияския, присвгаю 1 пану богу всвмогучому, въ Троя- 
ци святоя єдиному, на томъ, и ж то волы сосмъдвсятъ пятъ, которыв я про- 
важу, сутъ власныв вго мл. пана Маслосского, пана мовго; до Лукова албо 
гдв бы налвпвя моглъ спинвжити посланыя встем. Такъ мни, панв божв, 
допомагая и нввияная мука Христуса пана».

Которую присвгу за возньш тутъ на врядв выконали, со чомъ и возныя 
рвляцию свою достаточную передо лшою учинилъ. Апрврвчоныя пая Засчия
ския со приняте того всего до книгъ просил.

ЦІто сотрымалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 82.— Арк. 439—440. Оригінал.

№ 251

1646 р серпня 25. Володимир.— СКАРГА ВІД ІМЕНІ БАЛТАЗАРА 
РАЄЦЬКОГО НА ЛОКАЦЬКИХ ОРЕНДАРІВ ПРО НЕЗАКОННУ

ЗАТРИМКУ ЙОГО ЧЕРЕДИ ВОЛІВ ПІД ЧАС ПЕРЕГОНУ НА ЯРМАРОК 
ДО ЛУКОВА І КОНФІСКАЦІЮ ВОЛА В РАХУНОК МИТА

Року тисеча mecmcom чотырдесят шостого, мсца августа двадцать пя- 
того дня

На врядв кгродскомъ въ зажку его кор. мл. Володиме/?скомъ передо 
лшою, Михалож зє Збаража Воронецкимъ, подстаростимъ володиме/?скимъ, 
и книгами нинешъными кгродскими старостияскилш становъшы сочевисто 
шляхетныя пая Петръ Лонеоския, слуга урожоного его мл. пана Балтазара 
з Раєц Раецкого, имєнеж того ж вго мл. пана своего протиско неве/шымъ 
Мошъкови и И/7ШОВИ жидом , И арвядаромъ и месчанол* локацкиж, свепг- 
чил и протестовалсе со то, иж:

менованые жиды, ничого не дбаючи на право посполитое и вины, въ 
немъ со волностяхъ шляхецкия сописаные, кгды его мл. панъ Раецкия въ 
року тепервшънемъ тисвча шестъсо/тг чотыдцесятъ шостомъ з волами две- 
масти и чоты/?надцатю до Лукова на я/жа/жъ албо тал*, гдв бы наялепея 
спинвжити моглъ, протестуючого послалъ, и кгды протестуючыя с тыми во
лами прєз место Локачи дня двадцать чєтвє/?того мсца тепе/шдучого августа 
ишол, мвнованые жыды, мимо листъ его мл. пана Раецкого указываныя, якововс 
мыто, готовыя пинезея золотыя два и грошея шестъ и при томъ вола шчо- 
налепъшого, золотыя пятьдесятъ кошътуючого, взели и на своя пожитокъ 
собе/шули. Зачям тым таковъш своиж поступъкомъ менованые жиды право 
посполитое зневажили, въ выны за то, въ праве написанью, попали и его мл. 
пана Раєцкого до шкод немалыя, которые часу права позвомъ специфико- 
ваные будутъ, приправили.

Й што все протестуючыя его мл. пана Раецкого с тьшя жыдалш в суде 1 
налетномъ такъ, яко справа приядетъ и будem належало правъне чинити, 
соферовасшы и волную мелисорацию тое теперешънее протестации албо ия-

1 Виправлено з суду.

335



шоє шьі/лиоє чинєяє, если бы то го потреба указовала, єго м л. пану своєму 
заховавшы и зоставившы, на тот час просил, абы тая, въкротце написаная, 
принятая и до книг нинешных записана была.

Што сотрьшал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 82 .— Арк. 440—440 зв. Оригінал.

№ 252

646 р., серпня 25. Володимир.— ПРИСЯГА НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ВЛАСНОСТІ, СКЛАДЕНА У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЗАМКУ 

ПІД ЧАС ПЕРЕГОНУ ЧЕРЕДИ ВОЛІВ З ВОЛИНСЬКИХ МАЄТКІВ 
БАЛТАЗАРА РАЄЦЬКОГО НА ЯРМАРОК ДО ЛУКОВА

Року тисєча шєстьсот чоты/?десят шостого, мсца августа двадцат пя- 
того дня

На врядє кгродскомъ въ зажку єго кор. мл. Володиме/?скомъ передо 
жною, Михалож зє Збаража Воронецкимъ, подстаростиж володиме/?скимъ, 
и книгами нинешъными кгродскими старостияскижя становиш сочевисто, 
шляхетныя пая Пєт/? Лонєвския, слуга урожоного его мл. пана Балта
зара з Раєц Раєцкого, для записаня до книг нинешъных кгродских воло- 
димерскихъ до вєдомости урядовое донеслъ, и ж:

єго мл. пая Раєцкия, пая єго, соного при листе своиж, до всих въсобец 
их мл. панов старостов, подстаростиж и ласкавых пановъ урядниковъ, мыт
никовъ инавшеляких цлахъ и коморах его кор. мл. седячих въ року тепе-
решънемъ тисеча шестсотъ чотырдесят шостож, мсца августа двадцать вто
рого дня писаныж, з волажя въ личбе двемасти и четырнадцатью, чабанажя 
и рускими, его мл. пана Раецкого власныжя, до Лукова на ярмаркъ тепер 
припадаючыя албо таж, гдебытые волы наялепея спенежити моглъ, высла- 
ныя есть. При которож листе менованыя слуга, абы соному лепшая вера 
была даная, же тые волы его мл. пана Раецкого, пана его, суть власные, и 
жебы жадныж мыт, спашногс и погребелного въ местаж, местечъкаж и селах 
водлугъ волноетєя шляхєцких не брано, тот листъ его мл. пана своего, ру
кою его писаныя, показавшы, просил мене, уряду, абыж я соно го въ тоя 
справе // юрамеяту выслухал.

Зачиж я, уряд, прихилившысе до менованого листу его мл. пана Раец- 
кого писаного и права посполитого, со волностях шляхецких сописаного, и с 
повияности уряду моего соному шляхетного Миколая Бохновского, воз
ного зежского, енерала воеводства Волыяского, придалеж. И за выданеж 
собе прєз того ж возного соному роты перед высображенемъ Езуса Христуса 
пана присегу свою выконал въ тые слова:

l~«Ja, Piotr Łoniewsky, przisyęgam panu Bogu wszechmogąncemu, 
w Trójcy świętey jedynemu, na tym, iż to woły dwieście czternaście, z któremi 
teraz do Łukowa albo tam, kiedy bym nalepiey mógł spieniężyć, są właśne 
je[go] mści pana Bałtazara Raieckiego, pana me[go]. Tak mi, panie Boże, 
pomagaj i niewinna męka Christusa pana»-1 .

Которую присегу за возныж тутъ на вряде выконал, со чож и возныя 
реляцию свою достаточную передо жною учинил. А преречоныя пая Лонєв
ския со приняте того просил.

Што сотрымал.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 82.— Арк. 441—441 зв. Оригінал.

1—1 «Я, Петро Лоневський, присягаю господу богу всемогутньому, у св. Трійці еди
ному, на тому, що ці 214 волів, з якими я йду до Лукова чи туди, де найвигідніше зможу їх 
продати, є власністю мого пана й. м. Балтазара Раєцького. Так мені, господи Боже, пома
гай і невинна мука Христова».
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№ 253

1646 р., вересня 20. Володимир.— ПРИСЯГА НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ВЛАСНОСТІ, СКЛАДЕНА У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ЗАМКУ 

ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОЗІВ ІЗ ХМЕЛЕМ З МАЄТКУ 
ОЛЬБРАХТА ЛЮШКОВСЬКОГО У с. МИЗОВІ НА ПРОДАЖ ДО ГДАНСЬКА

Року тисеча лієстсот чоты/?десят шостого, мсца сєньтєбра двадцато го
Дня

На врядє кгродскомъ въ заліку єго ко/?. мл. В олодимє/?сколі пєрєдо 
Лін ою , Андрввмъ Абрамовичолі Бу/?чаколі, намєсниколі подстароства воло- 
димєуоского, и книгами нинвшънылш кгродскими старостияскими становиш 
сочєвисто, працовитьш А/?тышъ Полячокъ, слуга и подданьш урожоного 
єго мл. пана Йлбрыхта Люшъкосского, маючи писанє сод того ж пана своего, 
до мєнє, уряду, даноє, соповвдалъ урядови нинвшънвму кгродскому Воло- 
димє/?скому, и ж:

соя возоз 1 в ли^бє чотири з хмвлвмъ, въ ваятухы зсыпаньш, з мает
ности власноє деди^нов пана своего з села Мизова, не купныя ани проданыя, 
подводами пана своего власними, а не нанятыми до Кгдаяска албо се где 
бы толко спродати моглъ провадитъ.

Зачилі // я, уряд, прихиляючисє до права посполитого, менованому 
подданому возного шляхетного Миколая Бохновъского до выданя роты 
юрамеяту и выконаня придалелі. Которыя то подданыя за выданелі собе 
роты инъ фацие уряду присяглъ в тые слова, иж:

сонъ хмелю его мл. пана Люшъкосского, пана своего, возоо в лтбг 
чотыры, въ маетности его власноя приспособленого, не скупованого ани 
проданого, подводалія пана своего власними, а не наемными до Кгдаяска 
албо где бы сє спродати моглъ провадитъ.

К отор ую  я , у р я д , п р и сегу  м ен ов ан ого  п оддан ого  д о  книгъ  зап и сати  
казасш ы , абы ем у вера всю ды  д ан а  бы ла, соное ек съ тр ак тъ  под печатю  
к гр одск ую  володим е/7скою  вы далелі, и есть  вы дая.

Писанъ въ зажку Володимерскомъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 82 .— Арк. 477 зв .— 478. Оригінал.

№ 254

1647 р., червня 27. Володимир.— СВІДЧЕННЯ ВОЗНОГО 
ПРО ВРУЧЕННЯ ПОЗОВУ ЕЛЬЖ БЕТІ ФІРЛЕЄВІЙ БРОНЕВСЬКІЙ 

У СПРАВІ ЗА СКАРГОЮ БАЛТАЗАРА РАЄЦЬКОГО ПРО НЕЗАКОННУ 
КОНФІСКАЦІЮ ВОЛА В РАХУНОК МИТА ПІД ЧАС ПЕРЕГОНУ 

ЧЕРЕДИ ЧЕРЕЗ м. СВИРЖЕ НА ЯРМАРОК ДО ЛУКОВА

Року тисеча ш єстсот чоты/?десятъ сємого, мсца июня двадцать сємо- 
го дня

На врядє кгродсколі в заліку єго ко/?, мл. В олодимє/?сколі пєрєдо Ліною , 
Анъдреелі Абрамовичолі Бу/?чаколі, намєсниколі подстароства володимє/?- 
ского, и книгалія нинєяіньілія кгродскилія старостияскилія становши сочєвис- 
то, шляхетныя Миколая Бохъновския, возныя зєліския енералъ воє
водства Волыяского, для записаня до книг нинешныд: кгродскил: володиме/7- 
ски* явне и доброволне зознал, и ж:

соя р ок у  теп єр єш н єго  тисеча ш є с т с о т  чоты /?десятъ сєм ого , мсца / /  
ген ъ варя  д еся того  дн я  п озов ъ  на м ем ъбрам е зєлісколі лю белсколі, судови

1 Написано на місці витертого.
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Герб Київського воєводства. Герб Чернігівського воєводства.

Головному трибуналови коротшому Любєлскому до сужєня налєжачьш, 
авътеятичъныя, сод єн в жалобє урожоного єго м л. пана Балтазара з Раецъ 
Раецъкого, повода, по урожоную єе мл. панюю Гелжъбету Белецъкую, 
першого Еронимовою з Лановецъ Еловицъкую, старостиную холмъскую, 
а тепер второго малжєяства Миколаєвую з Дожбровици Фирлєєвую Бронєв- 
скую, подкомориную черниговскую, з бытностю и притожностю тєпєрєшнєго 
пана малжояка єє яко сопєкуна малжєяского позваную до прислуханя сє 
прєз позъваную всказаня на нєя вия правныя взглядож безъправъного 
и неслушного в способъ якогос мыта взятя вола, золотыя пя/пдєся/п полския 
коштуючого, кгды в року тисєча иіестсот чотырдесятъ шостож воловъ двєстє 
и килканадцатъ водлугъ атеотации и выконаного юрамєяту прєз пристава 
поводового в кгроде Володимерскож для зпроданя тыя воловъ до Лукова 
прєз мєстє^ко Свиржє, маєтносга єє мл. позваноє, спашноє в тоя маєтьности 
Свиржахъ содбивши, в мили сод Свиржовъ челядъ позваноє з росказаня єє 
мл. догонявши, уже на чужомъ кгруятє воловъниковъ потолкши, што ная- 
лепъшого вола взяти казала. Q што протєстация на єє мл. позваную в кгродє 
Холъмъскомъ заразож презъ слугу и пристава поводового учиненая до за- 
плачєяя теды вия правныя и привєрнєяя того волу совито албо ли теж за- 
плачєня за него такъсы, теж совито з винажя правными.

Q чож такъ тая протєстация, яко позовъ, до нєє выданьш, до которыя 
сє и тая рєляция ия тото реферуетъ, ширєя в собє мают. В местечъку Свир- 
жая в зажку таж будучож положивши и со положєню соного водлугь права 
с повияности своєє возновъское челяди зажковоя, на тот час таж будучоя, 
соповедивъши, тєрмия // за ниж перед судомъ Головныж трыбуналскиж ко- 
рояным, в Люблинє содправуючижсє, межи справажя коясєрватньїжя ко- 
рояныжя албо таж, гдє таковыж справож з права и сординации трибуналскоє 
до сужєня належати будетъ, сод положєня того позву наяпєрвия до сужєня 
припадаючия, ставитисє зложил и прєфикговал.

И просил помєнєньш возныя, абы тая єго рєляция до книг записана 
была.

Што сотрымалъ.
ЦДІА УРСР у м. Києві.=  Ф. 28,- оп. 1, спр. 83.=* Арк. 510=511. Оригінал.
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№ 255

1647 р., серпня 26. Конотоп.— ЗАЯВА БРОДСЬКОГО КУПЦЯ 
КОСТЯНТИНА ПЕРЕД КОНОТОПСЬКИМ ЗАМКОВИМ УРЯДОМ 

ПРО ЗАПОДІЯННЯ ЙОМУ ЗБИТКІВ У ТОРГОВИХ СПРАВАХ 
ВІД КУПЦІВ-ГРЕКІВ ПІД ЧАС ЇХНЬОГО СПІЛЬНОГО 

ПЕРЕБУВАННЯ В МОСКВІ

Wypis z xiąg zamkowych w Konotopie, anno 1647, 26 augusti
Przyszedszy do zamku Konotopskiego0, a na ten czas przede mną, // 

Stanisławem Sosnowskim, administratorem dóbr Siewierskich6 jaśniewiel- 
możnego je[go] mci I-pana kanclerza wielkiego koronnego-1 , stanąwszy oczy
wiście sławetny pan Constanty, miesczanin brodzki, wyszedszy z Moskwy 
protestował się na Dmitra Kuwide i na towarzysza jego Theodora Biree, isz:

przes nich szkodę wielką podjął w stolicy Moskiewskiej, to jest na tysiąc 
pięćset talerów twardych liquidowaną dla ich przyczyny, isz go wygnali z 
domu, w którym on stał.

Na co i attestatią pokazał, którą tamże w Moskwie otrzymał od jełgo] 
mci pana Jerzego Nicza, dworzanina jelgo] k[r]. mci i na ten czas posła 
Persiej, którą te attestatią dał sobie w zamku Konotopskim zapisać.

Działo się w Konotopie, idem, qui supra.
Stanislałus] Sosnowski, administrator dóbr Siewierskich jaśniewielmożnego 

jelgo] mci pana kanclerza wielkiego koronnego.
Loclus] sigilli.

ЦДІА УРСР у M. Львові.— Ф. 52, on. 2, cnp. 401.— C. 2609, 2610. Засвідчена копія.

П е р е к л а д

Випис із замкових книг у Конотопі, року 1647, 26 серпня.
Прийшовши до Конотопського замку0 і ставши особисто переді мною, 

теперішнім адміністратором Сіверських маєтків6 ясновельможного його 
милості пана великого коронного 1 канцлера 1 Станіславом Сосновським, 
славетний пан Костянтин, бродський міщанин, який приїхав з Москви, 
скаржився на Дмитра Кувиду та його товариша Федора Бирю6, що:

він зазнав через них великих збитків у Московській столиці, втратив
ши на тому, що вони вигнали його з дому, в якому зупинявся, 1500 твердих 
талерів.

Доводячи це, показав свідчення, дане йому там же, у Москві, королів
ським дворянином і тодішнім послом до Персії паном Єжи Ничем, пред’я
вивши його для запису в Конотопському замку.

Діялося в Конотопі тоді ж, як вище.
Станіслав Сосновський, адміністратор Сіверських маєтків ясновель

можного його милості пана великого коронного канцлера.
Місце печатки.

1 - і Єжи Оссолінського,



SUMMARY

The volume contains documents on the development of economic and trading relations 
in Volhynia and the Dnieper area (Nadniprianshchyna) from the fourteenth century to the 
first half of the seventeenth century. Drawn from the archival and microfilm collection of the 
Central State Historical Archives, the documents show the characteristics of the internal trade 
in the region and the interregional trading contacts with the Western Ukrainian lands (the 
Ruthenian palatinate and Podolia). Other documents deal with contacts with Polish and 
Belorussian cities, Wallachia, in particular in the context of Baltic trades, as well as with 
trade with Moldavia, Crimea, the Ottoman Empire and Russia.

The materiał of the volume reflects the process of the formation of an internal market 
on the base of strengthening of traditional exchange-trading contacts and the development 
of trade routes. The documents provide information on products imported and exported in 
external trade. The information on the system of measures and weights, monetary exchange, 
and functions of market and trade network will assist in the study of social-economic deve
lopment in Ukrainę.

The vast majority of documents in the volume are published for the first time. The texts 
of documents published earlier were corrected with the original manuscripts if they are extant. 
The volume contains commentaries and indexes.

RESUME

Dans ce recueil, sur la base de la recherche du complexe fondamental de sources conser- 
vees principalement dans les fonds et les collections de microfilms des Archives centrales his- 
toriques d*Etat de la R.S.S. d’Ukraine a Kiev, sont inclus les documents les plus significatifs 
qui refletent le developpement des relations commerciales et economiques en Volynie et en 
Nadniprianshchyna depuis le XIV jusqu’a la premiere moitie du XVII siecle, demontrent les 
particulantes du commerce interieur regional et des relations commerciales avec les terres de 
PUkraine Occidentale u la Podolie. Sont representes aussi des documents sur des relations du 
commerce exterieur avec des villes bielorusses et polonaises dans le large contexte du com
merce balte en particulier, аѵес Г Etat de Russie, les principautes moldaves, la Crimee, la 
Turquie. Les materiaux de ce recueil demontrent le processus de la formation du marche 
interieur grace a la stabilisation des contacts tradionnels de commerce et d’echange et du 
developpement du reseau de voies commerciales, inventorient la nomenclature des marchan- 
dises importees et exportees dans le cadre du systeme de commerce exterieur. Les renseigne- 
ments sur le systeme de mesures et de poids, de change, de changements du reseau de foires 
et des jours de commerce peuvent favoriser considerablement les recherches sur le develop
pement social et economique des terres ukrainiennes au XIV—XVII siecle.

La majorite absolue des documentes inclus sont publies pour la premiere foi. Les textes 
des documents publies auparavant sont collationnes si les originaux ont ete conserves* Le 
recueil est muni des commenta ires et d’un systeme des index.
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КОМЕНТАРІ

№  З

а На думку М. С. Грушевського, титулатура, і особливо згадка про консулів і рай- 
ців, дає підстави припускати, що у Володимирі існувала міська організація німецького 
типу або колонія. Ще з XIII ст. на Волині і Галичині широко практикувалось заохо
чення німецьких колоністів до заселення міст, що особливо постраждали під час спустош
ливих монголо-татарських походів. Ці заходи повинні були стимулювати відродження еко
номічного життя і сприяти налагодженню більш тісних торгових зв’язків між Сходом 
і Заходом (Грушевський М. С. Історія України-Руси.— Львів, 1905.— Т. 5.— С. 224—225; 
К. ; Львів, 1907.— Т. 6.— С. 28, 29).

6 Ругії — мешканці північнонімецького о-ва Рюген на Балтійському морі (нині округ 
Росток НДР), який економічно тяжів до Штральзунда, німецького міста на узбережжі 
Балтійського моря навпроти Рюгена. У другій половині XIII ст. Штральзунд увійшов до> 
торговельного союзу міст, відомого з 1356 р. під назвою Німецької Ганзи.

№ 8

а Право складу — один із заходів регламентації торгівлі в епоху розвинутого феода
лізму. Вимагало, щоб купці зупинялись у складських містах і протягом певного часу, 
різного для кожного складського міста — 3, 7, 10 або й більше днів, продавали там оп
том свої товари місцевим купцям і шляхті, після чого могли рушати далі. З правом складу 
пов’язаний дорожний примус — зобов’язання купців транспортувати товари певними 
шляхами, що вели через складські міста. Дорожний примус полегшував контроль над 
торгівлею і забезпечував збирання державних торговельних мит. Праву складу підлягали 
не лише іноземні, а й вітчизняні іногородні купці (порівн. сеймову конституцію «Про 
склади і старі дороги» 1565 р.: Volumina legum.— Petersburg, 1859.— Vol. 2.— P. 48, 56).

6 Це перша відома згадка про дію права складу на Волині. У пізніших джерелах 
зазначається, що за Казимира IV (1440— 1492) на території України, що входила до скла
ду Великого князівства Литовського, було два складських міста для «заморських» купців — 
Київ і Великий Луцьк (порівн. з док. N° 26). Володимир як складське місто тут не зга
дується. У пізніших регламентаційних актах право складу для Луцька підтверджується 
листом Сигізмунда Августа від 28 березня 1558 р. як здавна надане (опубл.: Архив ЮЗР.— 
Киев, 1869.— Ч. 5.— Т. 1.— С. 24), хоча у перших магдебурзьких привілеях 1497 і 1498 рр. 
згадки про нього немає. Щодо Києва, то перша пряма вказівка на існування київських 
складів відноситься аж до 1618 р., хоча сам гостинний двір на міському ринку, де від
бувалися торгові операції, пов’язані з правом складу, згадується в урядових листах, 
починаючи з 1555 р. (Каталог документів з історії Києва XV—XIX ст.— К., 1982.— 
N° 38, 125).

№  10

а Червець — фарба, відома ще під назвами «кармін» або «кошеніль». Вироблялася 
в Індії. Вживалася для фарбування тканин у багряно-червоний («червчатий»), пурпуровий, 
скарлатний кольори.

№ 12

а Свидригайло (1355—1452) — великий князь литовський (1430—1432). Після зміщен
ня з престолу був визнаний довічним удільним володарем відродженого Волинського 
князівства, до складу якого входили Волинь і Східне Поділля (Брацлавщина). Столицею 
володінь Свидригайла був Луцьк.
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а На території, яку Контаріні називає Нижньою Руссю, він згадує два населених 
пункти — Луцьк і Житомир. «Нижня Русь» протиставляється «Верхній Русі», яка відпо
відає приблизно північно-східному регіону Великого Московського князівства (Барбаро 
и Контарини о России : К истории итало-русских связей в XV в./ Подг. Е. Ч. Скржинской.— 
Л., 1971.— С. 235).

6 Див. примітку в до док. № 17.
№ 15

а Йдеться про грабіжницький напад кримської орди на чолі з Менглі-Гіреєм влітку 
1482 р. на Київську землю, під час якого був штурмом узятий Київський замок, а місто 
розграбоване й спалене. Велика кількість жителів потрапила у полон.

6 Промита — конфіскація контрабанди або товару, провезеного з порушенням норм 
сплати мита. Частина промити, половина або три чверті, йшла на користь державної 
скарбниці, решта — на користь митників і феодала-землевласника, у чиїх володіннях 
були заарештовані товари.

6 На знак того, що з товару сплачене мито, митник прикладав до нього спеціальну 
печатку. Публікований лист спрямований проти втручання київського воєводи у збирання 
державного мита.

№ 16
а Прибутки з путивльського мита не були стабільними. Так, 1490 р. його оренда на 

наступні три роки передається київським міщанам Мевораху, Ізраелю та слуцькому мі
щанину Авраму за 1000 кіп грошів і 50 літрів адамашки, 1510 р.— Федору Новокре
щеному і його зятю за 800 кіп, а 1513 р.— Федору, Івану і Петру Новокрещеним — за 
900 кіп (ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. 1, спр. 4.— Арк. 37—37 зв.; Спр. 6.— Арк. 335, 
336). Порівн. з док. № 31.

№ 17
а Йдеться про київського удільного князя Симеона Олельковича (1455—1470) та 

його матір — княгиню Анастасію Василівну, дружину київського князя Олелька Воло
димировича, дочку великого князя московського Василя III Івановича, яка під кінець 
життя постриглася в черниці; померла 1470 р. (Wolff J.  Kniaziowie litewsko-ruscy od końca 
czternastego wieku.— Warszawa, 1895.— S. 327—329).

6 Йдеться про київського воєводу 1480—1482 рр. Івана Ходкевича, захопленого у по
лон татарами під час нападу Менглі-Гірея влітку 1482 р. на Київ; помер в Орді 1483 р. 
(Wolff J . Senatorowie і dignitarze Wielkiego księstwa Litewskiego 1386—1795.— Kraków, 
1885.— S. 19).

6 Йдеться про першого київського воєводу 1471—1480 рр. Мартіна Гаштольда, при
значеного сюди великокнязівським урядом після ліквідації Київського удільного князів
ства (Wolff J.  Senatorowie...— S. 19).

2 Йдеться про великокнязівського намісника у Чернігові перед 1488 р. Я на [Завишу?] 
(Kuczyński S. М. Ziemie czernihowo-siewierskie pod rządami Litwy.— Warszawa, 1936.— 
S. 346).

d Кн. Семен Іванович Шем’ячич тримав в уділі Н. Сіверський близько 1485— 1500 рр. 
(Wolff J. Kniaziowie... S. 519).

№ 18
а Ком’яга — найпоширеніший тип сплавного судна без щогл, прямокутної форми, 

неглибокої посадки, завдовжки від 17 до 24 м, завширшки до 10 м; обслуговувалася 7— 
12 веслярами. Вантажопідйомність — від ЗО до 70 т. Будувалися ком’яги з дерев’яних на
півфабрикатів «дерева ком’яжного», масові промислові заготовки якого здійснювалися в 
лісах поблизу сплавних рік і річкових портів (порівн. з док. N° 58, 156 та ін.).

№ 20
а Митним коморам окремих регіонів підпорядковувалася значна кількість прикомор- 

ків — митниць, розташованих на проміжних пунктах найбільш жвавих торгових шляхів. 
Так, на Волині діяли Луцька, Володимирська, Ковельська і Кременецька митні комори, 
до яких «прислухали» у різний час прикоморки в містах Дубно, Горохові, Дубровиці, 
Корці, Перемилї, Заславі, Літовижі, Берестечку, Жабчому, Турійську тощо (порівн. 
з док. № 55, 147). До Київської митної комори належали Вишгородський, Житомирський 
і певний час Таванський і Звягольський прикоморки. Встановлення державних митних 
прикоморків у приватновласницьких поселеннях зменшувало прибутки шляхти від стяг
нення приватних мит і тому супроводжувалося, як правило, впертим опором з боку земле
власників (порівн. з прим, б до док. № 91).

а Див, прим, б до док. № 8.

№ 13

№ 26

3 4 3



№ 28
а Вага, важниця — міські контрольні ваги, у переносному значенні — приміщення, 

в якому зважувалися товари, що продавалися на вагу. Зважування супроводив особливий 
митний збір — вагове. Спершу вагове належало до мит державної скарбниці, що видно і 
з цього документа, а з часом у багатьох містах переходить у відання магістратів і стає од
нією з статей міських прибутків. Так, у Києві важниця мала бути передана замковими 
владами магістратові, очевидно, 1516 р. із затвердженням за містом повного магдебур
зького права, хоча фактичної передачі міщанам вдалося добитися лише після спеціального 
урядового розпорядження {Каталог документів з історії Києва XV—XIX ст.— К-, 1982.— 
№ 36.— С. 161, 162). Традиційно частина вагового (наприклад, зібраного щодесятого 
тижня), могла йти на користь котроїсь із міських церков чи монастирів.

6 Коливання розміру прибутків від зборів мита у Луцьку простежується в ряді ін
ших документів, що стосуються митної оренди. Так, 1487 р. луцькі митні збори були 
передані в оренду Шахну Печоховичу і Сенькові Момотливому на три роки за 1512,5 кіп 
на рік; 1501 р.— Лерину Герешу за 2000 кіп грошів; 1505 р. йому ж — за 2266 кіп і 
40 грошів (ЦДАДА СРСР .— Ф. 389, оп. 1, спр. 4.— Арк. 49—49 зв.; спр. 6.— Арк. 359— 
360). Порівн. також з док.— № 34, 37, 40.

№ 29

а 1501 р. прибуток з Київської митниці становив за два попередніх роки 1627 кіп 
і 8 грошів, що були передані до великокнязівської скарбниці тодішнім митником Мико- 
лаєм Фражином ( ЦДАДА СРСР .— Ф. 389, оп. 1, спр. 6.— Арк. 527). Порівн. з док. 
№ 32, 36.

№  31

а Йдеться про великокнязівського намісника в Путивлі 1495—1500 рр. кн. Богдана 
Федоровича Глинського; взятий у полон при здобутті Путивля московськими воєводами 
1500 р., помер у Москві 1512 р. (Клепацкий П. Г. Очерки по истории Киевской земли в 
XVI в .— Одесса, 1912.— С. 289).

