
Томъ XXIII. 

АКТЫ ХОЛМСНАГО ГРОДСКАГО СУДА. 
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В И Л Ь Н А. 

Типографія А. Г. Сыркина, Большая улица, собственный домъ, № 88. 

1 8 9 6. 



ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ коммиссіи: 

Предсѣдатель Юліанъ Ѳомичъ Крачковскій. 

Иванъ Яковлевичъ Спрогисъ. 

Константинъ Ивановичъ Снитко. 

Флавіанъ Николаевичъ Добрянскій. 

Венедиктъ Михайловичъ Площанскій 

Члены: К 



Оглавленіе ХХІІІ-го тома. 

ММ С™?- 
1—1604 г. 28 Іюня. Долговое обязатель¬ 

ство епископа Арсепія Андреевскаго 
Фридриху Подгороденскому и его 
наслѣдникамъ на сумму въ сорокъ 
злотыхъ. 1 

2. —1604 г. 28 Іюня. Долговое обязатель¬ 
ство Арсенія Андреевскаго и его 
капитула Богдану Сосновскому на 
сто шесть злотыхъ. - 

3. —1605 г. 20 Января. Заявленіе Арсе¬ 
нія и Іоанна Андреевскихъ о полу¬ 
ченіи ими долга отъ Романовскихъ 

4_1605 г. 11 Февраля. Заявленіе воз- 
наго о недопущеніи Лукой Зѣнко- 
вичемъ ввести Софію Андреевскую 
Збпруйскую во владѣніе имѣніемъ 
Брусъ.. • • • ‘ 

5. —1605 г. 1 Декабря. Заявленіе Холм- 
скаго владыки Арсенія Андреев¬ 
скаго о нанесеніи ему личнаго 
оскорбленія Иваномъ Вѣтринскимъ < 

6. —1606 г. 9 Марта. Заявленіе епископа 
Холмскаго Арсенія Андреевскаго 
по дѣлу его крестьянина съ евреемъ — 

7—1606 г. 31 Октября. Разрѣшеніе рим. ^ 
кат. еп. Холмскаго Георгія Замой - 
скаго евреямъ мѣстечка Дубны па 
постройку синагоги. 1 

ММ 1 

8—1606 г. 6 Декабря. Заявленіе У хан¬ 
скихъ о взносѣ ими арендной платы 
съ имѣній Холмскаго епископа Ар¬ 
сепія Андреевскаго. 

9. _1607 г. ю Февраля. Арендная запись 
Кіевскаго митрополита Ипатія По¬ 
тея его служителю Григорію Ми¬ 
хайловичу па Сушибабы. 

10. —1607 г. ю Февраля. Заявленіе Кіев¬ 
скаго митрополита о разореніи его 
имѣнія Рожанки управляющимъ 
Григоріемъ Михайловичемъ .... 

11 —1607 г. 10 Марта. Заявленіе вознаго 
о готовности епископа Арсенія Ан¬ 
дреевскаго удовлетворить Павла 
Оржеховскаго за нанесеніе ему по¬ 
боевъ крестьянами. 

12. —1607 г. 30 Марта. Заявленіе епископа 
Холмскаго Арсенія Андреевскаго 
о захватѣ монастырскихъ имѣній 
Холмскимъ каноникомъ Каспаромъ 
Мыстковскимъ. 

13. —1609 г. 31 Марта. Клятвенное пока¬ 
заніе Емеловскаго о принадлеж¬ 
ности привозимаго имъ рѣкою Бу¬ 
гомъ хлѣба Луцкому ун. епископу 
Евстафію Еловичу Малинскому . . 



IV 

ЛШ Стр. 

14. —1609 г. 8 Апрѣля. Нѣкоторые пункты 
изъ Варшавской конституціи 1609 г. — 

15. —1609 г. 7 Сентября. Фундушевыя 
записи на Скербешовскую лат. цер¬ 
ковь отъ 15 Апрѣля 1436 и 11 Мая 
1502, подтвержденныя 5 Мая 1525 гг. 11 

16. —1609 г. 16 Сентября. Жалоба Мар- 
ціана Опацкаго на ксендза Мыст- 
ковскаго за нанесеніе ему тяжкихъ 
ранъ. 13 

17. —1609 г. 4 Декабря. Заявленіе Си¬ 
гизмунда Емеловскаго объ убійствѣ 
брата его каноника Флоріана Еме¬ 
ловскаго . 14 

18. —1610 г. 14 Апрѣля. Жалоба Любомль- 
скаго священника Іоанна IIисоцкаго 
на мѣстныхъ евреевъ за нанесеніе 
ему побоевъ, выбитіе стеколъ въ 
церковныхъ домахъ и порчу огорода 

19. —1610 г. 14 Апрѣля. Жалоба діакона 
Любомльской церкви на тѣхъ же 
евреевъ за нанесеніе ему побоевъ 

20. —1610 г. 18 Мая. Жалоба Онуфріев- 

скаго священника Андрея на Петра 
Жуковскаго за нападеніе на его домъ 

21. —1610 г. 5 Іюня. Королевская гра¬ 
мота 1519 г. на выдачу Холмскимъ 
лат. епископамъ ежегодно по 50 
гривенъ столовыхъ денегъ изъ до¬ 
ходовъ Перемышльской солеварни 

22. —1612 г. 26 Мая. Приказъ короля 
СигизмундаШ Мартину Красицкому 
о возвращеніи захваченныхъ имъ 
земель Любомльской церкви . . . 

23. —1615 г. 27 Апрѣля. Заявленіе Мат¬ 
ѳея Бѣлевича о нанесеніи ему по¬ 
боевъ ксендзомъ Каспаромъ Мыст- 
ковскимъ .. 

24. —1615 г. 12 Іюня. Показаніе свидѣ¬ 
телей по дѣлу о нанесеніи Вѣщиц- 
кимъ оскорбленій священнику Лав¬ 
рентію Душенкѣ . ... . 

25. 1615 г. 6 Іюля. Королевская грамота 
1604 г. Ратенскимъ священникамъ 
Андрушовичу и.Кириловичу напо- 

^ жизненное завѣдываніе приходомъ 

15 

и принадлежащими къ нему имѣ¬ 

ніями .. • • • • 
26. —1616 г. І8іюпя. Заявленіе Верещин- 

скаго священника о нанесеніи ему 
ранъ Альбертомъ Верещинскимъ . 

27. —1616 г. 3 Декабря. Заявленіе лат. 
священника м. Мацеева Христофора 
Холевицкаго о притѣсненіяхъ со 
стороны Фридриха Сапѣги . . . . 

28. —1616 г. 5 Декабря. Подтвержденіе 
королемъ записи Холмскаго ста¬ 
росты Даниловича на десятину 
Холмскому лат. Братству. 

29. —1617 г. 22 Августа. Заявленіе завѣ¬ 
дующаго Мацеевскою школою о на¬ 
несеніи ему побоевъ плебаномъ 
Мыстковскимъ. 

30. —1618 г. 22 Января. Заявленіе епи¬ 
скопа Холмскаго Арсенія Андреев¬ 
скаго о полученіи имъ арендной 
платы за имѣнія Буено и Бѣлополе 

31. —1618 г. 21 и 22 Мая. Заявленіе нѣ¬ 
которыхъ священниковъ о нежела¬ 
ніи Реговскимъ принять вносимую 
ими съ ихъ церквей контрибуцію . 

32. —1618 г. 21 Іюня. Заявленіе братьевъ 
Сметапковъ о нарушеніи ихъ фун- 
даторскихъ и колляторскихъ правъ 
по отношенію къ лат. церкви въ 
селѣ Ольховцѣ. 

33. —1618 г. 9 Іюля. Заявленіе о внесе¬ 
ніи Холмскимъ епископомъ и свя¬ 
щенниками дополнительнаго кон¬ 
трибуціоннаго сбора . 

34. 1619 г. 6 Февраля. Жалоба Вѣщиц- 
каго о нежеланіи епископомъ Холм¬ 
скимъ Арсеніемъ Андреевскимъ ра¬ 
зобрать его дѣла съ священникомъ 
Душенной .. 

35. 1619 г. 5 Іюня. Жалоба Холмской 
капитулы на Холмскаго бурграбія 
за разореніе принадлежавшаго ду¬ 
ховенству зданія. 

36. —1619 г. .7 Іюня. Заявленіе объ убій¬ 
ствѣ Матѳея Корунчака. 

37. —1619 г. з Августа. Заявленіе Холм- 
ской капитулы о захватѣ церков- 

Стр. 

20 

23 

24 



V 

мм 
пыхъ луговъ Александромъ Крив- 
чнцкнмъ . 

88.—1619 г 7 Августа. Заявленіе воз- 

наго о передачѣ въ вѣдѣніе Аѳа- 
насія Иакосты Холмской епископін 
со всѣми церквами и имущест¬ 
вами . 

39.—1619 г. 27 Августа. Заявленіе воз- 
наго объ убіеніи людьми Вондзин- 
скаго слуги Холмскаго епископа 

•анасія Иакосты. 

4^1619 г. 5 Декабря Заявленіе латин¬ 
ской половины Холмскаго маги¬ 
страта противъ православныхъ чле¬ 
новъ того же магистрата о произ¬ 
водимыхъ якобы ими безпоряд¬ 
кахъ . . 

ік^-1620 г. 5 Августа. Заявленіе воз- 
наго о недопущеніи Аѳанасіи Па 
посты, уніатскаго епископа, къ за¬ 
нятію православныхъ церквей . . 

42. —1620 г. 16 Сентября. Заявленіе Ивана 
Мыстковскагс объ умерщвленіи его 
родственника декана Холмскаго 
Каспра Мыстковскаго. 

43. —1620 г. 13 Ноября. Заявленіе Родзи- 
шевскаго о панесепіи ему ранъ . . 

44. —1620 г. 13 Ноября. Жалоба Холм- 
скихъ мѣщанъ на своихъ русскихъ 
согражданъ по поводу обидъ при¬ 
чиненныхъ послѣдними первымъ . 

45. —1621 г. 25 Сентября. Грамота ко¬ 
роля Сигизмунда III Мартину Кра¬ 
ем цкому о необремененіи крестьянъ 
чрезвычайными поборами . ... 

46. —1622 г 12 Февраля. Жалоба Лю- 
бомльскаго священника отца Гри¬ 
горія на еврейку Иесю за нанесеніе 
ему оскорбленія въ то время, когда 
онъ шелъ къ больному со святыми 
дарами.• 

47. —1622 г. 30 Марта. Заявленіе о на¬ 
сильственномъ, по распоряженію 
уніатскаго епископа ' Аѳанасія ІІа- 
косты, нападеніи па Холмскую зам¬ 
ковую тюрьму и освобожденіи от¬ 
туда нѣкоего Петровича . 

39 

30 

31 

32 

°тр. | ММ л. 

48. —1622 г. 18 Августа. Заявленіе о со¬ 
вершеніи покражи въ Холмской 
каѳедральной церкви . 

49. 1622 г. 14 Сентября. О вводѣ епи¬ 

скопа Иакосты въ завѣдываніе Спас¬ 
скою Столпенскою церковію .... — 

50. —1622 г. 19 Сентября. Жалоба свя¬ 

щенника Ивана на Христофора Ва- 
сичинскаго за нанесеніе ему оскорб¬ 
ленія словомъ и дѣломъ. 40 

оі. 1622 г. 26 Сентября. Заявленіе свя¬ 
щенника Вербовскаго о нанесеніи 
ему побоевъ Севернномъ Верещнн- 
СКИМЪ. 41 

52. 1623 г. 4 Февраля. Вводъ епископа 
Аѳанасія Иакосты во владѣніе имѣ¬ 
ніями Буено и Бѣлоиоле. . 

53. —1623 г. 18 Декабря. Довѣренность 
Марины, по мужу Ясинской брату 
ея епископу Аѳанасію ІІакостѣ . . 42 

54. —1684 г. ю Іюня. Заявленіе вознаго 
о врученіи Захаріи Серному позва 
по дѣлу о незаконномъ завладѣніи 
имѣніемъ Стрижовъ. . 

55. —1624 г. 3 Іюля. Дарственная запись 
Свѣнцицкихъ Лукѣ Серному на 
имѣнія Стрижовъ и Усинне ... 43 

56. —1624 г. 4 Іюля. Заявленіе вознаго о 
врученіи Ивану Свѣнцицкому позва 
по дѣлу о незаконномъ владѣніи 
имѣніями Стрижовъ и Усинне . . 46 

5'-—1624 г. 9 Іюля. Заявленіе еврея Ицка 
МоПжешовича о нанесеніи ему по¬ 
боевъ н похищеніи денегъ слугой 
Холмскаго епископа Аѳанасія Па¬ 
кости Сикорскимъ.. 

■г>^- 1624 г. 9 Іюля. Жалоба еврея Ицка 
Мойжешовігча отъ имени Холмскаго 
кагала о пападенін Сикорскаго на 
еврейскіе дома и нанесеніи побоевъ 
ночному сторожу Михелю Акушо- 
ВНчу.. . . 47 

59. —1624 г. 5 Августа Заявленіе вознаго 
о недопущеніи ввести Сернаго во 
владѣніе Свѣпцицею. 48 

60. 1624 г. 23 Декабря. Позовъ Мартину 
Лясковскому и Владиславу Остро- 

34 

35 

36 

37 

83 



VI 

жм °**‘ 
рогу для разбора дѣла о незакон¬ 
номъ завладѣніи ими имѣніемъ Бу¬ 
тинъ, принадлежавшимъ ХолмскоП 
епнскопіи. 49 

61.—1625г. ІіСентября. Заявленіе митро¬ 
полита уніатскаго Іосифа Велямина 
Рутскаго о незаконности заключен¬ 
ныхъ настоятелемъ Жндичинскаго 
монастыря Никодимомъ Шибнн- 
скимъ контрактовъ по монастыр¬ 

скимъ имѣніямъ. — 

^62.—1625 г. 13 Сентября. Довѣренность 
митрополита Іосифа Рутскаго Ме¬ 
ѳодію Терлецкому на веденіе всѣхъ 
его дѣлъ. 60 

63. —16-25 г. 24 Сентября. Привилегія 
короля Сигизмунда III Владиславу 
Остророгу и его женѣ на пояеиз- 
ненное владѣніе имѣніями Стульно, 
Оссова-Воля, Бутинъ, Кошинъ, Сѣд- 
лнще, Подберестье и Мацошинъ. . 51 

64. —1625 г. 12 Ноября. Королевскій 
листъ объ утвержденіи Владимір¬ 
скаго архидіакона Ѳеодора Мелешки 
Холмскимъ епископомъ по смерти 
епископа Аѳанасія Иакосты .... 52 

65. —1625 г. 12 Ноября. Посланіе митро¬ 
полита Іосифа Велямина Рутскаго 
къ управлявшему ХолмскоП епи- 
скопіей Меѳодію Терлецкому о пе¬ 
редачѣ оной новоназначенному Ѳео¬ 
дору Мелешко. 53 

66. —1626 г. 3 Апрѣля. Заявленіе о по¬ 
рубкѣ въ лѣсу епископскаго имѣнія 
Бѣлополе . .. 54 

67. —1626 г. 6 Іюня. Заявленіе вознаго о 
врученіи позва Ивану Годлевскому 
по обвиненію его въ нанесеніи по¬ 
боевъ Якову Ясенскому. 55 

68. —1626 г. 11 Іюля. Возовъ Ѳомѣ За- 
мойскому со стороны Холмскаго 
уніатскаго епископа Ѳеодора Мелеш- 
ковича о незаконномъ владѣніи 
епископскимъ имѣніемъ Жуковъ. . 56 

69. —1626 г. 22 Декабря. Заявленіе воз¬ 
наго о задержаніи имъ сбѣжавшаго 

ММ 
крестьянина изъ имѣнія ХолмскоП 
епнскопіи Буено . 

70. -1627 г. 1 Февраля. Жалоба Холм- 
ской капитулы на Станислава Бу¬ 
товскаго за нападеніе па епископ¬ 
скія имѣнія Буено и Бѣлополе . . 

71. _1627 г. 23 Февраля. Заявленіе кня¬ 
гини Авдотьи Воропецкой о неза¬ 
конномъ привлеченіи ея — право¬ 
славной къ суду упіатскаго митро¬ 
полита Велямина Рутскаго . . . . 

72. —1627 г. 23 Февраля. Заявленіе кпя- 

Стр 

57 

гини Авдотьи Воронецкой о неза¬ 
конной подачѣ Марьею Красносель¬ 
ской жалобы на нее уніатскому 
митрополиту. 59 

73. —1627 г. 25 Февраля. Заявленіе воз¬ 
наго о врученіи уніатскому митро¬ 
политу Рутскому позва княжны 
Авдотьи Воронецкой . — 

74. —1627 г. 31 Августа. Явка грамоты 
короля Сигизмунда Августа Добро- 
творскому священнику Ѳеодору и 
его дѣтямъ на владѣніе Язвинскою 
церковію и монастыремъ съ при¬ 
надлежащими имъ имѣніями . . 60 

75. —1628 г. 10 Апрѣля. Заявленіе уніат¬ 
скаго митрополита Велямина Рут¬ 
скаго относительно Белзкихъ мѣ¬ 
щанъ о непризнаніи послѣдними 
его духовной власти и противодѣй¬ 
ствіи его распоряженіямъ .... 61 

76. —1628 г. 19 Сентября. Универсалъ 
короля Сигизмунда III о собираніи 
самимъ духовенствомъ особаго сбора 
съ духовныхъ имѣній, установлен¬ 
наго сеймомъ. 63 

77. —1628 г. 28 Ноября. Заявленіе свя¬ 
щенника Григорія Михаловскаго о 
нанесеніи ему Львомъ Козляков- 
скимъ оскорбленія словами и дѣй¬ 
ствіемъ .64 

78.—1629 г. 9 Мая. Упоминальный листъ 
Станислава Жолковскаго Добротвор- 
скимъ мѣщанамъ въ огражденіе 
Язвинскаго монастыря отъ ихъ по¬ 
сягательствъ . 65 



VII 

ММ Стр. 
79. - 1630 г. 2 Марта. Жалоба священника 

Холмской Никольской церкви на 
бурмистра Ивана Мицевича за оскорб¬ 

леніе его словами и дѣйствіемъ . . 66 
80. —1630 г. 10 Апрѣля. Жалоба священ¬ 

ника Холмской Рождественской 
церкви и попечителя Холмской бо¬ 
гадѣльни Романа Жабировича на 
Якова Хоинскаго за нападеніе его 
среди ночи на богадѣльню и нане¬ 
сеніе двумъ женщинамъ побоевъ . — 

81. —1631 г. 21 Января. Заявленіе епи¬ 
скопа Меѳодія Терлецкаго опричи¬ 
нахъ невыдачи имъ актовыхъ книгъ 
гродскаго суда, хранившихся въ 
Холмской каѳедральной церкви . . 67 

82. —1631 г. 24 Января. Грамота короля 
Сигизмунда III митрополиту Іосифу 
Велямину Рутскому о поставленіи 
Меѳодія Терлецкаго въ Холмскіе 
епископы . .  . 68 

83. —1631г. 24 Января. ІІозовъ отъ имени 
еп. Меѳодія Терлецкаго Остроро- 
гамъ по дѣлу о захватѣ ими цер¬ 
ковнаго имѣнія Бутинъ.. — 

84. —1631 г. 24 Января. Заявленіе воз- 
наго о передачѣ Кіевскимъ митро¬ 
политомъ Холмской епископіи вновь 
назначенному епископомъ Меѳодію 
Терлецкому.•. 70 

85. —1631 г. 15 Февраля. Заявленіе воз- 
наго овр>ченіи королевскаго позва 
Иліи Сулятнцкому, самовольно за¬ 
хватившему Уневскую архимандрію — 

86. —1631 г. 25 Февраля. Заявленіе Якова 
Ясенскаго о нежеланіи Холмской 
уніатской капитулы выдать ему кви¬ 

танцію о принятіи отъ пего арен¬ 
дуемаго имъ церковнаго имѣнія 
Покровки. 71 

87. —1631 г. 16 Іюня. Заявленіе Верещин- 
скаго священника и его сына о на¬ 
несеніи имъ побоевъ Мартиномъ 
Стемпковскимъ. 72 

88. —1631 г. 18 Іюня. Жалоба священника 
Любомльской церкви; Григорія Ка- 
рачевскаго на Любомльскаго войта 

МН Стр. 
Станислава Шубу, который велѣлъ 
вырыть изъ могилы тѣло недавно 
погребеннаго младенца и нанесъ 
оскорбленія священнику. 73 

89. —1631 г. 27 Августа. Протестъ вновь 
выбранныхъ членовъ Холмскаго 
магистрата о недопущеніи ихъ при¬ 
нести установленную присягу ... — 

90. —1633 г. 11 Мая. Заявленіе Меѳодія 
Терлецкаго о незаконномъ обнаро¬ 
дованіи Кіевскимъ митрополитомъ 
Петромъ • Могилою распредѣленія 
церквеп между православными и 
уніатами. 74 

91. —1633 г. 14 Мая. Жалоба Холмскаго 
священника Андрея Вавришовича 
на Станислава Бродзинскаго за по- 
топтаніе лошадьми засѣяннаго цер¬ 
ковнаго огорода и поврежденіе 
кладбищенской ограды. 75 

92. —1633 г. 31 Мая. ІІозовъ Орѣховскихъ 
игумену Кулемчицкаго монастыря 
Филарету Завадѣ по дѣлу о сбѣ¬ 
жавшихъ къ нему крестьянахъ . . 76 

93. —1633 г. 9 Іюля. Жалоба священника 
Павла Збировскаго на Ивана Маль¬ 
чевскаго за нанесеніе ему по¬ 
боевъ .. — 

94. —1633 г. 27 Іюля. Жалоба Андрея 
Петровича на еп. Меѳодія Терлец¬ 
каго за нанесеніе; ему побоевъ • и 
неуплату долга.. . : 77 

95.—1633 г. 8 Августа. Долговое обяза¬ 
тельство епископа Меѳодія Терлец¬ 
каго Матвѣю Щигельскому на 1300 
пол. золотыхъ. 78 

96. —1633 г. 11 Августа. Заявленіе Ѳео¬ 
дора Намысловскаго о томъ, что 
онъ былъ свидѣтелемъ освобожде¬ 
нія изъ Замковой тюрьмы какого 
то арестанта  . 79 

97. —1633 г. 20 Октября. Заявленіе свя¬ 
щенника Ѳеодора Намысловскаго о 
нанесеніи ему словеснаго оскорбле¬ 
нія нѣкоимъ Шперкомъ. 80 

98. —1633 г. 24 Октября Заявленіе Ан¬ 
дрея Петровича о примиреніи его 
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лял® 
съ епископомъ Меѳодіемъ Терлец- 
кпмъ.. 

99. —1633 г. 24 Октября. Заявленіе Мат¬ 
вѣя Щи йельскаго объ уплатѣ ему 
долга епископомъ Меѳодіемъ Тер- 
лецкпмъ . . * . 

100. —1633 г. 22 Ноября. Заявленіе свя¬ 
щенника Григорія Сидоровича о 
нанесеніи ему тяжкихъ ранъ . . . 

101. —1634 г. 20 Апрѣля. Заявленіе воз- 
наго объ оскорбленіи словами и на¬ 
несеніи управляющимъ князя Виш¬ 
невецкаго Старчаповскимъ, священ¬ 
никомъ Машовской церкви Гавріи¬ 
ломъ и его прихожанами побоевъ 
проповѣднику Холмскаго собора 
Ѳеодору Намысдовскоыу во время 
осмотра МашовскоП церкви Холм- 
скнмъ епископомъ Меѳодіемъ Тер- 
лецкпмъ . 

102. —1634 г. 20 Апрѣля. Осмотръ судомъ 
слѣдовъ побоевъ нанесенныхъ Ѳео¬ 
дору Намысловскому. 

103. —1634 г. 30 Мая. Подтвердительная 
грамота короля Владислава IV на 
землю, записанную Грубешовской 
церкви мѣщаниномъ Козулею . . . 