№  36

а 11 квітня цього ж року Шамаку Даниловичу за дозволеним листом Сигізмунда І 
було передане в оренду строком на два роки і київське «оргишове» (караванне) мито за 
1400 кіп (ЦДАДА СРСР.—  Ф. 389, оп. 1, спр. 8.— Арк. 118 зв.).

№ 37

а Шамак Данилович і Нисан Козка не дотримали передбаченої контрактом дворічної 
оренди, оскільки 29 лютого 1508 р. луцьке мито передається вже краківському бурмистро
ві Яну Бонарю на чергових два роки за 1600 кіп грошів (ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. 1, 
спр. 8.— Арк. 116, 117).

№  43

а Сплата мита «на обі руки» — сплата проїзного мита на торг і назад.

№  45

а Головне мито— державне зовнішньоторговельне мито. Стягалося на державних 
митницях незалежно від їхнього розташування — у прикордонних містах або на внутріш
ніх землях держави — на знак в’їзду на її територію і виїзду з неї.

6 Йдеться про мито за продаж солі, «которое там у Городку зстародавна перед тьш 
было и тепер есть», яке стягалося з проїжджих купців крім нововстановленого «головного 
мита» (порівн. лист королеви Бони від 3 жовтня 1532 р. на звільнення луцьких міщан 
від сплати у Давид-Городку головного мита, але із зобов’язанням не ухилятися від «ста
рого мита» (Довнар-Запольский М . Государственное хозяйство Великого княжества Литов- 
ского при Ягеллонах.— Киев, 1901.— Т. 1.— Приложение 4.— С. 48—49).

№  47

а Помірне — торговельний податок з товару, що вимірювався мірами об’єму. Стя
гався звичайно з кожної міри, а інколи — і з пакунку, наприклад, з лантуха хмелю. Ре
гіональні назви помірного, згадувані в документах збірника: поколодне — митний збір 
від колоди збіжжя, корчовщина — від корчика збіжжя.

6 Мостове — проїзне мито, збирання якого виправдовувалося необхідністю утри
мання і періодичного ремонту мостів. З солеників збиралося не лише грішми, а й сіллю,
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№ 51

а Маєток Петра Кірдея Сінне (нині село Гощанського р-ну Ровенської обл.) був роз
ташований на одній із жвавих доріг, що виводили на магістральний шлях — гостинець з 
Києва на Волинь (через Корець, Дорогобуж, Ровно, Жуків, Олику і далі до Луцька). 
У неврожайні роки міграція населення, в першу чергу з Київського і Волинського По
лісся, у центральні регіони Волині була звичайним явищем. Для порівняння можна на
вести факти масових виходів (до 70—80 % населення) «на покорм» 1571 р. жителів Олев- 
ської (Овруцький пов. Київського воєв.) та Несухоїзької волостей (Володимирський пов. 
Волинського воєв.) (ЦДІ Л УРСР у м. Києві.— Ф. 44, оп. 1, спр. 1.— Арк, 67—93 зв.. 
549—555).

№ 53

а Житомирський замок розташовувався на магістральному шляху з Києва на Волинь, 
який йшов через Білогородку і Брусилів. Звідси Київський шлях розгалужувався і пряму
вав на захід у двох напрямках: через Чуднів, Романів, Полонне, Острог (південний ва
ріант) та через Звяголь, Корець, Дорогобуж, Ровно (північний варіант). З метою уник
нення сплати митних поборів у Житомирі купці вже в першій половині XVI ст. починають 
широко користуватися об’їзною дорогою на Волинь — через Білу Церкву, Паволоч, 
Вчорайше, Бердичів, згадане в документі с. Слободище (нині село Бердичівського р-ну); 
далі на Волинь їхали «південним варіантом» Київського шляху.

№ 54

а Санчарівський (Санжарівський) перевіз на р. Ворсклі розташовувався на відгалу
женні Муравського шляху, яке перетинало верхів’я р. Орелі і далі прямувало на північний 
захід вздовж Дніпра до Переяслава (порівн. з смт Нові Санжари Полтавської обл.). 
У с. Стайках був перевіз, який виводив шлях на правий берег Дніпра. На лівому березі 
існувало кілька контрабандних доріг до Путивля. Вони йшли від Дніпра на північний схід 
вододілами річок Сули і Хорола, Хорола і Псла, Псла і Ворскли. Санчарівський перевіз 
обслуговував останній шлях, з ’єднуючи його з основним напрямком Муравського шляху.

6 Таванський перевіз на Дніпрі функціонував як переправа на купецькому шляху 
з Криму і Приазов’я на правобережне Придніпров’я з давньоруських часів. Значення його 
як важливого пункту на торговельному шляху між південно-західними руськими землями 
і Кримом особливо пожвавилося після походів Вітовта у Північне Причорномор’я в кінці 
XIV ст. На перевозі тоді почала діяти державна митниця (пізніше — прикоморок Київ
ської митної комори), пам’яткою якої довго була так звана Вітовтова баня, що служила 
оборонною спорудою.

№ 55

а 1531 р. луцькі і володимирські митні збори передавалися в оренду Радимолу Мошеє- 
вичу і Михелевичу на три роки за 3600 кіп і 333 червоних золотих (Źródła dziejowe / 
Wyd A. Jabłonowski.— Т. 6 : Rewizja zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI w.— Warsza
wa, 1874.— S. 151).

6 Старе мито — традиційне торговельне мито. З 20-х років XVI ст. вводиться так зване 
новопідвищене мито, що підносило тарифні ставки на окремі товари і охоплювало ті з них, 
що раніше продавалися безмитно. У середині XVI ст. обидва митні тарифи зливаються; 
1561 р. в умовах Лівонської війни, яка вимагала великих коштів, митні ставки знову під
вищуються, внаслідок чого встановлюється нове «новопідвищене мито» (див. прим, а до 
док. № 76). Ухвалою Берестейського сейму 1566 р. тарифи на частину товарів підвищуються 
ще раз, підтверджуючись митною уставою 1569 р. і потвердною уставою нового короля Сте
фана Баторія 1576 р. (Довнар-Запольский М. Указ. соч.— Т. 1.— Приложение 4.— С. 65— 
70). Сама устава 1569 р. як вихідний пункт багатьох наступних митних тарифів відома за 
таксами, виданими з великокнязівської канцелярії для Підляської і Ковенської митниць 
(ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, оп. 1, спр. 36.— Арк. 481; спр. 567.— Арк. 37—39 зв.), а також 
для митників Волинської землі (док. № 100, 109). Митний тариф 1569 р. став також основою 
ряду поборових універсалів 1569, 1577 та ін. років (1Volumina legum.— Vol. 2.—
Р. 102—106, 176—181).

в Ціха, цеха — клеймо, що ставилося митниками на спаковані товари на знак сплати 
мита. Кожна митниця мала особливу печатку з власницьким знаком орендаря митних збо
рів або гербом справні мит.

№ 56

а Див. прим, а до док. № 54.
6 Див. прим, б до док. № 54.
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№ 57

а До адміністративної реформи, проведеної у Великому князівстві Литовському у 
1565—1566 рр., А^озир входив до складу Київського воєводства, утвореного з 1471 р.; згід
но з новим адміністративно-територіальним поділом, Мозирський повіт відійшов до Мін
ського воєводства.

6 Йдеться про привілей Сигізмунда Августа від 29 грудня 1552 р. (Опубл. у складі 
потвердного привілею Стефана Баторія від 26 жовтня 1576 р.: Архив Ю ЗР.— Киев, 1869.— 
Ч. 5.— Т. 1.— С. 22).

6 Враховуючи протилежний напрямок транспортування солі, подаємо цю дорогу у 
такій послідовності населених пунктів: Горохів — Свинюхи — Локачі — Уймиця — Свой- 
чів — Пінський Міст — Турійськ — Ружин — Ковель або Уймиця — Оздютичі — Осек- 
рів — Свинарин — Купечів — Озеряни — Ковель.

№ 58

а Устилуг — портове містечко на Західному Бузі, через яке з кінця XV ст. вивози
лася основна маса експортних товарів з України на європейський ринок. Частина товарних 
складів — шпихлірів — в Устилузі становила приватну власність купців і феодалів, екс
портерів зерна, продуктів лісопереробних промислів та інших товарів з різних земель Ук
раїни. Частина з них здавалася в оренду.

№ 59

а Безмитні листи — урядові привілеї населенню деяких міст та феодальних маетно
стей, окремим особам чи цілим корпораціям на безмитну торгівлю на певних територіях 
держави. Давалися в зв’язку з стихійними лихами, війнами і ворожими нашестями. На
приклад, наприкінці 50-х — на початку 60-х років XVI ст. жителі ряду південноукраїн
ських міст (Канева, Черкас, Вінниці, Брацлава, Білої Церкви) одержали торговельні приві
леї у зв’язку з почастішанням нападів ординців. Для феодалів безмитні листи становили 
одну з соціальних пільг. При встановленні «новоподвишоних» мит безмитні листи втрачали 
силу за винятком шляхетських привілеїв на вивіз товарів, що становили продукти їхнього 
власного господарства, і ввіз «речей шляхетських» для власного вжитку. Практика зби
рання проїжджих мит на приватних землях звичайно зводила привілеї, надавані безмит
ними листами, нанівець.

6 Ідентичні листи канівським і вінницьким міщанам див.: ЦДАДА СРСР .— Ф. 389, 
оп. 1, спр. 37.— Арк. 238 зв.— 239 зв.

№ 67

а За життя кн. Олександр Сангушко не встиг розрахуватися з кн. Марією Гол шпан
ською; не виконали зобов’язань і спадкоємці кн. Олександра — син Лев Олександрович 
і онук Григорій Львович. Відтак Гольшанська уступає право на стягнення боргу з Сан- 
гушків своєму служебнику Ждану Мироновичу, подавши для запису до луцьких земських 
книг 6 жовтня 1585 р. відповідну заяву. У ній згадується, зокрема, ціна жита в Гданську 
на час складання контракту: 1 лашт — по 25 золотих; 1000 мац Володимирської міри, ви
везених Гольшанською, дорівнювали, як вказано в документі, 44,5 лаштам ЩДІ А УРСР 
у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 19.— Арк. 669—673 зв.).

№ 76

а Лист, що публікується, пов’язаний із запровадженням «нового мита» 1561 р., при
значеного на покриття військових видатків в умовах Лівонської війни. Сам універсал від 
7 грудня 1561 р. з оголошенням тарифних ставок «нового мита» опубл.: Довнар-3 апольский М . 
Указ. соч.— Т. 1.— Приложение 4.— С. 53—59.

№ 77

а Смальцюгу або «попіл смальцований» отримували після перепалення вже заготов
леної золи (фальби) у спеціальних печах — гартах, що входили до виробничого комплексу 
поташної буди. У гартах виварювали також поташ — калієву сіль вугільної кислоти, білу 
порошкоподібну речовину з властивостями лугу. Поташ отримували, вилуговуючи золу 
водою. Далі у залізних сковородах і котлах луг нагрівали до певної температури і випа
рювали з нього воду. Органічні речовини при цьому вигоряли, і поташ отримував білий 
колір, що дозволяло застосовувати його при відбілюванні і фарбуванні тканин, у милова
рінні, виробництві скла тощо.
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№ 82

а Як свідчить скарга С. Туровського, заявлена 28 лютого цього ж року Луцькому 
замковому уряду, крім возів з товарами митники захопили у Плескача і гроші, отримані 
від гданських купців за попіл, поставлений Ольбрахтом Лаським, а саме: 5000 червоних 
золотих, 4000 талярів і 1500 золотих (ЦДІ А УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 7.— 
Арк. 41—41 зв.).

№ 91
а Див. прим, б до док. № 55.
6 Встановлення- державних митних прикоморків у приватновласницьких поселеннях 

завжди зустрічало опір власників. Відмову, аналогічну згаданій тут, зафіксував Михайло 
Дубницький і в м. Острозі, належному на той час сєрадзькому воєводі Ольбрахту Ласько- 
му {ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, on. 1, спр. 9.— Арк. 49—49 зв.). 1568 р. була здійс
нена безуспішна спроба запровадити прикоморки у містах Порицьку, Літовижі, Локачах 
і Турійську. Кн. Януш Порицький, власник м. Порицька, поставив вимогу сплачувати 
йому половину промити, а кн. Олександр Чорторийський, власник м. Літовижа, вигнав 
уповноважених, погрожуючи їм києм і заявляючи: «Я в именю своєм в Литовижу и ніг
де в именях своих... прикоморки ставити не допущу» (Там же.— Ф. 28, оп. 1, спр. 3.— 
Арк. 63 зв.— 65).

в Локаційний привілей Сигізмунда-Августа київському воєводі кн. Костянтину 
Острозькому на заснування міста на грунті с. Коліщинець у Кременецькому пов. був ви
даний 26 березня 1561 р. (опубл.: Пероговский В. Отрывок из истории города Староконстан- 
тинова // Волынские епархиальные ведомости.— 1881.— № 3.— С. 65—66; Теодорович Н. И. 
Волынь в описаннях городов, местечек и сел в церковно-историческом, археологической 
и других отношениях.— Почаев, 1899.— Т. 4 : Староконстантиновский уезд.— С. 6—8). 
Того ж дня кн. Острозький отримав магдебурзький привілей новозаснованому місту (Во
лынские епархиальные ведомости.— 1881.— № 3.— С. 67—68; — 1870.— № 17.— С. 588— 
590; Теодорович Н. И. Указ. соч.— С. 9—11). В історіографії існує помилкове твердження 
про заснування цього міста близько 1525 р. Костянтином Івановичем Острозьким (Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego.— Warszawa, 1883.— T. 4.— S. 363), але на той час маєт
ком Коліщинцями володіли волинські зем’яни Лабунські. Нове місто, засноване на пере
хресті торгових шляхів в регіоні з жвавим економічним життям, почало швидко зростати: 
за даними поборового реєстру 1583 р. у ньому нараховувалося 413 будинків, 218 міських 
півланків, 132 городи; населення міста становило понад 2000 мешканців (Źródła dziejowe/ 
Przez A. Jabłonowskiego.— Warszawa, 1889.— T. 19.— S. 43; Баранович О. Панське місто 
за часів Польської держави (Старий Костянтинів).— К., 1928.— С. 11). У середині XVII ст. 
за містом усталилася назва Старокостянтинів (нині рц Хмельницької обл.), на відміну від 
заснованого близько 1600 р. Нового Костянтинова (нині с. Ново Костянтинів Летичівсько- 
го р-ну Хмельницької обл.).

Чорний шлях проходив південніше Костянтинова, вододілом річок Ікви, Бужка 
і Случі.

№ 92

а Митна тарифна ставка на камінь лою становила на цей час 2,5 гроша, а на камінь 
воску — 24 гроша (Довнар-Запольский М . Указ. соч.— Т. 1.— Приложение 4.— С. 508).

№ 100

а Див. прим, а до док. № 55.

№  102

а Див. прим, а до док. № 59.

№  103

а Крім названої тут, Даніель Шмойлович переправляв з Києва другу партію товарів 
(ведмежі й оленячі хутра та віск), яку фурмани, найняті у Корці, везли контрабандною 
дорогою через с. Городелець в об’їзд Ковельської митниці (ЦДІА УРСР у м. Києві.— 
Ф. 28, оп. 1, спр. 4.— Арк. 213 зв.— 214 зв.).

№  106

а Цій скарзі передує зустрічна заява урядників Володимирського магістрату від 
29 червня про опір, вчинений нецеховими різниками міським службам. Скаржачись на 
партачів, райці заявляють, що ті «міста вживають и тим ся ремеслом обыходят, до цеху 
пристат и жадное повинности цеховое чинити и до скриньки на плат цеховый складати не 
хочут...» (ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 4.— Арк. 154 зв.— 155 зв.).
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№ 109

а Ця ж митна устава була розголошена повторно в Луцьку 1596 і у Володимирі 1614 р. 
(ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 47.— Арк. 178 зв.— 180 зв.; ф. 28, оп. 1, 
спр. 46.— Арк. 638—639 зв.). Про характер самих устав див. прим, а до док. № 55.

№ 111

а Боротьба шляхти Великого князівства Литовського за право безмитної торгівлі, 
яка у вигляді окремих, переважно князівських імунітетів (порівн. з док. № 44) просте
жується, починаючи з XV ст., була розпочата у період між Першим і Другим Литовськими 
Статутами (1529—1566 рр.). 1551 р. на Віленському сеймі на вимогу шляхти про надання 
права безмитного перевозу для продажу «речей власних князівських і панських і зем’ян- 
ських», очевидно, спираючись на привілей подібного ж змісту для коронної шляхти, вида
ний 1550 р. (Volumina legum.— Vol. 2.— Р. 6), Сигізмунд Август оголошує привілей, 
що дозволяє безмитне вивезення за кордон «лісових товарів», виготовлених у шляхетських 
власних маєтках (Акты, относящиеся к истории Западной России.— Спб., 1851.— Т. З : 
1544—1588.— С. 29). 1554 р. піддані волинської шляхти були звільнені від сплати торго
вого мита за продаж зерна (Там же.— С. 24). Нарешті, 1559 р. ухвалою сейму шляхта 
при умові складання присяги звільнялася від сплати мит за вивезення на продаж продук
тів власного виробництва. Ця постанова сейму увійшла до складу основних законів держави 
і закріплена у Другому Литовському Статуті, розділ 2, артикул 26 (Статут Великого 
князства Литовского 1566 года/ / Временник Московского общества истории и древ
ностей российских.— 1855.— Кн. 23.— С. 28—29).

№ 112

а Йдеться про Лівонську війну 1558—1583 рр. між Росією, Лівонським орденом, 
Швецією, Польщею і Великим князівством Литовським за прибалтійські землі.

№ 114

а 1569 р. Вінцент Турок уклав контракт з володимирським купцем Левком Волохом 
на поставку партії лою і шкір, але у призначений для розрахунку час теж відмовився від 
замовленого товару (ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 4.— Арк. 255 зв., 256).

№ 122

а «П’ятигорцями», або «п’ятигорськими черкесами» і в той час, і пізніше називали 
кабардинців. Тут йдеться про жовнірів п’ятигорської корогви, одягнутих і озброєних по- 
кабардинськи. Особовий склад корогви був переважно місцевим. Жовніри-п’ятигорці зна
ходились у Полонному на військовому постої.

№ 125

а Йдеться про один з найбільших татарських нападів на Україну у XVI ст., коли 
наприкінці серпня 1575 р. 80-тисячне військо ординців почало наступ трьома загонами 
вздовж Дніпра. Після втрат у бою з передовим козацьким загоном татари відступили, що 
створило враження, ніби ворог взагалі відійшов. Козацьке і шляхетське війська розійшли
ся. Але 8 вересня ординці раптово переправилися через Дністер і вдерлися на Поділля. 
З табору під м. Синявоюїхні загони розійшлися в різні боки по Поділлю і Волині. За свід
ченням польського хроніста Йоахіма Бєльського, крім убитих, було захоплено в неволю 
понад 55 тис. чоловік, вивезено 150 тис. коней, 500 тис. голів рогатої худоби, 200 тис. овець 
та ін. Основну вину за трагічні події осені 1575 р. хроніст покладає на волоського воєводу 
Петра, який погодився пропустити татарське військо через свої землі (ординці на По
ділля йшли Волоським шляхом, що пролягав вододілом Прута і Дністра). Слід зазначити, 
що в середині — другій половині 70-х років XVI ст. значно активізувалися козацькі по
ходи на південь, під час яких козацькі війська завдавали ординцям і туркам відчутних 
ударів. Факт широкої участі козацтва в боротьбі з татаро-турецькою агресією, зокрема 
влітку-восени 1575 р., свідчить про те, що воно вже тоді становило серйозну військову силу 
(Дзира Я . /- Татаро-турецькі напади на Україну X III—XVI ст. за хроніками Бєльських 
та Стрийковського/ / Укр. іст.-географіч. зб.— К., 1971.— В ип.Л .— С. 99—100).

6 Тобто на південь від Кременця. З Кам’янця до Кременця купці могли їхати двома 
шляхами. Один пролягав на північ через Тернопіль і Вишнівець. Інший йшов на північний 
схід до Шаравки, там з ’єднувався з Кучманським шляхом; останній через Чорний Острів 
також виводив до Вишневця.
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№ 126

а Таблиця складена на підставі реєстраційних записів у книгах митниці м. Влоцлаве- 
ка, одного з найважливіших портів у системі віслянської торгівлі, розташованого на л і
вому березі р. Вісли на межі Куявії і Великої Польщі. Влоцлавецькі митні книги опрацьо
вані за їх виданням: Regestra thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI / Wyd. St. Kutr
zeba i Fr. Duda.— Kraków, 1915. У таблиці ми подаємо тільки прізвища феодалів-експорте- 
рів, опускаючи згадки про їхніх слуг, що супроводжували зафіксований у митній книзі 
товар і складали присяги від імені своїх панів.

6 Королева Бона — дружина короля Сигізмунда І Бона Сфорца (1493— 1557). 1543 р- 
виміняла Ковельську волость з прилеглими селами у її колишнього власника кн. Ва" 
сил я Михайловича Сангушка. Під назвою Ковельського староства це землеволодіння після 
смерті Бони у 1560 р. передане в заставу Тарлу, а з 1564 р. надане кн. Андрію Курбському.

6 Фронц Хвальчевський — староста Ковельського староства, ймовірно, з 1546 р.» 
як згадується далі у цій же таблиці. 1545 р. старостою ще був Богдан Михайлович Се
машко (Stecki Т. J. Z boru і stepu: Obrazy i pamiątki.— Kraków, 1888.— S. 285).

2 Тут і далі присутні в записах митної книги пояснення додаються до імені експор
тера лише в тому випадку, коли його головні маєтки знаходилися не на території Волині.

№  133

и 13 листопада цього року універсал був оголошений у м. Володимирі війтом Михай
лом Дубницьким перед писарями соляних справців, райцями і «посольством міщани 
міста Володимирського». Після чого возному було наказано «обволати» на ринку рішення 
про запровадження у місті соляного складу та про розміри і порядок стягнення мита з 
торговців сіллю (ЦДІА УРСР ум . Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 12.— Арк. 454 зв.— 455).

° Соляний склад у Кременці був запроваджений привілеєм Сигізмунда Августа від 
10 липня 1568 р. (ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 51.— Арк. 187, 188).

№  135

а Данило Лаврінович, як свідчить попередня заява у цій же справі, виїхав у торгову 
поїздку не сам, а ще з двома ковельськими купцями — Дмитром Пашковичем і Куцем 
Жуковичем, які теж прямували «до землі Волоської», складаючи традиційну купецьку 
валку середніх розмірів на 9-10 возів (ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 13.— 
Арк. 154—154 зв.).

№  136

а Шкута (нім. Schute) — барка, річкове плоскодонне судно для перевезення зерна 
та інших товарів завдовжки 15, завширшки близько 6 м. Вантажопідйомність — 350— 
450 бочок, або біля 100 т. Обслуговувалось 15—20 веслярами.

№  139

а Привілеєм Сигізмунда Августа від 12 жовтня 1570 р. за володимирськими міщанами 
затверджувалося право на проведення трьох щорічних ярмарків, звільнених як від голов
ного, так і від дерев’яного, возного та торгового замкових мит. Ярмарки дозволялося про
водити у перший тиждень Великого Посту, на Трійцю, удень св. Матфея-апостола (21 ве
ресня) ( ЦДАДА СРСР.— Ф. 389, on. 1, спр. 192.— Арк. 36—42); опубл. в складі по
твердного привілею Владислава IV від 10 березня 1633 р. (Архив Ю ЗР .— Киев, 1869.—• 
Ч. 5.— Т. 1.— С. 144— 145).

№ 142
а Берестейська митниця — одна з найдавніших на пограниччі підлясько-волинських 

земель (порівн. з док. № 4). З кінця XV ст. виступає як головна митна комора підля- 
ських мит нарівні з Бєльською і Городенською, підпорядковуючи собі митні прикоморки 
в Дорогичині, Цеханові і Лосичах (порівн. з док. № 43). Згідно з орендними митними 
листами 1489— 1492 рр., берестейське мито давало великокнязівській скарбниці другу піс
ля луцького по величині суму прибутків з торговельного обігу на білоруських, українських 
і підляських землях: 1100 кіп грошів у Бересті проти 2100 кіп у Луцьку (Довнар- 
Запольский М. Указ. соч.— Т. 1.— Приложение 4.— С. 559). З 1547 р. у Бересті була 
встановлена митна комора для контролю за вивозом «лісових товарів», що сплавлялися по 
Західному Бугу — основній водній артерії, яка вела через Віслу до Гданська; 1561 р. 
тут же було створено урядовий соляний склад (Там же.— С. 485). Занепад Берестя як 
митного центру наступає після 1624 р., коли згідно з поборовим універсалом, ухваленим 
на Варшавському вальному сеймі, водні побори у Бересті скасовувалися і переносилися на
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Віслу (Volumina legum.— Vol. 3.— P. 232). Таким чином, митні прибутки від українського 
і білоруського експорту мали надходити безпосередньо до королівської скарбниці.

6 Йдеться про південну частину Кременецького пов. (Кузьминську, Костянтинівську, 
Красилівську, Любартівську та інші волості), яка в документах XVI—XVII ст. часто 
називалася «Поділлям», «Подільським краєм», «подільськими маєтками». Значно рідше ця 
назва вживалася стосовно території Східного Поділля — Брацлавського воєводства, що 
утворилося 1566 р. (порівн. з прим, до док. № 224).

6 За розмежуванням повітів Волинського воєводства, проведеним у ході адміністра
тивної реформи 1565— 1566 рр., Загорівський та Кримеський маєтки були віднесені до Во- 
лодимирського пов. (Литовская метрика. [Кн. 3]. Отделы первый-второй. Часть 3 : Книга 
публичных дел.— Т. 1 : Русская историческая библиотека.— Юрьев, 1914.— Т. 30.— 
С. 889—891). Проте повітові кордони в цьому регіоні, очевидно, ще не усталилися: 1570 р. 
Петро Загоровський сплачував побор з цих маєтків як землянин Луцького пов. (Źródła 
dziejowe / Przez A. Jabłonowskiego.— Warszawa, 1889.— T. 19.— S. 33).

Згодом, як свідчить фіскальна документація 1577, 1583 та 1629 рр., Загорів і Кримеш 
були остаточно закріплені за Володимирським пов. (Źródła dziejowe... T. 19.— S. 72, 116; 
Баранович Ол. Залюднення України перед Хмельниччиною. [Вип.] 1 : Волинське воєвод
ство.— К., 1931.— С. 122; карта).

г Пізніше маєток Пирятин (нині село Дубнівського р-ну Ровенської обл.) відійшов 
до Луцького повіту, що зафіксовано у подимному реєстрі 1629 р. (Баранович Ол. Залюднен- 
ня України...— С. 132).

д Йдеться про маєток кн. Стефана Збаразького — м. Новий Збараж Вінницького пов. 
Брацлавського воєв. (нині с. Збараж Козятинського р-ну Вінницької обл.).

№  147

а Див. прим, а до док. № 20.

№ 161
а Тоді ж чотири бочки з попелом, належні Ганусу Бартліо, були конфісковані в 

рахунок гребельного мита на іншій митниці кн. Острозьких — у с .  Житин (ЦДІА УРСР 
у м .  Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 42.— Арк. 121 зв.— 121а).

№ 162
а Започаткувала цю справу скарга луцьких бурмистрів і райців на Яна Харленського 

про незаконне стягнення мита з перерахованих тут купців, внаслідок чого він, як заяв
ляють скаржники, «місто утєжил и ярмарки на всі пришлиє часи потривожил» (ЦДІА 
УРСР у м. Києві.— Ф. 25, оп. 1, спр. 42.— Арк. 351—352 зв.). Інші перипетії справи див: 
Там же.— Арк. 403 зв.— 405.

№ 173
а Інша валка прасолів, теж затримана у Шистові, побоюючись аналогічних утруд

нень, що були викликані неузгодженістю дій урядових і владичих митників, «мимо міста 
на Полісся поїхали», не сплативши жодного мита від 33 возів солі (ЦДІА УРСР 
у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 35.— Арк. 218—218 зв.).

№ 177
а Гданський Попельний двір існував з 1428 р. як спеціальний заклад для прийому,, 

зважування, складування і перевірки доставленої продукції на якість. Тільки високоякіс
на продукція отримувала клеймо Гданська і могла бути успішно реалізована купцям з 
Англії, Шотландії і Голландії (Rocznik Gdański.— 1984.— T. 44.— Z. 1.— S. 44).

6 Крім цього документа до володимирської гродської книги записано ще п’ять актів,, 
які висвітлюють торгові операції Гаврила Гостського з гданськими купцями. Це, зокрема: 
угода Гостського з Георгом Гейне про касацію усіх квитів і контрактів на поставку товарів 
за 1601— 1604 рр.; квитація Георга Гейне про отримання ним боргу від Гостського на суму 
900 золотих; контракт між ними від 10 січня 1607 р. на поставку 82 лаштів попелу на суму 
1500 золотих; контракт від 5 січня 1607 р. на купівлю 7 лаштів попелу в Гощі і 5 лаштів — 
у Свидниках і Красному; угода від 26 серпня 1607 р. про сплату Гостському за вивезені 
до Гданська 1606 р. 46 лаштів і 1 бочки поташу вартістю 2100 золотих (ЦДІА УРСР у 
м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 40.— Арк. 209—212).

№ Щ
п Три двотижневих луцьких ярмарки (у день Богоявлення — 6 січня, св. Іллі — 

20 липня, св. Симеона — 1 вересня) були затверджені місту привілеєм Сигізмунда Августа>
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від 29 грудня 1552 р. (опубл. у складі потвердного привілею Станіслава Августа 1788 р.: 
Архив Ю ЗР .— Киев, 1869.— Ч. 5.— Т. 1.— С. 21—23). До цього луцькі ярмаркові дні 
були іншими, а самі ярмарки тривали не по два, а по одному тижню. За першим відомим 
магдебурзьким привілеєм Луцьку, виданим 31 липня 1497 р., ярмарки встановлювалися у 
дні Вознесіння господнього — з четверга 6 тижня після Великодня, св. Агнеси — 21 січня, 
св. Михаїла-архангела — 29 вересня (опубл. у складі потвердного привілею Стефана Бато- 
рія від 22 жовтня 1576 р.: Там же.— С. 13—15). Серед відомих потвердних міських приві
леїв кінця XVI — першої третини XVII ст. листа Сигізмунда III, на який посилаються луць
кі'міщани у даному випадку, немає.

№  183

а Юридичною підставою для таксації цін на ринках були універсали воєвод, узгод
жені з діючими митними уставами та поборовими універсалами. На землях Польського 
королівства практика встановлення воєводами цін на усі товари, крім збіжжя, підтверджу
валася рядом конституцій, починаючи з XV ст. 1565 р. законодавчі приписи з вказаного 
питання були підсумовані конституцією Пйотрківського сейму «Устава на ваги і міри». 
Зокрема у розділі «Обов’язки воєвод щодо устав на товари» зазначається: «...усім воєводам 
слід принаймні двічі на рік згідно з Нешавською конституцією (1454 р.— Авт.) складати 
устави цін на товари, викликавши до себе старост тих міст, у яких діятимуть згадані уста
ви цін, а також земських достойників і урядників... Вони повинні складати вказані устави 
на всі сукна і інші звичні товари, крім збіжжя..., і не тільки написати уставу для товарів, 
але й виміряти, встановити й оповісти міри...» (Volumina legum.— Vol. 2.— Р. 50, 51). 
З інкорпорацією українських земель до Польського королівства ця ж практика, яка, при
наймні законодавчо, не простежується у Великому князівстві Литовському, розповсю
джується на Волині й Наддніпрянщині (порівн. з док. № 196, 200). Що стосується поборо- 
вого універсалу, який був поштовхом до чергової таксації, то в даному випадку це — 
універсал Варшавського вального сейму 1611 р. {Volumina legum.— Vol. 3.— Р. 27—35).

№  191

а Шоти — шотландська іміграція в Речі Посполитій, в основному дрібне і середнього 
достатку купецтво, що здійснювало міжнародну торгівлю. У конституціях сеймів з се
редини XVI ст. згадуються шоти-коробчарі і шоти-купці, котрі «возять свої товари кіньми» 
(Volumina legum.— Vol. 2.— Р. 40). У другій половині XVII ст. у Речі Посполитій і, зокре
ма, на Галичині діяла шотландська торговельна фірма, очолювана краківським купцем 
Артуром Форбесом (Harewiczowa L. Lwów na złamie XVII—XVIII st.— Lwów, 1931; 
Шиян P. В. Діяльність шотландських купців на міських ринках Руського воєводства в 
другій половині XVII ст.// З історії стародавності і середньовіччя : Вісник Львів, ун-ту.— 
Львів, 1984. Вип. 20.— С. 19—23). Поданий тут документ свідчить, що на початку XVII ст. 
шотландці торгували й на Волині.

6 В інших документах, що висвітлюють суперечку, серед купців-шотландців, звинува
чених у порушенні ярмаркового порядку у Володимирі, згадуються торговці не лише із 
Замостя, але і з Тарнова (ЦДІ А УРСР у м. Києві.— Ф. 28, on. 1, спр. 47.— Арк. 732 зв.).

№  193

а На шляху з Поділля через Волинь до Польщі Володимирській митниці передували 
Кременецька і Луцька.

№  195
а Див. прим, а до док. № 77.

№  196
а Див. прим, а до док. № 183.

№  197
а .Село і порт Бережці знаходилися в Городельському пов. Белзького воєв. (нині

с. Любомльського р-ну Волинської обл.).
№ 200

а Йдеться про поборовий універсал 1624 p. (Volumina legum.— Vol. 3.— P. 226—235). 
Стосовно таксації цін порівн. прим, а з док. № 183.

№ 202
а Зберігся також контракт Данила Стрибиля з гданським купцем Петром Топцеви- 

чем на поставку до Корця 120 шифунтів поташу вартістю 1500 золотих. Дата укладення 
контракту через пошкодженість документа втрачена, термін поставки — «на день св. Яна, 
римського свята 1623 р.» (ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 221, on. І, спр. 99.— Арк. 1, 2).
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а Н апад стався п ід  портовим містечком Бранщ иком, розташ ованим на р. Б уг в Ка- 
мєнєцькому пов. Н ур ськ о ї зем лі М азовецького воєв. (нині м. Браньчик, П ольщ а). Скарга 
про напад оголош ена у  повітовому гроді —  м. К амєньцу.

№  208
а Йдеться про один із татарських набігів  на К иївщ ину перш ої третини X V II ст. по  

второваному щ е в X V I ст. північному відгалуж енню  Ч орного ш ляху, яке перетинало Рось  
під Б огуславом , прям увало на північний з а х ід  до  Герм анівки, а звідти —  на за х ід  до Ф асто
ва і Х одоркова повз згадан і в докум енті села Д ер ем езн у  (нині село О бухівського р-ну) та 
Василів (нині село Б ілоцерківського р -н у). Щ е одне в ідгалуж ення «київського» в ідр ізку  
Ч орного ш ляху прям увало повз Глеваху до Б ілогородки.

№  224
а Й деться про маєтки кн. Стефана П орицького, належ ні до м. Виш городка Креме

нецького пов. (нині село Л ановецького р-н у Т ернопільської обл .) П орівн. з прим, б до  
док. №  142.

№  226
а Й деться про маєтки, розташ овані на території Ч ернігово-С іверської зем лі, яка за 

Д еул інськи м  перем ир’ям 1618 р . відійш ла до Речі П осполитої. П ісля  П оляновського миру 
1634 р. утворилося Ч ерн ігівське воєводство у  складі двох повітів: Ч ерн ігівського і Н овго
родського (Н овгород-С іверського).

№ 205

№  229
а Михайло Сльозка — білоруський і український книгодрукар, один із найталанови- 

тіших продовжувачів справи Івана Федорова. У першій чверті XVII ст. працював у друкар
нях Вільнюса, потім — Києво-Печерського монастиря. З 1633 р.— член Львівського Успен
ського братства, завідувач братської друкарні 1634—1637 рр.; у 1638—1667 рр.— власник 
друкарні у Львові, яка відіграла помітну роль у розвитку книгодрукування на Україні 
(Исаевич Я. Д.  Преемники первопечатника.— М., 1981.— С. 97—101).

6 Атестація була видана членами Замостського Миколаївського братства 27 лютого 
1638 р. з підтвердженням, що вони дійсно обміняли зі Сльозкою Тріодь Цвітну на Тріодь 
Постну і тим самим скасовують власницький запис на книзі про її належність Замостсь- 
кій церкві (ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 73.— Арк. 435—436).

№ 248
а Ярмарок у Торчині починався у день св. Іоана Хрестителя, 7 липня (ЦДІА УРСР 

у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 21.— Арк. 393, 431; Спр. 23.— Арк. 557), у Сокалі — у 
день Петра-апостола, 12 липня (ЦДІА УРСР у м. Києві.— Ф. 28, оп. 1, спр. 46.— 
Арк. 536 зв.— 537). Враховуючи послідовність відвідування ярмарків, вказану в доку
менті, час перебування там і відносно незначну відстань між названими містами, можна 
припускати, що ярмарок у Крилові починався у день св. Павла-мученика, тобто 16 липня.

№  249
а Йдеться про привілей Владислава IV від 10 березня 1633 р. на підтвердження прав 

і привілеїв, наданих м. Володимиру королями Сигізмундом І, Сигізмундом Августом і Си- 
гізмундом III (опубл. в складі потвердного привілею Яна Казимира від 7 березня 1652 р.: 
Архив ЮЗР.—  Киев, 1869.— Ч. 5, т. 1.— С. 143—147).

6 Йдеться про привілеї Сигізмунда І від ЗО червня 1532 р. на право збору помірного 
і мостового у м. Володимирі на потреби міської оборони, Сигізмунда Августа від 12 жовтня 
1570 р. на звільнення володимирських купців від сплати мит за винятком соляного і воско
вого (ЦДАДА СРСР .— Ф. 389, оп. 1, спр. 192.— Арк. 36—42. Опубл.: Архив ЮЗР .— 
Киев, 1869.— Ч. 5, т. 1.— С. 28—34).

№  255
а Конотопський зам ок був збудований польським урядом  наприкінці 30-х років  

X V II ст. як ф орпост на східн ом у кордоні Ч ернігівського воєводства. В перш е згадується  
в дж ер ел ах  п ід  1638 р. (Воссоединение Украины с Россией : Д ок ум ен та  и материалы в трех  
том ах.—  М ., 1954.—  Т . 1 : 1620— 1647.—  С. 193— 195). П ізн іш е Конотоп —  сотенне містеч
ко Н іж и нського полку.

6 Д и в . прим, а до  док . №  226.
6 Я к видно з розш иреного зап ису скарги, повтореної Костянтином у  К иєві, а згодом  

у Л ьвові, Бира і К увида були греками, підданими Османської ім пер ії. Х арактерно, що 
сам Костянтин теж  підписаний як «Гречин» (ЦДІА УРСР у  м. Л ьвов і.—  Ф. 52, оп. 2 , 
спр. 4 0 1 .—  С, 2605— 2610).



ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
РЕАЛІЙ ТОРГОВОГО ОБІГУ *

Акти урядові стосовно торгівлі:
гарантійні —  3, 4 , 6 , 48 , 51 
посольські —  14, 17, 21 , 26 , 27 , 54 , 64 
протекційні —  1, 2 , 4 , 6 , 8 , 23 , 66 , 122 
безмитні листи —  18, 22, 35, 44 , 55 , 57, 

59, 60, 61 , 64, 73 , 102, 113, 119, 123, 
139, 149, 161, 162, 170, 188, 190, 249, 
251, 252

регламентаційні —  24 , 133, 183, 196, 200  
устави митні — 76, 91, 100, 109, 142 
устави ц ін  —  183, 196, 200  
Гостинне право:
загальні питання —  1 , 2 ,  15, 16, 28 , 168, 

204, 242, 244
зл од іїв  і розбійників  переслідування —  

150, 167, 179, 182
каравани купецькі —  13, 54 , 56 , 57 , 112 
спори купців, з  представниками інш их  

станів —  24, 33 , 38, 51, 52, 60, 106, 137, 
163, 181, 189, 225, 249  

спори м іж  купцями —  9 — 12, 95 , 110, 
132, 134, 155, 169, 201, 203 , 233, 236 , 244  

«подарки», «поклони», «упоминки» —  17, 
57, 64, 108, 113, 139, 142, 225  

присяги —  11, 12, 46, 55, 183, 201, 227, 
232, 234, 238— 240, 244, 246, 250, 252, 
253

склади:
В олодимирський —  8 ,1 3 3  
Київський —  26, 27  
Кременецький —  133 
Л уцький —  8, 26 , 27 
Л ьвівський —  8, 206  

Контракти, торговельні угоди: 
на поставку зб іж ж я  —  58, 67 , 69, 70 , 77, 

85, 87, 90, 96 , 99, 103, 116, 118, 136, 
143, 144, 165, 166, 211 

на поставку попелу —  58, 69, 83, ПО, 115, 
121, 127, 161, 178, 195, 197, 202, 210, 
212, 221

різн і —  114, 126, 134, 141, 156, 169, 217, 
232, 244, 245 

Купці, етнічний склад: 
білоруси  —  18, 43 , 57, 71, 79, 107, 124, 

137, 160, 162, 181

греки — 74, 81, 255
вірмени — 66, 75, 108, 112, 113, 122, 123, 

137, 139, 148, 168, 181, 198, 210, 233, 236, 
241

«волохи» — 45, 137, 181 
італійці — 11, 222, 228 
євреї — 10, 12, 17, 68, 83, 86, 90, 95—97, 

99, 103, 110, 114, 115, 127, 131, 132, 137, 
142, 143, 150, 154, 167, 168, 175, 179— 
181, 183, 186, 192, 203, 204, 206, 244, 
245

німці ** — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 95, ПО, 116, 120, 
136, 144, 161, 178, 195, 201, 203, 204, 
212 225 244

поляки — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 104, 137, 139, 
163, 206, 217, 244, 245, 247 

росіяни — 13, 14, 17, 21, 27, 43, 57, 64 
татари — 54, 57
турки — 11, 26, 32, 43, 45, 54, 57, 66, 128, 

179
українці — 3, 9, 10, 22, 24, 33, 38, 43, 44, 

51, 52, 57, 59, 60, 65, 77, 78, 82, 86, 92, 
93, 97, 100—102, 105, 106, 114, 119, 127, 
132, 134, 135, 137—139, 145, 146, 148, 
149, 151, 155, 156, 160, 163, 164, 172—
174, 176, 181, 183, 184, 185, 197, 206— 
209, 218, 223, 229, 230, 233, 236, 241, 
242, 247—249, 255

цигани — 218
шотландці *** — 139, 181, 186, 191, 193, 

197, 217, 230
«чужинці» (без вказівки на етнічну при

належність) — 1, 2, 5, 6, 27, 38, 45, 56, 
57, 109, 181 

Мито:
дозволи урядові на збір мита — 45, 47, 

50, 60
«доми митні» — 82, 104, 125 
зловживання при зборі м ит— 14, 17, 21, 

48, 51, 52, 60, 64, 65, 68, 71,75, 102, 104, 
105, 107, 111, 113, 123, 129, 137, 139, 
145, 149, 151, 152, 159, 161, 162, 170—
175, 181, 194, 207—209, 213, 223—226, 
231, 235, 237, 243, 247, 249, 251, 254

оренда митних зборів — 15, 16, 19, 20,

* П осилання даю ться на номери докум ентів .
** П ереваж но із німецьких осередків  у  м істах П ольського королівства.

*** 3  ш отландських колоній П ольського королівства. Н алеж н ість  до остан ніх  купців, 
згаданих у док. №  181, 186, 197, 217, п ідтвердж ується згадкам и в актах Ц Д ІА  У Р С Р  у  
м. Л ь в ов і.—  Ф. 52, оп. 2, спр. 389 .—  С. 93; спр. 3 9 2 .—  С, 1541, 1556.
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25, 28 , 34— 37, 39— 42, 53 , 55 , 57 , 62, 
63, 66 , 93, 100, 133, 147, 152 

промита —  15, 16, 19, 20 , 28 , 29, 34, 35, 
37, 43, 46, 49, 51 , 55, 56 , 63, 66, 68, 75, 
78. 82, 84, 92 , 101, 108, 122, 133, 151, 
171, 189, 190, 193 

різновиди митних зборів: 
важниче —  43  
верховщ ина —  ЗО
владиче десятої неділі —  57, 152, 173
водяне —  51, 57, 126а
возове —  57, 98, 113, 139, 152, 190
волове —  66, 71, 171
восковниче —  39 — 42, 66
горілчане —  214
горш кове —  93
гребельне —  52 , 62, 63 , 75 , 100, 159, 252
десяте —  22, 33, 51 , 57
д ер ев ’яне —  57 , 104
замкове —  63
з голови —  51, 57
зем ляне —  57
капщ изна —  ЗО, 57
корчовщ ина —  22
куниця —  33
мостове —  47, 57, 111, 145, 184, 249, 250
м’ясне —  57
«нове волинське» —  162
обвістка —  33, 51 , 57
перевозне —  43
пивне —  214
повіщ ина, п о в іт щ и н а — 51, 57
подор ож н є —  57
подуж не, подуж чина —  57
пом ірне —  38, 47 , 52, 57
помочного ш оста —  51
присадне —  51
пропойне —  51
складне —  133
скопне —  51, 60, 139
скоряне —  66
солодовне —  100
соляне, сольниче —  39, 41 , 42 , 44 , 45, 
51, 57, 66, 133, 190 
спаш не —  207, 250, 252  
сухе  —  51 
торгове —  43, 62 
тридцяте —  17, 51, 57  
чопове —  214  

• ярмаркове —  62
«старе» і «нове» мита —  55 , 91, 92, 142, 

162, 181
устави мит —  див.: Акти урядові стосовно 

торгівлі
М итниці і митні прикоморки держ авні:
Багриновицька —  57
Берестейська —  18, 43 , 142
Бєльська —  43
Б ілогородська —  22
Бобровницька —  7
Бранська —  18
Брацлавська —  55
Варш авська —  7
В иж винська —  147, 172
Виш городська —  15, 17, 18, 22, 57
Виш огрудська —  7
Вінницька —  55, 57

Влоцлавецька — 126а 
Володимирська — 20, 25, ЗО, 35, 39, 41, 

42, 49, 51, 55, 57, 78, 101, 104, 105, 123, 
127, 139, 147, 149, 152, 170—173, 193, 
225, 247 

Глевацька — 22 
Гомельська — 18 
Городельська — 7 
Городенська — 43 
Городоцька (Давид-Городок) — 45 
Городоцька (Городок) — 46 
Горохівська — 49, 55, 57, 125, 147, 189 
Дорогичинська — 18, 43 
Дубровицька — 55, 66, 162 
Житомирська — 15, 18, 53, 57, 84 
Закрочимська — 7 
Заславська — 71, 92 
Звягольська — 19 
Казімєжська — 7 
Канівська — 57 
Камінь-Каширська — 147 
Київська — 5, 17, 18, 21, 29, 32, 36, 51, 57 
Клеванська — 49
Ковельська — 49—51, 55, 57, 103, 147 
Ковенська — 18
Кременецька — 49, 52, 55, 62, 63, 65, 100, 

107, 108
Літовизька — 20 
Локацька — 147 
Лосицька — 43
Луцька — 18, 23, 28, 34, 37, 40—42, 45, 

49, 55, 57, 71, 76, 78, 82, 84, 92, 93, 102, 
105, 108, 113, 119, 123, 125, 128, 162, 193 

Люблінська — 7, 46, 145 
Львівська — 46 
Мельницька — 50, 147 
Мінська — 18 
Могильовська — 18 
Мозирська — 18, 51, 57 
Мстиславська — 18 
Несухоїзька — 147 
Новгород-Сіверська — 17, 18 
Новогрудська — 18 
Овруцька — 18, 57, 84 
Оршанська — 18 
Остерська — 57 
Перемильська — 20 
Перемишльська — 46 
Пінська — 18, 45 
Плоцька — 7 
Погостська — 18, 51 
Порицька — 147 
Путивльська — 16, 18, 31 
Радомська — 46 
Річицька — 18 
Ровенська — 51 
Свинюська — 159 
Сецехівська — 7 
Слонімська — 18 
Смоленська — 17, 18, 21 
Стародубська — 18 
Степанська— 51, 52 
Таванська— 56 -
Фалимицька — 51 
Холмська — 7 
Цеханівська — 43 
Черкаська — 18, 57
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Ч ерн ігівська —  17, 18 
Ч ерська —  7
Ч орнобильська —  17, 18, 22, 51, 57 
М итниці приватні —  18, 38, 48, 50 — 52, 55, 

60, 65 , 68, 75 , 111, 115, 127, 129, 151, 
159, 161, 175, 184, 194, 207, 209, 213, 219, 
223, 224, 226, 231, 235, 237, 243, 249, 
251, 254

М іри регіональні:
Берестецька —  166
В олодимирська — 67, 6 9 , 85, 87, 90, 118, 

165, 211, 242  
Гданська —  144 
Ковельська —  58  
Л окацька —  166 
Л уцька —  117
Л ю блінська —  95, 159, 202, 242 
Л ьвівська —  187, 196, 200, 242  
М озирська «велика» —  57 
Сокальська —  165 
Торчинська —  144
Поставки і закупівлі державні —  73, 79, 

80, 88, 89 
Предмети торгівлі:
аптекарські т о в а р и —  113, 137, 139, 192 
взуття —  82, 148, 183, 196, 241 
вино —  76, 1 0 9 ,1 8 3 , 1 9 6 ,2 0 0 ,2 0 1  
віск —  7, 55, 57, 66, 92, 95, 109, 113, 190, 

196
галантерея —  57, 82, 97 , 109, 119, 135, 137,

225
гончарні вироби —  93  
горілка —  53, 57, 62, 63, 76, 183, 196, 

200
д ер ев ’яні вироби —  57, 104 
дьоготь —  126а
за л ізо , мідь —  78, 105, 109, 119, 213  
зб іж ж я  —  33, 38, 57, 58, 65, 67, 69, 73, 

79, 86, 87 , 89 , 90 , 96, 117, 118, 126, 126а, 
135, 136, 142— 144, 146, 153, 154, 156, 
158, 159, 165, 166, 187, 201, 205, 207, 
208, 211, 224, 236, 240, 246 

зброя  —  76, 78, 82, 120, 130, 135, 179, 201, 
2 0 9 ,2 4 8

килимові вироби —  57, 109 
кінська зб р у я  —  57, 82, 109, 119, 135, 

179, 182, 185 
книги —  179, 229
«ком’яж не дерево» —  69, 99, 126а, 140—  

142, 156, 232
лій —  57, 92 , 109, 114, 196 
льон —  109
мед —  22, 33, 51 , 52, 56, 57, 62 , 63, 72, 109, 

131, 137, 183, 196, 200  
металеві в и р о б и —  78, 109, 119, 130, 135, 

225
мило —  109, 135, 148, 155 
одеж а —  57, 78, 82, 109, 119, 130, 135, 

150, 162
олово —  82, 109, 119 
папір —  78, 82, 109, 119 
пиво, солод —  52, 62, 63, 76, 100, 174, 183, 

196, 200, 248
попіл — 58, 61, 69, 70, 77, 83, 99, ПО, 111, 

115, 116, 121, 126а, 127, 129, 142, 161, 
177, 197, 210, 212, 221, 231, 234  

посуд —  82

поташ — 195, 196, 202, 215, 220, 221, 235, 
243

продукти харчування — 33, 52, 56, 57, 
59, 60, 73, 76, 82, 101, 105, 106, 109, 
135, 183, 196, 200, 245 

прянощі — 7, 56, 57, 76, 78, 108, 109, 119, 
124, 137, 201, 203

риба— 22, 51, 56, 57, 109, 131, 132, 134, 
148, 170, 188, 201, 242 

селітра — 119, 175, 180, 204 
сіль — 43, 44, 49, 51, 52, 56, 57, 65, 66, 

79, 98, 100, 109, 113, 125, 131, 133, 138, 
148, 152, 160, 173, 184, 189, 190, 213, 
225

сіно — 57 
сірка — 119 
смола — 234 
сталь — 82, 109, 119
тканини — 2, 3, 7, 17, 56, 57, 68, 76, 78, 

82, 102,107— 109, 119, 150, 179,182, 
183, 201, 206, 225 

фарби — 10, 76, 109, 119 
хміль — 52, 100/ 109, 138, 164, 253 
худоба — 1, 7,  46, 51, 57, 62, 71, 72, 80, 

88, 94, 100, 107— 113, 157, 168, 171, 
179, 190, 213, 216, 219, 226, 227, 238, 
239, 250—252, 254

хутра — 7, 13, 51, 56, 72, 76, 82, 101, 103, 
109, 145, 151, 162, 167, 232 

шкіри — 7, 24, 57, 103, 106, 109, 119, 123, 
135, 148, 162, 172, 232, 244 

ювелірні вироби, півфабрикати з  дорого
цінних металів — 56, 109, 119, 167, 183 

Склади див. Гостинне право 
Торгівля селянська — 130, 207—209 
Торгівля ш ляхетська — 58, 61, 67, 69, 

70, 72, 77, 83, 85, 86, 87, 90, 94, 96, 99, 
111, 115—118, 121, 126, 129, 131, 136, 
138, 140—144, 146, 154, 156—160, 165,
166, 169— 171, 177, 178, 187, 188, 195,
196, 201, 202, 205, 210—213, 215, 216,
219, 221, 224, 226, 227, 231, 232, 234,
235, 237—240, 243, 246, 250—254 

Торгові ш ляхи і перевози: 
затверджені у звичаї і законодавстві шля

хи — 4, 5, 7, 17, 43, 44, 46, 49, 53, 56, 
57, 190, 209

контрабандні шляхи — 20, 27, 28, 34, 35, 
43, 46, 49, 54, 56, 57, 190, 193 

перевози — 7, 19, 43, 51, 56, 160 
Транспортні засоби  річкові 
байдаки — 60 
дубаси — 18, 38, 201, 234 
ком’яги — 18, 22, 38, 45, 51, 57, 58, 60, 

69, 73, 79, 86, 89, 99, ПО, 112, 126, 126а, 
140, 141, 144, 146, 154, 156, 160, 177, 181 

півком’яжки — 38, 57, 60 
чолни — 38, 57, 60, 160 
шкути — 169, 201, 205, 234, 240 
Ф інансово-боргові операц ії — 9—12, 20, 

37, 95, ПО, 131, 136, 154, 168, 187, 
201, 210, 222, 228, 244 

Ф ріор — 58, 61, 67, 69, 70, 83, 85, 86, 87, 
96, 99, 110, 111, 115— 118, 121, 126, 142, 
144, 146, 154, 156, 165, 169, 178, 197, 
201, 205, 211, 212, 224, 231, 234, 235, 240 

Ярмарки:
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Барські — 203, 225, 229, 230 
Берестецькі — 241 
Вишневецькі — 68
Володимирські— 97, 104, 132, 139, 150, 

155, 164, 170, 172, 173, 186, 191,192,211, 
217, 225, 229, 230, 245 

Гданські — 136, 144, 161, 201 
Грубешівські — 171 
Дубровицькі — 72 
Замостські — 180 
Кам’янко-Струмилівські — 168 
Кременецькі — 62 
Криловські — 248

Луковські — 157, 238, 239, 250—252 
Луцькі — 42, 44, 123, 124, 137, 162, 163 

167, 181,206,210
Люблінські — 78, 82, 92г 95, 103, 125 

145, 182, 185, 187, 203 
Львівські — 187, 217 
Милецькі — 130 
Острозькі — 74, 119, 249 
Перемишльські — 217 
Ровенські — 66 
Сокальські — 88, 248 
Торчинські — 248 
Ярославські — 179, 217



СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ І ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

абовім, абовем бо, оскільки 
автентице достовірно; автентичний досто

вірний
агравація див. гравамен 
ад супремум юдіціум (лат.) до вищого суду 
адамашка гатунок шовкової тканини, да

маська камка
адміністратор див. справця 
актований розпочатий [у суді], винесений 

на розгляд суду 
актор (лат.) позивач
амазський виготовлений у м. Амасья (суч. 

Туреччина)
аранда, оранда оренда 
араста, арестовання офіційна заборона на 

переміщення і використання майна 
арестовати накласти офіційну заборону на 

майно
армата ману (лат.) збройно 
артикул стаття, параграф 
аршин див. метрологічний словник 
астрадамський амстердамський 
атестація посвідчення, засвідчувальний 

документ
афектація вимога; прохання 
афектований вчинений на офіційну вимогу 
а форо (лат.) від суду 
ач, ачколве, ачколвек хоча, незважаючи на

бавитися бути, перебувати; займатися чи
мось

багазія гатунок бавовняної тканини 
байдак велике річкове судно завдовжки 

45—60, завширшки 6—12 м 
бакалар бакалавр: особа, яка отримала 

нижчий учений ступінь, що надавався 
середньовічними університетами 

балвер, барвер, целюрик цирульник 
барва тут: манера, характер 
барзо дуже 
бархан оксамит
батарлик поножі: частина бойового спо

рядження 
бачмаги черевики
бачность повага, шанобливе ставлення;

обачність, розсудливість 
безліп марно, безпідставно 
безмін див. метрологічний словник 
бель біль: білі нитки для шиття, біла пря

жа
беля кіпа, сувій; міра ваги, див. метроло

гічний словник

бендюга місце на березі річки, обладнане 
для будівництва ком’яг 

бібліополя книготорговець 
білець див. метрологічний словник 
біскуп католицький єпископ 
блам, блан шмат хутра певного розміру 
бобки лавровий лист
бортниця довга і широка дошка для об

шивки судна зсередини 
боярин представник напівпривілейовано- 

го прошарку дрібних землевласників, 
які володіли землею на ленному праві, 
виконуючи визначені сюзереном по
винності

брак, брак і пак другосортний товар; тут: 
бракований перепалений попіл гіршої 
і найгіршої якості 

брамниця бортова дошка судна? 
братанич племінник, син брата 
бронь зброя
брюгський виготовлений у м. Брюгге (суч. 