•04.—1634 г. 13Іюня. Заявленіе священ¬ 
ника Григорія Абрамовича о напа¬ 
деніи на его домъ ксендза Погонов- 
скаго и нанесеніи оскорбленій его 
женѣ.. 

Ю5.—1634 г. 17 Іюля. Жалоба священ¬ 
ника Ермолая Василькевича на Вес- 
пасіана Беневскаго за нанесеніе ему 
побоевъ.. 

106. —1634 г. 27 Іюля. Заявленіе повѣрен¬ 
наго князя Адама Сангушки о во¬ 
оруженномъ нападеніи Андрея 
Дольскаго на его имѣнія, захватъ 
скота и нанесеніе побоевъ крестья¬ 
намъ. •. 

107. —1634 г. 27 Іюля. Заявленіе священ¬ 
ника Сѣдлищской церкви Павла 
Збировскаго объ угрозахъ на его 
жизнь, дѣлаемыхъ ему Ивапомъ 
Мальчевскимъ .... 

Стр. I АЯЛ® 1 103. —1634 г. 12 Августа. Заявленіе Холм¬ 
скаго епископа Меѳодія Терлецкаго 
о незаконномъ занятіи Ѳомой Замой- 
скимъ деревни Жукова, принадле¬ 
жавшей Холмскому епископу . . . 

109.—1634 г. 12 Августа. Заявленіе воз- 
наго о врученіи позва Липскимъ по 
дѣлу о захватѣ ими церковныхъ 
имѣній Невѣрковъ и Переймиволка. 

110.—1634 г. 18 Августа. Заявленіе Павла 
Орды, брата еп. Меѳодія Терлецкаго, 
о самовольной отлучкѣ двухъ его 
служителей и захватѣ ими нѣкото¬ 
рыхъ вещей . 

111.—1634 г. 21 Августа. Грамота короля 
Владислава IV Холмскому магистра¬ 
ту о взиманіи десятины въ пользу 
Холмской латинской приходской 
церкви . 

42-—1634 г. 21 Августа. ІІозовъ судьямъ 
Холмскаго городскаго суда о явкѣ 
къ королю для разсмотрѣнія жалобы 
Бобровскаго на неправильное рѣ¬ 
шеніе дѣла о взиманіи десятины въ 
пользу Холмской латинской церкви. 

113. 1634 г. 7 Сентября. Заявленіе епи¬ 
скопа Холмскаго Меѳодія Терлец¬ 
каго противъ Константина Вишне¬ 
вецкаго о нападеніи его слугъ и 
нанесеніи побоевъ свитѣ епископа. 

11/~1634 г- 23 Декабря. Заявленіе уні- 
/ атскаго священника Хотешічской 

церкви Григорія Гочевича о томъ, 
что двое Грубешовскихъ мѣщанъ 
препятствовали ему произносить въ 
церкви проповѣдь, прерывая его 
крикомъ и пѣніемъ непристойныхъ 

, пѣсень. 

іѴ—1635 г. 5 Іюля. Жалоба епископа 
Меѳодія Терлецкаго на коммисаровъ, 
назначенныхъ королемъ для при¬ 
миренія уніатовъ съ православными, 
которые вмѣсто примиренія возбуж¬ 
дали православныхъ противъ уніат¬ 
скаго ешіскопа....... 

П6.-1635 г. 5 Іюля. Жалоба епископа 
Терлецкаго на Симеона Гулевича 



лш 
Воютинскаго, православнаго епи¬ 
скопа, возбуждавшаго жителей Хол¬ 
ма противъ уьіатскагэ епископа. . 

іі/.—1635 г. 7 Гюли. Срявленіе митропо¬ 
лита Петра Могилы о препятствіяхъ, 
чинимыхъ уніатскимъ еплск. Меѳо¬ 
діемъ Терлецкчмъ королеве: ой ком¬ 
миссіи, назначенной для расгредѣ- 
ленія церквей между пр;;вослав- 
нымн и уніатами.. 

118. —1635 г. 20 Августа. Жалоба Холм- 
скаго епископа Терлецчаго на Се¬ 
мена Гулевича за возмущеніе про¬ 
тивъ него его паствы и захватъ 
нѣкоторыхъ его вещей ... ’. . 

119. —1635 г. 11 Сентября. Заявленіе свя¬ 
щенника Григорія Завальскаго о 
захватѣ у него Сулимовскимь раз¬ 
наго хлѣба, сѣна и воловъ и за¬ 
ключеніи его самого въ тюрьму . . 

120. —1635 г. 13 Сентября. Зяявленіе воз- 
наго о задержаніи въ пользу пле“ 
бана Бобровскаго слѣдовавшей съ 
Холмскпхъ жителей десятины . . 

121. —1635 г. 5 Октября. Жалоба Холм- 
скихъ мѣщанъ на плеб:.на Бобров¬ 
скаго за протиьозаков іое взиманіе 
съ нихъ десятины. 

122. —1635 г. 19 Октября. Жалоба Рэтев- 
скаго священника Михаила Куль¬ 
чицкаго на Ратеяскій магистраль 
и мѣщанъ за разныя обиды и на¬ 
несеніе его человѣку побоевъ . . . 

123. —1635 г. 31 Декабря. Заявленіе воз- 
наго о присвоеніи ксендзомъ Бон- 
ковскимъ десятины, принадлежав¬ 
шей уніатскому Чулчицкому свя¬ 
щеннику . 

124. —1636 г. 19 Марта. Жалоба еп. Ме¬ 
ѳодія Терлецкаго на королевскихъ 
коммиссаровъ за насильственное, 
будтобы. отнятіе ими у уніатовъ 
церквей и передачу ихъ православ¬ 
нымъ . . ... 

125. —1636 г. 5 Мая. Объявленіе королев¬ 
скаго позва еп. Меѳодію Терлец- 
кому о явкѣ въ судъ по дѣлу о 

Отр. ММ Отр: 
насильственномъ захватѣ Холмской 
Успенской церкви.Юв 

96 126.—1636 г. 16 Мая. Довѣренность Холм- 
скихъ жителей православнаго испо¬ 
вѣданія Василію Березецкому на 
веденіе всѣхъ ихъ дѣлъ въ разныхъ 
судахъ ....... 107 

127. —1636 г. 16 Мая. Постановленіе суд* 
о производствѣ разслѣдованія по 

97 жалобѣ еп. Меѳодія Терлецкаго на 
Андрея Старчановскаго за нанесе- - 
ніе имъ оскорбленія во время по¬ 
сѣщенія Машовской церкви . ... Ю8 

128. —1636 г. 16 Мая. Постановленіе суда 
98 о производствѣ разслѣдованія по 

дѣлу о нанесеніи • оскорбленія еп. 
1 Меѳодію Терлецкому. — 

129. —1636 г 16 Мая. Удостовѣренія въ 
\ полученіи слѣдственнаго акта по 

99 дѣлу объ оскорбленіи еп. Меѳодія 
Терлецкаго. 109 

130. —1686 г. 18 Іюня. Жалоба еп. Меѳо- 'I 
дія Терлецкаго на православнаго 

100 епископа Симеона Гулевича Вою¬ 
тинскаго, который, якобы, не имѣя 
епископскаго сана, явился въ Со- 
каль и Белзъ п совершалъ тамъ 

— священнодѣйствія.НО 
131. —1636 г. іо Іюля. Рѣшеніе Холм- 

скаго гродскаго суда но жалобѣ 
Холмскаго еп. Меѳодія Терлецкаго 
на Кондрата Жабировнча и другихъ 

101 Холмскихъ православныхъ обыва¬ 
телей за нанесенныя ему оскор¬ 
бленія .ѵ-в — 

132. —1636 г. 18 Іюля. Заявленіе Андрея 
Старчановскаго о явкѣ его въ зам- -I 

103 ковую тюрьму для отбыванія при¬ 
сужденнаго ему наказанія .... 114 

!/*•—1636 г. 29 Іюля. Жалоба Холмскаго 
",л православнаго духовенства на Холм- 

ское рим.-кат. церковное братство • 
за захватъ имъ слѣдовавшей право- 

104 / славнымъ церквамъ десятины ... 115 
1^-—1636 г. 2 Августа. Жалоба Холм¬ 

скаго р.-католнческаго братства на И 
православныхъ священниковъ за 

п 

101 
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/АЛ* Опір. 
вахватъ ими принадлежащей имъ 

- . десятины. ... .'А — 
135. —1636 г. « Августа. Заявленіе , воз- 

паго о добровольной выдачѣ деся¬ 
тины настоятелю Холмскаго костела 
жителямиХолмски ми .... . . . ... 116 

136. —1636 г. 13 Августа. Заявленіе Холм-, 
скаго суффрагана о подачѣ имъ 
апеляціи по дѣлу о нанесенныхъ 
ему оскорбленіяхъ.. . . 117 

187. —1636 г. 26 Августа. Заявленіе воз- 
наго объ арестѣ крестьянъ деревни 

. Машова, присужденныхъ Люблин¬ 
скимъ трибуналомъ къ наказанію за ,- .. 
оскорбленіе епископа Меѳодія Тер- 
лецкаго.. .. .7;. . — 

188. —1636 г. 18 Сентября. Судебное рѣ¬ 
шеніе по дѣлу о нападеніи право¬ 
славныхъ жителей Машова на епи¬ 
скопа Холмскаго Меѳодія Терлец- 
каго.. ’..118 

139. —1636. г. 2 Октября. Явка рѣшенія 
коммиссіи, назначенной королемъ 
для распредѣленія Холмскихъ цер¬ 
квей между православными и уніа¬ 
тами .121 

140. - 1636 г. 21 Октября. Жалоба Холм- 
с скаго уніатскаго епископа Меѳодія 

Терлецкаго на Симеона Боготинскаго 
за совершеніе имъ богослуженій въ 
городахъ и селахъ, принадлежав¬ 
шихъ къ епархіи Терлецкаго ... 123 

141. —1636 г. 13 Декабря. Позовъ еп. 
Терлецкаго Угровецкимъ по дѣлу 
о захватѣ ими церковнаго имѣнія 
Бутинъ.. — 

142. —1636 г. 13 Декабря. Жалоба свящ. 
Отроченской церкви Александра 

і Дорошевича па Станислава Сули- 
мовскаго, который приказалъ свя¬ 
зать его и посадить въ тюрьму . . 124 

143. —1637 г. 5 Января. Жалоба священ¬ 
ника Симеона Браткевича на Дубен- 

<:.. скій магистратъ за незаконное при¬ 
влеченіе его къ своему суду ... 125 

1*4-—1637 г. 18 Марта. Жалоба уніат¬ 
скаго епископа Меѳодія Терлецкаго 

ММ . СпР- 
на Кіевскаго митрополита Петра 
Могилу за совершеніе имъ въ Холм-* 
ской епархіи богослуженій .... 126 

145.—1637 г. 18 Марта. Жалоба Кіев¬ 
скаго митрополита Петра Могилы 
на. Меѳодія Терлецкаго за нанесе¬ 
ніе ему оскорбленія г.127 

146—1637 г. Л Апрѣля. Жалоба уніат¬ 
скаго митрополита Рафаила Корсака 

.. па православнаго митрополита Петра 
Могилу за насильственный якобы 
захватъ церковныхъ имѣній . . . 128 

147. — 1637 г. 20 Мая. Заявленіе Провалъ-: 
скаго уніатскаго священника Сте¬ 
фана Завальскаго о нанесеніи ему 
оскорбленій .129 Г 

148. —1637 г. 25 Іюня. Королевская гра¬ 
мота Кіевскому воеводѣ Янушу 
Тышкевичу объ охранѣ Кіевскаго 
Михайловскаго монастыря противъ 
насильственнаго будтобы захвата 
его Петромъ Могилою.130 

149. —1637 г. 6 Іюля.—Заявленіе Холм¬ 
скихъ капятульныхъ священниковъ 
противъ еп. Терлецкаго по поводу 
потери им. Стрижова.131 

150. —1637 г. 14 Іюля. Заявленіе священ¬ 
ника Спасскаго монастыря о нане¬ 
сеніи ему обидъ и захватѣ у него 
посѣвовъ и лошади слугами По¬ 
тоцкаго . . 

151. —1637 г. 16 Іюля. Заявленіе о задер¬ 
жаніи воловъ съ возомъ крестьянъ 
Потоцкаго на поляхъ Спасскаго мо- 

/ настыря .. 

152.—1637 г. 20 Августа. ІІозовъ Парчев- 
скому магистрату по дѣлу о не¬ 
взысканіи имъ съ православныхъ 
мѣщанъ этого города за обиды, на¬ 
носимыя ими будтобы уніатамъ . . 

—1637 г. 1 Сентября. Заявленіе по¬ 
сланныхъ еп. Терлецкимъ священ¬ 
никовъ объ оскорбленіи, нанесен¬ 
номъ имъ Парчевскимъ магистра¬ 
томъ.. 

154.—1637 г. 1 Сентября. Жалоба ІІар- 
чевскаго уніатскаго священника 

132 

133 

134 
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****'„ Отр. I 
дѳмьяна на православныхъ за от- • . 
нятіѳ у него.церкви.\ . 135 

155. 1637 г. 18 Сентября. Жалоба право- 
славныхъ жителей города Холма ^ 
на магистратъ за несправедливое 
рѣшеніе, ихъ дѣла съ уніатами . . 186 

156. —1637 г. 25 Септября. Жалоба уніат¬ 

скаго священника Симеона Стокаль- I івб. 
скагр на Андрея и Елисавету Ча* 
славскихъ за изгнаніе его изъ 
церкви и панссеніс побоевъ его 
Жепѣ - ..137 

15/. 1637 г. 6 Октября. Жалоба Холм- I 167 

скаго бурмистра Паржипескаго на 
раИцу Кондрата Жабировича за на¬ 
несеніе имъ личнаго оскорбленія и 
побоевъ въ засѣданіи суда .... ізв I 168 

158, —1637 г. 7 Октября. Позвы Холм- 
скому магистрату пХолмскому епи- 1 
скопу Меѳодію но жалобѣ право¬ 
славныхъ жителей г. Холма по дѣ ¬ 
лу объ отпятін Успенской церкви . 139 I 169. 

159. — 1637 г. 13 Октября. Заявленіе воз- 
паго о насиліяхъ, чинимыхъ пра- 
вославными уніатамъ въ Парновѣ . 141 I 170.— 

уІО. 1637 г. 13 Октября. Заявленіе воз- 
наго о насиліяхъ, чинимыхъ уніа¬ 
тамъ православными жителями I 171. 
Острова.:.*.’142 

161. 1637 г. ІЗОктября. Заявленіе вознаго 
о нежеланіи Дубпепского магистрата 
разбирать дѣло но жалобѣ священ-* 
ника Симеона Браткевича за оскор- I 172.— 
бленіе его тѣмъ же магистратомъ . 143 

162. —1637 г. 19 Октября. Жалоба Часлав- 
ской на родпого брата Андреев¬ 
скаго за побои, нападеніе на упіат- 
скую церковь и недозволеніе свя- I 173.— 
щенппку совершать богослуженіе . 144 

163. —1687т; 24 Октября. Позовъ по жа-‘ 
лобѣ еп. • Меѳодія Терлецкаго па * ’ • 
Островскій магистратъ за непропз-* 
водство суда надъ православными- 1:174.— 

•V мѣщанами . . •. •. *.* 145 

164. —1687 г. 24 Октября. Жалоба Пар- 
човскаго священника па ксендзовъ 
Люблинскаго костела, захватившихъ’ 

съ церковнаго поля хлѣбъ въ ка¬ 
чествѣ десятины. 
-1637 г. 24 Октября. Позовъ Холм- 
скому магистрату по жалобѣ епи¬ 
скопа Меѳодія Терлецкаго за вне¬ 
сеніе въ актовыя кпиги какого то 
на пего пасквиля . . . . 
1637 г. 18 Ноября. Жалоба Холм- 

скаго уніатскаго духовенства на 
старосту Іеронима Еловицкаго за 
проведеніе дорогъ по церковнымъ 
землямъ . : 

—1637 г. 18 Ноября.Жалоба старосты* 
Холмскаго Еловицкаго па епископа 
Меѳодія Терлецкаго за захватъ имъ 
замковой и городской земли . . 

—1637 г. 27 Ноября. Заявленіе Кон¬ 
драта Жабировича о несправедли¬ 
вомъ обвиненіи его Наржипескимъ 
въ паыесеши ему оскорбленія дѣй¬ 
ствіемъ 

-1638 г. 23 Января. Постановленія 
о взиманіи десятины Холмскими 
рим.-кат. плебанами. 
1638- г. 4 Февраля. Взятіе на по¬ 
руки священника Модрипской цер¬ 
кви крестьяниномъ изъ Чучнева 
-1638 г. 14 Апрѣля. Позовъ Крас- 
ноставскому магистрату по жалобѣ 
у н і атскаго священ ни ка Гочеви ча, 
за непроизводство суда надъ пра¬ 
вославными гражданами. 
1638 г. 2 Іюня. Заявленіе гродскаго 
писаря о непредъявленіи въ срокъ 
копіи жалобы священника на кре¬ 
стьянъ с. Косшгща для записи въ 
книги.•* 

1638 г. 2 Іюня. Позовъ Грубешов- 
скому магистрату по жалобѣ Холм¬ 
скаго суффрагана Авраама Сляд-‘ 
ковскаго за непроизводство суда 
надъ- православными мѣщанами . . 

І638 г. 29 Іюля. Жалоба Любомль- 
скихъ мѣщанъ на рим.-кат. плебана 
СевастіапаАпдрышевскаго, старосту 
Альбрехта Модлшпсвскаго и под-" 
старостія Ивана Горжехнвскаго за 
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несправедливое взиманіе десятины. 158 

175.-1638 г. 11 Августа. Жалоба уніат¬ 
скаго игумена Язвинскаго мона¬ 
стыря о. Прохора на чиновниковъ 
гродской канцеляріи и мѣщанъ 
Белзскихъ и Добротворскихъ за за¬ 
хватъ монастыря и причиненныя 
обиды. 

176.—1638 г. 11 Августа. Жалоба игу 
мена Язвинскаго монастыря на До 
бротворскихъ мѣщанъ за причинен 

/' ныя ему обиды. 
т.—1638 г. 9 Октября. Заявленіе епи 

скопа уніатскаго Меѳодія Терлец 
каго объ отмѣнѣ смертнаго прпго 
вора Охриму швецу вслѣдствіе при 
соединенія его къ уніи. 

178. —1638 г. 9 Октября. Заявленіе епи 
скопа уніатскаго Меѳодія Терлец 
каго о захватѣ Холмскими мѣща 
нами церковной земли. 

179. —1638 г. 22 Ноября. Декретъ Люб 
линскаго трибунала противъ маги 

159 

161 

162 

163 

страта и православныхъ жителей 
гор. Грубешова. — 

180. —1639 г. 23 Марта. Заявленіе Васька 
Млынарчика о взятіи имъ на поруки 
Клятвенскаго священника Іова . . 167 

181. —1639 г. 18 Мая. Жалоба Холмскихъ 
мѣщанъ на епископа Меѳодія Тер- 
лецкаго за захватъ имъ городской 
земли. . 

182. —1639 г. 2 Августа. Письма Влади¬ 
слава, князя Острожскаго объ 
утвержденія Меѳодія Терлецкаго 
архимандритомъ Дерманскаго мона¬ 
стыря и о передачѣ ему Дерман- 
скихъ крестьянъ.169 

183. —1639 г. 4 Августа. Жалоба уніат¬ 
скихъ священниковъ за взиманіе съ 
ихъ крестьянъ десятины католиче¬ 
скимъ духовенствомъ . . • . . . . 

184.—1639 г. 4 Августа. Заявленіе свя¬ 
щенника отца Кирилла Лукашевича 
о нанесеніи ему оскорбленія и за¬ 
хватѣ его воловъ Иваномъ Горже- 
ховскимъ... 

170 

ЛШ Отр. 

185. —1639 г. 4 Октября. Королевская гра¬ 
мота, освобождающая уніатское ду¬ 
ховенство Холмской епархіи отъ во¬ 
енныхъ постоевъ и разныхъ побо¬ 
ровъ .171 

186. —1640 г. 23 Февраля. Заявленіе 
Холмскагостаросты о захватѣ Холм- 
скимъ епископом ь Меѳодіемь Тер- 
лецкимъ замковыхъ земель ..... 172 

187. —1640 г. 3 Апрѣля. Заявленіе свя¬ 
щенника Стрѣлецкой церкви о за¬ 
держаніи его подъ арестомъ по 
приказанію Варвары Коморовской . 173 

188. —1640 г. 30 Апрѣля. Заявленіе Бус- 
ненскаго священника Іоанна Сла¬ 
винскаго о нанесеніи ему Бѣльски¬ 
ми оскорбленія и побоевъ.174 

189. —1640 г. 19 Іюня. Заявленіе уніат¬ 
скаго Липскаго священника Григо¬ 
рія Сенкевича о нанесеніи ему 
оскорбленія, побоевъ и заключеніи 
въ тюрьму .• . . . 

190. —1640 г. 11 Октября. Королевскій 
позовъ магистрату города Тышовца 
по обвиненію Меѳодіемъ Терлецкимъ 
православныхъ въ захватѣ различ¬ 
ной церковной утвари . 

191. 1640 г. 27 Октября. Заявленіе лав- 
ника Холмскаго Григорія Мартыш- 
кевича о насильственномъ захватѣ 
людьми епископа Меѳодія Терлец¬ 
каго бывшихъ у него на сохраненіи 
вещей Дубенскаго архимандрита 
Кассіана Саковича. 

192. 1641 г. 8 Февраля. Заявленіе завѣ¬ 
дующаго Павловскимъ приходомъ 
Севастьяна Островскаго о нанесеніи 
ему оскорбленія мѣстными евреями 
и протестъ послѣднихъ. . . . 

193. —1641 г. 20 Февраля. Заявленіе 
еврея Левка Іоахимовича о нанесе¬ 
ніи ему побоевъ Севастьяномъ 
Островскимъ. 

194. —1641 г. 15 Апрѣля. Заявленіе рек¬ 
тора Холмской уніатской гимназіи 
Якова Суши о нанесеніи ученикамъ 
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176 

177 

178 

179 
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оноп оскорбленій и побоевъ Холм- 
скнми евреями. 

195. 1641 г. 15 Апрѣля. Заявленіе рек¬ 
тора Холмской уніатской школы о 
возбужденіи КазиміромьІІрестрѣль- 
скнмъ Холмскнхъ евреевъ противъ 
учениковъ этой школы . 

196. 1641 г. 16 Мая. Жалоба Холмскаго 
старосты на епископа Меѳодія за 
убытки, причиняемые имъ Холм- 
скому замку . 

197 —1641 г. 18 Іюня. Заявленіе о нане¬ 
сеніи священникомъ Михаиломъ 
Кульчицкимъ побозвъ бернардину 
Адріану Винярскому. 

19®- 1в41 г. 00 Декабря. Заявленіе свя¬ 
щенника Василія Попелнцкиго о 
незаконномъ взиманіи съ него де¬ 
сятины ксендзомъ Христофоромъ 
Бонковскимъ . .. 

Ю9. 1642 г. 3 Января. Королевская гра- 
мота Холмскому магистрату съ под¬ 
твержденіемъ прежняго распоряже 
нія объ аккуратномъ взиманіи де- 
с я тины въ пользу мѣстнаго костела. 

—1642 г 15 Января. Заявленіе Іо- 
анна Бобровскаго о безчинствахъ, 
производимыхъ учащимися въХолм- 
ской уніатской школѣ, съ согласія 
ея ректора Якова Суши. 

201-—1642 г. 7 Марта. Заявленіе Якова 
Суши о порубкахъ, произведенныхъ 
Клопотовскимъ въ лѣсахъ мона¬ 
стырскихъ имѣній, )і захватѣ сѣна 
и хлѣба . 

202.—1642 г. .9 Апрѣля. Заявленіе Яко¬ 
ва Суши о нападеніи Холмскихъ 
евреевъ на учениковъ Холмской 

1 _ • 
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/ уніатской школы 
203. —1642 г. 10 Мая. Заявленіе уніат- 

ского Ратненскаго священника Ми¬ 
хаила Кульчицкаго объ упорствѣ 
въ сохраненіи православія нѣкото¬ 
рыми изъ его прихожанъ. 