Бельгія)
буда будівля для господарських потреб; 

крамниця; б. попільна підприємство 
для випалювання попелу 

будник робітник попільної буди 
бунт зв’язка, тюк, пачка 
бурграбій управитель державного замку, 

заступник старости
бурити рок, збивати рок заперечувати пра

воздатність судового засідання 
бурмистр член міської ради у містах з маг

дебурзьким самоврядуванням 
бурнатний брунатний, темнокоричневий 
бурса легка щільна шовкова тканина, вит

кана золотом (пор. бурський) 
бурський, пурський про тканину: шовк, ви

готовлений у м. Брусса (суч. Туреччина)

важче, важниче див. прим, а до док. № 28 
ваковати бути незайнятим; бути порожнім 
валечний тут: військовий 
валка війна
вальний сойм загальний сейм 
вандальський, готський елементи титула- 

тури шведської королівської династії 
Ваза, представники якої у 1587— 
1668 рр. були також польськими ко
ролями

вантух лантух, мішок 
ванчос дошка для збірки ком’яги завдовж

ки близько 3, завширшки до 0,5 м
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вар див. метрологічний словник 
варовати гарантувати, забезпечувати 
варунковий повновартісний 
варунок умова 
веле дуже; багато
велебний преподобний: сталий епітет на 

означення вищого духівництва 
венацький венеційський 
венц отже, значить 
венцей більше
верифікація підтвердження достовірності 
верховщ ина міський податок з городів; 

митний збір за право торгівлі городи
ною

весполок разом 
ветовати заперечувати 
взгарда погорда, зневага 
взрення зустріч, побачення 
виж дрібний судовий урядник, судовий  

виконавець 
визина осетрина
викрочити відступитися, порушити 
виметки молодняк риби 
вина [правна] грошовий штраф; різновид 

судових зборів на користь державної 
скарбниці

виналезок вирок, рішення суду 
випис врядовий випис із судово-адміні

стративних книг
виросток підліток; молодий слуга, вихова

ний на панському дворі 
вислуга маєток, наданий, в умовне воло

діння з обов’язком виконання військо
вої служби 

виточоний винесений 
витрутити див. оттрутити  
вишинк роздрібна торгівля 
війт голова міської ради і суду в містах з 

елементами магдебурзького самовряду
вання

вікарій помічник і заступник єпископа 
віко кришка вулика 
віолятор (лат.) насильник, порушник 
вірний офіційний свідок 
вічистий, звічистий споконвічний, старо

давній
владика православний єпископ 
вливковий зап ис, вливок документ на пе

редачу іншій особі власного права на 
юридичні дії, пов’язані з майновими і 
борговими операціями 

влочка тонка шерстяна пряжа 
влус улус, становище кочівників; аул, по

селення
вмоцований, умоцований, пленіпотент по

вірений; адвокат у суді 
внивеч нанівець 
вобец взагалі, в цілому 
воєвода правитель воєводства; воєводич  

син воєводи
воєводство найкрупніша адміністративно- 

територіальна одиниця у Великому 
князівстві Литовському і Польському 
королівстві 

вож провідник
возний [енерал] дрібний судовий урядник, 

судовий виконавець

войський земський урядник, заступник 
каштеляна у питаннях військової без
пеки на території певного округу 

воловець погонич, чередник 
волость округ міста чи замку з прилег

лими селами; звичаєва територіальна 
одиниця без окресленого адміністратив
ного статусу 

вор мішок
воротний вартовий при міській чи замко

вій брамі
восковничий збирач воскового мита, тобто 

митного збору за право продажу воску 
восполок спільно, разом 
врег шпангоут, поперечне ребро внутріш

ньої бортової обшивки судна 
врочистий здавна усталений 
вряд див. уряд  
врядовник урядник
всказати присудити; визнати через суд 
вставичне див. уставичний  
вшак адже, хіба, проте

габати непокоїти, турбувати 
газука різновид верхнього довгого одягу 

з рукавами
гайдук тут: озброєний слуга на магнат

ському дворі 
гайний див. суд гайний  
галун тут: сірчанокисла сіль, вживана при 

фарбуванні тканин для їх попереднього 
знебарвлення

гамовати зупиняти, стримувати 
ганусовий анисовий
гарас гарус, гатунок кольорової шерстя

ної тканини, виготовлюваної у м. Аррас 
(суч. Франція)

гарнець див. метрологічний словник 
гарт піч для випалювання смальцюги  
гартвол?
гафтка деталь одягу, гаптована сріблом 

або золотом 
гвалт насильство 
гвалтовно силоміць, примусово 
гвартник див. метрологічний словник 
гетьман командуючий військом; г. вели

кий коронний командуючий військом 
на землях Польського королівства; г. 
польний заступник великого коронного 
гетьмана, командуючий військом на 
кордонах держави 

где-кольвек де-небудь 
головажня грудка солі; міра солі, див.

метрологічний словник 
голое речення слова словесна заява, не 

підкріплена пред’явленням документа 
голота неосілий шляхтич 
городничий наглядач за станом укріп

лень і постачання державних замків у 
Великому князівстві Литовському 

гостинець крупний торговий шлях з сіт
кою державних митниць 

гостинний суд див. суд гостинний  
гостинний товар товари іногородніх та 

іноземних купців
гость іногородній чи іноземний купець 
готський див. вандальський
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грабя граф
гравамен (лат.), агравація обтяження, 

утиск
гравовати обтяжувати, утискати 
грамуха сукно невстановленого гатунку 
гривенка півфунта
гривна грошовий штраф; срібна монета, 

див. метрологічний словник 
грод державний замок, центр повіту; су

дово-адміністративний уряд, юрисдик
ції якого підпорядковувався повіт 

гродський пов’язаний з гродом; див. теж: 
суд гродський

гроцький гральний, призначений для гри 
грош гріш, див. метрологічний словник 
гуня верхній одяг з грубого домотканого 

сукна
гурба купа; юрба

дання горла смертна кара 
дворянин [господарський, королівський] 

дрібний урядник при судах особистої 
королівської юрисдикції, судовий ви
конавець

де нуллітате ет інвалідітате (лат.) про ціл
ковиту нечинність 

декляровати оголошувати 
декрет вирок суду; декрет вольності вирок 

про звільнення відповідача від процесу 
делія верхній одяг у вигляді плаща; дов

га хутряна шуба
деньга див. метрологічний словник 
держава землеволодіння 
державця власник чи тимчасовий посідач 

земельного маєтку; намісник певного 
уряду

деспект, подеспектовання ганьба, образа, 
зневага

деспектовати ганьбити, безчестити, зне
важати

десперація відмова у довір’ї; відчай, роз
пач

десяте десятина 
децький див. діцький
диляція відстрочка судового терміну; від

строчення
динарій див. метрологічний словник 
диптан, диптар вищий гатунок сиченого 

меду
дисгонор безчестя 
дисійший теперішній, сьогочасний 
дифамовання обезчещення 
дідичний спадковий
діцький, дец кий слуга при урядах ве

ликокнязівських намісників, викона
вець доручень судово-адміністративного 
характеру

добра нерухоме майно; землеволодіння;
добра лежачиє — земельна власність 

довод [правний] сукупність заходів, якими 
сторона підтверджує свою правоту у 
судовому процесі 

доживотний пожиттєвий 
докончання мирна угода 
доломан верхній одяг, прикрашений гуд

зиками і шнурами 
домовитися вимагати

домнимання сумнів, підозра 
дорнський турнейський, виготовлений у 

м. Турне (суч. Бельгія) 
досмотріти розсудити 
драган тут: озброєний слуга на магнат

ському дворі 
дригавка руль судна
дубас видовбаний із суцільного дерева чо

вен вантажопідйомністю 12—15 лаштів 
на 7—9 весел обслуги 

дуфаматор наклепник 
дуфати сподіватися, покладати на когось 

надії

екзистимація судження, думка 
екс терміно такто (лат.) з позову, оголо

шеного безпосередньо на місці засідан
ня суду чи під час суду 

ексторсія стягнення мита, податку 
екстракт випис із судово-адміністративних 

книг
ердебургський виготовлений у м. Ерфурті?

єздизький виготовлений у м. Ієзд (суч. 
Іран)

єдваб шовк 
єнерал див. возний
єнерал краківський староста земель Малої 

Польщі, історичної області Польського 
королівства

єнералітер (лат.) загалом, в цілому
єно лиш, тільки
епанча див. опанча
єрмяк довгий верхній чоловічий одяг
єський виготовлений у м. Ієзі (Італія)

жак школяр, студент 
жеби щоб, якби 
жедати просити 
живот життя
жупа соляна соляна копальня 
жупан, жупиця довгий верхній одяг з 

вузькими рукавами

забуритися розповсюдитися 
завийковий виготовлений із завийків, ший

ного лисячого хутра 
завірати містити; завіряти 
завите, завито без відстрочки, остаточно 
завитий рок див. рок завитий 
загаєний див. суд гайний 
задворний див. суд задворний 
заказати заборонити 
заказник намісник, управитель 
закон чернечий орден; монастир ченців від

повідного ордену; обряд віросповідання 
занехати облишити, припинити 
заперти див. запріти 
запона застібка
запріти, заперти заперечувати офіційним 

чи судовим порядком 
застава маєток, переданий кредиторові у 

тимчасове володіння для забезпечення 
боргового зобов’язання 

застріл навіс на судні? 
заховати зберегти; залишити у праві на 

щось
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заховиватися бути, перебувати 
захцик захтик, одиниця рахунку: 60 со

тень
зацно поважно, шановано, благородно 
збивати позов [рок] див. бурити рок 
збож е крупное крупи 
звада сварка
звазнитися затаїти недоброзичливість, 

прагнути до сварки 
зверхность влада, підпорядкованість 
зверцадло дзеркало 
звір косматий, товари косматі хутро 
звічистий див. вічистий  
звлащ а, злаща зокрема, а особливо 
звод пристрій для піднімання замкового 

мосту
звонок ратуш ний дзвін на міській ратуші 
згола загалом, в цілому 
здання думка, судження, висновок 
здарення провидіння
здоровая справа судовий процес, відкла

дений при збереженні права позивача 
на його продовження 

земля адміністративно-територіальна оди
ниця у Великому князівстві Литовсько
му і Польському королівстві 

зем ’янин шляхтич-землевласник 
земський суд  див. суд  земський  
зигарм істр зегармістр, годинникар 
зісти ти  виграти судову справу; віддячи

ти, відплатити
злецення доручення; злецити — доручити 
зложити рок призначити термін судового 

розгляду
злотий золотий, див. метрологічний слов

ник
злотоглав парча: шовк, оздоблений золо

тим шиттям 
злупити пограбувати 
змова угода, домовленість 
знам енито загальновідомо 
значне, значно наочно, очевидно; знач

ний помітний; такий, що лишає знак, 
слід

знендзений нужденний 
зуполний повний, вичерпний; у повному 

складі

іж  що
іле оскільки, скільки 
ін діріум  (лат.) ін дубіум?, тобто: до вкрай 

небезпечного стану
ін квантум (лат.) наскільки; скільки ра

зів
ін куюс рем (лат.) у справі про що; у чиїй 

справі
ін реценті (лат.) на гарячому, по свіжих 

слідах
ін тото (лат.) у цілому 
ін ф аціе (лат.) у присутності 
ін форо компетенті (лат.) у належному 

суді
ін форо форі (лат.) у виклику до суду 
індикт одиниця обчислення часу за 15- 

літніми циклами від «створення світу» 
і но то; інакше
інстиговати оскаржувати перед судом

інтентований переданий на розгляд суду, 
розпочатий у суді

інтерпонований пред’явлений, запропоно
ваний

інтерциза угода, контракт 
інузитатум  ет  ін ’юстум ексторквере те- 

лонеум (лат.) стягати невживане і про
тизаконне мито

іпрський про тканину: дороге сукно, ви
готовлене у м. Іпр (суч. Бельгія) 

і сказа, переказа, сказа шкода, збиток; 
ісказити, надказити, переказити, ска- 
зити заподіяти збитки, шкоду 

істизна сума збитків, виставлена в судо
вому позові у кривдженою стороною 

ітерум аткве ітерум (лат.) ще і ще раз

кадь див. метрологічний словник 
кагальний суд  див. суд кагальний 
казнь в’язниця
калган трав’яниста рослина із запашним 

корінням
калита торба для грошей, гаман 
каляс калія: індиго, синя фарба 
калья різновид посуду 
камінь див. метрологічний словник 
камка дорога шовкова тканина з кольо

ровими візерунками, часто ткана золо
том або сріблом

камлот тканина з вовни ангорських кіз 
канавац смугаста тканина; тонке смугасте 

італійське сукно 
канар, конар різновид цукру 
канцлер сановник, що очолював держав

ну канцелярію і охороняв королівську 
печатку; канцлерина дружина канцлера 

капітула колегія вищих церковнослужи
телів при єпископі 

каптуровий суд див. суд каптуровий  
капщ изна, капні пенязі митний збір за 

право продажу напоїв 
кара двоколісний візок 
карабін рушниця з коротким стволом 
караван-баш а «голова каравану», старший  

у купецькому каравані 
каразія грубе просте сукно 
кармазин коштовне сукно темно коричне

вого кольору
кафинський виготовлений у м. Кафа (суч. 

Феодосія)
каш телян сановник з функціями нагляду 

за станом укріплень і постачання най
крупніших державних замків, заступ
ник воєводи; каш телянова дружина 
каштеляна

квит, квитація боргова розписка; квитова- 
ти давати розписку; к. отмитний квит 
про сплату мита; к. поборовий квит про 
сплату податку

квитове оплата митникам за написання 
митного квиту 

кейсяк див. косяк
кендак киндяк: гатунок бавовняної тка

нини
китайка блискуча цупка тканина, гатунок 

дешевої тафти
кілеф піхви меча, шаблі тощо
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кілчибог прянощі невстановленого виду 
кіта зв’язка, пакунок 
клейноти тут: коштовності 
клепка дошка для виготовлення бочок 

завдовжки біля 90 см 
кликун нічний сторож у місті чи замку 
клітка кліть, комора
ключник наглядач за медовою даниною 

на користь великого князя, що збира
лася при крупних ^державних замках 
Великого князівства Литовського 

клявзула клаузула: параграф, пункт 
кмень кмин: трав’яниста рослина з паху

чим насінням
кнафель, книблик різновиди гудзиків 
книга злота малярського листи золотої 

фольги, листове золото 
коберець килим 
ковнерець комір чик
коленський виготовлений у м. Кельн (суч. 

ФРН)
колода див. метрологічний словник 
колпак висока циліндрична або конусо

подібна шапка, обшита хутром 
колтриш грубе просте дешеве сукно 
комора митниця; к. домовая повітка;

к. местская крамниця на ринку, належ
на магістрату

коморник митник, наглядач на митниці;
судовий урядник, помічник судді 

компринципал співучасник 
компромісар полюбовний третейський суддя 
ком’яга див. прим, а до док. № 38 
конар див. канар 
конвісар міделиварник 
конвокація сейм для обирання кандида

тури на трон, скликуваний після смерті 
короля

кондиція тут: стан, станова належність 
консервати судові сесії Люблінського три

буналу, вищої апеляційної інстанції 
для Малої Польщі та українських зе
мель у складі Речі Посполитої 

контемновати ставитися без належної по
ваги, зневажати 

контентовати задовольняти 
контра інвазорес ет обсангвіоляторес 

(лат.) проти порушників і злісних на
сильників

контроверсія суперечка в суді з наведен
ням альтернативних доказів; контро- 
вертовати, роспиратися вести суперечку 
в суді, наводити альтернативні докази 

конферовати вести переговори 
конфірмований підтверджений 
конюший почесний титул; конюшина дру

жина конюшого 
копа одиниця рахунку, 60 
корд коротка шпага 
корець див. метрологічний словник 
коруна високоякісний сорт попелу най

вищого гатунку
корупція підкуп; сума відступного, від

ступне
корчовщина різновид митних зборів за 

перевезення і продаж збіжжя, помірне 
від корчика

костроватий засмічений кострицею, бу
р ’яном

косяк, кейсяк див. метрологічний словник 
котвиця якір
кравчий, крайчий почесний титул 
крайка груба вовняна кольорова пряжа 
кредит борг 
криж хрест 
кром, кроме без
куколеватий засмічений куколем, бур’яном 
куна хутро з куниці
куниця декілька різновидів податків, що 

сплачувалися первісно хутром, згодом 
грошима: поємщина—весільний податок 
з підданих на користь феодала; змир
щина, мирська куниця — судовий по
даток на користь феодала; куничне — 
податок на користь державної скарбниці 
за право користуватися мисливськими, 
промисловими чи орними угіддями на 
території державного домена; податок 
за право торгівлі харчовими продук
тами

купля маєток, набутий шляхом купівлі 
купний куплений; зібраний разом 
купорвас купорос 
кутас китиця, бахрома 
куфа див. метрологічний словник 
куфтер цупка шовкова тканина, гатунок 

камки

лавник член міського суду (лави) у містах 
з елементами магдебурзького самовря
дування

ладований навантажений 
лазар ляпіс-лазур, синя фарба 
лантвойт див. лендвійт 
лашт див. метрологічний словник 
легуміни продукти харчування, їстівні 

припаси
лежа військовий постій 
лекце важити ставитися без поваги, лег

коважити
лекч глина для виведення плям на одягу? 
лендвійт, лантвойт заступник війта, оби

раний міською громадою 
леска див. ліска 
лжити безпідставно ганьбити 
лист юридичний акт: л. безмитний із офі

ційним дозволом на право безмитної 
торгівлі; л. завартий закритий лист із 
розпорядженням чи повідомленням; л. 
записний із оголошенням про даруван
ня чи уступку майна; л. заручний із 
вказанням суми заруки (штрафу), який 
експонент зобов’язується сплатити на 
випадок порушення ним певної угоди;
л. визнаний із підтвердженням конкрет
ної юридичної дії, вчиненої експонен
том; л. квитовний розписка про сплату 
експоненту грошових сум; л. отворо- 
ний, л. отвористий відкритий лист із 
розпорядженням чи повідомленням; л. 
позволений із оголошенням про дозвіл 
ексціпієнту виконати певну юридичну 
дію

лице речовий доказ злочину
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личко власницьке клеймо 
лій топлене сало овець і рогатої худоби 
лікоть див. метрологічний словник 
ліска, леска плетений тин, плетені воро

та
літра див. метрологічний словник 
ліхтан річкове судно вантажопідйом

ністю 2-3 лашти, яке використовувало
ся у парі з більшим (ком’ягою, шкутою) 
для навантаження і розвантаження ос
таннього

лічба рахунок, обрахунок; грошовий звіт 
ловище мисливські угіддя 
лодія лодя: вимощене місце під зовніш

нім колесом водяного млина 
ложа лежбище звірів 
лот див. метрологічний словник 
лоток переносний столик для торгівлі на 

вулиці; дошка з бортами для розкла
дення товарів

лужник пояс невстановленої форми 
лупежство грабунок
люди житії категорія служилих людей [у 

Пскові]
люди люзні неосілі люди без визначеного 

заняття, волоцюги
люди неясачні неоподатковані люди; люди, 

які не виконують тяглової повинності 
люнський лондонський; про тканину: тон

ке англійське сукно 
люс ?

магерка невисока чоловіча шапка з пером 
магістрат обраний міський уряд у містах 

з магдебурзьким самоврядуванням 
малжонка (малжонок) дружина (чоловік) 
малмазея мальвазія: різновид солодкого 

вина, експортованого з Греції 
маловода період низького рівня води на 

річках; низька вода 
мандат тут: позов до сеймового суду 
манеля жіночий браслет 
марг власницьке клеймо 
мармурковий виготовлений із хутра чор- 

нобурої лисиці
маршалок розпорядник двору, сейму, сей

мика тощо; м. Волинської землі наміс
ник Волинської землі до створення Во
линського воєводства (1566 р.); м. двор- 
ний розпорядник королівського [ве
ликокнязівського] двору, управитель 
двірських служб; м. земський сановник 
у Великому князівстві Литовському з 
функціями міністра внутрішніх справ і 
юстиції

маршалкович син маршалка 
масазовий див. мосязовий 
махальський мехельнський, виготовлений 

у м. Мехелен (суч. Бельгія) 
маца див. метрологічний словник 
медниця див. мідниця 
меліорація виправлення, доповнення, роз

ширення
мембрам, мембран документ; бланк, заго

товлений для написання документа 
меновите а саме, тобто 
мечник почесний титул

мешина мишина: тонкий сап’ян; шкіряні 
штани з овчини хутром всередину 

милога ?
миля див. метрологічний словник 
минута скорочений випис із судово-адмі

ністративних книг; чернетка 
минцар монетник 
мититися див. отмитити 
мишинський мейсенський, виготовлений у

м. Мейсен (суч. НДР) 
мідниця, медниця мідний посуд; міра сип

ких і рідких тіл, див. метрологічний 
словник

містич городянин 
містр кат
містр попельний майстер по випалюванню 

попелу
мниманий уявний, вигаданий; мнимати 

помилково гадати
модо віоленто (лат.) насильно, силоміць 
молодець наймит
мостовничий наглядач за станом доріг, 

мостів і гребель у маєтках державного 
домена у Великому князівстві Литов
ському

мосязовий, масазовий мосяжний: брон
зовий, латунний 

мохри бахрома, китиці 
моц документ із повноваженням на певні 

дії; сила, міць 
моцно силоміць, насильно 
мошна гаманець
муравський моравський, виготовлений у 

Моравії; про тканину: грубе сукно на
турального сірого кольору 

мухояр гатунок бововняної тканини, пе
ретканої шовком або шерстю 

мушкат мускат: різновид солодкого вина 
мушкатель цвіт муската, різновид пряно

щів
нав’язка штраф, визначений законодав

ством відповідно до конкретного пра
вопорушення; нав’язати сплатити на
в’язну потерпілому 

надказити див. ісказити 
надчак молот для розбивання панцирів 
наколінки частина бойового спорядження 
намній щонайменше
наручі браслет; теж: частина бойового спо

рядження
неварунковий малоцінний, несортовий 
невіста жінка
невчаси лихі часи, несприятливі часи 
нелютостиве немилосердно 
неопатрность необережність, необачність 
нешпор вечірня церковна служба; нешпор- 

на година вечір 
нижлі оскільки 
ножанка малі ножиці? 
нолберський нюрнбергський 
норбарка чоловіча шапка невстановленої 

форми
обваровання забезпечення; обваровати за

безпечити, гарантувати 
обвістка, обістка податок, що сплачу

вався на митниці
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при прибутті купця з товарами у місто 
для торгівлі

обдукція заява возного про огляд місця 
злочину, ран потерпілого тощо 

обетниця обітниця, обіцянка 
обестити, обещивати оповіщати 
обістка див. обвістка 
облично, персоналітер (лат.) особисто 
обліг боргове зобов’язання, вексель; об- 

ліговатися зобов’язатися 
обмова доказовий аргумент на заперечен

ня правоздатності окремих правових 
дій чи елементів судового процесу 

обмитити стягнути мито 
обов’язки судові нав’язни, штрафи 
обозний військовий урядник, що опіку

вався розташуванням військового табо
ру і рухом обозу; теж — почесний титул 

обсталований запрошений, домовлений 
обцовати спілкуватися 
овшем авжеж, звичайно; повністю 
однорядок довгий однобортний верхній 

одяг без коміра з гудзиками 
ознаймити оголосити, сповістити 
окрутний жорстокий, лютий 
октава тут: восьмий день або вісім днів 

після церковного свята 
окуп викуп
омні енере пробаціоні (лат.) за допомогою 

вагомих доказів
олов’яник [циновий] олов’яна кружка 
опанча, єпанча, япанча широкий і довгий 

верхній одяг без рукавів, плащ 
опатрений, опатрний обачний, пильний, 

старанний
оповідання офіційна заява перед судом або 

урядом
опочний сталий, тривкий 
оправа міська міська оборона, сукупність 

збройних припасів і фортифікаційного 
забезпечення міста 

оправити винагородити; полагодити 
оранда див. аранда
ординація, устава припис; положення,

закон
ориіналітер (лат.) спершу, спочатку 
осілий, осядлий особа, що має постійне 

місце проживання і нерухоме майно 
оснач сплавщик, плотар 
особно зокрема 
остроги шпори 
осядлий див. осілий 
осьмак див. метрологічний словник 
осьмник урядник воєводи у торгових і 

торгово-судових справах крупних міст 
у Великому князівстві Литовському 

отмитити сплатити мито 
отправа стягнення податків, мит, судових 

штрафів тощо
оттрутити, витрутити відшкодувати 
отчизна спадковий маєток; отчизний спад

ковий
оферовати пред’являти, виставляти; офе- 

роватися виявляти намір, зобов’язу
ватися

ошва шкіряний ремінь для скріплення 
корпусу ком’яги

ошацовати оцінити 
ощеп спис, рогатина

паведла повидло 
паздерник жовтень 
пак див. брак і пак 
пак ли якби ж 
палаш різновид меча
пан київський київський каштелян; пан 

троцький троцький каштелян і т. д. 
Пани Рада коронні сенат Польського ко

ролівства
пані оправна пожиттєва власниця маєтку, 

записаного їй чоловіком на в і но, тобто 
на забезпечення посагу 

панство держава
паробок слуга; п. местський — слуга для 

доручень при міському уряді 
пенежний грошовий
пенязі гроші, кошти; пенязь див. метро

логічний словник
пер облятам (лат.) шляхом запису до су

дово-адміністративних книг 
первоспи перша половина ночі 
переказа див. ісказа 
перепис копія
перестати, престати погодитися 
пересуд судовий збір на користь суду з 

особи, що програла процес 
персвадовати повчати, радити 
персоналітер див. облично 
пивниця льох; підвал 
пильность чинити робити офіційну заяву 

застережного змісту на захист власних 
інтересів

півторак див. метрологічний словник 
пленіпотент див. вмоцований 
плеснивий про масть тварини: світлору- 

дий,чалий
поборця збирач податків і мит 
повіт адміністративно-територіальна оди

ниця, частина воєводства 
повітря пошесть, епідемія 
повіщина, повітщина митний збір за пра

во продажу прісного меду 
повод позивач
повольность добровільна згода, схиль

ність
поволовщина податок, десятина з худоби 
поганство татари
погода полюбовне розв’язання спору, уго

да після спору 
подводянин підводник 
подвоєвода підвоєвода, намісник воєводи 
подвойський нижчий міський урядник, 

слуга війта
подворник двірник, сторож 
подеспектовання див. деспект 
подканцлер підканцлер, заступник канц

лера
подкоморій підкоморій: межовий суддя;

подкоморина — дружина підкоморія 
подлейший гірший, нижчої якості 
подлуг, подля згідно з 
подскарбій підскарбій: сановник, який ві- 

. дав фінансами і державною скарбницею; 
подскарбина дружина підскарбія
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подстароста підстароста, намісник ста
рости

подстолій підстолій, почесний титул 
подсудок підсудок: помічник судді, член 

земської суддівської колегії 
подужне мито від воза зерна або солі 
подчаший підчаший, почесний титул 
поєдинком вроздріб
поколодне митний збір за продаж жита та 

іншого збіжжя 
покост оліфа
полгак ручна вогнепальна зброя з укоро

ченим стволом
половий про масть тварини: жовто-сірий 
полсть повсть 
полтриш колтриш ? 
полть бічна сторона м’ясної туші 
полуварок півварок, див. метрологічний 

словник
полугрошок півгрошок, див. метрологіч

ний словник
полуком’яжок півком’яжок, річкове суд

но завдовжки 9—12 м вантажопідйом
ністю близько 5 лаштів 

поминок, упоминок подарунок 
помірне див. прим, а до док. № 47 
поневаж оскільки
понегдзити привести до похудіння, зму

чити
попартя [правноє] законна вимога 
попирати доводити 
попіл смальцьований див. смальцуга 
попріян, порпіян один із найдорожчих 

гатунків тонкого сукна пурпурового 
кольору

попрський про тканину: сукно, виготов
лене у м. Поперінг (суч. Бельгія) 

попруга деталь кінської збруї 
порпіян див. попріян 
портище відріз тканини 
посадник правитель [у Новгороді і Пско

ві], обраний на вічі 
посесор власник; посідач, тимчасовий дер

жавця
послище ремінь для кріплення стремен 
посполите взагалі, в цілому; посполитий 

громадський, загальний; простонарод
ний

поспольство тут: міська громада 
постав див. метрологічний словник 
поступок правний судовий процес 
поткати зустріти 
потросе трохи 
похибити порушити 
походи дошки для обшивки ком’яги? 
поцтивий поштивий
право майдебурскоє магдебурзьке право: 

система муніципального (міського) пра
ва, що склалася в німецькому м. Маг
дебурзі; з XIV—XV ст. набула знач
ного розповсюдження у містах Польсь
кого королівства і Великого князівства 
Литовського

право посполитоє сукупність загально
обов’язкових норм, встановлених або 
санкціонованих державою 

предсевзяття намір

президент голова ради міста з повним маг
дебурзьким самоврядуванням 

пренагабання причіпки, утиски 
преставати див. переставати 
претекст підстава; привід, причина 
префатур протестанс (лат.) скаржник ого

лошує на майбутнє 
префіговати призначати 
приволання офіційний виклик до суду, 

уряду
прикоморок митниця, розташована на про

міжному пункті торгового шляху і під
порядкована головній митній коморі 
відповідного регіону 

прилейцовати причалити 
принципал головний позивач у процесі з 

багатьма учасниками; особа, чию спра
ву в суді веде адвокат; зачинщик проти
правної акції

нрипатроватися придивлятися, уважно 
оглядати

припозов повторний позов для відшкоду
вання матеріальних збитків у виріше
ній попередньо справі; припозивати по
зивати повторно 

приречення зобов’язання 
присадне митний збір від найнятих на ко

м’яги челядників 
приси ?
прислухати підпорядковуватися, належати 
пристав наглядач 
пристрога деталь кінської збруї 
присяга тілесна присяга з колінопрекло

нінням, що поширювалася на непри- 
вілейовані стани

прицвічення навчання, привчання 
пришлий майбутній 
приятель родич-свідок 
пріор ігумен, настоятель католицького 

чоловічого монастиря 
проба тортури під час розслідування обста

вин злочину 
провент прибуток
прозекуція переслідування; настанова, на

пучування
прокуратор повірений у суді, адвокат 
промита, промитити див. прим, б до док. 