204. —1642 г. 14 Мая. Заявленіе уніат¬ 
скаго священника о. Тимофея о на¬ 
несеніи ему Тышовѳцкими • мѣша- 

189 

190 

ЛШ Стр. 
нами оскорбленія словомъ и дѣй¬ 
ствіемъ .. 

295. 1642 г. 5 Іюня. Заявленіе священ¬ 
ника Любомской церкви Василія 
Булевскаго о нападеніиЛюбомскихъ 
евреевъ на мѣстныя церкви, клад¬ 
бища и домъ священника.193 

206. 1642 г. 14 Іюня. Заявленіе патера 
Ивана Бобровскаго о нападепіи 
Холмскихъ уніатскихъ школьни¬ 
ковъ на бакалавра Яшкульта и на¬ 
несеніи ему побоевъ.194 

207. 1642 г. 20 Августа. Заявленіе 
Холмскихъ канониковъ протігвъ 
епископа Меѳодія, его слугъ и 
Холмскихъ мѣщанъ о нападеніи на 
везущихъ собранную на русскихъ 
поляхъ десятину.. 

208—1642 г. 20 Августа. Заявленіе уніат¬ 
скихъ капитульныхъ священниковъ 
противъ рим.-кат. канониковъ о за¬ 
хватѣ десятины съ русскихъ полей 
и причиненіи обидъ.197 

209. —1642 г. 8 Октября. Позвы различ¬ 
нымъ лицамъ Холмскаго епискоца 
Меѳодія Терлецкаго по дѣлу о за¬ 
хватѣ хлѣба съ русскихъ полей и 
нанесеніи побоевъ. . 

210. —1642 г. 31 Октября. Заявленіе Уса- 
коьскаго и Чарнявскаго о заключе¬ 
ніи ихъ въ тюрьму Христофоромъ 
Потоцкимъ и причиненіи имъ раз¬ 
ныхъ обидъ •.. • ... 901 

211. —1643 г. 3 Января. Одинъ изъ пунк¬ 
товъ инструкціи Холмскнмъ депу¬ 
татамъ на Варшавскій сеймъ объ 
ограниченіи правъ Холмскихъ уніат¬ 
скихъ епископовъ.202 

212. —1644 г. 11 Октября. Заявленіе свя¬ 
щенника Безскаго о нанесеніи омук 
побоевъ и разграбленіи его дома . — 

213. 1644 г. ю Ноября. Заявленіе отъ 
имени епископа Меѳодія Терлец¬ 
каго о порубкѣ, произведенной въ 
его лѣсу деканомъ Холмской рим- 
<&о - католической каѳедры и его 
братомъ...2оа 
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214. —1645 г. 7 Января. Одинъ изъ пунк¬ 
товъ инструкціи посламъ Холмской 
земли па Варшавскій сеймъ ..... 

215. —1645 г. Ю Мая.. Позовъ епископа 
Меѳодія Терлецкаго православнымъ 
г. Белза. по дѣлу объ уничтоженіи 
королевскаго декрета, выданнаго по 
неявкѣ епископа.. . , . . __ 

216. —1645 г. 17 Мая. Предписаніе корон¬ 
наго гетмана Конецпольскаго вой¬ 
скамъ не. требовать отъ уніатскаго 

ч. , духовенства Холмской епархіи под¬ 
водъ. .квартиръ и другихъ повин¬ 
ностей ..........205 

217. —1645 г. 1 Іюня. Объявленіе гетмана 
Конецпольскаго объ условномъ осво¬ 
божденіи дмъ имѣній епископа 

] уніатскаго Терлецкаго отъ военныхъ 
првцга.ос?,еЙ. .■■ 

218. —1645 г. 21 Іюня. Заявленіе возпаго 
объ арестованіи имъ православныхъ 
жителей Сокаляѵ по жалобѣ Меѳо- 

: ѵ-. Д»я Терлецкаго ... . . . . 
219. 1645 г. 23 Іюня. Позовъ Луцкому 

епископу Оузинѣ и Сокальскому 
магистрату по жалобѣ Меѳодія Тер¬ 
лецкаго за привлеченіе его къ свѣт¬ 
скому суду.. 

220*“1645 Г; 23 Іюня. Позовъ Сокаль¬ 
ской общинѣ по дѣлу о доставленіи 
въ Белзскій старостннскій судъ аре¬ 
стованныхъ Сокальскихъ православ- 

. іч. ныхъ мѣщанъ. 
221. 1645 г. 18 Іюля. Жалоба Сосновиц- 

каго священника Матѳея Бутковича 
на г} Павла Голынскаго за разныя 
обиды.. 211 

222. —1645 г. 17 Августа. Грамота ко¬ 
роля Владислава IV объ аккурат¬ 
номъ взносѣ Холмскому католиче- 

_ скому костелу десятины жителями 
Холма какъ католиками, такъ и 
православными . .'.112 

223. —1646 г. 26 Ноября. Королевскій по¬ 
зовъ епископу Львовскому, . Галиц- 
иому и Каменецкому. Арсенію Же- 

... либорскому о явкѣ къ королю на 

207 

208 

209 

ЛЯЛ? Стр, 
судъ* па обвиненію его въ нроиз- 

( водствѣ незаконныхъ поборовъ со 
священниковъ ........... — 

224. —1646 г. 26 Ноября. Королевскій по¬ 
зовъ Львовскому, Галицкому и Ка¬ 
менецкому епископу Арсенію Же- 
либорскому для явки къ королю па 
судъ по обвиненію его въ захватѣ .« 
изъ Каменецкой Троицкой церкви 
и обращеніи въ свою пользу раз¬ 
ныхъ золотыхъ и ссребрянпыхъ нет 
щей исорванпаго имъ съ евангелія г 
серебрянпаго оклада.213 

225. —1646 г. 26 Ноября. Позовъ Арсе¬ 
нію Желиборскому, епископу Львов¬ 
скому, явиться въ судъ по обвиие- I 
нію его въ захватѣ разныхъ вещей 
у свящепипка Варсонофія Игровец- 
каго ...21* 

226. —1647 г. 19 Августа. Заявленіе Але¬ 
ксандра Сапѣги о соясженіи по 
распоряженію Анны Шимкевнчъ 
крестовъ и надгробныхъ памятни¬ 
ковъ на кладбищѣ при деревнѣ 
Черноплесахъ.215 

227. —1648 г. 9 Марта. Жалованная гра¬ 
мота короля Владислава Ягайлы 
Олехну Дмптровичу па имѣнія У гров- 
ско, Бутинъ, Лукову, Собпборъ, 
Польмо, Пневно иііеще отъ 15 Ав¬ 
густа 1414 года, подтвержденная 
Александромъ въ 1502 и Владисла¬ 
вомъ ГѴ въ 1642 г.217 

228. —1648 г. 16 Апрѣля. Заявленіе Хо- 
пнекаго уніатскаго священника Іо¬ 
анна Евлашевича противъ Ивана 
Суходольскаго о прпчпненіп ему 

» ,і] разныхъ обидъ . . . *.. 219 

229. —1648 г. 27 Мая. Позовъ Белзскимъ » 
мѣщанамъ по дѣлу о нападеніи на 
настоятеля. Городищенскаго мона¬ 
стыря Іосифа Германовича .... . 221 

?30.—1648 г. 23 Іюля. Заявленіе грод- 

скаго писаря о непредставленіи о. 2 

Боноровичемъ жалобы на военныхъ 
за причиненныя ему обиды 222 
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231. —1649 г. 10 Марта: Упивёрсалътет- 241.— 
'* •’ мана Апдрся Фирлея объ освобо- г 

жденіи имѣній уніатскаго духовен- 1 

ства отъ военныхъ поборовъ и по- 242.— 
стоя; также отвѣтъ еп. Терледкому г 
на его жалобу •. ѵ4'.' . •. 7 — а 

232. —1649 г. 11 Марта. -Свидѣтельство с 
»’ Острожскаго магистрата о пребыва- 243.— 

ніи въ Острогѣ Ивана Жабировича : у 
во время казацкаго набѣга .... 223 л 

233. —1649 г. • 1 Апрѣля. Удостовѣре- я 
ніе вознаго о заключеніи въ го- с 
родскь\ю тюрьму Полапскаго свя- 244.— 
щеннька . •.  . 224 • * С 

234. —1649 г. 3 Апрѣля. Заявленіе Холм- и 
скаго уніатскаго епископа Меѳодія Ц 
Терлецкаго объ убіеніи уніатскаго . 245.— 
священника Насилія Чвирневича и г' в 
др., также о захватѣ лошадей . . 22б І 11 

235. —1649 г. 3 Апрѣля. Заявленіе епи- 246.—. 
скопа Меѳодія Терлецкаго и капп- п 
тула противъ Ивана Мацкевича о с 
нападеніи на епископскія имѣнія _ 11 
Бѣлополе и Буено. 227 247,— 

236. —1649 г. 26 Апрѣля. Заявленіе свя- Н 
щенника Андрея Старкевнча о на- в 
несеніи ему побоевъ и захвать раз-* _°] 
ныхъ вещей Иваномъ Лупковскимъ — ', ; 

237. —1649 г: 4 Мая. ІІозовъ уніатскому ^ 
епископу Меѳодію Терлецкому по е 
дѣлу объ участіи его крестьянъ гр 
вмѣстѣ съ казаками въ разнаго рода 249 — 

• непріязненныхъ дѣйствіяхъ . . . . 228 к 
238. —1649 г. 5 Мая. Позоьъ Лукѣ Опа- - м 

линскому по дѣлу о сожженіи ка- и 
заками латинской церкви съ пле- п 
банскнмъ домомъ и захватѣ собран- 250.—*: 

- ной десятины. 230 н 
239. —1649 г. 7 Іюня. Заявленіе Альберта 

Холоевскаго о невозвращеніи ему . С] 
долга Холмскимъ епископомъ Ме- 251.—I 

• ѳодіемъ Терлецкимъ.231 с 

240. —1649 г. 30 Іюня. Королевская гра- X 
мота о назначеніи • Захаріи. Фурса С 
Холмскимъ епископомъ послѣ смерти 252.—] 
Меѳодія Терлецкаго. 232 н 

247. 

248 

ѵ . Стр. 
.—1649 г. І4 Октября.' Нѣкоторые, 
пункты изъ инструкціи, данной 
Холмскимъ посламъ на сеймъ: . .' 233 

.— 1649 г. 26 Ноября. Королевская 
грамота* о назначеніи Якова Суши 
администраторомъ Холмскаго епи-‘ 
скопства . .... I1 ^ ; 234 

.—1650 г. 12 Февраля. Жалоба уніата 
Якова Суши на Кіевскаго митропо¬ 
лита Сильвестра1 Коссова за захватъ : 
якобы уніатскихъ церквей ' и нане¬ 
сеніе ему побоевъ . 285^ 

— 1650 г. 12 Февраля. Жалоба Якова' 
Суши на военный отрядъ^ помогав¬ 
шій митрополиту Коссову отнимать 
церкви у уніатовъ.. 238 

—1650 г. 16 Февраля. Наложеніе воз-* 
нымъ ареста па церковное иму¬ 
щество . . .. . 239 

,—1650 г. 17 Февраля. Жалоба митро¬ 
полита Кіевскаго Сильвестра Кос¬ 
сова па Якова Сушу за захватъ 
имущества православныхъ церквей. — 

.— 1650 г. 17 Февраля. Заявленіе воз¬ 
наго о вводѣ митрополита Силь¬ 
вестра Коссова во владѣніе Холм- 
ской епискошей.. 240 

—1650 г. 17 Февраля. Королевская 
грамота митрополиту Сильвестру 
Коссову па управленіе Холмской 
енископіей по смерти еп. Меѳодія 
Терлецкаго.241 

—1650 г. 2 Марта. Списокъ вещей, 
которыя якобы были забраны людьми 
митрополита Сильвестра Коссова 
изъ дома Холмскаго епископа и 
принадлежавшаго ему фольварка . 242 

— 1650 г. 5 Марта. Задержаніе воз- 
нымъ хлѣба, захваченнаго Тарасіемъ ' 
Черниковскимъ, настоятелемъХолм- 
скаго каѳедральнаго собора .... 243 

— 1650 г. 25 Апрѣля.—ІІозовъ Якова 
Суши Кейгеру по дѣлу о занятіи 
Холмскихъ церквей митрополитомъ 
Сильвестромъ Коссовымъ.* 244 

—1650 г. 4 Мая. Жалобы Якова Суши 1 
на 1) митрополита Коссова. его на- 
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мѣстника и слугъ. 2) священника 
Григорія Сидорова ча и Холмскихъ 
мѣщанъ, 3) б. уніата Ивана Ва- 
сильковича, наконецъ 4) па Хри¬ 
стофора Потоцкаго-за недопуще¬ 
ніе уніатовъ завладѣть Холмскою 
Николаевскою церковью иСтолпен- 
скимъ Спасскимъ монастыремъ, так¬ 
же за другія обиды.245 

253. —1650 г. 17 Мая. Позовъ митропо¬ 
литу Коссову по дѣлу о доставле¬ 
ніи суду Холмскихъ мѣщанъ, будто- 
бы содѣйствовавшихъ казакамъ въ 
нападеніяхъ.248 

254. —1650 г. 7 Іюля. Заявленіе Кіев¬ 
скаго митрополита Сильвестра Кос- 
сова о захватѣ супругами Бѣлец¬ 
кими церковнаго имущества по 
смерти родственника ихъ Холмскэго 
епископа Аѳанасія Фурса.249 

255. —1650 г. 15 Іюля. Наложеніе воз- 
нымъ ареста на церковныя вещи, 
бывшія въ сохранѣ уЖабировпча. 250 

256. —1650 г. 20 Іюля. Жалоба священ¬ 
ника Григорія Сидоровича на Та- 
расія Черниковскаго за нанесеніе 
ему оскорбленія. _ 

257. —1650 г. 2 Сентября. Возраженіе 
Луцкихъ Доминиканцевъ на раз¬ 
слѣдованіе по дѣлу объ убіеніи 
настоятеля Луцкаго Доминиканскаго 
монастыря, ксендза Бераата Парцо- 

віУша.. 
258. —1650 г. 29 Іюля. Свидѣтельство 

шляхты о. Тарасію Черниковскому 
о благородномъ поведеніи его во 
время казацкихъ волненій .... 252 

259. —1650 г. 12 Сентября. Королевская 
грамота о назначеніи Діонисія Ба 
лабана Холмскимъ епископомъ . . 253 

.—1650 г. 12 Сентября. Грамота митро 
полита Кіевскаго Сильвестра Коссо 
ва Діонисію Балабану на Холмскую 
епископію.254 

.—1650 г. 26 Сентября. Вводъ Діони 
сія Балабана во владѣніе Холм 

264. 

265. 

260. 

261 
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сними церквами и имѣніями Холм- 
ской епископіи ..255 

262. —1651 г. 27 Февраля. Рѣшеніе о не¬ 
явкѣ въ срокъ православныхъ, об¬ 
виняемыхъ евреями въ уводѣ, по¬ 
спѣшномъ крещеніи и оовѣпчаніи 
еврейки и невыдачѣ захваченныхъ 
вещей.  257 

263. -1651 г. 9 Марта. Заявленіе слуги 
Холмскаго епископа Діонисія Ба¬ 
лабана о невозвращеніи ему денегъ 
Ѳомой Држевецкимъ.258 

— 1651 г 30 Марта. Заявленіе о не¬ 
представленіи Лаврншевичемъ и 
Копцёвскимъ жалобы на еп. Діо¬ 
нисія Балабана.259 

—1651 г. 30 Марта. Заявленіе о не¬ 
представленіи Мартышкевичемъжа- 
лобы на еп. Діонисія Балабана за 
захватъ имъ чудотворной иконы 
Божіей Матери и донесеніе вознаго 
объ арестованіи имъ иконы у епи¬ 
скопа . — 

—1651 г. 13 Апрѣля. Заявленіе о 
непредставленіи Яковомъ Сушею и 
его сторонниками жалобы на Холм¬ 
скихъ мѣщанъ Мартышкевича и др. 
по поводу захвата церковныхъ ве¬ 
щей . 260. 

—1651 г. 1 Мая. Перечень вещей, 
принадлежавшихъ Холмской ка¬ 
ѳедральной церкви и переданныхъ 
суду во временное храненіе ... 261 

—1651 г. Ю Мая. Завѣреніе короля 
Іоанна Кс^имира о сохранности 
Холмской чудотворной иконы Бо¬ 
жіей Матери съ обѣщаніемъ возвра¬ 
тить ее Холму въ свое время . . 262 

—1651 г. іо Мая. Удостовѣреніе 
Холмскаго гродскаго суда о при¬ 
нятіи Яковомъ Сушей па времен¬ 
ное храненіе церковныхъ вещей . 263 

—1652 г. 13 Мая. Заявленіе грод- ? 
скаго писаря о непредставленіи 
священникомъ Белховичемъ жалобы 
на еврея Шимоновнча. — 

266. 

267. 

/ 

268. 

269. 

270. 



XVII 

271. —1653 г. 15 Февраля. Королевскій 
универсалъ объ освобожденіи имѣ¬ 
ній уніатскаго духовенства отъ во- 
енпыхъ поборовъ. 

272. —1653 г. 28 Февраля. Фундушевая 
запись 1434 г. на новую римско-ка¬ 
толическую церковь и приходъ въ 
м. Кумовѣ. 

273. —1654 г. 14 Января. Заявленіе о на¬ 
несеніи побоевъ о. Василію Булав- 

скому Станиславомъ Орловскимъ и 
обратно . 

274. — 1654 г. 7 Февраля. Жалоба уніат¬ 
скаго священника Ѳеодора Лобача 
на поручика Стоцкаго за нанесеніе 
ему побоевъ. 

275 —1655 г. 14 Мая. Заявленіе Холм- 
скаго епископа Якова Суши о за¬ 
хватѣ разныхъ его вещей Яросла¬ 
вомъ Потѣемъ. 

276. —1655 г. 15 Мая. Заявленіе епископа 
Холмскаго Якова Суши о противо¬ 
дѣйствіяхъ ему Ярослава Потѣя въ 
управленіи имѣніями Владимірской 
епнскопіи. 

277. —1655 г. 14 Іюня. Позовъ Ивану Ан¬ 
дреевскому по жалобѣ епископа 
Суши за нападете на церковь во 
время Пасхальной заутрени, убіеніе 
священника Симеона Штокальска- 
го, задержаніе у себя трупа и аре- 

.стованіе родственниковъ убитаго . 
278. —1655 г. 18 Іюня. Позовъ Сокаль¬ 

скимъ гражданамъ по дѣлу о не¬ 
повиновеніи уніатскому епископу и 
передачѣ своихъ церквей съ иму¬ 

ществомъ и доходами въ управле¬ 
ніе православнаго духовенства . . 

279—1655 г. 25 Іюня. Заявленіе уніат¬ 

скаго священника Ѳомы Сыцевича, 

настоятеля Владимірской соборной 
церкви, о выпускѣ противъ него 
печатнаго пасквиля Дмитріемъ Ба- 

ковецкимъ .. 

280.—1655 г. 5 Іюля. Заявленіе Холм- 
скихъ уніатскихъ священниковъ о 
нападеніи на Холмскую каѳедраль¬ 

ную церковь и оскверненіи свя¬ 
тыни. 

281. —1655 г. 27 Іюля. Заявленіе настоя¬ 
теля Холмскаго базиліанскаго мо¬ 
настыря Арсенія Абрамовича о на¬ 
паденіи на него и захватѣ нѣкото¬ 
рыхъ монастырскихъ вещей. . . . 

282. —1655 г. 7 Августа. Заявленіе воз- 
наго о задержаніи Ставецкаго, по¬ 
хитившаго движимое имущество 
епископа Владимірскаго и Брест¬ 
скаго Госифа Баковецкаго. .... 

283. —1657 г. 10 Апрѣля. Заявленіе уні¬ 
атскаго священника Матвѣя Козло- 
вича о нанесеніи ему Мартиномъ 
Вержховскимъ побоевъ. 

284. —1658 г. 30 Апрѣля. Позовъ Ивану 
Мальчевскому и его слугѣ по жа¬ 
лобѣ еппскопа Суши за наѣздъ съ 
военнымъ отрядомъ на имѣніе Бѣ- 
лополье и увозъ захваченнаго хлѣба. 

285. —1659 г. 29 Апрѣля. Жалоба уніат¬ 
скихъ монаховъ на Стефана Бо¬ 
бровскаго и Андрея Гуляшщкаго 
за нанесеніе имъ ранъ. 

286. —1661 г. 4 Октября. Заявленіе уніат¬ 
скаго священника Іерофея Вобры- 
ковича о примиреніи его съ Свято¬ 
славов) Саковичевою, присужденною 
трибуналомъ къ изгнанію. 

287. —1661 г. 27 Октября. Заявленіе епи¬ 
скопа Суши отъ имени уніатскаго 
священника Бобрыковича о прими¬ 
реніи его съ Джевошовскимъ и Бар- 
тошовскнмъ, приговоренными су¬ 
домъ къ изгнанію н смертной казни. 

288. —1664 г. 3 Марта. Подтвержденіе 
Іоанномъ Казиміромъ уніатамъ тѣхъ 
правъ п преимуществъ, которыя 
дарованы были русской церкви при 

. Владиславѣ 1443 г. и Александрѣ 
1504 г. и подтверждены ихъ на¬ 
слѣдниками . 

289. —1664 г. 3 Марта. Грамота короля 
Владислава IV уніатскому духовен- 

• ству на право управленія церквами, 
монастырями и имѣніями. 
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МО.—1666 г. 6 Февраля. Нѣкоторые 
пункты инструкціи Холмскимъ де¬ 
путатамъ на Варшавскій сеймъ отно¬ 
сительно сбора десятины и по др. 
вопросамъ.288 

291. —1667 г. 12 Января. Запись Викто¬ 
рина Баковецкаго на Пневенскую 
церковь.289 

292. —1669 г. 25 Января. Нѣкоторые 
пункты изъ постановленій Холм- 
скаго сеймика.290 

298—1669 г. 9 Апрѣля. Удостовѣреніе 
о выполненіи присяги священни- г •; 
комъ Лобачевскимъ по дѣламъ его 
съ Александромъ Борженцкимъ о 

г насиліи и грабежѣ.291 

294. —1669 г. 14 Мая. Позовъ Богуславу 
Горапну со стороны Жидичлнскаго 
монастыря по дѣлу о чинимыхъ имъ 
различныхъ притѣсненіяхъ .... 292 

295. —1669 г. 12 Іюня. Заявленіе Холм- 
скаго протопопа Іоанна Лазовскаго 
о нанесеніи ему побоевъ Холмскими 
учениками.•.294 

.296.-1669 г. 13 Іюня. Позовъ Богуславу 
Гораину для явки въ судъ по обви¬ 
ненію въ различныхъ преступле¬ 
ніяхъ противъ уніатскаго духовен- 

301 

308 

292 

ства 
297. —1669 г. 17 Іюня. Жалоба священ¬ 

ника Ѳеофана Житкевича на Ивана 
Подвинскаго за насильственный 
уводъ церковныхъ крестьянъ съ 
ихъ имуществомъ.296 

298. —1669 г. 15 Іюля. Жалоба Холмскаго 
протопопа Іоанна Лазовскаго на 
двухъ Холмскихъ учениковъ за на- • *'і-; 
несеніе ему побоевъ.— 

299. —1669 г. 27 Іюля. Жалоба Войслав- 
скаго священника Гавріила Колен- 
ды на Мосцицкаго и Заславскаго 
за нанесеніе ему побоевъ.297 

300. —1669 г. 29 Іюля. Декретъ кантуро- 
ваго суда по дѣлу уніатскаго свя- ’ 
щѳнника Стефана Лобачевскаго съ 
Александромъ Борженцкимъ о про- 

л&ѵ 0тр- 

изведенныхъ послѣднимъпасиліяхъ 
и грабежахъ.299 

801. —1669 г. 16 Августа. Заявленіе воз- 
наго о задержаніи имъ, но требо¬ 
ванію Холмскаго епископа Якова 
Суши, ржи и овса, засѣянныхъ Лу- 
бенецкимъ на церковномъ полѣ . . 301 

802. —1669 г. 16 Декабря. Жалоба отъ 
имени епископа Якова Суши на 
жителей Тарговицы за порубку въ 
церковныхъ лѣсахъ.302 

803. —1672 г. 27 Апрѣля. Привилегія на 
земли Любомльской церкви .... 308 

304. —1672 г. 6 Мая. Королевская жало- 
вапная грамота Филоновичамъ на 
Повецкій приходъ съ земельными 
участками.305 

305. —1672 г. 16 Мая. Жалоба Холмскаго 
уніатскаго капитула на крестьянъ 
селъ Дрыщева и Жмуди за завла¬ 
дѣніе пограничными полями каѳе¬ 
дральнаго имѣнія Бѣлополя и 
Бусна.306 

306. —1673 г. 21 Апрѣля. Письмо Іоанна 
Собѣскаго къ полковнику Мотовид- 
ло о невзиманіи военныхъ поборовъ 
съ крестьянъ епископа уніатскаго 
Суши.307 

307. —1674 г. 13 Января. Начало жалобы 
игумена Ѳеодосія Гуровнча на Холм¬ 
скаго бурмистра Ивана Жабпровича 
за притѣсненія въ воспитательной 
дѣятельности уніатскихъ монахинь 
при Успенской церкви въ Холмѣ . 308 

308. —1674 г. 5 Декабря. Заявленіе на¬ 
стоятеля Холмскаго монастыря Ѳео¬ 
досія Гуровнча объ убыткахъ, при¬ 
чиненныхъ Кулемчнцкому монасты¬ 
рю во время захвата его Станисла- 
вомъ Десельскимъ.; , . 

309. —1674 г. 20 Декабря. Заявленіе Холм¬ 
скаго мѣщанина Николая Вариводы 
о нанесеніи ему тяжкихъ побоевъ 
піарскими учениками./Ыо 

310. —1676 г. 7 Мая. Жалованная грамота 
вотчинниковъ селъ Могильницы и 
Кулика священнику Мартину Сла- 

306 

307 
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вннскому на Могильницкій при¬ 
ходъ.311 

311.—1676 г. 20 Мая. Жалоба уніатскаго 
протопароха Евстафія Грабовскаго 
о нанесеніи ему тяжкихъ оскорбле¬ 
ній Адамомъ Кинскимъ.312 

312—1676 г. 12 Іюня. Жалоба священ¬ 
ника Памфила Скальскаго на Софью 
Лисовскую за невыдачу слѣдуемой 
ему десятины, за потраву полей и 
личное оскорбленіе.313 

813.—1677 г. 3 Апрѣля. Жалоба уніат¬ 
скихъ монаховъ Холмскаго мона¬ 
стыря на піарскихъ учениковъ за 
оскорбленія и побои ученикамъ и 
учителямъ уніатской школы. . . . 

314.—1677 г. 22 Апрѣля. Позовъ Стани¬ 
славу Цесельскому по дѣлу объ 

; оскорбленіяхъ, нанесенныхъ имъ 
Холмскимъ уніатскимъ священни¬ 
камъ и др.. 315 

815. —1677 г. 22 Апрѣля. Явка предпи¬ 
санія короннаго гетмана Димитрія 
Вишневецкаго поручику панцыр- 
ной хоругви не дѣлать никакихъ 
притѣсненій уніатскому духовен¬ 
ству .317 

816. —1677 г. 10 Мая. Жалоба регента 
канцеляріи Кучннскаго на учени¬ 
ковъ Холмской піарской школы за 
нанесеніе ему тяжкихъ побоевъ. . 818 

817. —1677 г. 14 Мая. Заявленіе вознаго 
объ осмотрѣ избитаго Холмскими 
евреями священника Ивана Соко- 

...., ловскаго ..320 
818. —1677 г. 25 Мая. Вызовъ епископа 

Суши и Холмскихъ священниковъ 
въ королевскій судъ для уничтоже¬ 
нія дѣла по обвиненію Цесельскаго 
въ нанесеніи оскорбленій Холмско- 
му духовенству.821 

819. —1677 г. 26 Іюня. Заявленіе воз¬ 
наго объ угрозахъ на жизнь уніат¬ 
скаго Холмскаго епископа Якова 
Суши • со стороны ' Казимира Коза- 
новскаго.  328 

мм отр; 
820. —1677 г. 12 Іюля. Установленіе па¬ 

троната для уніатской церкви въ 
селѣ Канемъ, Холмской епархіи . — 

821. —1677 г. 1 Сентября. Жалоба еп. 
Суши и монаховъ на Цесельскихъ, 
желавшихъ захватить въ свои руки 
монастырь, основанный княземъ Ку¬ 
лемой .324 

822.—1678 г. 14 Мая. Жалоба Холмскихъ 
уніатскихъ монаховъ на піарскихъ 
учениковъ за многія безчинства и 
обиды.825 

323.—1678 г. 28 Іюня. Освобожденіе 
Львовскаго мечника Лисецкаго уні¬ 
атскими монахами отъ наказанія за 
недоставленіе суду похитителя учре¬ 
дительной грамоты Кулемчицкаго 
монастыря.827 

324. —1679 г. 2 Іюня. Нѣкоторыя поста¬ 

новленія Гродненскаго сейма отъ 
I 15 декабря 1678 г.328 
325. —1679 г. 10 Іюня. Нѣкоторыя поста¬ 

новленія Холмскаго реляціоннаго 
сеймика . . ; . ... . 829 

326. —1679 г. 16 Августа. Письма быв¬ 
шаго Холмскаго старосты и Холм- 

: скихъ мѣщанъ съ жалобой на еп. 
Сушу за неуступку піарамъ огорода. . оі: 3 
Вызовъ Яцевича на дуэль Малеев¬ 
скимъ .. , — 

327. —1679 г. 29 Августа. Возраженіе 
епископа Суши на предыдущую ж&- 

иі'М лобу... . . * 881 
328. —1679 г. 30 Октября. Универсалъ ... і 

короля Іоанна III съ предписаніемъ 
православному и уніатскому духо¬ 
венству собраться въ Люблинѣ .3 

для объединенія въ духѣ, мира 
и любви . . 882 

829.—1680 г. 16 Января. Позовъ Холм- 
скому бурмистру, ратманамъ и др. 
по жалобѣ еп. Суши и его слугъ за 
несочувствіе ихъ уніи и причинен- - 
ныя имъ обиды въ домѣ ратмана 
Жабировича.384 

330.—1680 г. 20 Января. Позовъ еписко¬ 
пу Сушѣ по жалобѣ Холмскихъ 
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гражданъ на безчинства его под¬ 
властныхъ, произведенныя въ домѣ 
ратмана Андрея Жабировича ... 339 

831. —1680 г. 10 Іюля. Клятвенное удо¬ 
стовѣреніе крестьянъ въ принад¬ 
лежности Дипультицкой церкви нѣ¬ 
которыхъ земельныхъ участковъ . 340 

832. —1681 г. 31 Января. Донесеніе воз- 
наго объ арестѣ слугъ военнаго пи¬ 
саря Кучевскаго по настоянію еп. 
Суши и его родственника Самуила 
Кулеши, избитаго ими и ограблен¬ 
наго .341 

338,—1682 г. 6 Февраля. Жалоба Тера- 
тинскаго священника Евстахія Гра- 
бовскаго на Овручскаго стольника 
Михаила Скотницкаго за многія без- 

• . чинства п обиды, причиненныя ему 
и церкви . — 

884.—:1682 г. 17 Іюня. Грамота Холмска- 

г го римско-католическаго епископа 
Христофора Жегоцкаго 1672 г. о 
водвореніи монаховъ піаровъ въ г. 

С; Холмѣ, съ передачею имъ лат. при? 
ходской церкви съ часовнями идо- 
ходами, для борьбы съ правосла¬ 
віемъ ...343 

835. —1684 г. 20 Февраля. Обязательство 
Холмскихъ евреевъ уплачивать уні¬ 
атскому монастырю отъ половины 
должной Дубенскому плебану сум¬ 
мы 1000 зол. по 8% или 40 зол. 

I- въ годъ.. 

836. —1685 г. 12 Іюля. Передача еп. Су- 
шею Дрогобускаго монастыря во 
владѣніе монаху Іоанну Кулешѣ . 849 

837. —1685 г. 3 Августа. Подтвержденіе 
духовнаго завѣщанія еп. Якова Су- 

агв піи отъ 80 Іюля 1685 г.. 

838. 1685 г. 8 Ноября. Грамоты съ под- * ^ 
твержденіемъ фундаціи Холмской 
уніатской гимназіи ... 

^89*~1685 г. 8 Ноября. Грамота короля 
Яна Казимира 1662 г. Холмскимъ 
уніатскимъ монахамъ съ подтверж¬ 
деніемъ ихъ правъ на владѣніе чу- 

ММ 
дртворною Богородичною иконою, 

управленіе Спасскимъ монастыремъ 
и Холмскою уніатскою гимназіею . 

340. —1687 г. 5 Марта. Донесеніе возпаго 
о вводѣ епископа Холмскаго Авгу¬ 
стина Лодзяты во владѣніе имѣ¬ 
ніями . 

341. —1687 г. 15 Мая. Предъявленіе суду 
двухъ записей 1543 и 1544 гг. на 
подаренныя Холмскому монастырю 
земли . 

342. —1687 г. 27 Мая. ІІозовъ владѣльцу 
Кулемчицкаго монастырскаго имѣ¬ 
нія Холмскому уніатскому еписко¬ 
пу Августину Лодзятѣ и участко¬ 
вымъ вотчинникамъ им. Гусинье 
по возобновленной по смерти еп. 
Суши жалобѣ Станислава Цесель- 
скаго за уничтоженіе граничныхъ 
знаковъ . 

343. —1688 г. 23 Апрѣля. Донесеніе воз- 

наго о вводѣ Адама Бродовскаго 
въ арендное владѣніе епископскимъ 
имѣніемъ Буено, на основаніи за¬ 
ключеннаго съ еп. Лодзятой дого¬ 
вора . 

344_ 1689 г' 17 Января Заявленіе еп. 
Лодзяты о колігчествѣ находив¬ 
шихся въ епископскихъ имѣніяхъ 
дворовъ, съ которыхъ слѣдуетъ 
уплата рѣшеннаго сеймикомъ на¬ 
лога . 

345.—1689 г. 11 Августа. Позовъ Стани¬ 
славу Хоинскому по жалобѣ Вы- 
продовицкаго священника Алексѣя 
Уляшщкаго за побои и грабежъ . 

-899 г- 28 Января. Подтвердитель-, 
ная грамота ун. митрополита Ки-. 
пріана Жоховскаго 1686 годд Холм¬ 
скому монастыре на новиціатъ н 
владѣніе чудотворною иконою Бо- 
жіей Матери .... 

347.—1691 г. 25 Января. Позовъ епнеко- 

ЗД Лодзятѣ по жалобѣ Вячеслава 
Стецкаго за невыдачу бѣглыхъ кре¬ 
стьянъ. 

Стр. 

351 

352 
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354 
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Л?Л? Стр. 

848. —1691 г. 21 Мая. Свидѣтельство, 
данное Холмскимъ уніатскимъ мо¬ 
нахамъ въ совершеніи погребенія 
Регины Мпржеевской, завѣщавшей 
въ пользу монастыря извѣстную 
сумму денегъ, отданную въ долгъ 
Томнславскнмъ.859 

849. —1691 г. 12 Іюня. Жалованная гра¬ 
мота Александра Сапѣги 1655 года 
священнику Андрею Маркевичу на 
Мацеевскій приходъ.360 

850. —1691 г. 28 Іюня. Жалоба Ивана Бо¬ 
ровскаго и его матери на Урбана 
Щуркевича за нарушеніе ихъ па- 
тронатскаго права и многія обиды, 

ММ Отр. 
причиняемыя какъ имъ, такъ и 
уніатскимъ священникамъ Щитин- 

ской церкви.381 

351. —1691 г. 15 Сентября. Позовъ Вла¬ 
димірскому уніатскому епископу 
Льву Заленскому, администратору 
Холмской епархіи, по возобновлен¬ 
ной по смерти еп. Лодзяты жалобѣ 
Станислава Цесельскаго за нару¬ 
шеніе граничныхъ знаковъ .... 863 

352. —1691 г. 12 Ноября. Мировая между 
священникомъ Евстахіемъ Грабов- 
скимъ и стольникомъ Михаиломъ 
Павломъ Скотницкимъ.884 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящій томъ актовъ Виленской Археографической Коммиссіи служитъ про¬ 

долженіемъ изданнаго въ 1892 году XIX тома и заключаетъ въ себѣ документы 

Холмскихъ судебныхъ книгъ съ 1604 по 1691 г., т. е. съ начала епископствова- 

нія Арсенія Андреевскаго до кончины епископа Августина Лодзяты. 

Періодъ немаловажный въ исторіи, такъ какъ въ немъ разыгрывалась міро¬ 

вая религіозно-политическая драма, происходила замѣчательно упорная борьба 

между Западомъ и Востокомъ, между Польшею и Русью, римскимъ католичествомъ 

и православіемъ,—борьба, кончившаяся временнымъ ослабленіемъ благочестія въ 

польской Руси, вмѣстѣ-же съ постояннымъ ослабленіемъ государственныхъ основъ 

польской Рѣчи Посполитой, началомъ ея полнаго разложенія. 

Ровно 300 лѣтъ тому назадъ составленъ въ Врестѣ-Литовскомъ актъ, извѣст¬ 

ный подъ названіемъ „Брестской уніи“, подписанный нѣкоторыми іерархами и, 

вопреки волѣ русскаго народа, приводившійся въ дѣйствіе многолѣтнимъ ковар¬ 

ствомъ и насиліемъ. Съ раздѣломъ Польши и возвращеніемъ русскихъ земель 

русскимъ государямъ постепенно падало іезуитское дѣло, и „унія" сохранилась 

нынѣ въ одной австро-венгерской Руси, которая предоставлена судьбой въ обла¬ 

даніе исконныхъ ея противниковъ. 

Въ этой родной намъ странѣ предпринято нынѣ торжественное празднованіе 

годовщины Брестскаго акта. По этому-же случаю пошла тамъ въ ходъ идеализація 

уніи съ неизбѣжными ложью и обманомъ, имѣющими цѣлью заманить въ іезуит¬ 

скую западню еще тѣ православные народы, которые не испытали на себѣ послѣд¬ 

ствій соединенія съ Римомъ,—но для которыхъ можетъ служить поучительнымъ 
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примѣромъ настоящее положеніе уніатовъ въ австро-венгерской Руси. Уніатская 

церковь и ея представители: митрополитъ, епископы и все духовенство съ народомъ 

ничто иное, какъ жалкая игрушка въ рукахъ іезуитизма; уніатами распоряжаются 

тамъ непризванные ихъ опекуны по своему желанію и произволу. Напрасны про¬ 

тесты и ссылки на государственные законы и папскія бреве, гарантирующія уніа¬ 

тамъ цѣлость гражданскихъ и церковныхъ правъ; напрасна защита ихъ святынь 

отъ посягательствъ инородныхъ стихій. 

Жители—уніаты вызываются тамъ для явки въ присутственныя мѣста и для 

общественныхъ работъ въ самые большіе ихъ праздники, чтобы отвлечь ихъ отъ 

посѣщенія своей церкви; въ школы назначаются учители, проникну тые ненавистью 

къ русской національности и церкви*). Словомъ, іезуитизмъ дѣлаетъ всевозмож¬ 

ное въ австро-венгерской Руси для того, чтобы поколебать и разрушить любовь 

жителей къ своей церкви и народности и подготовить ихъ для перехода въ ла¬ 

тинство, полонизмъ и мадьяризмъ. 

Эту цѣль совращенія жителей изъ православія въ унію и изъ уніи въ латин¬ 

ство преслѣдовали іезуиты съ самаго начала возникновенія уніи. Сдѣлавшись по 

насилію уніатами, жители Руси стали испытывать новое насиліе для того, чтобы 

сдѣлаться католиками—латинянами. Унія вскорѣ подверглась преслѣдованію на¬ 

равнѣ съ православіемъ, и уже первые уніатскіе владыки вынуждены были отста¬ 

ивать унію въ интересѣ самаго-же Рима. 

Нынѣ Римъ ничѣмъ не стѣсняется въ Галиціи, гдѣ поставлены во главѣ 

личности, исполняющія одну лишь волю противниковъ народа, который физически 

не въ силахъ добиться неприкосновенности того, что ему осталось въ наслѣдство 

отъ своихъ предковъ. Галицко-русскому и всему прикарпатскому населенію оста¬ 

лась участь переносить всѣ невзгоды съ терпѣніемъ, всегда отличавшимъ этотъ 

народъ, и надѣяться, что послѣ тяжкихъ испытаній переживаемаго времени 

милосердіе Божье возстановитъ въ его странѣ жестоко попранную правду и спра¬ 
ведливость. 

О церковной уніи, насильно введенной на Руси во время польскаго влады¬ 

чества, добросовѣстные историки, какъ русскіе, такъ и иностранные, писали до 

сихъ поръ очень много и, на основаніи достовѣрныхъ документовъ, разоблачали ложь 

и обманъ тѣхъ дѣятелей, для которыхъ, какъ извѣстно, существуетъ своя исто¬ 

рія, называющая благороднымъ и истиннымъ все то, что служитъ ихъ цѣлямъ а 

См. Львовскую газету „Галичанинъ- и др. изданія русскихъ Галичанъ. 
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что по общечеловѣческому понятію считается недостойнымъ и ложнымъ. Извѣст¬ 

ный въ исторіи Іосафатъ Кунцевичъ, убитый православными, возведенъ въ рим¬ 

скіе святые, и нынѣ заставляютъ русскихъ Галичанъ строить ему алтари въ 

своихъ церквахъ. Такой-же чести вѣрно удостоился-бы и Меѳодій Терлецкій, 

еслибъ ему не удалось укрыться отъ казаковъ, искавшихъ его убить. Зато онъ 

величается у іезуитовъ смиреннымъ, кроткимъ и вообще ставится въ образецъ 
славянскимъ епископамъ! 

Во виду торжественнаго празднованія и славословія уніи въ австрійской Руси, 

мы не можемъ не показать здѣсь настоящей правды, основанной не на тенден¬ 

ціозныхъ выдумкахъ, а на судебныхъ документахъ старой Польши, уцѣлѣвшихъ отъ 

пожаровъ (1634, 1638, 1646 гг.) и отъ враждебныхъ дѣйствій (1648 и 1665 гг.#) 

и хранящихся нынѣ въ „Виленскомъ Центральномъ Архивѣ* совмѣстно съ дру¬ 

гими книгами Люблинскаго и Литовско-русскихъ архивовъ. 

Холмскія актовыя книги XVII в. чрезвычайно богаты разнаго рода матеріалами, 

разъясняющими состояніе населенія страны со всѣми его добродѣтелями, пороками, 

бѣдствіями. 'I утъ наглядно представленъ экономическій, національный, религіозный 

и вообще культурный бытъ жителей какъ христіанъ, такъ и евреевъ. Въ книгахъ 

помѣщены королевскіе, воеводскіе и гетманскіе универсалы, сеймовыя постанов¬ 

ленія и сеймиковыя инструкціи депутатамъ, списки новопроизведенной шляхты**), 

привилегіи, учредительныя грамоты и дарственныя записи для монастырей, цер¬ 

квей, школъ и частныхъ лицъ (между прочимъ копіи грамотъ съ 1400 г.); охран¬ 

ные листы, грамоты, освобождающія крестьянъ отъ подданства; люстраціи, инвен¬ 

таря, регестры, торгово-рыночныя цѣны, налоги; дѣловыя записи всякаго рода, 

духовныя завѣщанія; сообщенія о моровой язвѣ и пожарахъ; жалобы на злоупо- 
—* — — - - - — 

*) Въ 1638 году сгорѣли съ замкомъ Холмсклмъ и синагогой подвоеводскія книги 
(евр. дѣла), гродскіе же акты, бывшіе подъ сводомъ, еле спасены, но древнія грамоты п 
связки документовъ уничтожены. 27 февраля 1649 г. староста удостовѣряетъ, что укры¬ 
ваемые отъ казаковъ Холмскіе акты найдены цѣлыми и неповрежденными. Въ Холмскомъ 
сеймикѣ 7 ноября 1650 г. вѣрно сказано, что въ тоже время Красноставскіе акты въ ве¬ 
ликой части уничтожены. Красноставскіе гродскіе акты до 1648 г. сгорѣли совсѣмъ, о 
чемъ говорится въ первой книгѣ 1649 г. (ЗѴ5 а. к. 19693, л. 2). 

**) Списковъ такихъ однако немного. • Найденный нами Ке^езігиш рѳгзопагшп поѵііег 
поЪіІіЬаіагига 1686 г. содержитъ, между дрочимъ, фамиліи извѣстныхъ родовъ, какъ напр. 
Юрій Хмельницкій, сынъ Богдана, произведенный въ польское шляхетство въ 1659 г., 
затѣмъ извѣстные въ наше время на Руси: Мазараки, Слоневскій (1659 г.); Пипанъ, Мо¬ 
равскій (1662 г.); Ганкевичъ, Даровскій, Третеръ, Мальковскій (1673 г.); Водзіщкіе (нынѣ 
графы), Кульчицкій, Малиновскій, Бѣньковскій, Ремеръ, Папара (1676 г.); Подольскій, 
Охоцкій (1683 г.). 

IV 
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требленія чиновниковъ*), опустошенія внутренними и внѣшними врагами, на без¬ 

чинства домашняго войска и др., процессы о десятинахъ, грабежахъ, побояхъ, 

убійствахъ и т. д.—однимъ словомъ, каждый спеціальный историкъ найдетъ тутъ 

подходящіе документы для своихъ изслѣдованій. Кромѣ того, здѣсь попадаются 
переводы актовъ изъ книгъ другихъ, сосѣднихъ, гродскихъ и земскихъ судовъ. 

Изо всей этой массы матеріаловъ пока извлечены нами главнымъ образомъ гѣ 

документы, которые характеризуютъ время и людей, особенно-же дѣятелей, прямо 

или посредственно принимавшихъ участіе въ тогдашней религіозно-нолитической 

борьбѣ. Документы краснорѣчиво говорятъ намъ про унію, чѣмъ она была въ 

глазахъ современниковъ и какими средствами она водворялась среди искони пра¬ 

вославныхъ на Руси, они указываютъ намъ также на дѣла и нравственное досто¬ 

инство представителей той церкви, съ которою заставляли православныхъ соеди¬ 

няться. 

Кромѣ того, не можемъ оставить безъ вниманія королевскія грамоты (и 

универсалы), данныя въ пользу русской церкви и русскаго духовенства какъ пра¬ 

вославнаго, такъ и уніатскаго, на которыя часто, но безъуспѣшно, Холмскіе іе¬ 

рархи ссылались въ своемъ незавидномъ положеніи. Первенствующую роль между 

королевскими грамотами играла грамота Владислава 1443 г., подтвержденная его 

преемниками. Въ послѣдній разъ она была подтверждена Іоанномъ Казиміромъ 

21 мая 1661 г. и записана но желанію епископа Я. Суши въ Холмскія книги 

3 марта 1664 г., т. е. во время изготовленія извѣстной реляціи Суши для Кон¬ 

грегаціи <1е ргора§ап<1а йсіе. 