№ 15
пронунціований оповіщений, сповіщений 
протестанс (лат.), протестант скаржник 
протестація скарга до суду 
профрімарчити обміняти 
пунт фунт
пунтал понтал, коштовна прикраса з до

рогоцінного каміння 
пурський див. бурський 
пушка скринька, металева коробка 
п’ятигорець див. прим, а до док. N° 122 
п’ятно власницьке клеймо

радити див. рядити 
радця див. райця
разовий про хліб: -випечений з борошна 

одноразового просіювання 
раєцький пов’язаний з міською радою 
райтар кіннотник-чужоземець; кіннотник 

у найманому війську
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райця, радця, рядця член міської ради 
рата строк сплати податку, боргу тощо 
раціоне теллонеі (лат.) стосовно мита 
рація тут: юридичний доказ 
рачей скоріше 
рачити зволити 
ревідовання огляд, ревізія 
резидовати тут: володіти, посідати 
реімент тут: керівництво 
реквіровати розпитувати; вести опит чи 

слідство; добиватися повернення захоп
леного майна

реквізиція вимога про повернення захоп
леного майна

рекогніція визнання, свідчення 
реляція свідчення [возного] 
респект повага, шанобливість; респекто- 

вати виявляти повагу, шанувати 
рефероватися посилатися на щось; зверта

тися повторно 
рехуба рахунок
реч посполитая держава; міська громада 
рибелиця дрібна несортова риба 
риж рис
римський тут: католицький 
ринштунок риштунок, озброєння 
рихлий швидкий, скорий 
ріг див. метрологічний словник 
різа див. метрологічний словник 
розказання наказ, розпорядження 
рок термін судових засідань, судова се

сія; термін офіційної акції; строк, тер
мін в офіційному документі 

рок завитий остаточний судовий термін, 
що не підлягає відстрочці 

роки судові сесії земського суду 
росказати наказати 
роспиратися див. контровертовати 
росправа розгляд справи на судовому за

сіданні; росправитися вирішити спір 
через суд

ростригнути розсудити 
рота текст присяги 
рочки судові сесії гродського суду 
рубель див. метрологічний словник 
рукоємство порука, поручительство 
ручити поручитися
рушення ополчення шляхти; мобілізація 
ряд кінська збруя 
рядити, радити керувати, урядувати 
рядця див. райця

сагайдак налучник, чохол для лука і кол
чана

сажень див. метрологічний словник 
салвам меліораціонем (лат.) — повне пра

во на розширений виклад 
салетра див. селітра 
самовтор удвох
сап’ян тонка м’яка фарбована шкіра 
свирня комора
сегнет сигнет: перстнева печатка; перстень 

з печаткою
селітра, салетра азотнокисла сіль, скла

дова частина пороху 
Сенат гданський міська рада у м. Гдан

ську

серебщизна загальнодержавний грошовий 
податок у Великому князівстві Литов
ському

сермяга свита з дешевого сірого сукна, 
сіряк

сестренець племінник, син сестри 
сибірка хутро куниці; сибірковий виготов

лений із хутра куниці 
сила насильство; силно силоміць, насильно 
синовець племінник 
сказа див. і сказа 
скарб державна скарбниця 
скарбний скарбник 
скарлат див. шкарлат 
склад див. прим, а до док. № 8 
склад канун: певний день року, в який 

міські чи сільські громади, цехи, брат
ства тощо мали право виготовляти не
оподатковані алкогольні напої 

складник пайщик; складники купці-на- 
парники

склеп льох; підвал; крамниця 
скомпутувати порахувати разом, скласти 
скопне митний збір за право продажу хутра 
скрипт документ, писемний акт 
скутечний остаточний; успішний 
славетний сталий епітет на означення мі

щанина
слуга замковий боярин-ленник державно

го замку, зобов’язаний до виконання 
певних замкових повинностей військо
вого чи напіввійськового характеру 

слязький сілезький, виготовлений у Сі
лезії

смальцьовати обробляти фальбу у спеці
альних випалювальних печах 

смальцуга, попіл смальцьований, шмель- 
цуга смальцюга: див. прим, а до док. 
№ 77

снать можливо, вірогідно 
совито подвійно, повновартісно 
совитость подвійна оплата збитків, перед

бачувана контрактами на випадок неви
конання угоди

соленик прасол, торговець сіллю 
соленітер (лат.) офіційно, згідно з правом 
соляне див. сольниче 
соляничий збирач мита за продаж солі 
солянка див. метрологічний словник 
соль толпястая сіль товп’яста, тобто сфор

мована у толпи
сольниче, соляне митний збір за право 

продажу солі
соцький голова посадської сотні, корпо

ративної купецької організації [у Нов
городі і Пскові]

спашне митний збір за право випасу ху
доби, що переганялася на ярмарки 

спеняжити, спиняжити продати за гроші 
специфіковати детально перелічити, де

талізувати
спижарня продовольчий склад 
спижовання забезпечення продовольством, 
спихлір див. шпихлір 
спон запона
справоватися виступати у суді в ролі від

повідача
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справця уповноважений, наглядач; тим
часовий державця уряду 

спуст див. метрологічний словник 
сродзе строго, суворо 
староста королівський намісник у старо

стві; старостина дружина старости; 
старостич син старости 

староство судово-адміністративний округ 
на землях державного домена 

статки рухоме майно 
статок корабель, судно 
статут звід законів
стація тут: військовий постій, постій

послів, гінців тощо 
степенник відставний посадник 
стирник стерничий, кормчий 
стлучоний розбитий, побитий 
стоколосоватий засмічений стоколосом, 

бур’яном
стольник почесний титул 
стопень сходинка, щабель; на останнім 

стопні під шибеницею 
стравні речі продукти харчування 
страпений змучений 
стрельба вогнепальна зброя 
стролегумен розпорядник 
субмитоватися зобов’язуватися 
субординований підпорядкований 
суди — суд гайний міський магдебурзький 

суд, скликуваний для розгляду невід
кладних, переважно кримінальних 
справ; с. головний трибунальський Го
ловний Люблінський трибунал, вища 
апеляційна інстанція для Малої Польщі 
та українських земель у складі Речі Пос
политої; с. гостинний нерегулярна су
дова інстанція на базі замкових або 
міських магдебурзьких судів для розгля
ду спорів іногородніх купців під час яр
марків; с. гродський суд королівських 
намісників у кримінальних справах, 
який діяв на території, підпорядкованій 
їхній юрисдикції; с. задворний суд осо
бистої королівської юрисдикції, вища 
апеляційна інстанція для гродських 
судів; с. земський орган виборного шля
хетського судочинства на території пев
них повітів, земель чи воєводств; с. ка
гальний орган виборного єврейського 
судочинства, юрисдикція якого поши
рювалася на територію кагалу, звичає
вої територіальної одиниці, що охоплю
вала єврейське населення конкретного 
міста з прилеглими селами чи містечка
ми; с. каптуровий суд, який під час без- 
королів’я заміняв суди інших інстан
цій для розгляду цивільних справ 

судина посуд, посудина; човен, судно 
сукман різновид свити, переважно із до

мотканого сукна 
суплікація скарга, клопотання

такрочний торішній, минулорічний 
такса оцінка; таксовати оцінювати 
таляр див. метрологічний словник 
таней, таншей дешевше 
тауса темносиній шовк?

тафта шовкова тканина з полотняним пе
реплетенням, яка виготовлялася у ба
гатьох країнах Сходу 

тафтуй шкіряний чохол для лука, різно
вид сагайдака

тахра, тахер одиниця вимірювання, десять 
таш, таша полотняна палатка для накри

вання возів; ташоватися напинати по
лотно над возами

твар обличчя; зовнішній вид, зовнішність 
твердость потвердний документ; маєтко

вий акт
тверж, твержа фортеця, невеликий замок 
тебеньки шкіряні декоративні підвіски 

до сідла
теразнійший теперішній 
тертиця дошка для виготовлення лав, яки

ми скріплювалося дно ком’яг 
тивун управитель у волостях державного 

домена у Великому князівстві Литов
ському; сільський урядник 

тижбір гатунок пива 
тижми деталь кінської збруї 
тимець тем’ян тобто ладан? 
тисавий про масть коня: світлокоричне- 

вий зі світлішим хвостом і гривою 
тканиця жіноча головна прикраса з перел 

або коралів 
тлумок клумак, мішок 
товари косматі див. звір косматий 
толпа топка: формована у процесі солева

ріння грудка солі; одиниця вимірюван
ня солі, див. метрологічний словник 

толпястий див. соль толпястая 
толстки толстина, гатунок полотна 
томас різновид цукру 
торкмишовий виготовлений із телячої 

шкіри-сириці
тороки ремені ззаду сідла для прив’язу

вання речей
трапити мучити, терзати 
триб спосіб, порядок 
трибунал вища апеляційна судова ін

станція у Речі Посполитій 
тридцяте різновид митних зборів, помірне 
трицький трірський, виготовлений у 

м. Трір (суч. ФРН) 
трунок напій 
тузин дюжина
тумульт замішання, безпорядок 
турбація турботи, клопіт 
туркусовий бірюзовий 
турський турецький
тяглий той, що сплачує податки чи вико

нує повинності
тятьба крадіжка, злодійство

убери, убрання штани 
уближення образа гідності; шкода, збитки 
ув’язатися офіційно вступити у володіння 
уєднати домовитися, погодити 
ужик сітка з міцних канатів із конопля

ного волокна; звіязка предметів, скріп
лених ужиком 

укрижований розіп’ятий 
умарати, уморити скасувати 
умоцований див. вмоцований
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універсал урядовий розпорядчий акт на 
виконання конкретної чинності, адре
сований представникам королівської чи 
виборної станової адміністрації 

упасти підстерегти 
упасти в речі програти судову справу 
упатрити помітити 
упоминок див. поминок 
упор непослух, протидія 
уприйме люб’язно, доброзичливо, щиро 
урожоний шляхетний: сталий епітет на 

означення шляхтича
уряд, вряд орган управління; сукупність 

офіційних прав і обов’язків, пов’яза
них з відповідним органом управлін
ня

утерфин гатунок тонкого сукна 
усиловати намагатися 
устава див. ординація 
уставичний, вставичний безперестанний, 

постійний
устати в справі відмовитися від позову 
уходник сезонний промисловець на ухо- 

дах, неосвоєних землях державного до
мену

у фати довіряти 
учта бенкет

фавор поблажливість, прихильність; піль
га

фактор, шипер, шипр наглядач на сплав
ному судні; посередник у торгових опе
раціях; повірений

фалендиш, фалюндиш гатунок тонкого 
англійського або голландського сукна 

фальба поташний напівфабрикат: випале
ний, але ще не смальцьований попіл 

фанти коштовності, прикраси 
фарауз торочки, бахрома 
фаска діжка з одним дном, кадовб 
ферезія верхній чоловічий одяг з широки

ми рукавами без коміра і пояса, підши
тий хутром

феровати виносити судове рішення 
флис весляр на шкуті, ком’язі тощо 
флянський фламандський 
фольга співчуття, сприяння: фольговати 

співчувати, сприяти 
форіяр див. фріор
форстат візерунчата шовкова тканина 
фортель хитрість, обманний прийом, під

ступ
форум судова інстанція 
фракт перевезення товарів 
фрасунок сум, клопіт, туга 
фрімарк торговий обмін 
фріор, форіяр весняний сплав збіжжя і 

попелу до Гданська
фукати лаяти, сварити; фукливий— лай

ливий
фундований забезпечений 
фундуш дарування майна, грошових сум, 

земель на церкви, монастирі, шпиталі 
тощо

фунт див. метрологічний словник 
фура попільна вивезення попелу 
фурія лють, шаленство

хандряк легкий двоколісний візок 
хоружий хорунжий: охоронець корогви 

відповідного адміністративного округу 
хурлюн фурманство, комерційна перевоз

ка товарів
хуть воля, бажання, намір

цвелех гатунок тонкої льняної тканини 
цвіковський виготовлений у м. Цвіккау 

(суч. НДР)
цевка трубка, цівка; моток золотої пряжі 

для вишивання
цедула приватна записка, лист, нотатки 

тощо
целюрик див. балвер 
цельник орендар мит 
ценомон цинамон
центнер див. метрологічний словник 
цеплик великий ніж-косар? 
церограф документ, розписка 
цехмістр цеховий майстер 
циндаловий сандаловий 
цинш чинш, грошовий податок 
ціха див. прим, б до док. № 55 
цло пограничне мито (на відміну від внут

рішніх торгових зборів, власне мит) 
цудний чудовий, добрий, високоякісний

чамлот, чамлят, чамлит, чемлет м’яке лег
ке ворсисте сукно 

чамровий чорний, темний? 
чашник почесний титул 
чемлет див. чамлот 
червець див. прим, а до док. № 10 
черевчатий червлений: багряний, темно- 

червоний
черес подвійний шкіряний пояс 
четвертка див. метрологічний словник 
чижми червоні або чорні угорські чоботи 
чопове податок від виготовлення алко

гольних напоїв
чинкотора пояс із напівшовкової чи ба

вовняної тканини
чуга верхній вовняний одяг без рукавів і 

коміра, вовняний плащ 
чужоволостець іногородній; людина з ін

шої місцевості

шабас святкування суботнього дня у єв
реїв

шамський дамаський 
шалія шавлія 
шарий сірий
шафар економ, прикажчик; ш. будний еко

ном на буді попільній 
шацовати оцінювати вартість 
шацунок оцінка, обрахунок; вартість 
швебединський про сукно: виготовлене у 

м. Свебодзін (суч. ПР) 
шевен див. метрологічний словник 
шеляг див. метрологічний словник 
шинковати продавати вроздріб 
шеффен член міського суду в містах з пов

ним магдебурзьким самоврядуванням 
шипр, шипер див. фактор 
шифтуф заморське сукно, всяке привозне 

сукно?
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шифунт див. метрологічний словник 
шкойц див. метрологічний словник 
шкаралат, шкарлат, скарлат — один із 

найдорожчих гатунків тонкого сукна 
пурпурно-червоного кольору 

шкута див. прим, а до док. № 205 
шмальцьовати див. смальцьовати 
шлик кругла або конічна суконна шапка, 

обшита хутром 
шлюбовати урочисто обіцяти 
шмарг, шмарог смарагд 
шмельцуга див. смальцу га 
шот шотландець; див. прим, а до док. 

№ 191
шпада шпага
шпиталь багадільня, приют для хворих і 

старців
шпихлір, спихлір господарська будівля, 

комора
штамет гатунок шерстяної тканини

штука див. метрологічний словник 
шуфлювати пересипати, віяти
юж вже
юрамент присяга 
юстифікація виправдання 
юхта, юхт сорт грубої шкіри, виготовле

ної зі шкури великої рогатої худоби
яблокобитий про масть коня: в яблуках 
ягли пшоно
яловий запасний, невживаний? 
яловиця телиця 
япанча див. опанча
яр зелена фарба, одержувана шляхом окис

лення міді 
ярина яре збіжжя
яснеосвецоний ясновельможний: сталий 

епітет на означення князя 
ятка легка будівля для торгівлі, повітка; 

ярмаркова палатка



МЕТРОЛОГІЧНО-НУМІЗМАТИЧНИЙ с л о в н и к

І. М е т р о л о г і ч н і  т е р м і н и

безмін міра ваги, дорівнювала 8—10 фун
там

беля пакунок товарів різного, залежно від 
їх виду, розміру: б. сукна 10 поставів, 
б. паперу 10 риз, б. полотна 60 поставів 
тощо

білець міра об’єму, близька до кварти, що 
служила до вимірювання меду, горіл
ки; відповідала вазі 5—8 фунтів 

бочка тара місткістю від 36 до 122 гарнців;
дорівнювала половині куфи 

бунт одиниця лічби товарів, 15 штук

вантух (лантух) одиниця виміру хмелю, 
який звичайно продавався великими, 
шитими з простого полотна мішками 

вар одиниця виміру пива і меду виробни
чого походження; дорівнював трьом 
бочкам

відро міра об’єму; вміщало 10—20 кварт

гарнець міра об’єму сипких тіл і рідин 
місткістю близько 4 л; поділявся на 
4 кварти

головажня див. толпа 
гривенка міра ваги; дорівнювала половині 

фунта, близько 200 г 
гривня міра ваги; дорівнювала фунту, 

близько 400 г

захцик міра лічби (60) німецького похо
дження; відповідала місцевій копі; най
частіше вживалася при підрахунках 
кількості деревини

кадь міра об’єму; дорівнювала 4 відрам 
камінь одиниця ваги; дорівнювала 32— 

50 фунтам, відповідала пуду; для зважу
вання коштовних товарів, зокрема пря
нощів, вживався камінь меншої ваги, 
що дорівнював 11 фунтам 

кварта міра об’єму сипких тіл і рідин, 
близько 1 л

ківш посудина, за місткістю близька до 
гарнця; виступала у якості звичаєвої 
міри

колода одна з основних мір об’єму сипких 
тіл, фракція бочки; дорівнювала 2 ка- 
дям (8 відрам)

корець міра об’єму; дорівнювала 20— 
32 гарнцям 

косяк див. постав
куфа одиниця виміру рідин, головним чи

ном напоїв; бочка місткістю близько 
40 відер

лашт міра ваги, що вживалася на річково
му транспорті; дорівнювала 120 пудам 

лібра паперу становила 24 (25) аркушів 
лікоть міра довжини антропометричного 

походження; дорівнювала 38—50 см 
літра пакунок шовку або золотої пряжі 

вагою близько 240 г
лот міра ваги, що вживалася до зважуван

ня коштовностей; становила 1/32 части
ну фунта

маца міра об’єму сипких тіл; дорівнювала 
20—25 гарнцям

мірка солодова (солод) одиниця виміру 
солоду, зерна, пророщеного для вироб
ництва вару пива або горілки; прирів
нювалася до трьох солянок 

мідниця мідний посуд; становила фракцію 
каді

міра звичаєва назва найчастіше вживаної 
одиниці виміру об’єму бочки, чвертки, 
солянки, корця

миля шляхова міра; дорівнювала близько 
8,5 км

постав сувій тканини; довжина різних 
тканин у поставі коливалася залежно 
від особливостей їх виробництва від 20 
до 80 ліктів; див. також штука, косяк 

півварок див. вар

різа паперу становила 20 лібер, тобто 480 
(500) аркушів

сажень міра довжини антропометричного 
походження, 1,5—2 м 

солянка міра сипких тіл; дорівнювала ма
лій бочці, тобто 20—25 гарнцям 

спуст звичаєва міра рідин, вживана при 
виробництві і продажу горілки; за роз
міром, очевидно, складала близько 
З бочок

стопа міра довжини антропометричного 
походження, що становила половину 
ліктя

369



тахер міра лічби, 10; вживалася при під
рахунках дрібного краму 

толпа (ступка, топка, головажня, гуска) 
брусок солі розміром приблизно 2,5 X 
X 5 см; середня толпа важила 60—80 г 

тузин міра лічби, 12

фаска 1) бочка місткістю близько ЗО кварт; 
служила головним чином для виміру 
масла; 2) пучок, жмут, низка, в’язка, 
пакунок на 12 бунтів

центнер (цетнар) міра ваги, 5 каменів

чвертка (четвертка) одна з основних мір 
сипких тіл, фракція бочки

шифунт міра ваги; дорівнювала 10 каме
ням

шкойц міра ваги, 1/48 частина фунта 
штука тканини див. постав

II. Н у м і з м а т и ч н і  т е р м і н и

гривня вагово-грошова і лічильно-грошо
ва одиниця; як вагово-грошова одиниця 
гривня являла собою зливок срібла стан
дартної ваги, що залежно від типу ко
ливався від 140 до 240 г; як лічильна 
одиниця дорівнювала 48 грошам 

гріш срібна монета, що карбувалась у Че
хії, Польщі, Литві та інших країнах 
Європи; з XV ст.— білонова, одна з ос
новних у монетному обігу України 

гріш широкий, празький монета чеського 
карбування (вага 3,4 г), поширена на 
українських землях у XIV—XV ст.

деньга російська срібна монета; дорівню
вала половині копійки 

динарій див.: пенязь

золотий (злотий) польський лічильна оди
ниця в ЗО грошів

золотий угорський золота монета вагою 
3,5 г; карбувалася з 1325 р.; до XV ст. 
називалася флореном, пізніше черво
ним золотим

копа лічильна одиниця в 60 грошів

осьмак у XVI—XVII ст. українська назва 
польського гроша; дорівнював 8 литов
ським динаріям («пенязям»)

пенязь українська назва динарія, дрібної 
білонової монети польського і литов
ського карбування XIV — поч. XVII 
ст.; наприкінці карбування 18 поль
ських динар іїв дорівнювали одному 
польському грошеві

полугрошок (півгріш) чеська, польська і 
литовська срібна, з XV ст. білонова мо
нета; дорівнювала половині гроша; пів- 
гроші вартістю 5 динаріїв, що карбува
лись у Литві у 1492—1566 рр., стали го
ловною монетою українського обігу май
же до кінця XVI ст.

півторак польська і литовська білонова 
монета вартістю в 1,5 гроша; карбува
лася в Речі Посполитій з поч. XVIIі ст.

рубль, рубель назва зливка срібла, що з 
XIII ст. вживалася паралельно з більш 
поширеною назвою гривня

таляр високопробна срібна монета (29 г), 
що карбувалася з початку XVI ст.у Бо
гемії, пізніше — по всій Німеччині, 
з 1580 р .— у Речі Посполитій; якість 
талера довго була стабільною, в умовах 
падіння вартості дрібної монети у 1528 р. 
таляр дорівнював ЗО польським грошам, 
у кінці XVI ст.— 35—37, у 1611 — 
1619 р р ._  40—45, у 1620—1630 —60— 
75 грошів

флорен див. золотий угорський

шевен грошова одиниця невстановленого 
розміру; ймовірно, шкойц, що дорів
нював чверті рахункової гривні, тобто 
12 грошам

шеляг давня польська і українська назва 
солі да, у XVI ст.— срібної і білонової, 
у XVII—XVIII ст. білонової і мідної 
розмінної монети карбування Польщі, 
Литви, Швеції та інших європейських 
країн



ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Азія (Asia) 7, 76, 77 
Амасья, м. (суч. Туреччина) 358 
Англія 350
Аравія (Arabia) 7, 76, 77 
Аррас, м. на півночі Франції, центр 

історичної області Артуа 359 
Аршичин див. Оршичин

Баворів 229
Багриновичі, с. Мозирського пов. Квс 

81, 82
Балтійське море 342 
Бар, м. Летичівського пов. Пдл 277, 303 
Белзьке воєв. 104, 351 
Бел з, м., адм. центр Блз 187 
Белзький пов. Блз 197 
Бельгія 358, 360, 363, 365 
Бердичів, м. Житомирського пов. Квс 

328, 345
Бердичівський р-н 345 
Берег, с. Кременецького пов. Влн 202 
Бережці (Березці, Бересці), с. Городель- 

ського пов. Блз 119, 130, 230, 262, 
265, 266, 267, 289, 290 

Бережці, с. Кременецького пов. Влн 70 
Березина (Beresina), р. 76, 77 
Березці див. Бережці 
Берестейське воєв. (Берестейщина) Брс 51 
Берестейський пов. Брс 172, 196, 200, 

204
Берестейщина див. Берестейське воєв. 

Брс
Берестечко (Beresteczko), м. Луцького 

пов. Влн 66, 196, 321, 322, 343 
Берестя (Брест, Breście) м., адм. центр 

Брс 7, 19, 34, 39, 45, 46, 51, 52, 59, 60, 
66, 68, 115, 117, 130, 175, 193, 211, 
213, 294, 349 

Бересці див. Бережці 
Бєльськ, повітове м. Трц, згодом Пдлс 

51, 52
Бжесьць (Brest), м., адм. центр Брс 19, 

20
Біла Церква, м. Київського пов. Квс 

238, 284, 285, 345, 346 
Білгород Białogród, м. 8, 239, 240, 241 
БіЛогородка, с. Київського пов. Квс 

345, 352

Білів, м. Луцького пов., Влн 66, 69, 70 
Білокриниця, с. Кременецького пов. Влн 

70
Білорусія 4, 34 
Білоцерківський р-н 352 
Біскупичі, с. Володимирського пов. Влн 

212, 213
Близький Схід 7
Блудів, с. Луцького пов. Влн 66, 69, 

179, 180, 198
Бобер (Bóbr), р. 76, 77 
Бобровники (Beberer, Beberern), м. у 

Добжинській землі 20, 21, 22 
Богуслав, м. Київського пов. Квс 297, 

352
Богуславський грунт у Київському пов. 

Квс 297
Боратин, с. Кременецького пов. Влн 196 
Борисфен див. Дніпро 
Борне, м. Київського пов. Квс 324 
Борове, с. Луцького пов. Влн 194 
Боровно, с. Володимирського пов. Влн 

67, 69
Бородчичі, с. Луцького пов. Влн 197 
Боротин (Боротинська земля), с. Луць

кого пов. Влн 108 
Боротинська земля див. Боротин 
Борсуківці, с. Кременецького пов. Влн 

202
Брагань, с. Камєнєцького пов. Нурсь- 

кої землі Мзв 279 
Бранск див. Брянськ 
Браньчик, м. Камєнєцького пов. Нурсь- 

кої землі Мзв 352 
Браславль див. Брацлав 
Брацлав (Блаславль), м., адм. центр Брц 

(1566—1598), з 1598 р.— повітове м. 
Брц 71, 74, 346

Брацлавський замок 83 
Брацлавське воєв. (Braciawskie, Brasław- 

skie wojewódstwo) Брц 5, 222, 256, 257 
277, 278, 290, 304, 350 

Брацлавщина (Східне Поділля) 342 
Брест див. Берестя
Броди (Brody), м. Львівського пов. і 

землі Рск 308, 311, 312, 315—317, 321, 
322

Бродів, с. Луцького пов. Влн 152
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Бродський замок, Львівського пов. і 
землі Рск 317

Брусилів, м. Київського пов. Квс 304, 
345

Брусилівський замок 304 
Б русса, м. (суч. Туреччина) 358 
Брухів, с. Луцького пов. Влн 92 
Брюгге, м. у Бельгії 358 
Брянськ (Бранск), м. 34, 35 
Бубнів, с. Володимирського пов. Влн 

67, 69
Бубнів, с. Луцького пов. Влн 203 
Буг (Західний Буг, Bug), р. 7, 52, 85, 

88, 97, 112, 114—116, 119, 130, 144, 
149, 152, 159, 160, 191—193, 204, 205, 
219, 234, 265—267, 287, ЗОЇ, 302, 313, 
346, 349, 352 

Будзин 143
Будятичі див. Бутятичі 
Бужани, с. Луцького пов. Влн 198 
Бужок, р. 347 
Буковина 5
Бутятичі (Будятичі), с. Володимирського 

пов. Влн 173 
Бургун р. 72
Бургун, уроч. і городище на р. Дніпрі 

72
Буремель, м. Луцького пов. Влн 65, 

66, 69
Бчицька вол. у Мозирському пов. Квс 82 
Бчичі, с. Мозирського пов. Квс, з 1566 р. 

— Мне 81

Валів, с. Кременецького пов. Влн 200 
Варковичі, с. Луцького пов. Влн 70 
Варшава (Warschovia, Warszawa) м., з 

1610 р.— столиця Речі Посполитої 6, 21, 
22, 52, 143, 145, 147, 211, 256, 257, 
332, 333

Василишина Слобода див. В аси ліва Сло
бода

Василів, нині с. Білоцерківського р-ну 
Київської обл. 352

Василіва Слобода (Василишина Слобода), 
с. Київського пов. Квс 283, 284 

Василівщина, передмістя м. Володимира 
Влн 296

Бачків, с. Луцького пов. Влн 195 
Веледники, м. Житомирського пов. Квс 

268, 269
Велика Польща 349 
Велике князівство див. Велике князівство 

Литовське
Велике князівство Литовське (Велике 

князівство, Литва, Литовська земля, 
Панство Велике Литовське, Русь, Lit- 
huania, Magnus ducatus Lithuaniae) 4, 
5, 7, 9—12, 13, 32—34, 37, 51—56, 70, 
74, 76—78, 79, 81, 86—88, 93, 103, 
109, 120, 121, 140, 148, 154, 164, 181, 
185, 189, 194, 196, 198, 246, 342, 345, 
348, 351, 359, 361, 363—365, 367 

Велике Московське князівство 343 
Венеціанська Республіка 28 
Вепр див. Вєпш
Вербая, с. Володимирського пов. Влн 252 
Ве[:бовець, м. Кременецького пов, Влн 70

Верхів, с. Луцького пов. Влн 65, 68 
Верхня Русь 29 
Ветлиця, р. 55 
Вехра (Vechra), р. 76, 77 
Вєлунська земля (Wieluńska ziemia) 299 
Вєпш (Вепр, Wejoer, Wepir), р. 21, 22, 156 
Вжигівці див. Ожигівці 
Вижва (Wiżwa), м. Володимирського пов. 

Влн 208, 209
Висоцьк, м. Пінського пов. Брс 173, 234 

Висоцький замок 173 
Вишгород (Вишогород), с. Київського 

пов. Квс 34, 80
Вишгородок, м. Кременецького пов. Влн 

352
Вишнівець, м. Кременецького пов. Влн 

70, 96, 198, 348 
Вишогород див. Вишгород 
Вишогруд (Wischegrod), м., адм. центр 

Вишогрудського пов. і землі Мзв 20—22 
Вільгори, с. Луцького пов. Влн 151, 152 
Вільгорська пуща 151 
Вільно (Vilna) м., столиця Великого 

князівства Литовського ЗО, 33, 34, 35, 
38, 39, 41—44, 48—50, 62, 63, 71, 73, 
75, 76, 78, 84, 86—91, 103, 109, ПО, 
146, 226, 352

Вінниця, повітове м. Брц; з 1598 р.— 
адм. центр Брц 71, 74, 83, 346 

Вінницький замок 83 
Вінницька обл. 350 
Вінницький пов. 350 
Вісла, р. 204, 349, 350 
Вітебськ, м., адм. центр Втб 226 
Влоцлавек 161, 349 
Вовковиї, с. Луцького пов. Влн 65 
Вовчківська пуща в Овруцькому пов. 
Квс 314
Воймиця див. Уймиця 
Войсеч, с. Луцького пов. Влн 65, 68 
Войславичі, м. Белзького пов. Блз 260 
Волинська земля див. Волинське воєв. 
Волинське воєв. (Волинська земля, Во

линь, Volinia, Voliniensis terra, Wo
lińska ziemia, Wołyń, Wołyńskie wo- 
jewódstwo) 4—10, 13, 28, 38, 39,
41, 45, 47, 52, 56—58, 62—65, 67 , 68, 
70, 74, 76, 77, 84, 86, 88, 93, 99, 104, 
107, 108, 113, 115, 117, 120, 128, 140, 
148, 153, 155, 156, 158, 159, 161—163, 
166, 175—177—182, 189—200, 203,
206, 217, 222—224, 226, 229, 238—241, 
243, 244, 248—251, 253, 256, 257, 260, 
263, 264, 277, 284, 285, 290, 303—305, 
307, 309, 311, 313, 335—337, 342, 343, 
345, 348—351, 363 

Волинське князівство 342 
Волинське Полісся див. Полісся 
Волинь див. Волинське воєв.
Володимир (Lademiria, Ladimiria, La- 

dimir, Ladimiriensis civitas, Vlodzi- 
mier, Wladimiria) повітове м. Влн
6—8, 16—22, 46, 49, 52, 59, 60, 62, 65, 
68, 84, 105, 117, 118, 122, 123, 125— 
127, 132— 134, 136, 137, 142, 148, 152, 
153, 157— 159, 162, 165, 166, 168, 170, 
172, 174—176, 178, 179, 181, 188, 190,
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191, 193, 204, 205, 207, 211, 213—215, 
217—221, 228,231, 233—239, 241, 245, 
247, 248, 250—252, 253, 255, 258—261, 
265, 267—269, 271, 272, 276—278, 280, 
281, 283—285, 287, 289—291, 293,
295, 296, 300—302, 304—310, 313,
314, 317—319, 323—328, 330, 337, 342, 
348, 349, 352

Володимирський замок 10, 84, 118, 
133, 134, 136, 142, 173, 207, 211, 218, 
219,221,230, 234,236, 243, 244, 251— 
253, 255, 258, 259, 261, 265, 276—278, 
280, 284, 289, 290, 293, 295, 296, 302, 
304, 306, 308, 309, 310, 313, 314, 317, 
318,319, 323,324, 327, 328, 331, 334, 

335, 336, 337
Володимирський пов. Влн 10, 13, 64, 

126, 134, 160, 162, 163, 170, 178— 191, 
195, 199—203, 212, 215, 275, 302, 345, 
350

Володимирщина 13
Волосовичі, с. Мозирського пов. Квс 81 
Волоська земля див. Волощина 
Волоський шлях 348 
Волохи див. Волощина 
Волочища, м. Кременецького пов. Влн 70 
Волощина (Волоська земля, Волохи, 
Valachia) 56, 58, 179, 349 
Воля, с. Луцького пов. Влн 198 
Воля, с. Перемишльської землі 213 
Воровняни див. Воронівці 
Воронівці (Воровняни), с. Кременецько

го пов. Влн 89 
Ворскла р. 345
Вроцлав (Ростлавль, Wratislavia), м. 19, 

52
Вуймиця див. Уймиця 
Вустилог див. Устилуг 
Вчорайше, Ружинського р-ну Житомирсь
кої обл. 345 
Вязьма, м. 34

Галац (Galatha), м. в Молдові 25, 26 
Галич, м., адм. центр Галицької землі 

Рск 8, 128,
Галицька земля Рск 8, 62 
Галицька Русь див. Руська земля 
Галицько-Волинське князівство див. 