Какое значеніе придавалось въ старой Польшѣ королевскимъ универсаламъ, 

видно изъ содержанія слѣдующихъ записей. Вслѣдствіе жалобы священника Ра- 

тенской Пречистенской церкви Михаила Кульчицкаго, поданной королю отъ 

имени уніатскихъ священниковъ Холмской епархіи, Владиславъ IV универса¬ 

ломъ 30 мая 1637 г. (записаннымъ въ Холмскія книги 4 октября 1639 года) 

приказываетъ своимъ полковникамъ, „оберштанъ**, капитанамъ и др. наблюдать 

за тѣмъ, чтобы войска не обременяли постоями уніатское духовенство, наравнѣ 

съ латинскимъ. Подобный универсалъ изданъ королемъ Яномъ Казиміромъ 18 

мая 1652 г. (записан. 15 февраля 1653 г.), между тѣмъ читаемъ въ инструкціи 

сеймика Холмскаго, данной 11 марта 1653 г. посламъ на сеймъ, о томъ, чтобы 

они позаботились облегчить уніатское духовенство, по крайней мѣрѣ отчасти, 

*) Стефанъ Замойскій, наприм., жаловался 18 января 1674 г. на сборщика подым¬ 
наго, который, собравъ деньги у крестьянъ, употребилъ ихъ въ свою пользу. 
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отъ невыносимыхъ тяжестей воѳнныхь (ипііблѵ сІисЬоіѵпѵсЬ рггупадошд \ѵ сг^всі 
тѵоіпіб 0(1 піегпобпусЬ сі§йаг6\ѵ жуэкоигусЬ). Это рѣшеніе сеймика, рѣдкое въ 
своемъ родѣ, послѣдовало по просьбѣ еп. Суши, но успѣха отъ этого не было. 

За то болѣе успѣшны были инструкціи сеймика, направленныя противъ „гре¬ 

ческой религіи" вообще, что покажемъ въ своемъ мѣстѣ. 

Въ книгахъ Холмскаго гродскаго суда жалобы русскаго духовенства на на¬ 

силія и притѣсненія занимаютъ не мало листовъ, но о результатѣ тяжбъ узнаемъ 
очень рѣдко. Знаемъ лишь о строгихъ декретахъ противъ православныхъ, защи¬ 

щавшихъ свои церкви и себя отъ уніи, встрѣчаемъ также случаи примиренія 
обиженныхъ съ обидчиками, но не видимъ исполненія приговора о наказаніи 
шляхтича за вооруженный наѣздъ на церковь или убіеніе священника. Если и 
случались иногда декреты о баниціи, то они оставались лишь на бумагѣ. 

Съ однимъ интереснымъ декретомъ каптуроваго суда по дѣлу уніатскаго свя¬ 

щенника съ шляхтичами встрѣчаемся въ 1669 г. Александръ Ворженцкій—вре¬ 

менный владѣлецъ имѣній с. Шацко и сообщники его: Скшечковскій, И. Пав¬ 

ловскій, какой-то Гансъ Дунчикъ и др., вооружившись, напали 5 ноября 1668 г. 

на Шацкую церковь, взломали двери, совершили рядъ безчинствъ, наконецъ 
захватили скотъ священника и загнали въ дворъ Ворженцкаго. 9 апрѣля 1669 г. 
священникъ Стефанъ Лобачевскій и свидѣтели подтвердили упомянутые факты 
присягою въ присутствіи суда. 39 іюля занесенъ въ книги декретъ суда, изъ 
котораго узнаемъ, что отвѣтчикъ освобожденъ отъ обвиненія, жалоба-же истца 
признана незаконною и клеветой. Скотъ долженъ быть возвращенъ истцу, самъ- 

же священникъ наказанъ епископомъ Сушею. Въ случаѣ, еслибы епископъ не 
наказалъ священника за оклеветаніе шляхтича, тогда надлежало обратиться къ 
нунцію съ жалобой на епископа. 

Положеніе русскаго духовенства въ Холмщинѣ значительно ухудшилось въ 
описываемое нами время. Ранѣе оно жило въ униженіи, господствующіе элементы 
въ краѣ относились къ нему съ презрѣніемъ; сыновья „поповъ", за исключеніемъ 
одного, который считался преемникомъ отца въ священствѣ, причислялись къ 
сословію крестьянъ и должны были отправлять барщину наравнѣ съ прочими 
крѣпостными. Православное духовенство испытывало всю тяжесть своего поло¬ 

женія подъ иноземнымъ и иновѣрнымъ правленіемъ, — но ему, какъ и народу, 

оставлена была свобода совѣсти, внутренняго убѣжденія касательно своей вѣры. 
Римскіе католики хоть унижали православныхъ, но не вмѣшивались во внутрен¬ 

нія дѣла ихъ церкви и обрядовъ. Православная церковь сохранила за собой 
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кое-какую самостоятельность и неприкосновенность своихъ правъ и обычаевъ. 

Со времени-же Брестской сдѣлки пошли въ ходъ преслѣдованія изъ-за народной 

вѣры, началась борьба въ видахъ полнаго порабощенія и сліянія русской церкви 

съ римскою, внесенъ раздоръ въ среду братьевъ, приведшій къ печальнымъ 

послѣдствіямъ, къ соблазнительнымъ сценамъ. 

Когда „соединеніе церквей подъ однимъ пастыремъ въ Римѣ" проповѣды- 

валось повсюду будтобы какъ достиженіе христіанскаго идеала, возвращеніе изъ 

тьмы къ свѣту, отъ заблужденія къ истинѣ, отъ погибели къ спасенію,-прини¬ 

мавшіе унію православные епископы и духовенство разсчитывали лишь на осво¬ 

божденіе свое отъ невыносимаго гнета и униженія, на равноправность съ рим- 

ско-кат. духовенствомъ, на достиженіе одинаковаго съ нимъ нравственнаго и 

матеріальнаго положенія. Въ то-же время рим.-к. епископы и духовенство помы¬ 

шляли болѣе всего о матеріальной выгодѣ, какую должны были имъ при¬ 

нести соединенные. Разсчеты римлянъ были болѣе практическіе, чѣмъ идеаль¬ 

ные. Такъ думала и рим.-кат. шляхта въ б. Польшѣ, не соглашавшаяся на равно¬ 

правность уніатскихъ епископовъ съ римскими и заботившаяся главнымъ обра¬ 

зомъ о томъ, чтобы уніатское духовенство находилось въ такой-же отъ нея зави¬ 

симости, какъ и православное. Это высказывалось до казацкихъ войнъ Хмель¬ 

ницкаго на сеймикахъ, въ ихъ наставленіяхъ депутатамъ, отправляемымъ въ 

Варшавскій сеймъ. Послы изъ провинцій должны были наблюдать въ сеймѣ за 

тѣмъ, чтобы какъ уніатское, такъ и православное духовенство не было освобо¬ 

ждено отъ зависимости пановъ и вообще, чтобы „греческая религія" была оста¬ 

влена на прежнемъ положеніи. Папы римскіе, по настоянію уніатскихъ еписко¬ 

повъ, обращались къ польскимъ королямъ и сенаторамъ съ требованіемъ равныхъ 

правъ для уніатовъ, допущенія ихъ епископовъ въ сенатъ и проч., но напрасно. 

Въ 1669 г. былъ на сеймикѣ поставленъ вопросъ (вѣроятно по желанію епи¬ 

скопа Суши) о допущеніи въ сенатъ уніатскаго митрополита Ко.іенды; сеймикъ 

постановилъ отложить это дѣло до согласія всей республики. Конечно, респу¬ 

блика не согласилась. Условія заключеннаго съ казаками мира послѣ пораже¬ 

нія подъ Зборовомъ, особенно по дѣламъ русской церкви, не исполнялись. Король, 

правда, подписалъ подъ присягою условія мира, но папа протестовалъ, епископы 

ему въ такихъ случаяхъ повиновались и сеймъ отказалъ въ еанкціи договора. 

Не говоря о десятинам, которыхъ римско-католическое духовенство требо¬ 

вало тогда настойчиво отъ уніатовъ, какъ и отъ православныхъ, оной его слуги, 

на основаніи принятой уніи, претендовали на право входить въ уніатскіе дома 
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для совершенія своихъ религіозныхъ обрядовъ и на собираніе доходовъ, чего не 

дѣлалось прежде, когда уніаты были еще православными. Противъ такого пося¬ 

гательства на самостоятельность своей церкви, представители уніи принимали 

свои мѣры, породившія жалобы со стороны латинскаго духовенства *). Если 

къ этому прибавить требованіе, предъявляемое латинскимъ духовенствомъ какъ 

къ православнымъ, такъ и уніатамъ, личнаго труда и жертвъ при постройкѣ ино¬ 

вѣрныхъ храмовъ, налоги на церкви и церковныя земли, контрибуціи разнаго 

рода, нападенія, грабежи и разбои, производимые шляхтою и военными, преслѣ¬ 

дованіе за „сочувствіе казакамъ", доносы и неосновательныя обвиненія, пожары, 

голодъ и моровую язву—то можемъ смѣло сказать, что положеніе русскаго народа 
и его церкви было незавидно. 

Подробные факты, на основаніи которыхъ можно себѣ представить дѣла рус¬ 

ской церкви и духовенства, изложены въ исторіи Холмскихъ владыкъ; здѣсь-же, 

для примѣра, приводимъ изъ актовъ 1651—1655 гг. одинъ изъ многихъ доку¬ 

ментовъ, гдѣ представители общинъ показали подъ присягою ^игагаепіиш 

(іезоіаііопів), что селенія ихъ крайне разорены и они вслѣдствіе этого не 

въ состояніи уплачивать налоги. Селенія ихъ до того были опустошены внутрен¬ 

ними и внѣшними врагами (1648—1654), проходами войскъ, моровой язвой 

(1652—3) и др. несчастными событіями, что некому было воздѣлывать поля. 

Такихъ мѣстностей было очень много; въ спискѣ приводится цѣлый рядъ разо¬ 

ренныхъ мѣстечекъ, какъ-то: Савинъ, Крыловъ, Павловъ, Нойславичи, Превалье,— 

селъ: Серебрище, Руда верхняя и нижняя, Жолтанцы, Струнинъ, Страхославъ, 

Кривичи, Польмо, Ольшанка и Залѣсье, Угровско и Воля Угровецкая, Забужье и 

Мшанка, Козягора, Волявцы, Поболовичи, Покрова, Бѣлополе и Буено, Стульно, 

Мацошинъ, Косиньо, Оссова, Бутинъ, Сѣдлище, Ростока, Липники, Дрыщовъ, 

Депультичи, Гуща, Тератинъ, Радославъ и др. Понятно само собой, что при 

разореніи населенных?, мѣстностей страдали также церкви и духовенство. 

Въ какомъ положеніи находились тогда русскія церкви и священники, съ 
которыхъ также требовалась уплата налоговъ, видимъ изъ данныхъ подъ прися¬ 

гою въ староствѣ показаній русскихъ священниковъ, мѣщанъ и крестьянъ. На¬ 

примѣръ, въ м. Савинѣ (имѣніе лат. епископа) русскій священникъ жилъ мило¬ 

стыней (рор гуаітигпу йу)е). Уніатскій священникъ изъ м. Павлова (тоже имѣніе 
лат. епископа) Семенъ Славецкій принесъ присягу въ томъ, что его церковь опу¬ 

стошена, не приноситъ дохода, асамъ онъ, потерявъ все свое имущество вслѣд- 

*) См. .Уніатская гимназія0. 
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ствіе пожара, живетъ уже около трехъ лѣтъ подаяніемъ Христа ради. Іакже 

оказалась разрушенною церковь въ Чульчичахъ, гдѣ священникъ жилъ подаяніемъ. 

Въ ы. Превальи, въ селахъ: Хоенцахъ, Путновичахъ, Снятичахъ, Выдрубовичахъ, 

Степанковичахъ церкви были опустошены и нѣкоторыя изъ нихъ лишены своихъ 

священниковъ. Въ многихъ мѣстностяхъ, какъ Превальс, Окунинъ, Руда, .Машовъ, 

Путновичп и др., жители забраны были въ плѣнъ татарами. 

Показанное нами составляетъ лишь крошечную часть бѣдствій, испытанныхъ 

Холмскою Русью въ описываемое время. Кто въ состояніи сосчитать тѣ убытки, 

которые (по указаніямъ Холмскихъ книгъ) нанесли ей внутренніе и внѣшніе 

враги, разбойничьи шайки Лисовчиковъ, конфедераты и др.? На своеволіе бро¬ 

дячихъ шаекъ, не щадившихъ даже церквей, жаловались всѣ: король, сеймъ, 

духовенство, шляхта, мѣщане и крестьяне, но средствъ для ихъ обузданія не 

нашлось. Рядомъ съ разными насиліями постигали жителей пожары. Г. Холмъ 

горѣлъ въ 1633, 1634, 1638. 1646, 1648, 1655 и 1661 гг., Войславичи—въ 1636, 

1639, 1640, 1645, 1655, 1664 и 1668 гг., Грубешовъ-въ 1616, 1631, 1646, 1655, 

1664 гг., Любомль—въ 1609, 1619, 1631, 1639, 1672 гг. и т. д. Страшнѣе всего, 

однако, была моровая язва, которая, по свидѣтельству Холмскихъ актовъ, свирѣп¬ 

ствовала въ г. Холмѣ въ 1624, 1625, 1630, 1652, 1657—8 гг. 

И такое печальное время казалось удобнымъ для проведенія іезуитско-поль¬ 

скихъ плановъ на Руси! 

Управленіе русской Холмеко-Белзской епархіи. 

Холмсжая русская церковь была въ описываемое нами время съ 1604 г. 
по 1691 г., т. е. въ продолженіи 87 лѣтъ, управляема епископами и времен¬ 

ными администраторами, уніатами и православными. Всѣ епископы и адми¬ 

нистраторы изъ уніатовъ имѣли свое мѣстопребываніе въ г. Холмѣ, пользуясь 

защитою и покровительствомъ польскаго правительства, изъ православныхъ-жѳ 
жилъ въ Холмѣ только одинъ (Балабанъ) очень короткое время, т. е. начиная 

со времени пораженія поляковъ подъ Зборовомъ до пораженія русскихъ подъ 

Берестечкомъ. Другіе православные Холмскіе епископы, или завѣдывающіе Холм¬ 

скою епархіею, жили внѣ Холма и являлись по приглашенію жителей въ тѣ или 

другія мѣста епархіи, подвергая себя опасностямъ нападенія со стороны покро¬ 

вителей уніатовъ. Когда Польша не допускала назначенія особыхъ православныхъ 

Холмскихъ епископовъ, тогда преданные вѣрѣ отцовъ православные обращались 
къ сосѣднимъ епископамъ, гдѣ таковые еще существовали. 
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Послѣ Діонисія Збируйскаго управляли Холмскою епархіею уніаты: 

1) епископъ А/ісеній (Авраамъ, послѣ Иванъ, Стецковичъ) Андреевскій 1604—1619, 

2) епископъ Аѳанасій Иакоста 1619—1625, 

3) епископъ Ѳеодосіи (Ѳеодоръ) Мелешко или Мелешковичъ 1625—1626, 

4) администраторъ епархіи митрополитъ Іосифъ Веля минъ Рутеній 1626—1630, 

5) епископъ Меѳодій изъ Терли Терлецкій 1630—1649, 

6) нареченный епископъ Аѳанасій (Захарія) Фурсь 1649, 

7) администраторъ іеромонахъ Яковъ (Иванъ) Суша 1649, 

православные: 

8) администраторъ митрополитъ Кіевскій Сильвестръ Боссовъ 1619—1650, 

9) епископъ Діонисій Балабанъ 1650—1652, наконецъ 

уніаты: 

10) епископъ Яковъ Суша 1652—1687, 

11) епископъ Августинъ (Александръ) Лодзята 1687—1691 г. 

Послѣ Суши и Лодзяты продолжался рядъ Холмскихъ уніатскихъ епископовъ 

вплоть до 1875 г., когда жители возсоединились съ православіемъ и когда Холмъ 

сдѣлался мѣстопребываніемъ викарія Холмско-Варшавскаго архіепископа, съ зва¬ 

ніемъ Люблинскаго епископа. 

Изъ православныхъ епископовъ Холмскихъ, не жившихъ въ столицѣ епархіи, 

извѣстенъ Паисій Ипполитовичъ Черкасскій, посвященный, вмѣстѣ съ другими, 

прибывшимъ на Русь Іерусалимскимъ патріархомъ Ѳеофаномъ въ 1621 году. Онъ 

жилъ въ Яблочинскомъ Св.-Онуфріевскомъ монастырѣ надъ Бугомъ до 1633 года. 

Въ Холмскихъ актахъ „чернецъ" Паисій упоминается подъ 1628 г., въ жалобѣ 

уніатскаго митрополита Рутскаго на Белзскихъ мѣщанъ*). 

Во время епископства уніата Меѳодія Терлецкаго, какъ видимъ изъ его жа¬ 

лобъ, дѣлами православной церкви въ Холмщинѣ завѣдывалъ православный Кіев¬ 

скій митрополитъ Петръ Могила (1633), затѣмъ Перемышльскій епископъ Симеонъ 
Гулевичъ Воютинскій. имѣвшій по этому поводу, какъ раньше и Могила, судеб¬ 

ныя дѣла съ Терлецкимъ (1635—1637). Тогда-же (съ 1633 г.) обязанности пра¬ 

вославнаго епископа Холмскаго исполнялъ епископъ Луцкій Александръ князь 

*) Н. Д. въ сочиненіи „Девятисотлѣтіе русской іерархіи" (стр. 37) упоминаетъ еще 
о какихъ-то епископахъ Холмскихъ Фотіи (1620) и Василіи (1634), но уже въ другомъ 
своемъ сочиненіи йодъ заглавіемъ: „Іерархія всероссіПскоП Церкви" ихъ пропустилъ. 
Н. И. Теодоровичъ повторилъ прежпюю ошибку г-па Н. Д. въ своемъ сочиненіи „Г. Вла- 
диміръ Волынской губерніи" (стр. 26). 
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Пузина, съ которымъ Терлецкій также спорилъ (1645) „за вмѣшательство въ дѣла 

его епархіи". 

Съ 1647 года уже не находимъ жалобъ уніатскихъ Холмскихъ іерарховъ на 

православныхъ епископовъ сосѣднихъ епархій, изъ чего слѣдуетъ заключить, во 

первыхъ, что у этихъ епископовъ въ то бурное время была отнята возможность 

навѣшать Холмскую область, а во вторых!., что православные владыки, гдѣ они 

еще существовали, имѣли у себя не мало хлопотъ и процессовъ съ водворен¬ 

ными въ ихъ епархіяхъ епископами - уніатами, рим.-кат. монахами и др. — Въ 

Холмскихъ актахъ 26 ноября 1646 г. помѣщены вызовы отъ 1 октября къ суду 

православнаго епископа Львовскаго Арсенія Желиборскаго: 1) по настоянію 

короннаго подскарбія Тимоѳея Сичевича о самовольномъ сборѣ денегъ (сіопаіі- 

ѵпт) съ православныхъ священниковъ (которыхъ было до 3000) въ епархіяхъ 

Львовской, Галицкой и Каменецкой, въ 1641—43 гг., и употребленіи въ 

свою пользу собранныхъ якобы для казны около 58600 зол.*); 2) по жалобѣ 

священника Каменецкой Св.-Троицкой церкви Александра о присвоеніи себѣ во 

время ревизіи церкви въ январѣ 1610 г.**) разныхъ драгоцѣнныхъ украшеній, 

вещей и книгъ церковныхъ; 3) по жалобѣ — 2 ноября 1646 г. — находившагося 

подъ покровительствомъ францисканцевъ уніатскаго священника Львовской Св.- 

Ѳеодоровской церкви Варсонофія Игровецкаго объ отнятіи у него церковныхъ 

вещей, денегъ и проч. ***). 

*) Епископъ Арсеній, можетъ быть, собиралъ въ епархіи (по 5, 8 и 6 зол.) на нужды 
крайне притѣсненной своей каѳедры п церквей, къ чему имѣлъ право и въ чемъ пра¬ 
вославное духовенство ему не отказывало. На православныхъ жителей въ городахъ 
тогдашніе правители налагали вообще непосильное бремя даней. Въ 1641 г., напр., Львов¬ 
скій магистратъ постановилъ собрать съ жителей города 6000 зл. въ подарокъ королю, 
и, хотя тогда во Львовѣ было всего 20 русскихъ домовладѣльцевъ, они должны были 
внести 2000 зол., т. е. третью часть всего налога. (См. Кгоп. ш. Ь\ѵо\?а Д. Зубрицкаго). ІІри- 
влечепіе православныхъ іерарховъ подъ разными предлогами къ суду считали тогда самымъ 
удобнымъ средствомъ къ униженію ихъ въ глазахъ населенія и къ ослабленію ихъ энер¬ 
гіи для защиты своей церкви. Другимъ не менѣе важнымъ средствомъ для достиженія 
той же цѣли было въ ходу ограниченіе епископовъ въ матеріальныхъ средствахъ. 

**) Арсеній Желнборскій сталъ епископомъ лишь съ 17 ноября 1641 года, потому 
едвали онъ ревизовалъ раньше церкви,—а если ревизовалъ, то дѣлалъ это по порученію 
своего епископа Іереміи Тисаровскаго, которому и слѣдовало жаловаться на мнимыя зло¬ 
употребленія его подвластнаго. У же то обстоятельство кажется страннымъ, что всѣ позвы 
доставлены Желнборскому лишь въ концѣ 1646 г., и то лишь тогда, когда нашелся іезу¬ 
итскій союзникъ для обвиненія православнаго епископа. 

* *) Кромѣ возвращенія вещей требовали еще отъ православнаго епископа, чтобы 
онъ просилъ прощенія у пріора францисканскаго монастыря Марка Короны, подъ опе- 
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Помѣщеніе королевскихъ позвовъ въ Холыскихъ актахъ указывает!» и на 

то, что православный епископъ Львовскій въ то время имѣлъ отношенія къ дѣламъ 
Холмско-Велзской епархіи. 

Положеніе іерарховъ русской церкви изъ уніатовъ было не лучше православ¬ 

ныхъ. Іерархи, вѣрные православію до Збируйскаго, назначаемые Польшею, хотя 

и не отличались заграничнымъ образованіемъ, стояли все таки выше уніатскихъ 

и римско-католическихъ въ нравственномъ отношеніи, несмотря на то, что послѣд¬ 

ніе часто избирались изъ самыхъ способныхъ воспитанниковъ Рима. Привитые 

послѣднимъ религіозный фанатизмъ и нетерпимость заглушали лучшія качества 

ихъ души. Изъ епископовъ уніатовъ велъ себя умѣреннѣе и благоразумнѣе Ан¬ 

дреевскій, не воспитывавшійся заграницею, за что былъ и заподозрѣнъ въ тай¬ 

номъ сочуствіи вѣрѣ православной. Ближайшій его преемникъ Пакоста, современ¬ 

никъ и послѣдователь Кунцевича, не долго дѣйствовалъ въ епархіи. Еще короче 

служили Мелешко и Фурсъ, которые, такъ сказать, были предтечами: первый 

Терлецкаго, второй Суши. Казалось, что этихъ старцевъ назначали епископами 

какъ-бы въ награду за ихъ усердіе въ дѣлѣ уніи. Администраторъ вакантной 

епископіи митрополитъ Рутскій, хотя обремененный занятіями въ другихъ епар¬ 

хіяхъ, не оставилъ безъ слѣдовъ своего управленія въ Холмѣ, гдѣ ему содѣй¬ 

ствовалъ 'Герлецкій и др. Больше и дольше всѣхъ уніатовъ той эпохи дѣйство¬ 

вали въ Холмской епархіи Терлецкій и Суша. По образованію своему, получен¬ 

ному заграницей, они не уступали другъ другу, но въ характерахъ и поступкахъ 

ихъ замѣтна значительная разница. Терлецкій не только энергичнѣе прочихъ 

велъ уніатскую пропаганду, но такую-же энергію проявилъ онъ и въ дѣлахъ, не 

касающихся церкви. Своими поступками онъ раздражилъ противъ себя все насе¬ 

леніе Холмской области и тѣмъ затруднилъ положеніе другаго такого-же рьянаго 

уніата, но болѣе умѣреннаго человѣка, какимъ явился послѣ него Я. Суша. Об¬ 

наруженная въ началѣ воинственность послѣдняго въ столкновеніи съ православ¬ 

ными іерархами, митрополитомъ Коссовымъ и епископомъ Балабаномъ, впослѣдствіи 

ослабѣла. Преемникъ еп. Суши, молодой Лодзята велъ уніатское дѣло недолго, скон¬ 

чавшись загадочнымъ образомъ. Можно предполагать, что какъ послѣ смерти Тер¬ 

кою котораго находился повоявившійся уніатъ ИгровецкіП, а также Львовскаго франци¬ 
сканца Коропатшщкаго! Такнмъ-то образомъ старались водворить утю въ Львовѣ: рим - 
кат. монахи подсылали къ православнымъ своихъ дѣятелей, или волковъ въ овчарню а 
пастырь не былъ въ нравѣ отогнать нхъ оть своего стада. Православнаго епископа 
заставляли просить прощенія у римскихъ монаховъ, позволявшихъ себѣ самовольно рас¬ 
поряжаться православными святынями. .ВДС 223—225. У 
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лецкаго, такъ и послѣ кончины Суши іезуитизмъ не хотѣлъ допустить назначенія 

особаго уніатскаго епископа въ Холмѣ, а желалъ подчинить уніатовъ латинскому 

епископу. 

Прежде чѣмъ говорить въ настоящемъ томѣ подробно объ епископахъ, управ¬ 

лявшихъ Холмско-Белзской русской епархіей за вышеозначенное время, не лиш¬ 

нимъ будетъ возстановить правду, искаженную въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ, авторы 

которыхъ пользовались также невѣрными источниками. Ошибки касательно хро¬ 

нологіи, характеристики лицъ, ихъ дѣятельности и проч. за описываемое время 

укажемъ гдѣ слѣдуетъ; здѣсь-же скажемъ о тѣхъ лицахъ и событіяхъ, которыя 

были \же предметомъ нашего изслѣдованія въ прежнемъ томѣ «Виленской Архе¬ 

ографической Коммиссіи". 

Въ предисловіи къ XIX т. (стр. XXVII' мы уже высказали сомнѣніе по поводу 

приводимыхъ въ разныхъ спискахъ Холмскихъ владыкъ именъ: Даніила, Порфи¬ 

рія, Никифора и Даміана, которыя мы назвали „гадательными". Разъяснилось, что 

епископы съ такими именами дѣйствительно существовали между 1450—1487 гг., 

но не въ Холмѣ, а во Владимірѣ-Волынскомъ*). Тамъ-же (стр. БѴ) мы отмѣтили, 

что епископъ Холмскій Григорій (въ мірѣ Георгій или Юрій) навѣрно существо¬ 

валъ въ Холмѣ уже въ 1440 году, во время возвращенія изъ Флоренціи черезъ 

Львовъ и Холмъ митрополита Исидора отступника. 

Но былъ ли Григорій ранѣе 1440 г. владыкой Холмскимъ? По недостатку ука¬ 

заній въ Холмскихъ книгахъ на то, какъ назывался бывшій уже въ 1432 году 

„владыка", мы пока назвали его „Григоріемъ", принимая его непосредственнымъ 

преемникомъ еп. Харитона, скончавшагося въ 1428 году. Въ Красноставской же 

актовой книгѣ за 1429—1464 гг. упоминается подъ 1440 г. „привилегія на 50 

гривенъ", по заявленію Подольскаго воеводы и Холмскаго старосты Грицка Кер- 

деевича видѣнная имъ въ ящикѣ послѣ смерти владыки (ѵійіі іи сізіа розѣ 

оЬііиш \ѵ1а(1ісае). По всѣмъ признакамъ, это могло быть въ 1439 г.; затѣмъ надо 

допустить, что между Харитономъ и Григоріемъ былъ въ Холмѣ еще одинъ епи¬ 

скопъ, назначенный въ 1430 г. На это указываетъ также другій Красноставскій 

актъ 1430 г., гдѣ, вмѣсто намѣстника Хомы, упоминается уже „владыка Холм¬ 

скій", которому попъ Вацъ, проигравшій процессъ съ земскимъ писаремъ Нико¬ 

лаемъ Моравкою, долженъ былъ уплатить часть опредѣленной пени. Настоящее 

*) См. „Г. Владиміръ Волынской губ.“ Н. И. Теодоровича стр. 44, 45, 233. 
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имя владыки въ первый разъ является въ актахъ 1446 г., тогда какъ имя латин¬ 

скаго епископа упоминалось всегда. 

Относительно мнимаго епископа Холмскаго Кирилла, котораго историки и 

составители списковъ помѣщаютъ подъ 1495 г., мы доказали („Вилен. Вѣсти.“ 

1893 г. № 107) въ отвѣтъ на рецензію Ал. Вудиловича (Жур. Мин. Нар. Проев, 

за май 1898 г ), что въ Супрасльской лѣтописи (стр. 141) говорится о посвяще¬ 

ніи архимандрита Кирилла въ епископы Луцкіе. а не Холмскіе. Г. Н. Д., авторъ 

сочиненія „Іерархіи всероссійской Церкви" (Москва 1894 г. ч. II стр. 122) утвер¬ 

ждаетъ, что епископъ Луцкій Кириллъ управлялъ Холмскою епархіею съ 1495— 

1501 г., такъ какъ по списку его епископъ Холмскій Симеонъ Бучаеъ (должно 

читать: Бугакъ) дѣйствовать лишь съ 1490 по 1494 г. Откуда г. Н. Д. заимство¬ 

валъ фактъ о смерти Вугака (не Вучана) въ томъ-же году (1494), когда онъ по 

Супрасльской л Утопией принималъ участіе въ освященіи Пречистенской церкви 

во Владимірѣ-Волнпскомъ. также объ управленіи Кирилломъ Холмскою епархіею, 

намъ не извѣстно. По грамотѣ короля Александра 1504 г., назначающей Ивашка 

Сосновскаго епископомъ Холмекимъ, можно предполагать, что назначеніе Ивашка 

послѣдовало вскорѣ послѣ смерти Вугака, т. е. въ 1504 г. Допустимъ, что въ 

этомъ случаѣ И. Д. правъ и что поставленный въ 1495 г. Луцкій епископъ Ки¬ 

риллъ временно управлялъ Холмскою епархіею по 1501 г., но кто-же послѣ Ки¬ 

рилла съ 1501 по 1504 года управлялъ Холмской епархіей? Намъ извѣстно по 

Холмекимъ актамъ, что духовными дѣлами Холмской епархіи во время наречен¬ 

наго епископа Ивашка Сосновскаго, свѣтскаго человѣка, завѣдывалъ архиман¬ 

дритъ Филаретъ, который былъ рукоположенъ въ епископы Холмскіе въ 1508 г. 

Но и до рукоположенія Филарета въ епископы долженъ-же былъ кто-нибудь изъ 

сосѣднихъ епископовъ поставлять или рукополагать новыхъ священниковъ для 

Холмской епархіи. Кандидаты священства отправлялись тогда за рукоположеніемъ 

въ Луцкъ или въ Владиміръ-Волынскій, такъ какъ во Львовѣ уже не было 

тогда епископовъ, а въ Перемышлѣ каѳедра была вакантна съ 1497 по 1506 г. 

Епископъ Луцкій могъ пріѣзжать въ Холмъ для рукоиоложенія священниковъ и 

др. дѣйствій по надобности, но это еще не значило быть епископомъ Холмекимъ. 

Жаль, что авторъ „Іерархіи" не воспользовался изданіемъ нашей Коммис¬ 

сіи 1892 г., которое дало-бы ему возможность удостовѣриться: 

1- е, что епископъ Герасимъ Посопи Окушковтъ былъ владыкой Холмекимъ 

съ 1471, а не съ 1470 г.; 

2- ое, что Іона Сосновскій епископствовалъ съ 1588 по 1545, а не по 1543 г.; 
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3- е, что у Іоны былъ сыт (но братъ) Михаилъ, свѣтскій, не управлявшій 

никакою епархіею, братъ-же его Георгій былъ римско-католическимъ каноникомъ 

Холмскимъ и плебаномъ Любомльскимъ; 

4- ое, что Захарія Имятвичъ не умеръ въ 1570 году, а былъ епископомъ 

Холмскимъ до 1577 г., когда онъ передалъ опископію своему сыну Левку, назван¬ 

ному Леонтіемъ Пельчицкимъ, самъ-же онъ умеръ около 1581 г. | 

5- ое, что Леонтій никогда нс звался Пеньковскимъ, а также, какъ и его 

шуринъ Діонисій Збируйскій, до епископства не былъ священникомъ, наконецъ 

6- ое, что Збируйскій скончался 18 ноября 1603, а не въ 1604 году. 

Управляющіе Холмско*Бѳлз:Ьой епархіею съ 1604—1591 гг. 

Уніаты: 

1) Епископъ Арсеній (Авраамъ или Иванъ Стецковичъ) Андреевскій 
1604-1619 г. 

Братья Ивашко и Ѳедоръ Туймовичи изъ Андреева впервые являются въ 

1429 г. засѣдателями Холмскаго земскаго суда; въ 1446 году они заключаютъ, 

въ присутствіи подкоморія, мировую сдѣлку о границахъ своего владѣнія съ имѣ¬ 

ніями сосѣдей своихъ, Верещинскаго и Сосновскихъ, и, наконецъ, по приглашенію 

владыки Григорія, фигурируютъ въ качествѣ свидѣтелей въ актѣ 1456 г. о медо¬ 

вой дани, предназначенной Холмскимъ владыкамъ *). 

Въ теченіе XVI в. члены этого рода быстро размножились и ихъ отдѣль¬ 

ныя вѣтви стали появляться подъ разными прозвищами. Одни Андреевскіе назы¬ 

вались Дитюками и Дитюковичами, другіе Юсковичами, затѣмъ отъ вотчинныхъ 
имѣній своихъ—Врусскими и т. д. 

Изъ этого древняго рода происходилъ Иванъ Андреевскій, назначенный, по 

ходатайству митрополита Ипатія Поцѣя, грамотою короля Сигизмунда III отъ 7-го 

мая 1604 г., епископомъ Холмскимъ и Бѳпзскимъ, съ условіемъ навсегда остаться 

въ уніи съ римскою церковью *). По Холмскому акту 28 іюня того же года, онъ 

именуется владыкой Холмскимъ—Арсеніемъ; по рукописи-жѳ Льва Кишки онъ 

*) Хол. зем. а. кн. № 20009, л. 16; кн. № 20012, л. 352. Холм, подком. а. кн. I. и 
Ивашко Туймовичъ имѣлъ въ 1428 г. судебное дѣло съ Петромъ Овечкою изъ Охожи и 
былъ приговоренъ за неявку въ срокъ къ отобранію у него теленка или коровы X 
кн. № 20009, 8. ‘ 

*) Метр. кор. 1603-1605 гг. №№ 148, 284; Архивъ Ю.-З. Россіи. Ч. I, т. VI, стр. 343. 
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будтобы только ‘24 іюня былъ избранъ въ епископы изъ свѣтскаго или бѣлаго 
духовенства. 

Ьы.ть ли Иванъ Андреевскій дѣйствительно свяіценникомъ до поставленія 

его Холмскимъ епископомъ, изъ Холмскихъ актовъ не видно. Въ актахъ 1603 г., 

въ спискѣ владѣльцевъ с. Андреева, между прочимъ, упоминается о дворянахъ 

Авраамѣ или Иванѣ и Іоаннѣ Стецковичахъ Андреевскихъ (ХоЬіІез АЬгаЬагаиз 

аііаз Іѵгап сі Лоиппсз 8ісскотсхе Апсігауоѵѵзкіѳ); въ актахъ 1604 г. до мая мѣ¬ 

сяца часто встрѣчаются тѣже имена, изъ которыхъ первое, однако, безъ прибавки 

Авраама (N06. Ілѵап еі .Тоаппез, Шіі Віескопіз Атіггеі'елѵзкі *). Въ актѣ же отъ 

20 января 1605 г. и другихъ актахъ говорится о двухъ родныхъ братьяхъ Ан¬ 

дреевскихъ: Арсеніѣ **) или Іоаннѣ, Холмско-Велзскомъ владыкѣ и о Іоаннѣ свѣт¬ 

скомъ шляхтичѣ сыновьяхъ покойнаго Стефана Андреевскаго. Въ мировой сдѣлкѣ, 

отъ 3 іюля 1(505 г., вотчинниковъ Андреева съ писаремъ Люблинскаго земскаго 

суда Бродовскимъ, въ латинскомъ ея заглавіи сказано: «Оепегозиз Ніегопіпшз 

Лфіш^жзкі потіпо зчо сі; К—сіі Ііѵапі лѵіайісяе СЬеІпі. еі Веіг. ас N06. Лоаппіз 

Л^(1г2е)о\ѵзкіе, Шіогипі оііш 8ісскопіз“; но польски составленная сдѣлка начи¬ 

нается: „І$гт. X. Іѵѵап іѵіайука СЬеІтзкі і ВеІ/.зкі і р. Лап Ап(1г2е]"о\ѵзкіе, зупоіѵіе 
84еС2коі\'і“ ***). 

По словамъ Кишки, Арсеній скончался въ іюлѣ мѣсяцѣ 1619 г., и по жалобѣ 

Спасскаго священника и капитула, отъ 3 іюня 1619 г., можно предполагать, что 

епископа Арсенія тогда уже не было въ живыхъ, въ противномъ случаѣ въ жалобѣ 

говорилось бы и отъ его имени; тоже самое видно изъ жалобы отъ 3 августа 

*) Въ актахъ священникамъ изъ дворянъ придавался обыкновенно эпитетъ Нѳѵегѳп- 
(іи$, но иногда еще и КоЬіІіа. Еслибы первый Иванъ Андреевскій дѣйствительно былъ 
священникомъ до назначенія его епископомъ, тогда объ этомъ навѣрно было-бы упомя¬ 
нуто въ актахъ, но крайней мѣрѣ въ титулѣ его. Въ корол. грамотѣ 7 мая 1604 г. встрѣ¬ 
чается „ѴепегаЪіііз Лоаппсь* лишь послѣ заявленія короля о назначеніи его епископомъ. 

**) Имя „Авраамъ“ замѣнено впослѣдствіи именемъ Иванъ, съ монашествомъ же его 
принято Андреевскимъ имя Арссніп, какъ начинающееся первою буквою А, которою на¬ 
чиналось и свѣтское имя его. 

***) № а. кн. 20123, л. 427. Фамилія „Андреевскій*1 и родовое ихъ имѣніе „Андре¬ 
евъ4* впослѣдствіи стали писаться въ ополяченномъ видѣ: Ашіггеіоѵзкі, .І^іігге.іо'ѵзкі—Ап- 
<ігге)6ѵ, .Іеііггеіби-. Достойно вниманія и то обстоятельство, что изъ двухъ родныхъ 
братьевъ, съ одинаковыми именами, одного, готовившагося въ санъ епископа, называютъ 
въ актахъ Иваномъ, а другаго, свѣтскаго шляхтича,—Яномъ. Впрочемъ аналогичный этому 
случай встрѣчается въ напечатанномъ 1895 г. Вил. Арх. Коммиссіею Слонимскомъ актѣ 
(№ 437), гдѣ говорится, подъ 1566 г., о родныхъ братьяхъ: Иванѣ, Янѣ и Бенедиктѣ 
Ивановичахъ Есьмапахъ. Въ XV в. были братья Іоанны Ржешовскіе. 
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того же года на Кривчицкаго и Савицкихъ, поданной въ судъ одними только 

Холмскимн священниками безъ участія епископа. Такимъ образомъ, смерть епи¬ 

скопа Арсенія послѣдовала по всему вѣроятію не много ранѣе 3 іюня 1619 г. 

Суша въ своемъ донесеніи Римской Пропагандѣ сказалъ объ Арсеніи, что 

въ его время почти вся Холмская епархія состояла въ уніи, и только множились 

въ ней толпы „схизматиковъ*, приходившихъ изъ Волыни и Львова. Тогда, по 

словамъ Суши, въ Холмѣ были одновременно два епископа: уніатскій и право¬ 

славный. 

Не подлежитъ сомнѣнію, что Суша преувеличивалъ спои разсказы о дѣятель¬ 

ности первыхъ Холмскихъ епископовъ по дѣлу распространенія ими уніи. Пред¬ 

ставивъ епископа Діонисія Збируйскаго весьма усерднымъ дѣятелемъ въ этомъ 

отношеніи, онъ, чтобы быть послѣдовательнымъ, долженъ былъ сказать, что во 

время Андреевскаго, преемника его, „почти вся Холмская епархія была уже уніат¬ 

скою". Изъ Холмскихъ же актовъ выходитъ противное. Выли, правда, уже уніаты 

между Холмскимн жителями, но ихъ число было крайне ограниченно. Отношенія 

остальныхъ жителей къ нимъ, какъ къ отступникамъ отъ прародительской вѣры, 

не были благопріятнаго свойства; такъ, по крайней мѣрѣ, слѣдуетъ судить по 

сеймовымъ постановленіямъ 1609 года, гдѣ уніатамъ и неуніатамъ предписывалось 

жить между собою въ мирѣ и не притѣснять.другъ друга; а это именно утвер¬ 

ждаетъ въ мысли, что ихъ взаимныя отношенія далеко не отличались дружелю¬ 

біемъ *). 

Насильственное обращеніе православныхъ въ унію начинается собственно 

уже во время ближайшихъ преемниковъ епископа Арсенія; они вели жестокую 

борьбу не съ отдѣльными личностями, а съ цѣлыми населеніями городовъ, мѣсте¬ 

чекъ и селъ. О личномъ участіи епископа Арсенія въ распространеніи уніи въ 

актахъ не имѣется никакихъ данныхъ; за то замѣтны произвольныя дѣйствія 

римско-католическаго духовенства, отдѣльныхъ шляхтичей и ихъ сторонниковъ 

евреевъ. Послѣдніе дѣлали также нападенія на церкви, какъ объ этомъ свидѣ¬ 

тельствуетъ жалоба Любомльскаго приходскаго священника (1610 г.). 

*) 14. Тамъ же говорится объ амнистіи, дапиой преступникамъ, о внутреннихъ 
междоусобицахъ, ограбленіи церквей, убійствахъ, нападеніяхъ, изнасилованіяхъ н проч. 
Тогда также были приняты постановленія о казакахъ, о разграниченіи Русскаго и Бедз- 
скаго воеводства отъ Волынскаго, а также Холмской земли и Пинскаго повѣта. Съ цѣлью 
усмирить своеволіе военныхъ, установлены, наконецъ, военные гетманскіе артикулы, кото¬ 
рые впрочемъ не много помогли дѣлу. На эти постановленія впослѣдствіи часто ссыла¬ 
лись какъ истцы, такъ и отвѣтчики. 



XXXIX 

Отдѣльнаго православнаго епископа въ городѣ Холмѣ, какъ выше сказано, 

тогда не было. Въ то время жители епархіи, епископъ которой измѣнилъ право¬ 

славію, обращались къ ближайшимъ православнымъ архіереямъ за рукоположе¬ 

ніемъ священниковъ, за св. мѵромъ н пр. Холмщано относились тогда къ Львов¬ 

скому епископу Гедеону Балабану и къ его преемнику. 

Сопоставляя дѣятельность Арсенія съ дѣятельностью его предшественника 

и преемниковъ—уніатовъ въ Холмско Белзской епархіи до 1691 г., т. е. до смерти 

Лодзяты, приходимъ къ тому заключенію, что Арсеній поступалъ благороднѣе 

всѣхъ, какъ въ частныхъ своихъ дѣлахъ, такъ и по дѣламъ своего пастырскаго 

званія вообще. Онъ исправно выполнялъ свои личныя обязательства и требовалъ 

тогоже отъ другихъ; липшихъ споровъ не затѣвалъ и оставлялъ въ покоѣ стойкихъ 

въ своей вѣрѣ православныхъ. Вслѣдствіе этого, Арсенія подозрѣвали, что онъ 

лишь съ виду считался уніатомъ, въ душѣ же былъ православнымъ. 

О частныхъ дѣлахъ епископа и его капитула находимъ не много данныхъ. 

Акты 23 іюня 1604 г. говорятъ о долговыхъ записяхъ Арсенія Фридриху Под- 

городенскому и Богдану Сосновскому. У перваго Арсеній занялъ 40 зол., у вто- 

раго—вмѣстѣ съ капитуломъ (священники: Ѳеодоръ Никольскій, Ѳеодоръ Спасскій, 

Іоаннъ Успенскій и Григорій Пятницкій)—106 зол., изъ которыхъ 100 зол. упла¬ 

тилъ Сосновскому для погашенія стараго долга.—20 января 1605 г. братья Ар¬ 

сеній или Иванъ (епископъ) и Янъ Степановичи Андреевскіе росписались въ 

полученіи отъ братьевъ Альберта и Николая Ивановичей Романовскихъ 100 зол. 

долга, занятаго въ свое время отцемъ послѣднихъ у ихъ отца, а 21 марта тогоже 

года епископъ Арсеній уплатилъ долгъ свой, 40 зол., Фридриху Подгороденскому. 

11 іюля 1606 г. Арсеній уплатилъ Сосновскому 106 зол. долга и взялъ опять въ 

займы 30 зол. Въ 1608 г. епископъ разсчитался окончательно.—причемъ уплатилъ 

Сосновскому 130 зол. долга*). Уплачивая въ срокъ свои, впрочемъ, не большіе, 

долги, Арсеній строго относился къ тѣмъ, кто небрежно исполнялъ условія за¬ 

ключенной съ нимъ сдѣлки. 15 декабря 1614 г. отмѣчена въ книгахъ долговая 

запись Альберта Холоевскаго епископу Арсенію на 90 зол., а уже 26 сентября 

1615 г. находимъ донесеніе вознаго о прибытіи его въ тотъ же день въ имѣніе 

с. Хойно, принадлежащее Альберту Холоевскому, съ цѣлью совершить вводъ 
епископа Арсенія во временное владѣніе означеннымъ имѣніемъ за долгъ въ 90 

) №№ 1, 2, 3. А8 акт. КН. № 20123, л. 183, 200, 490, 639. 
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зол. „съ презыскомъ", но Холоевскій воспротивился вводу. Равно безуспѣшною 

оказалась и вторая попытка къ вводу 12 октября*). 

Между вотчинниками имѣній Андреева, именно писаремъ земскимъ Люблин¬ 

скимъ Николаемъ Бродовскимъ, съ одной стороны, и Іеронимомъ Федоровичемъ, 

Иваномъ владыкой и Іоанномъ Стецковичами, Николаемъ Олѳхновичемъ Дитю- 

комъ, Иваномъ Ивановичемъ Брусскимъ, Станиславомъ, Рафаиломъ и Андреемъ 

Михайловичами, Вогумилою Ивановною Андреевскими и Хоспскими, съ другой сто¬ 

роны, заключена передъ Люблинскимъ трибуналомъ 3 іюня 1605 г. добровольная 

сдѣлка, по которой Бродовскій обязался исправить Андреевскій прудъ, вновь от¬ 

строить мельницу и проч. **) 

Епископъ Арсеній владѣлъ вотчинными участками, кромѣ с. Андреева, 

также участками селъ: Витвичны, Бруса и Волоской Воли; изъ акта же отъ 14 

сентября 1609 г. видно, что онъ свои участки въ поименованныхъ селахъ 

уступилъ брату Іоанну Стецковичу, который въ свою очередь, какъ свои наслѣд¬ 

ственные, такъ и пріобрѣтенные отъ владыки, участки передалъ во владѣніе 

супругамъ Ивану и Маргаритѣ Коснинскимъ ***). Послѣ этого оба брата остались 

безъ вотчинъ; владыка пользовался тогда лишь доходами съ имѣній своей каѳе¬ 

дры, отдаваемыхъ въ аренду другимъ лицамъ. Одна Покрова, какъ ближайшая 

къ Холму по разстоянію, по обычаю была управляема епископскими экономами 

или родственниками. Въ 1611 г. имѣніе передано на 4 года во владѣніе брату 

епископа—Іоанну Андреевскому. Бѣлополе и Брусно находились со временъ Зби- 

руйскаго по 1615 г. въ арендномъ пользованіи Уханскихъ, а съ 1617—1622 г. 

въ пользованіи Холмскаго старосты Николая Даниловича ****). 