Руська земля
Галичани (Haliczany), с. Луцького пов. 

Влн 204, 294
Галичина див. Руська земля 
Гвариші, с. Пінського пов. Брс 226 
Гданськ (Gdańsk), повітове м. Пмр 4, 

7, 10, 84—86, 88, 95, 97, 114—116, 
122, 123, 128, 130, 149, 153, 160, 161, 
181 — 183, 193—207, 215, 217—219, 225, 
230, 233, 241, 243, 272—275, 296— 
298, 300, 313, 315, 316, 319, 325—327, 

337, 346, 349, 350, 368 
Германівка, м. Київського пов. Квс 281, 

284, 285, 352
Глеваха, м. Київського пов. Квс 352 
Глуськ, м. Влнс 34 
Глушець, р. 210
Глушецький міст у м. Луцьку Влн 246, 

247

Гнєзно, повітове м. Клс 52, 211 
Гнидава, с. Луцького пов. Влн 65, 222, 

223
Гнидавська гора 223 
Гнидавський перевіз на р. Стиру 222 
Гнійне, с. Володимирського пов. Влн 202 
Годевичі (Годовичі), с. Володимирського 

пов. Влн 123 
Годовичі див. Годевичі 
Голандія 350
Голешів, с. Луцького пов. Влн 65 
Голоби, с. Луцького пов. Влн 200 
Гольча (Гольчин, Гульча), с. Луцького 

пов. Влн 65, 68 
Гольчин див. Гольча 
Гомей, м. Річицького пов. Мне 34 
Горбаків, с. Луцького пов. Влн 65 
Горинь (Ногіпіа), р. 55, 76, 77 
Городелець, с. Володимирського пов. 

Влн 67, 69, 347
Городельська вол. у Городельському пов. 

Блз 191
Городельська пуща у Городельському 

пов. Блз 191, 192 
Городельське староство у Блз 191 
Городецький пов. (до 1566 р.) Брс 55 
Городло (Ородло), повітове м. Блз 21, 

143, 144, 149, 191, 192, 205, 206, 229, 
274, 293

Городельський замок (Grodele) 192 
Городно, повітове м. Трц 43, 51, 52 
Городок (Grodek), м. Львівського пов.

Рск 56, 58, 287, 288 
Городок (Давид-Городок), повітове м. 

(до 1566 р.) Брс 34, 55, 56, 344 
Городецький замок 55, 56 

Городок, с. Луцького пов. Влн 213 
Городоцька дорога у Львівському пов. 

Рск 58
Горохів (Горухів, Горюхів, Horuhow), 

м. Луцького пов. Влн 62, 79, 84, 159, 
208, *209, 255, 346

Горошенки, с. Житомирського П О В. Квс 
314

Горошки, м. Житомирського пов. Квс 314 
Горухів див. Горохів 
Горюхів див. Горохів 
Гоща, с., згодом м. Луцького пов. Влн 

38, 243, 281, 283, 284, ЗОЇ 
Гощанський р-н Ровенської обл. 345 
Грабів, с. Володимирського пов. Влн 172 
Грезьк, с. Новогрудського пов. Нвг 34 
Греція 363
Гриців, повітове м. Холмської землі 238 
Грубешів (Hrubechow, Hrubyeschowo), 

повітове м. Холмської землі, згодом 
м. Холмського пов. Рск 26—28, 213, 
235

Грушів, с. Володимирського пов. Влн 67 
Грушно, с. Белзького пов. (?) Блз 297 
Губин, с. Луцького пов. Влн 179 
Гульча див. Гольча
Гусятин, м. Кам’янецького пов. Пдл 296
Давид-Городок див. Городок 
Дажва див. Дажів
Дажів (Дажва), с. Володимирського пов. 

Влн 189
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Дажівсышй грунт 189 
Дамаск (Damascus), м. 25, 26 
Данія (Dacia) 7, 76, 77 
Дворецъ, с. Кременецького пов. Влн Ш  
Деремежна (Деремезна), с. Київського 

пов. Квс 281, 283, 284, 352 
Деремезна див. Деремежна 
Десна (Dessna), р. 76, 77, 146 
Дикі Поля (Поля) Дике Поле 6, 33, 71, 80 
Діена, м. 175, 177
Дніпро (Борисфен, Berysthenes), р. 7, 32, 

33, 44, 72, 76, 77, 82, 86, 324, 345, 348 
Дністер, р. 348
Добжинська земля див. Добринська земля 
Добринська (Добжинська) земля 168 
Долга, вул. у м. Гданську 181 
Долина (Dolyna), м. Жидачівського пов. 

Львівської землі Рск 53, 54, 62, 128, 
175, 177, 222, 223 

Домбровиця див. Дубровиця 
Дорогиничі, с. Володимирського пов. 

Влн 201
Дорогинка, с. Чернігівського пов. Чрг 

304
Дорогичин, повітове м. Пдлс 19, 34, 51,

52, 349
Дорогицький пов. див. Дорогичинський 

пов.
Дрогичинський (Дорогичинський, Дро- 

гицький) пов. Пдлс 300 
Дорогичинський пов. див. Дрогичинсь

кий пов.
Дорогобуж (Dorohobush), м. Луцького 

пов. Влн 34, 53, 54, 345 
Дорогостаї, м. Луцького пов. Влн 102 
Дривинь, с. Володимирського пов. Влн 

117
Дрібні Криниці, р. 72 
Дрогобич (Drohobycz), повітове м., зго

дом м. Перемишльської землі Рск 53, 
54, 62

Друть (Drutz), р. 76, 77 
Дубна, с., згодом м. Городельського пов. 

Блз 192, 237, 238
Дубнівський р-н Ровенської обл. 350 
Дубно (Dubno), м. Луцького пов. Влн

53, 54, 69, 70, 74, 102, 178, 343 
Дубровиця (Домбровиця), м. Луцького

пов. Влн; з 1566 р. Пінського пов. 
Брс 34, 70, 74, 97, 99, 200, 226, 281, 
284, 285, 338, 343

Дунаїв, с. Кременецького пов. Влн 71, 
131

Ерфурт, м., нині округ Ерфурт НДР 
360

Єрославичі див. Ярославичі

Жабочин, с. Белзького пов. Блз 197 
Жабче, м. Луцького пов. Влн 74, 198, 

199, 343
Жабче, с. Белзького пов. Блз 196 
Жалинка, р. 67
Жасковичі, с. Володимирського пов. Влн 

202, 203
Жаслав див. Заслав
Жаславська вол. див. Заславська вол.

Жемайтія (Samogithia) 53 
Жеславль див. Заслав 
Жидачівський пов. Львівської землі Рск 

223
Жидичин, с., згодом м. Луцького пов.

Влн 122, 135 
Жидівка, р. 222, 223 
Житин, с. Луцького пов. Влн 350 
Житин Малий, с. Луцького пов. Влн 324 
Житомир, повітове м. Квс 34, 71, 113, 

114, 297, 328, 343, 345 
Житомирський замок 10, 71, 83, 297, 298, 

328, 345
Жовква, м. Львівського пов. і землі 

Рск 197
Жуків, м. Луцького пов. Влн 65, 345 
Жуківці, с. Кременецького пов. Влн 202
Забороль, с. Луцького пов. Влн 92, 204 
Завидів, с. Володимирського пов. Влн 199 
Загорів, с., згодом м. Володимирського 

пов. Влн 195, 220, 350 
Закарпаття 5
Закрочим (Sacraczin, Sacrasczin) м., адм.

центр землі Мзв 21, 22 
Заложці, с. Кременецького пов. Влн 93 
Замличі, с. Володимирського пов. Влн 

202
Замостя (Замосць), м. Красноставського 

пов. Холмської землі Рск 6 , 244, 245, 
258, 259, 266, 268, 306, 308, 324, 330, 
351

Замосць див. Замостя 
Запілля 80, 81
Зап’ятниче, передмістя м. Володимира 

Влн 132, 211
Заслав (Жаслав, Жеславль), м. Креме

нецького пов. Влн 61, 74, 98, 157, 305, 
332, 333, 343 

Заславський замок 61 
Заславська (Жеславська) вол. у Кре

менецькому пов. Влн 305 
Затурці, с. Володимирського пов. Влн 

65, 68, 168, 169
Зауські ліси в Київському пов. Квс 224, 

225
Захід 13, 342 
Західна Україна 7 
Західна Європа 7 
Західний Буг див. Буг 
Збараж, м. Кременецького пов. Влн 70, 

244, 302, 305, 330, 331, 334, 335 
Збараж Новий, м. Вінницького пов. Брц 

201, 350
Збунин, с. Берестейського пов. Брс 204 
Звинигород, м. Луцького пов. Влн 67, 

69
Звиняча, с. Луцького пов. Влн 67, 69 
Звягель, м. Луцького пов. Влн 224, 225, 

243, 345
Звягельський замок 166, 167, 224 
Зденіж, с. Луцького пов. Влн 66, 68 
Зимно, с. Володимирського пов. Влн 67 
Злодійські Лози, уроч. на Володимирсь- 

кому гостинці побл. с. Оран Володи
мирського пов. Влн 118 

Злучина Лука, уроч. у Богуславському 
старостві Київського пов. Квс 297
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Злочівка див. Золочів 
Золота Орда 5
Золочів, м. Львівського пов. Рск 174 
Золочів (Злочівка), с. Луцького пов. Влн 

65, 66, 69, 199

Іваничі, с. Володимирського пов. Влн 
67, 69, 245

Ієзд, м. в суч. Ірані 360 
Ієзі, м. в Італії 360 
Іква, р. 347 -
Індія (India) 7, 76, 77, 342 
Іновроцлав (Raczenia), м., адм. центр 

Інв 19, 20
І путь, (Iputz), р. 76, 77 
Іран 360
Ірпінь (Rpiew), р. 76, 77 
Італія 360

Казімєж (Kazemer, Kazemir, Kazimi- 
гіа), м. Люблінського пов. Лбн 19—22, 
221, 261, 314, 317, 324, 328 

Каліш (Kalis), м., адм. центр Клс 19, 20 
Калу сів, с. Володимирського пов. Влн 

67, 69
Калюмнів, м. Брц 277, 278 
Каміниця, с. Кременецького пов. Влн 

200
Камінь (Камінь-Каширський, Kamień), 

Влн 67, 69, 95, 208, 209, 228, 311 
Камінь-Каширський див. Камінь 
Камєнєць, м. Берестейського пов. Брс 

34, 186—188, 352 
Камєнєцький пов. Брс 352 
Кам’янець (Кам’янець-Подільський, По

дільський Кам’янець, Kamieniec, Ка- 
mieniee Podolski), м., адм. центр Пдл
5—8, 102, 145, 146, 156, 159, 167, 168, 
232, 239, 240, 348 

Кам’янецький замок 240 
Кам’янець-Подільський див. Кам’янець 
Кам’янка-Струмилова (Стромилова Кам’ян

ка), м. Львівського пов. і землі 
Рск 231, 232

Канів, м. Київського пов. Квс 71, 72, 
78, 80, 346

Канівський замок 78, 118 
Кафа (Caffa, Capha), м. в Криму, суч. 

м. Феодосія Кримської обл. 7, 29, 32, 
33, 40, 76, 77, 100, 102, 267, 361 

Качибіїв (Кочубіїв, Kaczibieow), лиман 76 
Качин, с. Володимирського пов. Влн 

170, 319
Кельн м. у землі Південна Рейн-Вест- 

фалія, ФРН 362
Кенігштадт (Kunigstat), м. 19, 20 
Київ (Маграман, Chio, Kiiow, Kiouia, 

Kyauia, Kyowia, Magraman), м., адм. 
центр Квс 5—8, 10, 11, 13, 23, 26, 28, 
29, ЗО, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 
45, 48, 55, 67, 70, 72, 76, 77, 80, 87, 
99, 100, 133, 134, 145, 146, 246, 256, 
268, 275, 281, 282, 283, 311—313, 342, 
343, 344, 345, 347, 353

Київський замок 80, 99, 118, 146, 
268, 269, 343

Київська волость див. Київське воєв, 
Квс

Київська земля див. Київське воєв. 
Квс

Київське воєводство (Київська волость, 
Київська земля, Kiewskie woiewódst- 
wo, Kiiowskie w-wo, Kijowska ziemia) 
Квс 5, 8, 10, 33, 38, 222, 256, 257, 276, 
281, 285, 290, 297, 298, 299, 304, 338, 
343, 345, 346

Київське князівство 9, 343 
Київське Полісся див. Полісся 
Київський пов. Квс 194 
Київський шлях 345 
Київщина 5—7, 10, 352 
Киселин, м. Володимирського пов. Влн 

199
Кладнів, с. Городельського пов. Блз 119, 

192
Клевань, м. Луцького пов. Влн 62, 66, 

69, 70
Княгинин, с. Луцького пов. Влн 65 
Коблин, м. Луцького пов. Влн 65, 116, 

117, 198
Кобрин, повітове' м., згодом м. Берестей

ської землі; з 1566 р.— Берестейського 
пов. Брс 52, 130, 188, 189, 236, 290, 
291

Кобринська вол. Брс 52 
Ковель (Kowel), м. Володимирського пов. 

Влн 62, 63, 67, 74, 84, 85, 133, 134, 
208, 209, 212, 232, 233, ЗОЇ, 346 

Ковельська вол. у Володимирському пов. 
Влн 349

Ковельська держава див. Ковельське ста
роство

Ковельське староство (Ковельська дер
жава) у Володимирському пов. Влн 
161, 162, 231, 232 

Ковно, повітове м. Трц 34 
Коденське гумно у Житомирському пов. 

Квс 221
Козин, м. Кременецького пов. Влн 65, 

200, 285
Козлів, с. Володимирського пов. Влн 

203
Козятинський р-н 350 
Коліщинці, с. Кременецького пов. Влн 

347
Колмів, с. Луцького пов. Влн 202 
Колодне, м. Кременецького пов. Влн 

65, 70
Коломия (Colomya), повітове м. Галиць

кої землі Рск 8, 53, 54, 62, 128, 175, 
177, 222

Колпитів, с. на межі Володимирського 
і Луцького пов. Влн 199 

Колчин, с. Луцького пов. Влн 122 
Конін (Сопіп), повітове м. Клс 19, 20 
Конотоп (Копо top), м. Чернігівського 

пов. Чрн 339, 353 
Конотопський замок 339, 353 

Константинополь, (Стамбул), м. 7 
Конюхи, с. Володимирського пов. Влн 

199
Копачів, с. Київського пов. Квс 283 
Корець (Koree), м. Луцького пов. Влн 

65, 66, 69, 74, 120, 131, 225, 254, 255, 
262, 265, 266, 343, 345, 347, 352
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Коритниця, м. Городельського пов. Блз 
192, 205, 207, 229, 309, 310 

Коритниця, с. Володимирського пов. Влн 
203

Коруна Польська див. Польща 
Косаки, с. Мзв 304 
Костелець, м. 105, 110 
Костянтинів, м. Кременецького пов. Влн 

120, 347
Костянтинівська волость у Кременецько

му пов. Влн 350
Котовська пуща у Луцькому пов. Влн 

104, 105
Кочубіїв (Качибіїв), городище на місці 

суч. м. Одеси 72
Кошар, м. Володимирського пов. Влн 
Краків (Gracovia, Cracoviensis civitas, 

Crakow), м., до 1610 р. столиця Речі 
Посполитої 16, 46—50, 53, 56, 58, 61, 
175, 187, 192, 213, 227, 230, 333 

Краківський замок 55 
Краківський завулок у м. Львові 25 
Красилів (Crasylow), м. Кременецького 

пов. Влн 53, 54 
Красилівська волость 350 
Красне, с. Луцького пов. Влн 65 
Красний Став (Красностав), повітове 

м. Холмської землі Рск 178 
Красностав див. Красний Став 
Кременець (Krzemianiec, Krzemieniec, 

Krzemy enyecz), повітове м. Влн 10, 
53, 54, 62, 70, 71, 74, 93, 108, 128, 131, 
132, 138, 139, 159, 175, 176, 240, 241, 
315, 316, 348, 349 

Кременецький замок 54, 70, 93,
131, 139, 239

Кременецька вол. Влн 108, 128 
Кременецький пов. Влн (Поділля, По

дільський край) 10, 70, 196, 197, 200, 
202, 238, 347, 350, 352 

Кременецьке староство 89 
Крилов, м. Белзького пов. Блз 330, 352 
Крим див. Кримське ханство 
Кримеш, с. Володимирського пов. Влн 

195, 350
Кримеський маєток 350 
Кримське ханство (Орда, Перекопська 

Орда, Татарія, Tartaria), 4, 7, 29, 33, 
34, 71, 78, 80, 268, 343, 345 

Кричов, м. Мстиславського князівства 
Влнс, згодом Мст 34 

Крупа (Крупая), м. Луцького пов. Влн 
66, 68, 110, 281, 283, 284, ЗОЇ 

Крупая див. Крупа
Крупець, м. Кременецького пов. Влн 195 
Крупча, с. Белзького пов. Блз 197 
Кузьминська волость 350 
Куликовичі, с. Луцького пов. Влн 34 
Кунів, с., згодом м. Луцького пов. Влн 

65
Купечів, с. Володимирського пов. Влн 

201, 346
Куропатники, м. 279 
Кучманський шлях 348 
Куявія 349
Лаврівський маєток у Луцькому пов, 

Влн 195

Ланівці, м. Кременецького пов. Влн 338 
Лановецький р-н 352 
Лепесівка, с. Кременецького пов. Влн 

89
Летичівський р-н 347 
Лєнчиця (Lancicia), м., адм. центр Лнч 

19, 20
Лєшно (Leszno) 275
Линів с. Володимирського пов. 149, 

151, 199
Липая, с. Луцького пов. Влн 66, 69, 

198
Липляни, с. Луцького пов. Влн 122 
Лисянка, м. Київського пов. Квс 297 
Литва див. Велике князівство Литовське 
Литовська земля див. Велике князівство 

Литовське
Личин, с. Володимирського пов. Влн 170
Лівобережна Україна 9
Лівонський Орден 348
Лінєв, с. Луцького пов. Влн 199
Ліпськ, м. 281
Літовиж, м. Володимирського пов. Влн 

67, 69, 192, 197, 343, 347 
Ловичі (Ловища), м. Сохачовського пов.

Рве 157, 158 
Ловища див. Ловичі 
Локацька вол. у Володимирському пов. 

Влн 305
Локачі (Lokaczy), м. Володимирського 

пов. Влн 208, 209, 335 
Лопань, м. Житомирського пов. Квс 

269
Лосичі, м. Мельницького пов. Пдлс 349 
Лука, с. Київського пов. Квс 318 
Луку в (Luków), повітове м. Лбн 219, 

305, 318, 319, 334—338
Луцко див. Луцьк
Луцьк (Луцко, Lauczko, Luceoriensis 

civitas, Luczska, Luczsko, Łuck), м., 
адм. центр Влн 5—8, 19, 22, 23, 25— 
29, 34, 38—41, 45, 47, 49, 53, 54, 
62, 64, 67, 68, 91—93, 95, 100, 102, 
104—115, 119— 123, 126, 132, 135,
138—140, 144, 147, 151, 153, 155, 156— 
159, 167, 168, 175, 176, 179, 185, 188,
209, 222, 224, 226—228, 230, 245, 246,
263, 264, 280, 281, 286, 287, 311, 312,
342—345, 348, 349, 351 

Луцьке передмістя 102, 110 
Луцький замок 10, 27, 28, 84, 91, 92, 
96—99, 102, 104, 107, ПО, 111, 120, 
121, 123, 124, 126, 138, 140, 144, 147,
151, 153, 156, 158, 167, 180, 185, 222,
224, 226

Луцький пов. Влн 10, 64, 70, 118, 144, 
147, 151, 186, 194—204, 209, 224,
350

Лучин, с. Влнс, згодом Річицького пов. 
Мне 34

Лучичі, с. Мозирського пов. Квс 81 
Лучна, с. Луцького пов. Влн 151 
Любартівська вол. у Кременецькому пов. 

Влн 350
Любеч, повітове м. Квс, згодом м. Київ

ського пов. Квс 34
Люблін (Lobelyn, Lublin), м., адм. центр
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Лбн б, 19—21, 52, 56, 58, 65, 66, 95, 105, 
106, ПО, 111, 123, 125, 129, 133, 134,
135, 143, 148, 159, 167, 168, 187, 207,
211—213, 221, 247, 252, 254, 259, 260,
275—278, 290, 298, 299, 304, 328, 330,
338

Любомль, м. Холмського пов. і землі Рск 
52, 134

Любче, м. Луцького пов. Влн 196 
Лядське [панство] див. Польща 
Ляхів, с. Володимирського пов. Влн 202 
Ляшки, м. Луцького пов. Влн 69 
Львів (Lemberg, Leopolis, Leopoliensis 

civitas), м., адм. центр Рск 6, 7, 8, 11, 
13, 22, 23, 25—27, 28, 56, 58, 63, 64, 
147, 148, 158, 187, 190, 192, 213, 253, 
254, 352, 353

Львівська дорога у Львівському пов. Рск 
58

Магдебург, м., нині округ Магдебург 
НДР 365

Маграман див. Київ
Мазовецьке воєв. (Мазовія, Мазовше, 

Masovia) Мзв 52, 54, 56, 58, 304, 352 
Мазовія див. Мазовецьке воєв. Мзв 
Мазовше див. Мазовецьке воєв. Мзв 
Маковисько, с. Перемишльського пов. і 

землі Рск 213
Маковичі, с. Володимирського пов. Влн 

188, 189, 202 
Мала Азія 7
Мала Польща 360, 362, 367 
Малин, с. Луцького пов. Влн 65, 195 
Матвіївні (Матвіїв), с. Кременецького 

пов. Влн 198, 202 
Матіїв див. Матвіївні 
Матче, с. Городельського пов. Блз 192, 

204, 207
Мацейов, м. Холмського пов. і землі 

Рск 232
Межиріч (Międzyrzecz Ostrogski), м. Луць

кого пов. Влн 275, 276 
Мейсен, м., нині округ Дрезден НДР 

363
Мельник, повітове м. Пдлс 19 
Мельниця (Mielnica), м. Луцького пов.

Влн 63, 64, 208, 209 
Мехелен, м. у Бельгії 363 
Мизів, с. Володимирського пов. Влн 337 
Милів, уроч. у Городельському пов. 

Блз 192
Миловші, с. Луцького пов. Влн 197 
Миляновицький фільварок у Володимир- 

ському пов. Влн 122, 123 
Миляновичі, м. Володимирського пов. 

Влн 231, 232
Мильськ, с. Луцького пов. Влн 199 
Мильці, с. Володимирського пов. Влн 

170—172
Мирків, с. Луцького пов. Влн 197 
Мирогоща, с. Луцького пов. Влн 65, 70 
Мительня, с. Луцького пов. Влн 65 
Михайловець, передмістя м. Володимира 

Влн 136, 293, 332
Михнівська пуща у Кременецькому пов. 

Влн 313
13 9-3393

Мишів, с. Володимирського пов. Влн 117 
Мінськ, м. Влнс, згодом — адм. центр 

Мне 6, 8, 34, 108—226 
Мінське воєв. 346
Млинів, с. Луцького пов. Влн 66, 69 
Могильна, с. Володимирського пов. Влн 

201
Могильов, м. Мстиславського князівства 

Влнс, згодом Оршанського пов. Втб 
34, 226, 246

Мозир, повітове м. Квс, з 1566 р. пові
тове м. Мне 34, 67, 70, 81, 82, 346 

Мозирський замок 81 
Мозирський пов. Мне 346 
Мойславичі, с. Городельського пов. Блз 

261
Молдавський гостинець 7 
Молдова 4—6
Москва, див. Російська держава 
Москва (Moskwa), м., столиця Московсь

кого Великого князівства, Російської 
держави 7, 32, 33, 37, 40, 41, 52, 71, 
77, 78, 92, 339, 344 

Московія, див. Російська держава 
Московське велике князівство (Москов

ська земля) 11, 32, 73, 145, 167 
Московська земля див. Московське ве

лике князівство
Мости (Августов), м. Белзького пов. Блз 

52, 213
Мости, с. Луцького пов. Влн 198, 213 
Мотвин, с. Квс 194 
Мощениця, с. Луцького пов. Влн 65 
Мстиславль, м., столиця Мстиславського 

князівства, згодом адм. центр Мст 34 
Мстишин, с. Луцького пов. Влн 65 
Муравиця, м, Луцького пов. Влн 178 
Муравський шлях 345 
Мухавець, р. 130

Навіз (Новоз), с. Чорнобильського, зго
дом Київського пов. Квс 34 

Наддніпрянщина (Понизов’є) 4—9, 11,
13, 86, 161, 351 

НДР 363, 368
Неаполь, м. в Італії 305, 306 
Негребів, с. Луцького пов. Влн 65 
Немирівський маєток у Вінницькому пов. 

Брц 309
Немирівські ліси у Вінницькому пов. 

Брц 310
Несвіж, м. Новогрудського пов. Нвг 194 
Несвіч, с. Луцького пов. Влн 65, 66, 

69, 126
Несухоїжі (Niesuehoieży), м. Володимир

ського пов. Влн 67, 69, 172, 208, 209 
Несухоїзький замок 170—172 

Несухоїзька вол. 345 
Неці, с. Володимирського пов. Влн 171 
Нещерів, див. Нещирів 
Нещирів (Нещерів), м. Київського пов.

Квс 281, 283 
Нижня Русь 28, 29 
Низ 81
Німеччина (Німецькі землі, Duyczen Іап- 

den) 7, 22
Ніжинський полк 353
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Новгород див. Новгород-Сіверський 
Новгород (Nouagardia), м. 7, 76, 77, 365, 

366
Новгород-Сіверський (Новгородок, Нов- 

городок-Сіверський, Nouogrod м. Чер- 
нігово-Сіверського князівства 6, 7, 25, 
26, 32—34

Новгородок див. Новгород-Сіверський 
Новгородський (Новгород-Сіверський) 

пов. 352
Новгородок, м. Влнс, згодом адм. центр 

Нвг 34
Новгородок-Сіверський див. Новгород- 

Сіверський 
Новий Збараж 350
Новий Костянтинів (нині с. Новокостян- 

тинів, Летичівського р-ну, Хмельниць
кої обл.) 347 

Нові Санжари 345 
Новоз див. Навіз
Новоселиця, с. Володимирського пов. 

Влн 118
Новоселицький запуст у Володимирсько- 

му пов. Влн 231
Новосілки, с. Володимирського пов. Влн 

230, 235
Нурська земля 352

Обоглібичі, с. Луцького пов. Влн 199 
Обухів, с. Київського пов. Квс 283 
Обухівський р-н Київської обл, 352 
Овлочимська пуща у Володимирському 

пов. Влн 193
Овруч, повітове м. Квс 34, 113 

Овруцький замок 82 
Овруцький пов. 345
Одорівська пуща див. Ходорівська пуща 
Ожигівці (Вжигівці), м. Кременецького 

пов. Влн 70
Оздютичі, с. Володимирського пов. Влн 

196, 346
Озерці, с. Луцького пов. Влн 69 
Озеряни, м. Володимирського пов. Влн 

346
Олевська вол. 345
Олика, м. Луцького пов. Влн 66, 70, 

194, 345
Ольблє (Ольблє Руське), с. Володимир

ського пов. Влн 201, 310, 311 
Ольблє Руське див. Ольблє 
Опочно (Opoczno), повітове м. Снд 19, 20 
Орани, с. Володимирського пов. Влн 118 
Оратиничі, с. 129 
Орда, див. Кримське ханство 
Орель р. 345 
Ореса (Oressa), р. 76, 77 
Оріховець 196 
Ородло, див. Городло 
Орша, повітове м. Втб 34 
Оршин, уроч. побл. м. Нещерова Київ

ського пов. Квс 283 
Оршичин (Аршичин), с. Луцького пов. 