Епископу часто приходилось имѣть дѣлѳ съ разными лицами, по поводу 

своихъ крестьянъ, которые или пострадали отъ другихъ или же сами совершали 

незаконныя дѣйствія. Такъ 5 сентября 1604 г. Покровскій мельникъ Иванъ 

Вячеславовичъ жаловался на нанесеніе ему побоевъ. Въ началѣ 1606 г. Холм- 

скій еврей жаловался на владычняго крестьянина за отсѣченіе языка у его 

лошади. Владыка готовился произвести судъ надъ обвиняемымъ, но обвинитель— 

еврей не явился въ срокъ. Въ другой разъ еврей, явясь на судъ владыки, не 

*) № а. кн. 20127, л. 568; а. кн. 20128, л. 361, 379. 

**) № а. к. 20123, л. 754. 

***) № 20029, Л. 884. 

****) См. „Имѣнія ХолмскоІІ каѳедры. 
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согласился на очистительную или оправдательную присягу крестьянина Ивана 

предъ владычнимъ войтомъ и ушелъ. Наконецъ, 9 марта 1606 г. возный заявилъ 

отъ имени владыки, что еврей, не принявъ декрета владычняго войта, апеллиро¬ 

валъ въ земскій судъ. — 3 марта 1607 г. епископъ выступилъ въ защиту своего 

крестьянина, у котораго еврей (Мошко) захватилъ лошадь и проч.—10 того же 

мѣсяца Арсеній заявляетъ, что онъ хотѣлъ произвести судъ надъ Покровскими 

крестьянами за причиненіе обидъ Павлу Оржеховскому, но пострадавшій не явился 

на судъ. 12 мая 1615 г. Адамъ Яблоновскій освобождаетъ епископа Арсенія 

и его Покровскаго мельника Вячеслава, а также старосту Холмскаго Даниловича, 

двор. Ивана Андреевскаго, временнаго владѣльца имѣнія с. Жолтанецъ, и Жолта- 

нецкаго мельника Валентина отъ процесса по дѣлу о нанесеніи ему побоевъ и 

т. д. *). Во всѣхъ этихъ случаяхъ Арсеній проявилъ много такта, благоразумія и 

справедливости, чѣмъ и объясняется скорое прекращеніе и мирный исходъ заведен¬ 

ныхъ процессовъ. Въ случаяхъ обвиненія кѣмъ-либо священиика въ преступленіи 

владыка не рѣшалъ вопроса безъ выслушанія отвѣтчика. 

6 февраля 1619 г. находимъ въ актахъ жалобу Ивана Вѣщицкаго на владыку 

Арсенія за непроизводство суда надъ Дубненскимъ священникомъ Душенной по 

дѣлу о нанесеніи послѣднимъ первому тяжкихъ побоевъ. Епископъ, за неявкою 

священника, отложилъ дѣло *). Быть можетъ, дѣло стояло въ связи съ актомъ, 

составленнымъ въ м. Дубнѣ, въ присутствіи бурмистра и ратмана, 1615 г. 2 іюня и 

12 того же мѣсяца предъявленнымъ для записи въ Холмскіе акты — по дѣлу о 

нападеніи на домъ о. Иларіона Душенки и причиненіи ему Вѣщицкимъ насилія 

и значительныхъ матеріальныхъ убытковъ, причемъ, конечно, досталось и напада¬ 

ющему Вѣіцицкому. Въ актѣ записаны показанія (подъ присягою) вызванныхъ по 

этому поводу четырехъ свидѣтелей, которые говорятъ противъ Вѣщицкаго. 28 

мая (1615 г.), въ день праздника Вознесенія Господня,—показала первая свидѣ¬ 

тельница Янова Свитечъ,—вечеромъ пришелъ Адамовскій, жившій у нея на квар¬ 

тирѣ, и, расхаживая по комнатѣ, съ топоромъ въ рукахъ, въ взволнованномъ состо¬ 

яніи сказалъ: „ чортъ возьми, я былъ вынужденъ заложить}- ксендза свой коверъ за 6 зол. * 

Вдругъ вошелъ въ комнату Вѣщицкій и попросилъ Адамовскаго дать ему топоръ. 

На вопросъ послѣдняго, что онъ намѣренъ дѣлать съ топоромъ, Вѣщицкій отвѣ¬ 

тилъ: „на улицѣ, у дома попа люди производятъ шумъ, пойду туда, чтобы узнать, 

въ чемъ дѣло." При этихъ словахъ Вѣщицкій ушелъ. За нимъ послѣдовалъ и Ада- 

*) № 6.—№ а. к. 20124, л. 339.—№ 11,—№ а. к. 20128, л. 166. 
*) № 34. 
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мовскій, несмотря на увѣщанія хозяйки оставаться дома. — Вторая свидѣтельница Кате¬ 

рина, проживающая у тойжс Яновой, добавила къ вышесказанному, что, взявъ топоръ, 

Вѣщицкій сказалъ: „пойду къ попу, вытащу его изъ дому, я сердитъ на него". Ада¬ 

мовскій удерживалъ его, прося не идти къ попу и не дѣлать скандала; но Вѣщицкій, 

не обращая вниманія на его слова, пошелъ туда; вслѣдъ за нимъ пошелъ и Ада¬ 

мовскій.—Третій свидѣтель Станиславъ Зубрицкій показалъ, что зайдя кт. Вѣщицкому 

и не заставъ его дома, онъ пошелъ къАдамовскому. Тамъ прислуга разсказала ему о 

случившемся; тогда Станиславъ Зубрицкій сказалъ, что онъ пойдетъ защищать попа, 

такъ какъ считаетъ его добрымъ и честнымъ человѣкомъ. Прибывъ на поповскій дворъ, 

онъ встрѣтилъ въ сѣняхъ Вѣщицкаго. Наружная дверь была уже тамъ выбита, 

около дома толпился народъ, женщины кричали, но Адамовскаго тамъ не было. 

Видя такой скандалъ, онъ не хотѣлъ вмѣшиваться въ ото дѣло и поспѣшилъ уда¬ 

литься. Кто выбилъ дверь, онъ не знаетъ.— Наконецъ четвертый свидѣтель Ста¬ 

ниславъ Адамовскій сказалъ, что поздно вечеромъ пришелъ къ нему Вѣщицкій и 

просилъ его пойти вмѣстѣ побить попа, на котораго онъ очень сердить. Свидѣ¬ 

тель уговаривалъ его не дѣлать этого, но Вѣщицкій не послушался и отправился 

съ топоромъ къ попу. За нимъ пошелъ и свидѣтель. На дворѣ попа дверь уже 

была выбита Вѣщицкимъ и брошена въ сѣни; находившіяся тамъ женщины кри¬ 

чали, вслѣдствіе чего собралось много народа. „Я же лично противъ попа ничего 

не имѣю", прибавилъ Адамовскій,—„вслѣдствіе чего я вернулся домой". Вѣщицкій 
былъ тогда раненъ" *). 

Чѣмъ дѣло кончилось, неизвѣстно; можетъ быть, рѣшеніе его судомъ протя¬ 

нулось до 1619 г. и Вѣщицкій, защищая себя, обвинялъ съ своей стороны Дуб¬ 

ненскаго священника въ побояхъ. Епископъ, убѣжденный въ невинности подсу¬ 

димаго, хотѣлъ выслушать его прежде, чѣмъ рѣшить дѣло. По нашему мнѣнію, 

нападеніе нѣсколькихъ рим.-кат. жителей новаго мѣстечка на домъ „добраго в 

честнаго человѣка—попа“ произошло отъ подстрекательства плебана, стремивша¬ 

гося къ уничтоженію нравственнаго обаянія русскаго священника и къ увеличе¬ 

нію своего вліянія на русскую общину.' Около этого времени плебанъ въ м. Дубнѣ 

(бывшемъ до 1588 г. селомъ) дѣлалъ приготовленія къ постройкѣ здѣсь рим.-кат. 

церкви, которая въ 1616 г. дѣйствительно строилась при содѣйствіи всѣхъ мѣ¬ 

щанъ безъ различія вѣроисповѣданія**). Конечно, о. Лаврентій не сочувствовалъ 

•ІИІ 

*) № 24. —. -т 
**) Люстрація Дубна (нынѣ Дубепка), произведенная люстраторомъ Руси Альбертомъ 

олею, записана въ Холмской актовой книгѣ 5 января 1617 г. (№ 20129,2). Въ этой 
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привлеченію своихъ прихожанъ къ участію въ постройкѣ рим.-кат. церкви и этимъ 

могъ возбудить въ патерѣ большую къ себѣ ненависть. Сознаніе перваго свидѣтеля, 

который въ день погрома получилъ отъ ксендза 6 зол. будтобы за заложенный ко¬ 

веръ, указываетъ ,на то, что плебанъ не былъ непричастенъ къ дѣлу. 

Римскіе плебаны въ м. Дубнѣ (какъ и ихъ коллеги въ другихъ мѣстностяхъ 

на Руси) имѣли впрочемъ всегда какія-то притязанія къ русскимъ священникамъ и 

къ русскому населенію. Первый Дубенскій плебанъ Іоаннъ Яблонскій и его преем¬ 

ники требовали для себя десятины отъ Руси.*). 

По акту 30 марта 1607 г., епископъ Арсеній поддерживаетъ жалобу Подлъ 

родненскаго священника Трохима на Холмскаго каноника и Любомльекаго плебана 

Каспара Мыстковскаго по дѣлу о захватѣ имъ земли и имущества, принадлежащихъ 
монастырю св. пророка Иліи **). 

Русское духовенство, православное и уніатское, часто бывало вынуждено искать 

покровительства у королей противъ насилій старостъ, посягавшихъ ради своей ко¬ 

рысти на цѣлость церковной земли. 9 февраля 1612 г. священникомъ Любомльской 
Пречистенской церкви Іоанномъ Высоцкимъ предъявлена для записи въ акты гра¬ 

мота короля Сигизмунда ПІ, данная имъ на Варшавскомъ генер. сеймѣ 21 октября 

1611 г., подтверждающая жалованную грамоту короля Сигизмунда Августа отъ 28 

августа 1558 г, (въ Красноставѣ) на земельные участки въ пользу Любомльской 

Пречистенской церкви. 26 мая тотъ же священник!, предъявилъ суду грамоту ко¬ 

роля Сигизмунда, данную въ Варшавѣ 2 ноября 1611 года, въ которой старостѣ 

Мартину Красицкому повелѣвается предоставить священнику Пречистенской цер¬ 

кви право пользованія земельными угодьями, подаренными церкви предшественни¬ 

ками короля и находившимися въ полномъ владѣніи священниковъ до тѣхъ поръ, пока 

съ теченіемъ времени онѣ не были отняты въ значительномъ количествѣ и присо¬ 

единены къ Любомльской державѣ старосты. Но такому же поводу священники 

Ратненской Пречистенской церкви Авраамъ Андрушевичъ и Іосифъ Кирилловичъ 

6 іюля 1615 г. предъявили суду грамоту короля Сигизмунда Ш, данную въ Вар¬ 

шавѣ 20 іюня 1604 г., объ обезпеченіи за церковью и священниками фундутевыхъ 
земель и прочихъ угодій ***). а 

люстраціи говорится также о существованіи въ мѣстечкѣ госпиталей русскаго и поль¬ 
скаго, русской церкви, о правахъ для евреевъ и проч. 

*) См. „Десятина". 
**) № 12. 

***) №№ 22, 25. .і 
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Русскія церкви были обложены данью или такъ назв. контрибуціею, отъ ко¬ 

торой римскія церкви были свободны. Какъ видно изъ слѣдующихъ жалобъ, не 

обошлось и тутъ безъ злоупотребленій со стороны сборщиковъ. 21 мая 1618 г. 

поступили въ судъ жалобы священниковъ церквей: Спасской Ѳеодора, Гроицкой 

въ Рудѣ—Іоанна, Плаваницкой—Григорія и Красненской—Іоанна на подстаросту 

и сборщика Северина Роговскаго о томъ, что онъ нс принялъ слѣдуемой отъ цер¬ 

кви контрибуціи по 1 зол. черезъ своего помощника, а насильственнымъ обра¬ 

зомъ взыскалъ съ нихъ по 2 зол. за каждую церковь. Такія же жалобы принесены 

22 мая отъ священниковъ: Покровской церкви въ Головнѣ, Михайловской — въ 

Любомлѣ*) и 29 тогоже мѣсяца отъ священника Павловской церкви. 9 іюля 

Елисавета, вдова б. надв. корол. маршала Прокопа СѣнявскагО, владѣлица имѣнія 

м. Ратна и принадлежащихъ къ нему селъ, уплатила сборщику Реговскому (послѣ 

перенесеннаго въ гродскій судъ, а по апелляціи, въ Люблинскій трибуналъ про¬ 

цесса), контрибуцію за русскихъ священниковъ, ихъ поля и 16 церквей (В въ 

Ратнѣ). Тогда же и владыка Арсеній уплатилъ контрибуцію за Холмскія церкви: 

Никольскую, Успенскую. Пятницкую и Рождественскую (по 4 зол.), также за имѣ¬ 

нія и за церковь **) Спасскаго монастыря, огородниковъ и проч. Сборщикъ Регов- 

скій наложилъ какъ на Елисавету Сѣнявскую, такъ и на епископа Арсенія, за 

невнесеніе въ свое время платежа. 14 гривенъ пени. Вслѣдствіе этого возникъ 

процессъ, рѣшенный окончательно Люблинскимъ трибуналомъ. Сѣнявская и вла¬ 

дыка удовлетворили Реговскаго, который заявилъ объ этомъ иередъ судомъ ***). 

Нападеніе на монастыри и церкви, на духовенство и нанесеніе послѣднему 
побоевъ и разнаго рода убытковъ не были въ то время новостью. Даже Арсенію 

пришлось на первыхъ порахъ своего епископства испытать послѣдствія шляхет¬ 

скаго буйства. Въ началѣ декабря 1605 г. дворянинъ Иванъ Вѣгржинскій напалъ на 

Холмскій монастырь, обругалъ и ударилъ епископа кулакомъ въ грудь, прогналъ изъ 

монастыря его родственниковъ и надѣлалъ много другихъ безчинствъ ****). Чѣмъ 

были вызваны такія враждебныя отношенія Вѣтржинскаго къ миролюбивому архи¬ 

пастырю, изъ актовъ не видно. Можно объяснить это тѣмъ, что враждебное дѣй¬ 

ствіе Вѣтржинскаго было направлено противъ членовъ семьи владыки, въ защиту 

которыхъ выступалъ послѣдній, при чемъ и ему досталось. Вѣтржинскій прогналъ 

*) № 31. 

**) Церковь, хотя уже уніатская, названа въ актѣ „синагогой". 
***) № 33. 
***») № 5. 
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Андреевскихъ изъ монастыря—говорится въ актѣ, значитъ, онъ могъ не сочувство¬ 

вать водворенію ихъ въ монастырѣ, гдѣ новый епископъ долженъ былъ жить одинъ 

съ монахами, какъ это и всегда бывало. Наконецъ можно думать, что поступокъ 

Вѣтржинскаго былъ вызванъ личной злобой къ Андреевскимъ, которые (въ 1600 и 

1602 гг.) имѣли съ нимъ судебные споры. 

Женщинъ — женъ священниковъ — оскорбляли дѣйствіемъ также, какъ и ихъ 

мужей. Въ томъ-же 1605 г., 20 августа, записана жалоба Анны Боровской, жены 

священника изъ Андреева, на Андрея Нодгороденскаго за нанесеніе ей тяжкихъ 
побоевъ *). 

Слѣдующій актъ показываетъ, что въ то время производили буйства и евреи. 

14 апрѣля 1610 г. священникъ Любомльской Пречистенской церкви Іоаннъ Пѣсоц- 

кій жаловался на евреевъ Ирша Ицковича, Мовша Быка и его зятя Хаима—Лю- 

бомльскихъ мѣщанъ, за то, что 10 тогоже мѣсяца они вмѣстѣ съ своими соучастни¬ 

ками напали на Пречистенскую церковь и разбили въ двухъ окнахъ 8 стеколъ 

и истоптали въ его огородѣ 12 грядъ, засѣянныхъ лукомъ, макомъ и морковью. 

Недовольствуясь этимъ, они избили жалобщика, нанесши ему удары и причи¬ 

нивъ раны на головѣ, также ранили рабочаго его Башка Бланика изъ Любомля, 

который копалъ въ огородѣ гряды. Послѣдній гакъ былъ избитъ, что не въ си¬ 

лахъ былъ явиться въ судъ для освидѣтельствованія. На тѣхъ-же евреевъ принесъ 

жалобу также дьяконъ Хведько изъ Любомля за нанесенныя ему по тому-же слу¬ 

чаю побои **). 

Остальныя жалобы касаются однихъ лишь христіанъ — обывателей. 18 мая 

тогоже года возный доноситъ суду, что онъ днемъ раньше явился въ домъ свя¬ 

щенника Войславицкой Онуфріевской церкви Андрея и тамъ видѣлъ и осматривалъ 

(16 мая) выбитую и сломанную Петромъ Жуковскимъ изъ Воли Тучапской . доску 

въ сѣнной двери и разбитое окно со стеклами, изъ которыхъ врядъ-ли одно оста¬ 

лось цѣлымъ, священникъ же съ своимъ семействомъ былъ вынужденъ спасаться 

бѣгствомъ. — 23 іюля 1615 г. встрѣчаемъ жалобу Чульчицкаго священника Игнатія 

на Кочовскаго войта Дешка и сына его Гаврила о нанесеніи ему побоевъ.—Ратнен- 

скіе священники Богородичной церкви Андрушовичъ и Кирилловичъ были часто 

безпокоимы во владѣніи церковными землями.—18 іюня 1616 г. Верещинскій свя¬ 

щенникъ Яковъ жаловался на двор. Альберта Каспаровича Верещинскаго за на- 

*) № а. КН. 20123, л. 655. 

**) №№ 18, 19. 
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несеніе ему побоевъ при возвращеніи его изъ Воли Верещинской. гдѣ имъ было 

совершено богослуженіе.—19 августа 1617 г. братъ епископа двор. Иванъ Андреев¬ 

скій жаловался на Холмскихъ мѣщанъ: Ивана Гарлинскаго, Грица Кулю, вор¬ 

сильщика Павла и Януша Серебристскаго за причиненные ему ими убытки въ 

Холмскомъ участкѣ „на Клинѣ", принадлежащемъ Холмской енископіи и бывшемъ 

въ арендѣ у Ивана Андреевскаго *). 

Всѣ эти факты происходили во время жизни Арсенія. Нижеслѣдующіе два, 

какъ надо полагать, судя по явкѣ въ судъ одного лишь капитула, случились 

уже послѣ кончины владыки Холмскаго. 5 іюня '619 г. священникъ Спасской 

церкви отъ своего имени и отъ имени капитула жаловался на Холмскаго бурграбія 

Іоанна Хехельскаго за самовольное разрушеніе хлѣбнаго сарая на Холмской цер¬ 

ковной землѣ, находившейся во временномъ владѣніи Холмскаго мѣщанина Панаса 

Чепеля. Сарай, матеріалъ изъ котораго бурграбій употребилъ въ свою пользу, 

былъ завѣщанъ Холмской церкви мѣщанкой Скваршею. — 3 августа того же года 

священники Холмскихъ церквей: Ѳеодоръ Тулигловскій и Андрей Успенскій отъ 

имени капитула жаловались на Александра Кривчицкаго, также Каспара и Агнету 

Савицкихъ за то, что первый своевольно отнялъ половину луговъ подъ именемъ 

„Романовичи", пріобрѣтенныхъ капитуломъ отъ епископа Ѳеодосія (см. XIX т.) 

и его предшественниковъ, и, присоединивъ ихъ къ своей землѣ „Гудки" и „Жи- 

довщина", передалъ въ аренду супругамъ Савицкимъ, которые тамъ накосили до 
300 копенъ (саззиіаз) сѣна **). 

Оканчивая на этомъ нашъ разсказъ о времени епископства Холмскаго Арсенія 

Андреевскаго, приводимъ еще нѣкоторые болѣе важные факты, относящіеся къ 
другимъ лицамъ и записанные въ Холмскихъ книгахъ. 

Изъ актовъ процесса Софіи Андреевской, записанныхъ въ Холмскую книгу 25 

іюня 1605 г., узнаемъ, что единственный сынъ епископа Діонисія Збируйскаго 

Михаилъ дѣйствительно скончался раньше отца, не оставивъ потомства. Софія 

Ивановна Андреевская Брусская была женой Михаила Збируйскаго, которой покой¬ 

ный мужъ завѣщалъ 900 зл. ноль. Такъ какъ наслѣдники Ильяшевичи медлили 

съ уплатой упомянутой суммы, то Софія обратилась къ земскому суду и подала на 

нихъ первый письменный „позовъ" 25 августа 1603 г., который и былъ врученъ 

вознымъ во дворѣ села Бруса крестьянину Андрею Гачило, управлявшему участ¬ 

комъ наслѣдниковъ Збируйскаго (сына владыки Захаріи, Луки Ильяшевича, и бли- 

*) № 20.-Я а. КН. 20128, л. 261.—№26.-№ а. кн. № 20129, 305 
**) №№ 35, 37. 
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жайшихъ родственниковъ его Ильяшевичей: Хвенны или Ѳеодоры, по мужу Чер- 

никовской, Андрея и Константина Ивашковичей). Дальнѣйшіе вызовы въ судъ и 

рѣшенія были доставлены отвѣтчикамъ 12 января и 26 апрѣля 1604 г. и затѣмъ 

28 марта 1605 г. Изъ актовъ 11 февраля и 28 мая 1605 г. узнаемъ о недопуще¬ 

ніи Лѵкою Зеньковичемъ и (второй разъ) крестьяниномъ Гачило ввода во владѣніе 

с. Крусомъ Софіи Збируйской, которая выиграла процессъ въ судѣ, приговорив¬ 

шемъ наслѣдниковъ къ уплатѣ тройной заруки въ 3000 зл. польскихъ и 18 гри¬ 

венъ судебной пени. По поводу этого неисполненія судебнаго рѣшенія, Софія 

опять подала 28 іюня того-же года жалобу въ судъ (рго бесегпспбіз ѵасіііз Ігір- 

Іісаііз) *). 

10 февраля 1607 г. записана въ Холмскую актовую книгу русская грамота 

митрополита Ипатія Потея **) отъ 10 мая 1604 г., данная во Владимірѣ и скрѣпленная 

подписями Владимірскаго протопопа Ивана Вѣржбицкаго, священниковъ Николь¬ 

ской церкви Афанасія и церкви Апостоловъ Романа, — въ силу коей митрополитъ 

съ капитуломъ отдаетъ своему слугѣ Григорію Михайловичу за его испытанную, 

вѣрную и честную службу участокъ земли (7 уволокъ съ однимъ тяглымъ крестья¬ 

ниномъ) въ церковномъ селѣ Сушибабахъ въ пожизненную аренду съ ежегодною 

платою 15 зол. ноль. Въ другой грамотѣ митрополитъ удостовѣряетъ въ полу¬ 

ченіи отъ Михайловича арендныхъ денегъ за 10 лѣтъ (1604—1614 гг.). Въ случаѣ 

же смерти Михайловича, вдова его и потомки будутъ пользоваться правомъ аренд¬ 

наго владѣнія до окончанія 10-лѣтняго срока ***). 

Оба эти документа, какъ видно изъ содержанія ихъ и послѣдующаго задними 

акта, были предъявлены суду для записи самимъ Григорьемъ Михайловичемъ, быв¬ 

шимъ тогда въ спорѣ съ своимъ господиномъ, какъ отвѣть на жалобу митрополита, 

составленную имъ по польски въ Рожанкѣ 5 февраля 1607 г. и 10 того-же мѣс. 