Влн 65, 66, 69
Осекрів, с. Володимирського пов. Влн 

346

* Адміністративна належність мінялася

Османська імперія (Туреччина, Турки) 4, 
52, 80, 81, 94, 138, 353, 358 

Остер, повітове м., згодом м. Київського 
пов. Квс 146, 236, 237 

Остерський замок 80, 145, 146 
Острів, с. Перемишльського пов. і землі 

Рск 213
Острог (Ostróg), м. Луцького пов. Рлн 

34, 53, 54, 61, 65, 66, 68, 100, ПО, 121, 
152, 153, 154, 156, 187, 238, 246, 252, 
255, 261, 278, 296, 305, 328, 330, 332, 
333, 345, 347

Острожець, м. Луцького пов. Влн ПО 
Острський замок див. Остерський замок 
Осьмиговичі, с. Володимирського пов. 

Влн 200

Паволоч, м. Житомирського пов. Квс 317, 
345

Панство Велике Литовське див. Велике 
князівство Литовське 

Паусть 34
Пелча, с. Володимирського пов. Влн 203 
Перекопська Орда див. Кримське ханство 
Перекоп (Таврійські ворота, Tauricae 

porta), м., фортеця 7, 8, 76, 77 
Перемиловець, с. Луцького пов. Влн 66, 

68
Перемиль, м. Луцького пов. 65, 66, 69, 

74, 343
Перемишль (Premislia), м., адм. центр 

землі Рск 56, 58, 59, 213 
Перемишльська дорога в Рск 58 
Перемишльська земля Рск 57 
Перемишльський (Премизький) пов. Пе

ремишльської землі Рск 223 
Перенятин, с. Кременецького пов. Влн 

70
Переяслав, м. 345
Персія (Persia, Persis) 7, 29, 76, 77, 339 
Петриковичі, м. Мозирського пов. Квс;

з 1566 р. Мне 66, 70 
Печихвости, с. Луцького пов. Влн 66, 

69
Пиздра (Pisdri), повітове м. Клс 23, 25 
Пирятин, с. Кременецького (Луцького) * 

пов. Влн 200 
Південь 7
Північне Причорномор’я 345 
Підгайці, с. Луцького пов. Влн 195, 203 
Підлужжя, с. Кременецького пов. Влн 

200
Підляська земля 84, 159 
Підляське воєв. (Пдлс) 300 
Піна (Ріепа), р. 76, 77 
Пінськ, повітове м. Брс 6, 34, 56, 70, 

107, 130, 187, 188, 222, 226, 246 
Пінський міст, с. Володимирського пов. 

Влн 346
Пінський пов. Брс 200, 219 
Пісківка, р. 298
Пісківка, с. Київського пов. Квс 298 
Піскова Скала 237
Піщатинці, с. Кременецького пов. Влн 

202
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Пйотркув, м. 36
Плоцьк (Ploczko), м. Мазовецького кня

зівства, згодом адм. центр Плц 20, 21, 
22

Поган:ький край (Heydenlant) 22 
Погост, с. Пінського пов. Брс 34, 66, 70 
Поділля, див. Кременецький пов. Влн 
Поділля див. Подільське воєв. (Пдл) 
Подільська земля див. Подільське воєв. 

(Пдл)
Подільське воєв. (Поділля, Подільська 

земля, Podolia), 5—7, 56—58, 80,
159, 220, 260, 302, 348, 350 

Подільський Кам’янець див. Кам’янець 
Подільський край див. Кременецький пов.

Влн
Подреж див. Потреж 
Познань, м., адм. центр Пзн 52, 124 
Познанське воєв. (Posnaóskie województ

wo) Пзн 299
Полісся (Волинське Полісся, Київське 

Полісся) 188, 189, 251, 252, 345, 350, 
Полонна, с. Луцького пов. Влн 65, 66, 

69
Полонне (Роїопе) м. Луцького пов. Влн 

53, 54, 157, 345, 348 
Полтавська обл. 345 
Польща (Корона, Корона Польська, 

Лядське [панство], Польське коро
лівство, Річ Посполита, Korona, Ko
rona Polska, Polen, Polonia, Polska, 
Regnum Poloniae) 4—7, 9, 10, 12, 18, 
19, 20, 22, 26, 27, 28, 52, 53, 55, 56, 
59, 74, 88, 175, 176, 177, 206, 225, 240, 
241, 246, 256, 260, 348, 351, 352, 359, 
360, 361, 362, 364, 365, 367 

Поля див. Дикі Поля 
Понизов’є див. Наддніпрянщина 
Понт Евксінський (Pontus Euxinus) 76 
Попер і нг, м. у Бельгії 365 
Поридуби, с. Володимирського пов. Влн 

123, 231, 232
Порицьк (Порицько, Porick) м. Володи- 

мирського пов. Влн 67, 69, 208, 209, 
244, 245, 347 

Порицько див. Порицьк 
Потаржин Белзького пов. Блз с. 196 
Потіївка, с. Житомирського пов. Квс 299 
Потреж (Подреж), с. Луцького пов. Влн 

67, 69
Почаїв, с. Кременецького пов. Влн 71, 

93, 195
Почайна, р. 45
Почапки, с. Кременецького пов. Влн 197 
Правобережна Україна 9 
Премизький пов., див. Перемишльський 

пов.
Приазов’я 345 
Придніпров’я 345
Прип’ять (Prypiecz), р. 55, 76, 77, 82 
Прогній, с. Луцького пов. Влн 197, 202 
Пропасть (Propascz), р. 76 
Пропойськ, м. Мстиславського князів

ства, згодом Річицького пов. Мне 34 
Пруси див. Прусія
Прусія (Пруська земля, Пруси, Prussia, 

Prussie terra), 20, 51, 53, 54, 56, 294
13*

Пруська земля див. Прусія 
Прут, р. 348 
Псел, р. 345
Псков (Plescouia), м. 7, 29, 76, 77, 363, 

365, 366
Птич (Pczit), р. 76, 77 
Пустомити, с. Луцького пов. Влн 65, 66, 

69
Путивль (Putiul), повітове м. Квс, зго

дом у складі Російської держави 34, 
41, 76, 77, 344, 345

Радовичі, с. Володимирського пов. Влн 
200

Радогощ, м. Чернігово-Сіверського кня
зівства 34

Радом (Радомль, Radom), повітове м.
Срд 55, 56, 58 

Радомль, див. Радом 
Ратен, див. Ратно
Райки, с. Кременецького пов. Влн 338 
Ратно (Ратен), м. Холмського пов. і землі 

Рск 52, 190, 290, 291 
Ратенський замок 290 

Ратчин, див. Рачин
Рачин (Ратчин), с. Луцького пов. Влн 

65
Рилавиця, м. Володимирського пов, Влн 

309, 310, 317, 318, 331, 332, 333 
Рилавиця, р. 331, 333 
Ринкова вул. у м. Володимирі Влн 258 
Рівне, див. Ровно 
Річ Посполита, див. Польща 
Річиця, м. Влнс, згодом повітове м. Мне 

34
Ровно (Рівне, Równe), м. Луцького пов.

Влн 53, 54, 65, 66, 68, 70, 94, 345 
Ровенська обл. 345, 350 
Рогачов, м. Влнс, згодом Річицького пов. 

Мне 34
Роговець, див. Рохівка

Рогозенський маєток у Луцькому пов. 
Влн 195

Рожище, м. Луцького пов. Влн 144 
Романів, с. Луцького пов. Влн 345 
Російська держава (Москва, Московія, 

Московська земля, Росія, Moscouia) 4, 
5, 7, 8, 33, 41, 76, 77, 80, 81, 83, 93, 94 

Росія, див. Російська держава 348 
Ростлавль див. Вроцлав 
Рось, р. 352
Рохівка (Роговець), с. Житомирського 

пов. Квс 314 
ПР 367
Рублівка (Rubliuwka, Rublowka), с.

Кременецького пов. Влн 239—241 
Руді Білки, с. Мозирського пов. Квс, 

з 1566 р. Мне 81
Рудка, с. Кременецького пов. Влн 96 
Рудка, с. Луцького пов. Влн 203 
Рудники 88
Ружин, с. Володимирського пов. Влн 

195, 346
Руснів, с. Володимирського пов. Влн 203
Русь, див. Велике князівство Литовське
Русь, лив. Руська земля
Русь, див. Україна
Русь Верхня (Rossia Alta) ЗО, 343
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Русь Нижня (Rossia Detta), 29, 343 
Руська земля (Галицько-Волинське кня

зівство, Галицька Русь, Галичина, 
Русь, Russia, Rusie terra, Russiae ter
ra) 5—7, 9, 16, 17, 20, 22, 53, 54, 56, 
57, 58, 128, 342, 351 

Руське воєв. (Ruskie wojewódstwo) Рск 
пор. Руська земля 256, 257, 351 

Рюген, о-в на Балтійському морі, нині 
округ Росток НДР 342

Садів, с. Луцького пов. Влн 201 
Самара, р. 72
Самбірський пов. Перемишльської землі 

Рск 223
Самоволя, с. Володимирського пов. Влн 

ЗОЇ, 302
Сандомир (Судомир, Sandomiria), м., адм.

центр Снд 19, 20, 35, 36, 56, 58 
Санжарівський див. Санчарівський пере

віз
Санчарівський (Санжарівський) перевіз 

345
Санчаров, уроч.. на татарському шляху 

на р. Ворсклі у Квс 72 
Сапунів, с. Кременецького пов. Влн 131 
Сатиїв, м. Луцького пов. Влн 66, 68 
Свебодзін, м. 367
Свидничко, с. Люблінського пов. Лбн 

211
Свинарин, с. Володимирського пов. Влн 

168, 169, 346
Свинухи (Свинюхи), м. Володимирського 
• пов. Влн 67, 69, 203, 221, 346 

Свинюхи, див. Свинухи 
Свирже (Свиржі), м. Холмського пов. і 

землі Рск 337, 338 
Свиржеський замок Холмського пов. 
і землі Рск 338

Свойчів, с. Володимирського пов. Влн 
196, 346

Сейм (Siem), р. 76, 77 
Селець, с. Володимирського пов. Влн 

197
Селець, с. Луцького пов. Влн 197 
Сереховичі, с. Володимирського пов. Влн 

172
Серкизів, м. Володимирського пов. Влн 

188, 189, 219, 220
Серкизовець, с. Володимирського пов. 

Влн 66, 68
Сецехув (Seczechov, Seczechow), м. 19— 

22
Сингаї, с. Овруцького пов. Квс 269 
Синява, м. Летичівського пов. Пдл 348 
Сіверська область (Сіверські маєтки, 

Sewieriensis prouincia, Siewierskie dob
ra) в Чернігівському пов., з 1635 р. 

в Чрн 76, 304, 339
Сіверські маєтки, див. Сіверська область 
Сілезія 366 :
Сінайська гора 91
Сінне, с. Луцького пов. Влн 67, 69, 345 
Сірія (Syria) 8, 76, 77 
Скавишин, с. Мозирського пов. Квс, 

згодом Мне 81
Склень, с. Луцького пов, Влн 168, 169, 197

Сколобов, с. Житомирського пов. Квс 314 
Скоморохи, с. Белзького пов. Блз ЗОЇ, 302 
Скорч, с. Луцького пов. Влн 196 
Скринне, м. Опочинського пов. Снд 148, 

210, 211
Славентичі див. Словатичі 
Слободиське гумно у Житомирському 

пов. Квс 221
Слободище, с., згодом м-ко Житомир

ського пов. Квс 71, 345 
Словатичі (Славентичі), м. Берестейського 

пов. Брс 130
Словатицький фільварок у Берестей

ському пов. Брс 196 
Словешня (Slorzesnia), р. 76, 77 
Слонім, повітове м. Трц, згодом Нвг 34 
Служів (Służew), 286 
Слуцьк, м. Новогрудського пов. Нвг 6, 

226, 268, 269
Случ (Slucz), р. 76, 77, 347 
Смиків, с. Луцького пов. Влн 65 
Смоленськ, м. 33, 34 
Смолянка,' с. Володимирського пов. Влн 

202
Смстрич (Smotricz), м. К.ам’янецького 

пов. Пдл 23
Снятин, повітове м., пізніше м. Коло

мийського пов. Галицької землі Рск 8 
Сож (Sos),, р. 76, 77 
Сокаль, м. Белзького пов. Блз 117, 212, 

330, 352
Соколь, м. Луцького пов. Влн 65, 144 
Солець, с. Перемишльського пов. і землі 

Рск 236
Солов’їв, с. Володимирського пов. Влн 

171
Стайки, с. Київського пов. Квс 345 
Стамбул див. Константинополь 
Старгард, м. Тчевського • пов. Пмр 274 
Стародуб, м. Сіверського князівства 34 
Старокостянтинів, - (зараз р-ц Хмель

ницької обл.) 347 
Степ 5
Степанська пуща в Луцькому пов. Влн 

112
Степань (Stepany), м. Луцького пов. Влн 

34, 53, 54, 65, 70
Стир (Styr), р. 76, 77, 99, ПО, 222, 226,
. 246
Стрий, м. Перемишльського пов. і землі 

Рск 251, 252, ЗОЇ
Стрілецька пуща у Городельському пов. 

Блз 191, 192
Стрільці, с. Городельського пов. Блз 

191
Стрішин, м. Влнс, згодом Річицького пов. 

Мне 34, 87, 88
Стромилова Кам’янка, див. Кам’янка 

Струмилова 
Судак, м. у Криму 7 
Судомир, див. Сандомир 
Сула, р. 318, 345
Суходоли, с. Володимирського пов. Влн 

201
Сучава, м. у Румунії, адм. центр повіту 7 
Схід 6, 7, 11, 76, 342, 367 
Східне Поділля див. Брацлавщина
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Тавань (Товань), перевіз на р. Дніпрі . 
(Таванська переправа, Towani trajectum) 
7, 72, 73, 76, 77, 345 

Таванська переправа див. Тавань 
Таврійські ворота див. Перекоп 
Таврійські лимани (Tauricenses lacunae) 

76, 77
Тайкури, м. Луцького пов. Влн 197 
Тарнув, м. 332, 35,1 
Татарія див. Кримське ханство 
Татарський гостинець (Татарський шлях) 

7, 120, 347, 352
Татарський шлях див. Татарський гости

нець
Тверь, м. 37 ,
ТвориничІ, с. Володимирського пов. Влн

195
Теребин, с. Городельського пов. Блз 206
Тернопіль 348
Тернопільська обл. 352
Теслугів, с. Кременецького по в. Влн

196
Тетерів (Teterew), р. 76, 77 
Титва (Titwa), р. 76, 77 
Толпижани, с. Луцького пов. Влн 201 
Товань ..див. Тавань 
Торговиця’, м. Луцького пов. Влн 178 
Торунь (Thoren, Thorun), повітове 

м. Хлм 6, 17—21, 128, 129, 131, 132, 
278, 279, 280

Торчин, м. Луцького пов. Влн 201, 330, 
352

Торя див. Турія
Трапезунд (Трапізон), щ. в Туреччині 

109
Драші, е. Пінського пов. Брс 226 
’Трепізон див. Трапезунд 
Трипілля, м. Київського пов. Квс 283, 

284
Трір, м. в землі РейнланД-Пфальц 367 
Троки, м., адм. центр Трц 31 
Трубецьк (Трубчевськ), м. Чернігово- 

Сіверського князівства 34 
Трубчевськ див.' Трубецьк 
Трускавець (Троскавець), м./Перемишль

ського' пов. і' землі' Рск 236 
Тупали, с. Володимирського пов. Влн 
• 220 ' ’

Тур, р. 82
Туреччина див: Османська імперія 
Турів, м., столиця/ князівства, згодом 

м. Пінського пов. Брс 34, 66, 70 
Турійськ, м. Володимирського пов. Влн 

66—69, 124, 163, 343, 346, 347 
Турійська вол. у Володимирському пов. 

Влн 319
Турійський замок 85 

Турія, р. 171, 251
Турія, с. Кременецького пов. Влн 203, 

251, 252
Турки див1. Османська імперія 
Турне, м. в Бельгії 360 
Тучин, м. Луцького пов. Влн_ 198
Угорщина 5
Угринів, с. Луцького пов. Влн • 196 - 

^Уймиця (Воймиця), с . . Володимирського 
пов. Влн 65, 68, 346

Україна (Русь) 4—9, 34, 78, 237, 342, 346, 
ч 348, 352
Уетилу г (Встилуг, Вустилог), с. Воло

димирського пов. Влн., порт на р. Бу
зі 84, 85, 95—98, 114, 116, 126, 152,

. 153, 159, 160, 168, 169, 192, 193, 213, 
214, 218, 219, 232, 346 

Ухані, м. Холмської землі Рск 
Уша (Ussa), р. 76, 77

Фалемичі, с. Володимирського пов. 
Влн 67

Фастів, м. Київського пов. Квс 352 
Феодосія див. Кафа 
Фландрія (Flandria) 7, 18 
Флоренція, м. в Італії 300 
Форостів, с. Володимирського пов. Влн 

203
Франція 359 
ФРН 362, 367

Хелмська земля див. Холмська земля 
Хмелів, с. Володимирського пов. Влн 195,

199
Хмелів-Болоховичі (Chmielow-Bolocho- 

wicze), с. Володимирського пов. Влн 
287—289

Хмельницька обл. 347 
Хоболтова, с. Володимирського пов. Влн 

65, 68 -
Ходорівська (Одорівська) пуща у Київ

ському пов. Квс 314 
Ходорків, м. Київського пов. Квс 352 
Ходорковичі, с. Луцького пов. Влн 197 
Холм (Colmen), м., адм. центр Холм

ської землі Рск 21, 52, 211, 338 
Холмський замок 134, 178 

Холмська (Хелмська) земля Рск 62, 251, 
252, 266, 267, 271 

Хопків див. Хупків 
Хорол, р. 345
Хотинь, с. Кременецького пов. Влн 197 
Хотечів, с. Володимирського -пов. Влн 

65, 201, 214, 235
Хрінники, с. Луцького пов. Влн 201 
Хрнахи (?) 254 .
Х уп К ІВ  (ХОПКІВ), М . ЛУЦЬКОГО ПОВ'. Влн

228, 245

Цвіккау, м. нині округ Карл-Маркс- 
Штадт НДР 368 

Цехановичі див. Цєханув 
Цєханув (Цехановичі), м.,’ адм. центр 

Цєханувської землі Мзв 349 
Цехоновці, с. Дорочичинського пов. Пдлс 

51
Цурків, ~с. Луцького пов. Влн 65

Челешниця, с. Берестейського пов. Брс
200

Черкаси, повітове м., .Квс, з 1566 р, 
м. Київського пов. Квс 34, 38, 44, 71, 
72, 78, 80, 86, 346 •

Черкаський замок 78, 118 
Чернігів, м., столиця Чернігово-Сівер- 

ського князівства, згодом м. у складі 
Російської держави; з 1635 р.— адм. 
центр воєв. Чрг 7, 32—34, 343
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Чернігівський замок 146 
Чернігівське воєв. Чрн 5, 304, 338, 352,

353
Чернігівський пов. 352 
Чернігово-Сіверщина 5, 352 
Черськ (Schiruczk), м., адм центр Чер- 

ської землі Мзв 21, 22 
Четвертин, м. Луцького пов. Влн 34,

65, 66, 69, 100 
Чехія 7
Чичерськ, м. Влнс, згодом м. Річицького 

пов. Мне 34 
Чорна Криниця, р. 72 
Чорний Острів, м. Летичівського пов. 

Пдл 348
Чорнишова Гора, уроч. у Городельському 

пов. Блз 192
Чорнобиль, повітове м. Квс, з 1566 р. 

м. Київського пов. Квс 32—34, 67, 70 
Чорнобильський замок 81 

Чорторийськ, м. Луцького пов. Влн 34,
66, 69

Чуднів, м. Житомирського П О В. Квс 
34, 224, 225, 345

Шайно, с. Володимирського пов. Влн 
Шаравка, м. Летичівського пов. Пдл 348 
Швеція (Suecia), 8, 76, 77, 348 
Шепетин, с. Луцького пов. Влн 70 
Шеплі, с. Луцького пов. Влн 65, 198 
Шидлув, м. 46
Шильбург (Schilburg), м. 19, 20 
Шистів, с. Володимирського пов. Влн 201, 

237, 350 
Шотландія 350
Шпанів, м. Луцького пов. Влн 197 
Штральзунд (Stralsund), м. 17, 18, 342

Щебжешин (Szczebrzeszyn), м. Красно- 
ставського пов. Холмської землі Рск 
287, 288

Щекоцін (Schczecoczin), м. 26, 28 
Щенютин, с. Володимирського пов. Влн 

202

Яблоцький фільварок, Берестейський 
пов. Брс 196

Ядрин, м., пізніше Андріанополь, нині 
» т.  Едірне в Туреччині 167 
Ямний ліс у Житомирському пов. Квс 

268, 269
Янушпільські фільварки у Кременецькому 

пов. Влн 200
Ярослав (Jarosław), м. Перемишльського 

пов. і землі Рск 54, 213, 243, 244, 311— 
313

Ярославичі (Єрославичі), с. Луцького 
пов. Влн 196

Ясси, м. у Молдові 8, 246

Arabia див. Аравія 
Asia див. Азія
Beberer, Beberern див. Бобровники 
Beresina див. Березина 
Beresteczko див. Берестечко 
Bialogród див. Білгород 
Bóbr див. Бобер 
Borysthenes див, Дніпро

Bracławskie (Brasławskie) woiewódstwo 
див. Брацлавське воєводство 

Breście див. Берестя 
Brest див. Бжесьць 
Brody див. Броди 
Bug див. Буг 
Caffa, Capha див. Кафа 
Chio див. Київ
Chmielów Bolechowicze див. Хмелів-Бо- 

лоховичі
Colmen див. Холм 
Colomya див. Коломия 
Сопіп див. Конін 
Cotbe?
Cracovia, Cracoviensis civitas, Craków 

див. Краков 
Crasylow див. Красилів 
Damascus див. Дамаск 
Dacia див. Данія 
Dessna див. Десна 
Dolyna див. Долина 
Dorohobush див. Дорогобуж 
Drohobycz див. Дрогобич 
Drutz див. Друть 
Dubno див. Дубно
Duyczhen Landen див. ^ Німецькі землі 
Flandria див. Фландрія j 
Galatha див. Галата 
Gdańsk див. Гданськ 
Grodek див. Городок 
Grodele див. Городло 
Haliczany див. Галичани 
Heydenlant див. Поганський край 
Ногіпіа див. Горинь 
Horuchow див. Горохів 
Hrubeschow, Hrubyeschowo див. Грубешів 
India див. Індія 
Iputz див. І путь 
Jarosław див. Ярослав 
Kaczibieow див. Качибіїв 
Kalis див. Каліш 
Kamień див. Камінь 
Kamieniec, Kamieniec Podolski див. 

Кам’янець
Kazemer, Kazemir, Kazimiria див. Ka- 

зімєж
Kiewskie (Kiiowskie) woiewódstwo див.

Київське воєводство 
Kiouia, Kiiow, Kijów див. Київ 
Kijowska ziemia див. Київське воєводство 
Копо top див. Конотоп 
Когес див. Корець
Korona, Korona Polska див. Польща 
Kowel див. Ковель
Krzemianiec, Krzemieniec, Krzemyenyecz 

див. Кременець 
Kunigstat див. Кенігштадт 
Kyauia, Kyowia див. Київ 
Lademiria, Ladimiria, Ladymir, Ladi- 

miriensis civitas див. Володимир 
Lancicia див. Лєнчиця 
Lauczke див. Луцьк 
Lemberg див. Львів
Leopoliensis civitas, Leopolis див. Львів 
Leszno див. Лєшно
Lithuania див. Велике князівство Литов

ське
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Lobelyn див. Люблін 
Lublin див. Люблін
Luceoriensis civitas, Luczk, Luczska, Luc- 

zsko див. Луцьк 
Łokaczy див. Локачі 
Łuck див. Луцьк 
Łuków див. Лукув 
Magraman див. Київ 
Magnus ducatus Lithuaniae див. Велике 

князівство Литовське 
Masovia див. Мазовія 
Międzyrzecz Ostrogski див. Межиріч 
Mielnica див. Мельниця 
Moscouia див. Російська держава 
Moskwa див. Москва 
Niesuchoieży див. Несухоїжі 
Nouogardia див. Новгород 
Nouogrod див. Новгород-Сіверський 
Opoczno див. Опочно 
Oressa див. Ореса 
Ostróg див. Острог 
Pczit (!) див. Птич 
Persia, Persis див. Персія 
Ріепа див. Піна 
Pisdri див. Пиздра 
Plescouia див. Псков 
Ploczko див. Плоцьк 
Podolia див. Подільське воєводство 
Роїеп див. Польща 
Роїопе див. Полонне 
Polonia див. Польща 
Polska див. Польща 
Pontus Euxinus див. Дніпро 
Porick див. Порицьк 
Posnańskie woiewództwo див. Познанське 

воєводство
Premislia див. Перемишль 
Propascz див. Пропасть 
Prussia, Prussie terra див. Пруссія 
Prypiecz див. Прип’ять 
Putiul див. Путивль 
Raczenia див. Іновроцлав 
Radom див. Радом 
Regnum Poloniae див. Польща 
Rossia Alta див. Верхня Русь 
Rossia Detta див. Нижня Русь 
Równe див. Ровно 
Rpiew див. Ірпінь
Rublowka, Rubliuwka див. Рублівка 
Ruskie woiewódstwo див. Руське воєвод

ство
Russia, Russiae terra див, Руська земля

Sacraczin, Sacrasczin див. Закрочим 
Samogithia див. Жемайтія 
Sandomiria див. Сандомир 
Schczecoczin див. Щекоцін 
Schilburg див. Шильбург 
Schiruczk див. Черськ 
Seczechov, Seczechow див. Сецехув 
Sewieriensis prouincia див. Сіверська об

ласть
Siem див. Сейм
Siewierskie dobra див. Сіверська область 
Slorzesnia див. Словешня 
Slucz див. Случ 
Służew див. Служев 
Smotricz див. Смотрич 
Sos див. Сож 
Stepany див. Степань 
Stir див. Стир 
Stralsund див. Штральзунд 
Suecia див. Швеція 
Syria див. Сірія 
Szczebrzeszyn див. Щебжешин 
Tartaria див. Кримське ханство 
Tauricae porta див. Перекоп 
Tauricenses lacunae див. Таврійські ли* 

мани
Thoren, Thorun див. Торунь 
Teterew див. Тетерів 
Titwa див. Титва 
Towani traiectum див. Тавань 
Valachia див. Волощина 
Vechra див. Вехра 
Vilna див. Вільно 
Viodzimirz див. Володимир 
Voliniensis terra див. Волинське воєвод

ство
Volinia див. Волинське воєводство 
Vssa див. Уша
Warszawa, Warschovia див. Варшава 
Weper, Wepir див. Вєпш 
Wieluńska ziemia див. Вєлюнська земля 
Wischegród див. Вишогруд 
Wiżwa див. Вижва 
Wladimiria див. Володимир 
Wolińska ziemia див. Волинське воєбі„а- 

ство
Wołyń див. Волинське воєводство 
Wojnarowa див. Войнарова 
Wołyńskie woiewódstwo див. Волинське 

воєводство
Wratislavia див, Вроцлав



СПИСОК СКОРОЧЕНЬ НАЗВ в о є в о д с т в

Блз — Белзьке Лбн — Люблінське Плц
Брс — Берестейське Лнч — Ленчицьке Пмр
Брц — Брацлавське Мзв — Мазовецьке Рве
Блн — Волинське Мне — Мінське Рск
Влнс — Віленське Мст — Мстиславське Снд
Втб — Вітебське Нвг — Новогрудське Срд
і і І В — Іновроцлавське Пдл — Подільське Трд
Квс — Київське Пдлс — Підляське Хлм
Клс — Каліське Пзн — Познанське Чрг

Плоцьке
Поморське
Равське
Руське
Сандомирське 
Сєрадське 
Троцьке 
Хел мінське 
Чернігівське



ПОКАЖЧИК МОВ ДОКУМЕНТІВ

італійська 13
латинська 1—3, 5—7, 9, 11, 12, 44, 46, 56 
німецька 8, 10
польська 47, 147, 176, 183, 188, 190,196, 

200,202,210,211, 216, 233, 236, 241, 
244, 255

польська кириличною абеткою 99, 115 
староросійська 14, 17, 21

старобілоруська 15, 16, 18—20, 22, 23, 
25, 27—43, 45, 49—55, 57, 59—63, 142 

староукраїнська 4, 24, 48, 58, 64—98, 
100—114, 116—141, 143—146, 148—
175, 177—182, 184— 187, 189, 191—195, 
197—199, 201, 203—209, 212, 213,215, 
217—232, 235, 237—240, 242, 243, 245— 
254



ПЕРЕЛІК СЛІВ ПІД ТИТЛАМИ

Б а р з о б г а т ы и  —  Б о р з о б а г а т і

Б г у р и н с к о г о  —  Б о г у р и н с ь к о -  
г о

б ж є  —  б о ж е  

б ж е г о  —  б о ж о г о  

б ж о г о  —  б о ж о г о

в л д к а  —  в л а д и к а  

в л д к и  —  в л а д и к и  

в л д к у  —  в л а д и к у  

в . м . —  в а ш а  м и л іс т ь  

в . м с .—  в а ш а  м и л іс т ь  

в . м с т и  —  в а ш о ї  м и л о с т і  

в. мсти —  в а ш о ї  м и л о с т і  

в ш о ю  —  в а ш о ю

г д р а  —  г о с п о д а р я  

г д р є ж  —  г о с п о д а р е м  

г д р е м ъ  —  г о с п о д а р е м  

г д р с к и м  —  г о с п о д а р с ь к и й  

г д р с к о г о  —  г о с п о д а р с ь к о г о  

г д р с к о г о  —  г о с п о д а р с ь к о г о  

г д р ь с к и м  —  г о с п о д а р с ь к и й  

г д р ъ с к и и  —  г о с п о д а р с ь к і  

г д р ъ с к и м  —  г о с п о д а р с ь к и й

г д р ъ с к и м и  —  г о с п о д а р с ь к и 
м и

г д р ъ с к и м ъ  —  г о с п о д а р с ь к и м

г д р ъ с к и х  —  г о с п о д а р с ь к и х

г д р ъ с к и х  —  г о с п о д а р с ь к и х

г д р ъ с к и х ъ  —  г о с п о д а р с ь к и х-—
г д р ъ с к о г о  —  г о с п о д а р с ь к о г о  

г д р ъ с к о е  —  г о с п о д а р с ь к е  

г д р ъ с к о м  —  г о с п о д а р с ь к і й  

г д р ъ с к у ю  —  г о с п о д а р с ь к у
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г д р я  —  г о с п о д а р я  

г д р А  —  г о с п о д а р я  

г р . —  г р і ш  

г р о ш е м  —  г р о ш і в
—j
г р ш є м  —  г р о ш і в

гриі& и  —  г р о ш і в

г р ш є и  —  г р о ш і в

г р ш є м  —  г р о ш і в

г р ш и  —  г р о ш і

грілим —  грошів

г с д р а  —  г о с п о д а р я

г с д р с к и є  —  г о с п о д а р с ь к і

г с д р с к и и  —  г о с п о д а р с ь к і

г с д р с к и м  —  г о с п о д а р с ь к и й
z^z
г с д р с к и л *  —  г о с п о д а р с ь к и м  

г с д р с к и м ъ  —  г о с п о д а р с ь к и м
z>̂ z
г с д р с к и х ъ  —  г о с п о д а р с ь к и х
z ẑ
г с д р с к о г о  —  г о с п о д а р с ь к о г о  

г с д р с к о г о  —  г о с п о д а р с ь к о г о  

г с д р с к о є  —  г о с п о д а р с ь к о ї  

г с д р с к о м  —  г о с п о д а р с ь к о ї  

г с д р с к о ж  —  г о с п о д а р с ь к о м у
Z^/
г с д р с к о м ъ  —  г о с п о д а р с ь к о м у  

г с д р с к у ю  —  г о с п о д а р с ь к у  

г с д р у  —  г о с п о д а р ю  

г с д р у  —  г о с п о д а  d i o

ZV-r
г с д р ь  —  г о с п о д а р  

г с д р ь с к и м  —  г о с п о д а р с ь к и й
Ẑ z
г с д р ь с к и ж  —  г о с п о д а р с ь к и м
z>̂>
г с д р ь с к и м ъ  —  г о с п о д а р с ь к и м  

г с д р ь с к и х  —  г о с п о д а р с ь к и х  

с д р ь с к о г о  —  г о с п о д а р с ь к о г о
z>>̂z
г с д р ь с к о г о  —  г о с п о д а р с ь к о г о

гсдрьскоє — господарське, 
господарськоїẑ z

гсдрьском — господарській 
гсдрьскож — господарському
гсдрьскому — господарсько

му
гсдрьскомъ — господарсько

му
гсдрьскою — господарською>—/
гсдрьскую — господарську
гсдръ — господар
гсдръ.— господарський -—̂
гсдръская — господарська 
гсдръские — господарські 

гсдръские — господарські

гсдръским — господарський, 
господарські

гсдръскимъ — господарським 
гсдръскимъ — господарським 
гсдръских — господарських 

гсдръскихъ — господарських 

гсдръского — господарського
z ẑ
гсдръского — господарського 
гсдръского — господарського
гсдръское — господарське, 

господарської
z-̂ z
гсдръское — господарської 

гсдръском — господарській
z-V-
гсдръскож — господарському

гсдръскому — господарсько
му

гсдръскомъ — господарсько
му

гсдря — господаря 
гсдрА — господаря



д в а  —  д в а  

д е н ь  —  д е н ь  

д н ь  —  д е н ь  

д н я  —  д н я
х ^ .

дн А  —  д н я
Х^

ж у п н а  —  ж у п а н а

КГДЫ —  к о л и  

к н г и  —  к н и г и
'Х̂
к н г и н и  —  к н я г и н і'Х
к н г н и  —  к н я г и н і  

к н г н А  —  к н я г и н я
"X»/
к н г ъ  —  к н и г
'Х̂
к н ж а  —  к н я ж а
Х^
к н ж а т и  —  к н я ж а т и
х ^ ,
к н ж и  —  к н я ж и й
Х̂ /

к н ж и х ъ  —  к н я ж и х  

к н ж н а  —  к н я ж н ах /
к н ж н о ю  —  к н я ж н о ю
х ^ ,

к н ж т и  —  к н я ж а т и
Х ^ ,

КНЗЄЦ —  КНЯЗІВ
*Х̂
КНЗЄЛІ —  к н я з я м  

к н з є м ь  —  к н я з я м  

к н з є ж  —  к н я з я м  

к н з и  —  к н я з і
х ^

к н з с к и и  —  к н я з і в с ь к и й ,  к н я 
з і в с ь к і

к н з ь  —  к н я з ь  

к н з ь с к и є  —  к н я з і в с ь к іХо
к н з ь с к и х  —  к н я з і в с ь к и х  

к н з ь с т в а  —  к н я з і в с т в а  

к н з ь с т в є  —  к н я з і в с т в і  

к н з ъ с к и м ъ  —  к н я з і в с ь к и м  

к н з ь с к ш ;  —  к н я з і в с ь к и х  

к н з ю  —  к н я з ю
-ХУ
к н з я  —  к н я з я
Х_/
к н з А  —  к н я з я  

к н и г и  —  к н и г и
/-Х.
к н я ж т и  —  к н я ж а т и

м л . —  м и л іс т ь  

м  л .— м и л іс т ь  

м л с  —  м и л іс т ь  

м л с т  —  м и л іс т ь  

м л с т  —  м и л іс т ь  

м  лет —  м и л іс т ь

МЛСТИ —  МИЛОСТІ 

МЛСТИ —  м и л о с т і  

м л  сти —  м и л о с т і  

м л е т и в о г о  —  м и л о с т и в о г о  

м л е т и в о г о  —  м и л о с т и в о г о
х ^
м л е т и в ь ш  —  м и л о с т и в и й
Х^ ,

м л е т ь  —  м и л іс т ь
х ^
м л е т ь  —  м и л іс т ь^х
МЛСТЫО —  м и л іс т ю
/X/
МЛСТЫО —  м и л іс т ю

м л е т ь  —  м и л іс т ь  
'—̂
м л е т ь  —  м и л іс т ь  

м л е т ь ю  —  м и л іс т ю  

м л е т ю  —  м и л іс т ю
-Х_

м л е т ю  —  м и л іс т ю
X»/

м л  т  —  м и л іс т ь  

МЛТИ —  м и л о с т і
х^
млти —  м и л о с т і  

м л т ь  —  м и л іс т ь
X » ,

МЛТЫО —  м и л іс т ю
'—.
МЛТЫО —  м и л іс т ю  

м н в  —  м е н і
X»/
мсти —  м и л о с т і  

м с т ю  —  м и л іс т ю  

м е ц а  —  м і с я ц я
х ^
МТИ —  м и л о с т і
хч^
м ц а  —  м і с я ц я

н а м л е т и в ш є г о  —  н а й м и л о с т и -  
в іш о г о'Х̂

н ш а  —  н а ш а/Х̂
н ш г о  —  н а ш о г о  

н ш є  —  н а ш е  

н ш є г о  —  н а ш о г о  

н ш є є  —  н а ш о ї  

н ш є г о  —  н а ш о г о  

н ш є м у  —  н а ш о м у
Х^
н ш є м ь  —  н а ш о м у  

н ш є г о  —  н а ш о г о  

н ш и  —  н а ш і
Х ^

н ш и л і —  н а ш и м
х ^
н ш и м и  —  н а ш и м и
ОХ»
н ш и м ь  —  н а ш и м
<-х̂
н ш и х  —  н а ш и х  

н ш и х ь  —  н а ш и х  

н ш м и  —  н а ш и м и

ншму -  
ншмь -  
ншо — 
ншого -<-х
Н Ш О 20 - 

ншоє — 
ншоє —<х
ншои -
Хч_,

ншож -  
ншому 
ншомь 
ншою -  
ншу — 
ншь —

- нашому
- нашим 
наше

-  нашого
-  нашого
- нашої
- нашої
-  нашій, нашої
-  нашому
-  нашому
-  нашому
-  нашою 
нашу 
наш

п а н а  —  п а н а
/X/

п н а  —  п а н а
х _ .
п н в є  —  п а н о в е  

п н в є  —  п а н о в е
X»/
п н в ь  —  п а н і в
^Х/
п н є  —  п а н е  

п н є є  —  п а н і ї'Х
п н є ю  —  п а н е ю/х
п н є  —  п а н е
х ^
П Н Ж Н Ы Х  —  п е н я ж н и х
х ^
п н з є ц  —  п е н я з е й ,  п е н я з і в
t— -
п н з є ц  —  п е н я з е й ,  п е н я з і в
Х_У
п н з и  —  п е н я з і  

п н з и ц  —  п е н я з і в  

п н з м и  —  п е н я з ь м и  

п н з ь  —  п е н я з ь  

п н з ь м и  —  п е н я з ь м и  

п н з ю  —  п е н я з ю  

п н з я  —  п е н я з я  

п н и  —  п а н і
х ^

п н о е  —  п а н і в  

п н о в є  —  п а н о в е  

п н о в ь  —  п а н і в
Х^
п н о  м — п а н о м ,  п а н а м
Х^ ,
п н о м ь  —  п а н а м  

п н у  —  п а н у
Х^>
п н ь  —  п а н  
•— -
п н ь  —  п а н
"X
п н ы  —  п а н и  

п н ю ю  —  п а н ю ю
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полгрша — півгроша 
полугрошъку — півгрошка 
Прчтоє — Пречистої

свта — свята 
свтє — святі 
свто — свято 
С В Т 0 2 0  — святого 
свтоє — святої 
свтол* — святому

сегодня — сьогодня 
сто — свято 
сто го — святого 
стоє — святої

Хрста — Христа

цра — царя

члвєка — чоловіка 
члвка — чоловіка

члвка — чоловіка 
члвков — чоловіків 
члвкъ — чоловік 
члка — чоловіка
'Ч.
чсє — часі 

чсє — часі 

чсовъ — часів 

чстньш — чесний 
чсъ — час



СКОРОЧЕННЯ, ВЖИВАНІ У ТЕКСТАХ

в. в.— ваша вірність 
влдцє — владиці 
в. м.— ваша милість 
в. м.— ваша милість 
в. мл .— ваша милість 
в. мс.— ваша милість 
в. мст.— ваша милість 
в. мсти — вашої милості 
Володи.— Володимирського

гднє — господине 
гдну — господину 
гдръскихъ — господарських 
гєя.— січня (гєнваря) 
трш.— гріш, грошів 
гршеи — грошів 
грши — гроші 
тріии — гроші 
гршии — грошів, грошей 
тршии — грошів, грошей 
гедрскомъ — господарському 
гсдръ — господар 
гсдръских — господарських 
гсдръского — господарського 
гсдръского — господарського 
гедръское — господарської

ден.— день

є. м.— його милість

зве/?.— зверхність 
ЗЛТЫХ — золотих

индик.— індикт 
инъды/с — індикт

кж. его мл .— княжа його ми
лість

кж. их мл.— княжата їх ми
лість

кнжа mu — княжати 
кнжия — княжий 
кнзь — князь 
кнАзства — князівства 
кнАзьства — князівства 
кор. мл .— королівська ми

лість
кр.— королівський 
кр. мл .— королівська ми

лість

лет. бо ж. наро ж.— літа бо
жого народження 

лет. бо ж. наро ж.— літа бо
жого народження 

лѣт. бо ж. наро ж.— літа бо
жого народження

мар.— березня (марта) 
мл cm — милість 
млсти — милості 
мл emu — милості
МЛСТИ —  МИЛОСТІ

млсти — милості 
млеть — М ИЛІСТЬ  

МЛСТЮ —  М ИЛІСТЮ

млетю — милістю 
млт .— милість 
М Л Т Ъ  — милість 
млтю — милістю 
мл/тгю — милістю 
мс.— милість 
мст — милість 
меца — місяця 
м т .— милість

нояб.— листопада (ноября) 
ншимъ — нашим 
нших — наших 
ншого — нашого

Пре. мар. двр. н м. бел. ну пі. 
~‘кз. Мих. Лв. Г л и н .— Пра

вив маршалок дворний, на
місник бєльський і нут- 
ський (?) князь Михайло 
Львович Глинський 

При т. был. мар. двор. нам. 
мер. и (они/с. пая Григ. 
Стая.— При тому був мар
шалок дворний, намісник 
мерецький і онікський пан 
Григорій Станіславович 

пнзєя — пенязей, пенязів 
псая — писаний

сент .— вересня (сентября)

т .  мл.— т в о я  м и л і с т ь  

т е .  мл.—  т в о я  М ИЛІСТЬ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

арк. — аркуш

бл.— близько
б. м.— без місця

вел. кн.— великий князь 
воєв.— воєводство

гр.— гріш

док.— документ

зв.— зворот
зол.— золотий польський

кн.— книга 
кн.— князь

м.— місто, містечко

обл.— область 
оп.— опис
опубл.— опубліковано

пов.— повіт 
порівн.— порівняй 
прим.— примітка

р.— рік 
р.— ріка 
р-н — район

рр.— роки 
рц — райцентр

с.— село 
св.— святий 
сл.— слобода
емт — селище міського типу 
спр.— справа 
ст.— століття
тис.— тисяча 
уроч.— урочище 
ф.— фонд 

ш.— шеляг
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кого міщанина Лавріна Перехриста на Хаімовича і пограбування транспор
тованих з Києва хутер, законтрактованих на поставку до Любліна . . . .  133

104. 1569 р., березня 2. Володимир.— Скарга щебжешинського ремісника Яна
Столяра на володимирських митників про стягнення з нього «дерев’яного» мита 
від привезених на Володимирський ярмарок товарів, незважаючи на по
передню сплату такого ж мита на користь з а м к у ..................................................... 134

105. 1569 р., червня 16. Луцьк.— Скарга острожецького купця Тимоша Шимковича
на луцького митника Маєра Турчина про вимагання з нього хабара за товари, 
везені з Любліна, незважаючи на сплачене мито, і про збитки, заподіяні під час 
митного огляду .....................................................................................................................135

106. 1569 р., червня ЗО. Володимир.— Скарга підданих кн. Романа Сангушка з 
передмістя Михайлівни, підтверджена зізнанням возних і свідченням володимир
ських міщан, на володимирського війта і бурмистрів про заборону їм, всупереч 
давньому звичаю, торгувати м’ясом з міських яток і про вчинені при нападі на
них війтівськими слугами збитки ...................................................................................136

107. 1569 р., грудня 5. Луцьк.— Скарга пінського купця Петра Андруховича на 
кременецьких митників про незаконну конфіскацію в нього у Кременці везеного
з Туреччини шовку .............................................................................................................. 138

108. 1569 р., грудня 17. Луцьк.— Свідчення возного про залагодження спору між
луцьким митником і купцем-вірменином Олександром Скіндером про несплату 
останнім мита за шафран ................................................................................................... 139

109. [Не пізніше 1569 р.]. Луцьк.— Скорочений виклад митної устави Великого кня
зівства Литовського, записаний до Луцьких гродських книг ................................140

ПО. 1570 р., квітня 25. Володимир.— Заява володимирського бурмистра Василя Кап
лі про свій вирок у спорі між варшавським купцем Давидом Гекнером 
і городельським купцем Юськом Абрамовичем щодо недотримання умов конт
ракту на поставку Гекнеру 100 лаштів попелу при посередництві володимир
ських купців ........................................................................................................................ 142

111. 1570 р., червня 16. Луцьк.— Свідчення возного про незаконне стягнення гре
бельного мита в Рожищах з підвод Станіслава Граєвського під час переве
зення попелу до р. Буг ...................................................................................................... 144

112. 1570 р., [між квітня 29 і липня 11]. Варшава.— Вирок сеймового суду у справі
за скаргою турецьких купців-вірмен на київського каштеляна Павла Сапєгу про 
розграбування козаками з його відома купецького каравану під Остерським зам
ком ................................................................................................................................................ 145

113. 1570 р., вересня 11. Луцьк.— Свідчення возного про незаконне стягнення
возового мита на Луцькій митниці з товарів львівських купців: аптекаря 
Матиса, конвісарів Матія і Щасного та ін ш и х .............................................................. 147

114. 1571 р., березня 6. Володимир.— Скарга луцького купця Іллі Гошковича на
скринського міщанина Вінцента Турка про несплату грошей за куплений 
згідно з контрактом лій ......................................................................................................148

115. 1571 р., березня 20. Линів.— Визнаний лист володимирського міщанина Із-
раеля Абрамовича про відміну контракту зі Станіславом Граєвським на постав
ку йому попелу в Городло для сплаву до Гданська і про зобов’язання Абрамо
вича повернути одержаний грошовий з а в д а т о к ......................................................... 149

116. 1572 р., травня 22. Луцьк.— Заява від імені луцького і острозького владики
Іони Борзобагатого-Красенського, підтверджена свідченням возного, про від
сутність на домовленому місці у Вільгорському лісі попелу, випаленого «нім- 
цем-купцем» Фрейтаком, який на церковних підводах за контрактом мав бути 
вивезений до Лучної ........................................................................................................... 151

117. 1573 р., січня ЗО. Володимир.— Скарга луцького і острозького владики Іони
Борзобагатого-Красенського на Гієроніма і Малхера Крупських про напад під 
Устилугом на церковну валку і захоплення транспортованих до р. Буг 500 мац 
жита ............................................................................................................................................152

118. 1573 р., квітня 9. Володимир.— Заява від імені Миколая Лисаковського про 
порушення Яном Хрустицьким контракту на поставку до Устилуга 400 мац жита 153

119. 1573 р., червня 17. Луцьк.— Скарга луцького купця Дахна Горайновича про
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незаконну конфіскацію Острозькими митниками під час ярмарку в Острозі 
його товарів: тканин, хутряних, металевих і шкіряних виробів, паперу, бака
лії та роздрібних т о в а р ів ..............................................................................................

120. 1573 р., липня 27. Луцьк.— Скарга варшавського купця Матиса Вальбаха на 
луцького мостовничого Івана Борзобагатого-Красенського про несплату грошей 
за попередньо сторговані, а потім силоміць захоплені в нього панцири . . .

121. 1573 р., вересня 4. Луцьк.— Заява від імені Яна Болмана про порушення 
луцьким і острозьким владикою Іоною Борзобагатим-Красенським укладе
ного між ними контракту на поставку попелу на берег р. Вепр для сплаву

122. 1573 р., жовтня 22. Луцьк.— Свідчення возного про безмитне перевезення
купцями-вірменами з Кам’янця-Подільського «московських товарів» через 
Волинь за охоронним листом київського воєводи кн. Костянтина Острозького 
і під захистом його надвірної корогви ......................................................................

123. 1574 р., вересня 14. Володимир.— Скарга ловицького купця Симона Вурме-
нина на писаря Володимирської митниці про незаконне стягнення мита грішми і 
сап’янами під час переїзду з Ловича на Луцький я р м а р о к .................................

124. 1575 р., вересня 25. Луцьк.— Скарга повіреного слуцького купця Єсюпи Ни-
коновича на луцького війта Остафія Єловича-Малинського про безпідставну 
конфіскацію ладану і перцю, привезених для Никоновича на Луцький ярмарок 
за угодою з львівським купцем К о стян ти н о м .....................................................

125. 1575 р., жовтня 6. Луцьк.— Заява писарів Луцької митниці про зменшення
митних зборів у зв’язку з нападом татар на Поділля і В о л и н ь ................

126. 1575 р., листопада 23. Володимир.— Скарга Михайла Сербина на Гієроніма Круп-
ського, підтверджена зізнанням возного, про захоплення завезених Сербином до 
Устилуга дерев’яних заготовок для збірки ком’яг і розвантажених, згідно з 
контрактом, на грунті Крупських над Б у г о м .............................................................

126а. 1544—1576 рр. Влоцлавек.— Таблиця вивозу збіжжя, попелу і дерев’яних 
товарів з Волині і Наддніпрянщини до Гданська, складена на основі реєстрів 
збору водяного мита Влоцлавсцької м и тн и ц і............................................................

127. 1577 р., березня 3. Володимир.— Декрет володимирського підстарости про від
строчку розгляду спору володимирського купця Василя Каплі зі звягольським 
купцем і митником Зрайлом Ізайєвичем про поставку недоброякісного попелу

128. 1577 р., травня 21. Луцьк.— Заява дозорці королівських митниць Семена Хребто-
вича-Богуринського про втрати для скарбниці через небажання турецьких купців 
возити товари до Любліна усталеною дорогою через Луцьк у зв’язку з випадками 
самоуправства тутешнього лендвійта Якуба К лим аш овського............................

129. 1578 р., лютого 4. Володимир.— Скарга Федори Михайлової Дзялинської на мит
ника, урядника і підданих Василя Гулевича з с. Затурців про незаконне стяг
нення мита з її 280 підвод з попелом, транспортованих до Устилуга, а також 
поранення і пограбування слуг .................................................................................

130. 1578 р., травня 13. Володимир.— Скарга ігумена Мелецького монастиря Миколая
Сербина і несухоїзького та чорногородського урядника Станіслава Хмелевського 
на урядників і підданих Василя, Івана і Гаврила Гулевичів із сіл Качина і Личина 
про напад на монастирських селян і підданих Несухоїзького замку під час повер
нення з Мелецького ярмарку; реєстр пограбованого .............................................

131. 1578 р., липня 4. Володимир.— Скарга висоцького урядника Яна Уменського,
підтверджена свідченням возного, на володимирського земського писаря Федора 
Солтана про несплату грошей, позичених для транспортування закупленої у Ви- 
соцьку риби в обмін на партію солі .........................................................................

132. 1579 р., березня 10. Володимир.— Скарга золочівського купця Якуба на горо- 
доцького урядника Києво-Печерського монастиря про заподіяння збитків 
через поставку недоброякісної риби, оптом проданої Якубом володимирським 
купцям і повторно перепроданої останніми для роздрібної торгівлі у Володимирі

133. 1579 р., серпня 4. Дісна.— Універсал Стефана Баторія про заходи до впорядку
вання діяльності соляних складів у Луцьку, Володимирі і К р е м е н ц і................

134. 1580 р., лютого 16. Володимир.— Скарга городельського купця Андрія Кончи
ла на лубенських міщан Якуба Щасновича, Левка Баличевича та інших про 
порушення контракту на поставку 50 бочок риби до К р асн о став а ........................

135. 1580 р., липня 11. Володимир.— Свідчення возного про відмову луцького ста
рости Олександра Жоравницького повернути ковельській міщанці Хоні Лаврі- 
новій товари, незаконно конфісковані у її сина під час поїздки «до Волох з тор
гівлею» . . ..........................................................................................................................

136. 1580 р., серпня ЗО. Володимир [1579 р., серпня 11. Гданськ].— Декрет Гдан
ського бурмистрівського суду, пред’явлений для запису до володимирських грод- 
ських книг, у спорі між справцями Василя Красенського і уповноваженим 
Остафія Воловича про розмір і порядок оплати грошового боргу, що був відшкодо
ваний привезеним на продаж до Гданська ж и т о м ....................................................
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137. 1581 р., вересня 8. Луцьк.— Скарга луцьких міщан на лендвійта Якуба Клима- 
шовського про незаконне стягнення мита з приїжджих і місцевих купців на 
Луцькому ярмарку, підтверджена засвідченим переліком купців, оштрафованих
з наказу лендвійта ................................................................................................................ 185

138. 1582 р., березня 4. Володимир.— Скарга Григорія Колмовського на осьмигів-
ського урядника Себастіяна Мілевського про напад на підданих Колмовського 
з с. Макович і м. Серкизова, які їхали «на Полісся за Кобрин» для закупівлі 
х м е л ю .......................................................................................................................................... 188

139. 1582 р., березня 13. Володимир.— Свідчення возного з викладом суперечки
львівських міщан-аптекарів та купців з володимирськими митниками про не
законне стягнення з львів’ян возового мита під час ярмарку ................................ 190

140. 1583 р., березня 17. Володимир.— Свідчення возного про ревізію фільварків
Городельського староства і спустошених Городельської та Стрілецької пущ, виру
баних з наказу городельського справці Якуба Лешневського для*; виготовлення 
ком’яг на восьми розташованих над р. Буг бендюгах .................................................191

141. 1583 р., липня 12. Володимир.— Визнаний лист Яна Овлочимського на вистав
лення Андрію Романовському до Устилуга готової зібраної ком’яги вказаних 
р о з м ір ів ...................................................................................................................................... 193

142. 1583 р. Берестя.— Витяги з реєстраційної книги Берестейської митниці про мит
ні збори за сплав збіжжя, попелу і «лісового т о в а р у » ........................................ 193

143. 1584 р., лютого 13. Володимир.— Заява від імені Івана Чаплича-Шпановського 
про порушення володимирським купцем Мошком Іллічем контракту на поставку
200 корців жита на сплав до М а т ч а .............................................................................204

144. 1584 р., квітня 21. Володимир.— Визнаний лист Василя Жоравницького на 
поставку гданському купцеві Арону Клейнфельту 100 лаштів жита до Коритниці
та на сплав його власними ком’ягами до Г д а н с ь к а ..................................................... 205

145. 1584 р., листопада 25. Володимир.— Скарга підданого Володимирського замку 
Тимоша Волковича на володимирських купців, які підбурили люблінського мит
ника двічі стягнути з нього мито під час продажу кожухів і хутер на ярмарку
в Любліні ..............................................................................................................................207

146. 1584 р., грудня 23. Володимир.— Свідчення володимирських купців Назара
Кравця, Саса, Глоби і Степана Завади про кількість проданого ними Криштофу 
Ягодинському жита ..............................................................................................................207

147. 1585 р., лютого 20. Володимир.— Запис до Володимирської гродської книги про
пред’явлення річних реєстрів стягання мита на Володимирській і Ковельській 
митних коморах та їх прикоморках .............................................................................  208

148. 1586 р., квітня 25. Луцьк.— Свідчення возного про огляд збитків, заподіяних 
луцьким міщанам вікарієм і учнями школи Луцького Троїцького костьолу під
час нападу на міський р и н о к ..............................................................................................209

149. 1586 р., вересня 15. Володимир.— Скарга міщан м. Скринного про незаконне стяг
нення з них мита володимирськими митниками всупереч їхнім давнім привілеям
на право безмитної торгівлі ..............................................................................................210

150. 1587 р., березня 31. Володимир.— Запис про слідство по звинуваченню злодіїв 
Яна Циганка, Собка Високого та інших у крадіжках товарів у приїжджих купців
під час володимирських ярмарків ..................................................................................211

151. 1587 р., травня 22. Володимир.— Скарга київського купця Іллі Карповича на 
хотечівського урядника Луцької кафедральної капітули про пограбування
в Устилузі везених ним на продаж хутер під приводом стягнення мита . . . .  213

152. 1587 р., серпня 11. Володимир.— Скарга володимирського митника на володи
мирського і берестейського владику Феодосія Лазовського про спроби стягати
з приїжджих купців возове мито, належне д е р ж а в і ...............................................214

153. 1587 р., жовтня 26. Володимир.— Свідчення возного про ціни на збіжжя на во-
лодимирському торзі ..........................................................................................................215

154. 1588 р., липня 27. Володимир.— Записний лист Богуша Заєця-Зденізького на від
шкодування боргу володимирським купцям Длугачам після продажу свого 
збіжжя в Гданську ............................................................................................................ 215

155. 1589 р., березня 1. Володимир.— Скарга луцького купця Павла Рожновича на
свого напарника Харка Мидляра про присвоєння спільно вторгованих на Воло- 
димирському ярмарку грошей за мило .........................................................................218

156. 1589 р., квітня 19. Володимир.— Скарга Івана Хрінницького на володимирського
міщанина Миська Огородниковича про невиконання контракту на виготовлення 
трьох ком’яг в Устилузі, призначених для сплаву збіжжя до Гданська . . . .  218

157. 1589 р., серпня 8. Володимир.— Скарга служебника кн. Януша Заславського 
Матія Бруцького на киселинського урядника Кирдеїв-Мильських про напад 
на підданих Заславського під м. Серкизовом під час перегону волів на ярмарок
до Л у к о в а ..................................................................................................................................219

158. 1590 р., лютого 7. Володимир.— Скарга Матвія Селицького на слуг Михайла За-
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горовського про напад на шляху під м. Загоровом і пограбування грошей, з якими 
Селицький їхав на Поділля для закупівлі збіжжя .....................................................220

159. 1592 р., травня 26. Володимир.— Скарга Малхера Зайончковського, шафаря
Фрідріха Тишкевича, на свинюського намісника Криштофа Орховського про не
законне стягнення мита в м. Свинюхах з підвод із пшоном, транспортованих з Ко- 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ 
ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ВИДАНЬ

Центральний державний архів давніх актів СРСР 
(ЦДАДА СРСР)

Ф. 389— Литовська метрика (on. 1, спр. 4, 8, 10, 21, 31, 37, 192, 561, 563; оп. 2, спр. 591).

Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві 
(ЦДІА УРСР у м. Києві)

Ф. 11 — Житомирський гродський суд (оп. 1, спр. 11).
Ф. 23 — Луцький магістрат (оп. 1, спр. 1).
Ф. 25 — Луцький гродський суд (оп. 1, спр. З—7, 9, 11, 15, 17, 25, 35, 42, 173).
Ф. 27 — Володимирський земський суд (оп. 1, спр. 11).
Ф. 28 — Володимирський гродський суд (оп. 1, спр. 1, 6, 7а, 8, 13, 15—23, 25, 27, 28, 32—

35, 37, 38, 40, 42, 44—47, 49—52, 54, 57, 60—63, 65—67, 69—75, 77, 78, 80—
83).

Ф. 220 — Колекція документів Київської археографічної комісії (оп. 1, спр. 41). 
ф. 221 — Колекція документів «Нова серія» (оп. 1, спр. 51, 105, 121, 148).

Центральний державний історичний архів УРСР у м. Львові 
(ЦДІА УРСР у м. Львові)

Ф. 9 — Львівський гродський суд (оп. 1, спр. 1).
Ф. 24 — Магістрат міста Броди (оп. 1, спр. 5).
Ф. 52 — Магістрат міста Львова (оп. 2, спр. 1, 221, 401).
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