занесенную въХолмскіеакты. Григорій Михайловичъ, пишетъ между прочимъ митро¬ 

политъ Потей,—простой мужикъ, отчичъ и крестьянинъ пановъ Ивицкихъ изъ села 

Окоминки, бывшій почти 20 лѣтъ моимъ вѣрнымъ слугой, прибылъ ко мнѣ въ одной 

лишь скромной сукманѣ на одной шкапѣ (захудалой лошади). Вслѣдствіе довѣрія 

отдалъ я ему въ управленіе Рожанку и все имущество; онъ же, какъ истый мужикъ, 

не помня моихъ благодѣяній, все время окрадывалъ меня и причинялъ не малые 

*) ^ 4.—№ а. кн. 20123, л. 590. 
**) Отъ первоначальнаго имени Ипатія произошла фамилія ІІатей, Потей, наконецъ 

Поцѣй (Росіѳі), и во всѣхъ этихъ измѣненіяхъ имя встрѣчается въ актахъ. 
***) № 9.—№ а. к. 20124, л. 320. 
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убытки, и на гумнѣ, и на скотномъ дворѣ, зная, что я, полагаясь на его честность, 

никогда не требовалъ съ него отчета. Онъ всячески притѣснялъ крестьянъ, 

билъ, истязалъ и грабилъ ихъ, и разогналъ такимъ образомъ нѣсколько десятковъ 

крѣпостныхъ изъ моего имѣнія. Жадный и корыстолюбивый, онъ. безъ моего вѣдома, 

позволялъ селянамъ рубить лѣсъ въ Рожанецкой пущѣ, которую они уничтожили 

на протяженіи одной мили и превратили ее въ пахатныя поля. Устранивъ его отъ 

должности, я велѣлъ ему представить счеты за всѣ годы и оставить дворъ; онъ 

перешелъ тогда въ мое мѣстечко. Когда-же мнѣ было сообщено, что Михайловичъ 

переселяется во Влодаву со всѣмъ своимъ скарбомъ, я опять послалъ къ нему 

нарочнаго съ требованіемъ доставить мнѣ счетъ и проч. до отъѣзда. Вмѣсто того, 

онъ выругалъ посланнаго и хвастался тѣмъ, что отправится къ нѣкоторымъ мо¬ 

имъ недругамъ и будетъ мстить мнѣ за какую-то обиду. Затѣмъ, забравъ все свое 

имущество, нагруженное на нѣсколькихъ возахъ, онъ, какъ воръ и предатель, уѣхалъ 

изъ мѣстечка, несмотря на всѣ мои увѣщеванія остаться на мѣстѣ, свести со 

мною счеты и удовлетворить обиженныхъ имъ крестьянъ. Заношу—пишетъ митро¬ 

политъ дальше—протестъ противъ него о причиненныхъ мнѣ болѣе чѣмъ на 3000 

зол. убытковъ, о захватѣ, кромѣ того, листовъ и бланковъ, ему довѣренныхъ, и тре¬ 

бую возвращенія 100 копъ литовскихъ грошей, которыя я уплатилъ слугѣ г. 

Николая Остророга, Вроблевскому, выкупая „мужицкое горло” Михайловича по 

слѣдующему поводу. Вроблевскій плылъ по Бугу на судахъ своего господина въ 

Гданскъ. Прибывъ къ Рожанецкому имѣнію, Вроблевскій затѣялъ ссору въ мѣ¬ 

стечкѣ и подстрѣлилъ моего подданнаго. Михайловичъ, поступая въ моемъ отсут¬ 

ствіи противозаконно съ личностью шляхтича, бросился на Вроблевскаго, из¬ 

билъ его палкою, мучилъ, затѣмъ заковалъ въ цѣпи и посадилъ въ тюрьму. За 

такую обиду, причиненную имъ —простымъ мужикомъ — шляхтичу, и самоуправ¬ 

ство Михайловичъ былъ присужденъ къ смертной казни. Желая спасти его отъ 

смерти, я уплатилъ Вроблевскому за него 100 копъ литовскихъ грошей въ пред¬ 

положеніи, что онъ отслужитъ мнѣ за эту сумму или уплатитъ ее, но онъ, забывъ 
о томъ, бѣжалъ отъ меня, какъ воръ*). 

На такую характеристическую жалобу митрополита въ 1607 г., Михайловичъ, 

въ защиту свою, занесъ въ судебные акты извѣстныя намъ грамоты Потея отъ 

1604 г., гдѣ говорится о награжденіи его за испытанную вѣрную и честную службу 

(„дознавши вѣрныхъ и цнотливыхъ службъ служебника нашего") и уплатѣ услов¬ 

ленныхъ арендныхъ денегъ за 10 лѣта Михайловичемъ. Повидимому, митрополита 

*) № ю. 
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выражай слугѣ свою признательность въ 1604 г., ошибался тогда касательно его 

дѣятельности и лишь въ началѣ 1607 г. узналъ о томъ, что Михайловичъ нечестно 

велъ дѣла но все время службы. Странно также то обстоятельство, что игравшій 

роль архипастыря русскаго народа отзывается съ такимъ презрѣніемъ о самомъ 

многочисленномъ сословіи своей паствы—о мужикахъ! Потей, какъ видно, и въ 

мантіи митрополита русской церкви не забылъ и не покинулъ привитыхъ ему по¬ 

нятій польскаго шляхтича. • ч 

Поданная въ судъ жалоба ун. митрополита подѣйствовала на Михайловича. 

24 февраля тогоже 1607 г. онъ явился въ судъ съ заявленіемъ, что уничтожаетъ 

данную ему митрополитомъ арендную запись на участокъ въ Сушибабахъ и отка¬ 

зывается добровольно отъ имѣнія, налагая на себя и потомковъ своихъ вѣчное 

молчаніе*). Этимъ актомъ кончились пререканія между сторонами. 

18 октября 1610 г. возный, по настоянію митрополита Адама Ипатія Поцѣя. 

прибылъ въ имѣніе послѣдняго Дубокъ (Брестскаго повѣта вел. кн. Лит.) и тамъ 

вмѣстѣ съ понятыми изъ шляхты осматривалъ почти уничтоженныя 8 бортей въ 

разныхъ мѣстахъ Дубокскаго лѣса, именно въ „Залѣскахъ" или „Семговомъ полѣ", 

на „Задубочкѣ", также въ мѣстахъ, принадлежащихъ его крестьянамъ Курвиду и 

др. Въ жалобѣ сказано, что виновникомъ убытковъ состоитъ вотчинникъ с. Хрипска 

Александръ Кривицкій, который выслалъ своихъ крестьянъ въ Дубокскій лѣсъ съ 

приказомъ уничтожить упомянутыя пчелиныя борти **). 

Помѣщенные въ Холмскихъ книгахъ процессы инородныхъ обывателей указы¬ 

вают!. на то, что отвѣтчики или имѣнія ихъ находились въ Холмской земли. 

Наконецъ помѣщенное нами одно изъ многихъ находящихся въ книгѣ 1609 

и 1610 гг. клятвенныхъ показаній о принадлежности привозимаго рѣкою Бугомъ 

въ Гданскъ хлѣба касается собственности тогдашняго Луцкаго уніатскаго епископа 

Евстафія Еловича Малинскаго, который, какъ видно, владѣлъ имѣніями: Малина, 

Борбина, Дерно и Рожище. Епископскаго слугу Емеловскаго заставили принести 
тѣлесную (на колѣнахъ) присягу по-польски ***). 

2) Епископъ Аѳанасій Васильевичъ Пакостна 1619—1625. 

7 августа 1619 г. введенъ въ управленіе Холмскою епархіей и каѳедральными 

имѣніями новонареченный епископъ Аѳанасій Пакоста. Въ актѣ, предъявленномъ 

*) № а. кн. 20124, Л. 335. — **) а. КН. 20125, Л. 859. 
***) № 13. 
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для записи въ гродскую книгу, возный свидѣтельствуетъ, что (при немъ и 2-хъ 

дворянахъ) Владимірскій протопопъ Григорій Лозовицкій прибылъ на мѣсто и иа 

основаніи королевской грамоты и предписанія митрополита Іосифа Велямина Рут- 

скаго передалъ епископу Аѳанасію Пакостѣ Холмскую каѳедральную церковь со 

всѣми церквами Холмско-Белзской епархіи, драгоцѣнностями, влйдычнимъ дворомъ, 

Покровою, фольварками, селами, полями, лѣсами, корчмами, прудами, мельницами 
и всѣмъ имуществомъ епископіи *). 

По рукописи митрополита Кишки, Аѳанасій былъ въ октябрѣ мѣсяцѣ 1619 г. 

рукоположент. въ епископы митрополитомъ Іосифомъ Рутскимъ. Ранѣе онъ былъ 
игуменомъ Минскаго монастыря. 

Суша въ докладѣ своемъ 1664 г. говоритъ о Пакостѣ, что онъ изъ монаховъ, 

преобразованныхъ Рутскимъ, былъ ученый богословъ и правовѣдъ. Будучи въ Мин¬ 

скѣ сначала простымъ монахомъ, а впослѣдствіи управляющимъ монастыремъ, онъ 

„удивительнымъ образомъ усмирялъ православныхъ". Дальше Суша разсказываетъ 

о томъ, какъ Пакоста освобождалъ церковныя имѣнія отъ захвата вельможъ. Мин¬ 

скій монастырь будтобы обязанъ ему своимъ существованіемъ. Сдѣлавшись еписко¬ 

помъ, Пакоста весьма усердно распространялъ унію въ своей епархіи и, чтобы 

встрѣтить „схизматиковъ, стекавшихся со всѣхъ сторонъ въ епархію", онъ еже¬ 

годно посѣщалъ королевскіе и магнатскіе города, также объѣзжалъ нѣсколько сель¬ 

скихъ деканатовъ (благочиній), гдѣ устраивалъ соборики или благочиническіе си¬ 

ноды. Епискошя. говоритъ Суша, до того была разорена и опустошена временемъ 

и небрежностью епископовъ, что при ней осталось лишь одно село. Аѳанасій, зная, 

однако, что онъ никакимъ правомъ не добьется возвращенія двухъ селъ, занятыхъ 

Даниловичемъ, короннымъ скарбникомъ и старостой Холмскимъ, поступилъ такимъ 

образомъ: Выславъ тайно во дворъ этихъ селъ капитулышхъ священниковъ, онъ 

вмѣстѣ съ ними проживалъ тамъ якобы въ гостяхъ; наконецъ завладѣлъ селами, 

отнявъ у управителей право и власть управленія. Узнавъ о случившемся, Данило¬ 

вичъ прибылъ съ войскомъ, осадилъ дворъ и имѣніе и безпрерывной стрѣльбой 

ытался отстранить и прогнать незванныхъ гостей. Аѳанасій, однако, храбро вы¬ 

держалъ аттаку вмѣстѣ съ своимъ духовенствомъ. Подставляя грудь свою, укра¬ 

шенную св. крестомъ, подъ пули противника, онъ показалъ, что храбро будетъ 

защищаться и лишь живымъ или мертвымъ его удалятъ изъ имѣнія. Эту осаду 

владыка выдерживалъ въ продолженіе 6-ти недѣль, испытывая разныя шшенія 
чѣмъ и вынудилъ скарбника примириться съ нимъ и удалиться изъ имѣнія 

*) № 38. 
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Суша нравъ, говоря о Пакостѣ, какъ о гонителѣ православія. Этотъ фактъ, 

кромѣ Холмскихъ документовъ, наглядно представилъ современный ему депутатъ 

сейма и чашникъ Волынской земли Лаврентій Древинскій въ сеймовой рѣчи 1(520 

г. Древинскій не упустилъ при этомъ коснуться нравственнаго достоинства чело¬ 

вѣка. которому было поручено дѣйствовать въ пользу уніи. По словамъ, приписы¬ 

ваемым!. Древинскому, Пакоста имѣлъ быть сыномъ Виленскаго купца, который, 

стащивъ однажды сукно у Виленскаго бурмистра, скрылся въ монастырѣ. „Еслибы 

не его монастырскій клобукъ* — говорилъ Древинскій. — „давно пошелъ бы на 

висѣличный крюкъ“. 

Судя но нашимъ актамъ, указывающимъ на дворянское происхожденіе Пакосты, 

мы допускаемъ, ошибку Древинскаго касательно личности. Вѣроятно сеймовый ора¬ 

торъ смѣшалъ Накосту съ современнымъ ему уніатскимъ епископомъ Іосафатомъ 

Кунцевичемъ, отецъ котораго, сапожникъ Гавріилъ, помѣстилъ своего сына Ивана 

(впослѣдствіи Іосафата) у Виленскаго купца, отъ котораго Иванъ скрылся въ Тро¬ 

ицкомъ монастырѣ. По тѣмъ-же актамъ, Пакоста представляется экзальтирован¬ 

нымъ приверженцемъ Рима, вслѣдствіе чего онъ и пользовался большею свободой 

въ своей дѣятельности, которую справедливо осудилъ Волынскій депутатъ. 

Не вѣрно повѣствованіе Суши о запущенности и мнимомъ захватѣ Данило¬ 

вичемъ имѣній Холмской епископіи, а равно объ усиліяхъ Аѳанасія возвратить ихъ 

себѣ, какъ законному владѣльцу. 

Села Бѣлополе и Буено находились въ 1617 г. въ арендѣ у Николая Дани¬ 

ловича, который, по заключенному съ епископомъ Арсеніемъ договору, уплачивалъ 

владыкѣ ежегодно по 600 зл. (въ два срока по 300 зл.) очень исправно. По Холм- 

скому судебному акту отъ 14 ноября 1619 г., Даниловичъ желалъ и тогда, какъ 

всегда, уплатить въ срокъ арендную сумму за второе полугодіе 1619 г., но новый 

епископъ Пакоста не явился въ судъ за полученіемъ денегъ, вслѣдствіе чего арен¬ 

даторъ жаловался суду. Но уже изъ акта отъ 15 января 1620 г. видно, что дого¬ 

воръ на аренду Бѣлополя и Бусна былъ возобновленъ между епископомъ и Дани¬ 

ловичемъ на прежнихъ условіяхъ, и тогда Пакоста получилъ слѣдуемую ему плату 

за второе полугодіе 1619 и первое полугодіе 1620 года. Спустя годъ, 9 января 

1621, епископъ получилъ опять 600 зл. за время по конецъ іюня 1621 г., затѣмъ 

27 сентября 1621 года—300 зл. за остальное полугодіе. 4 января 1622 г. Дани¬ 

ловичъ уплатилъ епископу 800 зл. за первое полугодіе 1622; 12 ноября находимъ 

два акта съ встрѣчными жалобами: въ первомъ актѣ владыка жалуется на Данило¬ 

вича за неуплату въ срокъ арендныхъ денеіъ за второе полугодіе, въ другомъ 
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повѣренный Даниловича, правитель Холмскаго заика или бурграбій Моравскій 

заявляетъ, что она., явяоь наканунѣ въ судъ, готовъ былъ уплатить епископу 300 

зл., но послѣдній не принялъ денегъ и не выдалъ квитанціи. Изъ акта 4 февраля 

1623 г. видимъ, что былъ совершенъ правильный вводъ епископа во владѣніе Бѣло- 

поля и Бусна, такъ какъ срокъ аренды по договору кончился (роз! ехзрігаііопені 

агешіае ѵЫіса іпігошіззиз іи Ьоиа Віеіороіе еі Визио—сказано въ актѣ *). По этимъ 

даннымъ нельзя заключать о насильственном'ь занятіи имѣній Вѣлополя и Бусна 

Даниловичемъ, а также нѣтъ слѣда въ актахъ о процессѣ епископа со старостой 

Холыскимъ и о судебномъ принужденіи послѣдняго удалиться изъ имѣнія. Срокъ 

аренды кончился, владыка не соглашался, какъ видно, заключить условія на даль¬ 

нѣйшую аренду и арендаторъ удалился. Такимъ образомъ не одно только село По¬ 

крова, но и сс. Бѣлополе и Буено находились въ неоспоримомъ владѣніи Холм¬ 

скаго епископа, который по добровольному соглашенію отдавала, ихъ старостѣ въ 
аренду и получалъ условленную плату. 

Пакоста возобновилъ, правда, процессы съ гр. Остророгомъ за с. Бутинъ, съ 

Замойскимъ за с. Жуковъ (1623г.), съ Захаріей Сернымъ за Стрыжовъ(1624 г.)**), 

которыя еще до 1533 г. были отчуждены отъ Холмской епископіи, но какъ напрасны 

были старанія Іоны Сосновскаго и Ѳеодосія (1534-1564 гг.) о возвращеніи ихъ, 

такъ безуспѣшными оказались и попытки въ томъ же родѣ епископа Пакосты и 

его преемниковъ, продолжавшихъ начатый въ 1623 г. процессъ. Пакостѣ, Терлец- 

кому и другимъ ревностнымъ пропагандистамъ уніи съ Римомъ казалось, по всей 

вѣроятности. что польскіе суды, король и ополяченная шляхта благосклоннѣе 

рѣшатъ вопросъ объ отчужденіи имѣній епископства, считавшагося уже уніатскимъ 

чѣмъ прежняго православнаго. Съ юридической точки зрѣнія имѣнія слѣдовало 

давно считать яронавшими для Холмской церкви, такъ какъ самъ король распоря¬ 

дился ихъ судьбой. Король могъ также вознаградить уніатовъ за убытки, поне¬ 

сенные въ свое время православными ихъ предками, и, вмѣсто отнятыхъ у послѣд¬ 

нихъ имѣній, назначить ихъ потомкамъ другія королевскія имѣнія, которыя очень 

часто раздавались королями заслуженнымъ Польшѣ людямъ. Король этого не сдѣ¬ 

лалъ въ пользу уніатской каѳедры; за то онъ согласился на присоединеніе къ 

епископству имѣніи, считавшихся издревле монастырскими, но находившихся въ 
рукахъ свѣтскихъ приходскихъ священниковъ. 

*) № а. кн. 20130, л, 816; а. КН. 20132, л. 18, 19, 24 371 740- ДВ я -т. 
1.А.8, 491, 492.—№ 52. ’ ’ 740’ а- КН. 20133, Л. 

**) № а- КН. 20133, Л. 659, 734, 773.-Д6 54. 
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На основаніи королевской привилегіи. Холмскій владыка 14 сентября 1622 г. 

введенъ во владѣніе Столпенскимъ Спасскимъ монастыремъ и во всѣ его имущества 

и права, безъ сопротивленія со стороны дворянина Ивана Тулигловекаго, сына и 

наслѣдника пок. о. Ѳеодора Тулигловекаго, бывшаго священника и владѣльца мона¬ 

стыря*). По свидѣтельству документа, хранящагося въ Холмскомъ музеѣ, мона¬ 

стырь Кулемчнцкій попалъ еще ранѣе, въ 1621 г., въ руки епископа Аѳанасія. 

Въ одномъ актѣ Холм. грод. суда 1624 г. монастырь съ лѣсомъ считается соб¬ 

ственностью Пакосты. Доходы съ имѣній казались ему однако недостаточными для 

его содержанія, и потому онъ задумалъ увеличить ихъ взиманіемъ пошлинъ съ про¬ 

ѣзжихъ по Холмскому предмѣстью „Владичино". Противъ этого вымогательства 

Красноставскіе мѣщане (Мапковичъ, Матвицкій, Оенковичъ и др.) и крестьяне изъ 

Чеховской Воли подали протестъ (18 сент. 1621 г.) **). 

О происхожденіи и семейныхъ дѣлахъ Аѳанасія Пакости находимъ въ Холм- 

скихъ актахъ слѣдующія указанія: Отецъ его былъ дворянинъ ***) Василій Пакоста. 

У него, кромѣ сына Аѳанасія, была еще дочь Марина, которая вышла замужъ за 

двор. В нова Ясинскаго. Въ 1628 г. Василій Пакоста уже не былъ въ живыхъ. 

Тогда Марина дала брату своему Аѳанасію довѣренность на завѣдываніе всѣмъ дви¬ 

жимымъ и недвижимым!, ея имуществомъ въ великомъ княжествѣ Литовскомъ ****). 

Это право Марина утвердила за братомъ своимъ и 19 іюня 1625 г., т. е. неза¬ 

долго до его кончины. Нѣсколько мѣсяцевъ ранѣе (18 марта) Ясинскимъ отдана 

въ аренду Покрова, которой они владѣли до 1646 г., т. е. во времена админи¬ 

страціи митр. Рутскаго и епископства Меѳодія Терлецкаго. По Холмскому акту 1626 

г., во владѣніи Ясинскаго находился также Кулемчицкій монастырь съ принадлеж¬ 

ностями |). Отношенія Аѳанасія Пакосты къ Ясинскимъ были весьма дружест¬ 

венныя. Въ 1623 г. епископъ былъ назначенъ опекуномъ дѣтей Ивана Ясинскаго 
(брата шурина) на время его отсутствія. 

Недолго епискоиствовалъ Пакоста въ Холмѣ (всего 5 лѣтъ); но и за это время 

Холмскіе акты сообщаютъ много любопытнаго о немъ и о его слугахъ. Въ выборѣ 

послѣднихъ епископъ не очень былъ счастливъ, или не могъ найти лучшихъ среди 

жителей, враждебно настроенныхъ къ нему, какъ гонителю ихъ вѣры. Довольно 

*) № 49. — **) № а. к. 20135, л. 81; ^ а. к. 20132, л. 739. 
***) Въ актъ сказано: Оепегохт ОазіНиз Раковіа. 
*'**) № 53. Марина, овдовѣвъ, вышла второй разъ замужъ за Каспара Петровскаго 23 

•сентября 1654 г. По поводу наслѣдства братъ покойнаго ея мужа Иванъ Ясинскій началъ 
искъ въ судѣ уже 24 сентября 20133, 1028 и № 20158, 799). 

I) См. „Имѣнія Холм, каѳедры". 
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сказать, что съ 1019 г. до конца нерпой половины 1623 г. два епископскіе управ¬ 

ляющіе (одинъ управлявшій Покровой, другой Вусномъ) были убиты; третій за 

разныя тяжкія преступленія заключенъ въ тюрьму, четвертый (въ Покровѣ), ограбивъ 

имущество епископа и его подвластныхъ, бѣжалъ, наконецъ еще одинъ слуга тоже 
скрылся съ добычею и проч. 

Первый управляющій Пакосты въ Покровѣ. Андрей Плохій (Плоцкій?), 

былъ убить братьями Васькомъ и Стефаномъ Дудзиками, сыномъ послѣдняго Ан¬ 

дреемъ, а также крестьянами Волынскаго мечника Ивана Бондзинскаго изъ Вере- 

мовичъ. 26 августа 1619 г. Плохій. возвращаясь изъ Холма въ Покрову, былъ 

настигнутъ на улицѣ ,Красноставской“ въ Холмѣ убійцами, выскочившими съ пал¬ 

ками изъ дома Холмскаго мѣщанина Ивана Свидника и нанесшими ему смертель¬ 

ные удары *). 30 января 1620 г. владыка жаловался на своего слугу Іосифа Пив- 

ника, сбѣжавшаго съ добычею. Затѣмъ 10 октября 1622 г. суду была подана жа¬ 

лоба отъ имени епископа на Николая Семенника за то, что онъ, во время двух¬ 

годичнаго управленія Покровою присвоивъ себѣ зерновый хлѣбъ разнаго рода, 

довѣренныя ему деньги и другія вещи владыки и подданныхъ его, и, не разсчи¬ 

тавшись со своимъ господиномъ, ночью бѣжалъ изъ имѣнія. 26 іюня 1623 г. вла¬ 

дыка жаловался на дворянина Лаврентія Грабью за убійство слуги его, дворянина 

Ивана Подгорскаго, которому въ началѣ этого года было повѣрено управленіе 
Вусномъ (послѣ устраненія изъ него арендатора Даниловича) **). 

По какому поводу совершились эти убійства надъ управляющими усерднаго уніа¬ 

та—епископа, въ актахъ не сказано. Здѣсь могли быть, между' прочимъ, и рели¬ 
гіозныя побужденія. 

Ьолѣе всѣхъ сталъ извѣстнымъ своими преступленіями ближайшій слуга и повѣ- 

* О на котораго жаловались многіе въ продолже¬ 
ніи 25 лѣтъ, называя его самымъ преступнымъ человѣкомъ (Ьошо зсеіегаііззіпіиз). 

Первая жалоба на Андрея Петровича во время епископства Пакосты отно¬ 

сится къ 31 марта 1620 г. Тогда двор. Мартинъ Гадомскій обвинялъ его въ нане¬ 

сеніи побоевъ вблизи Красноетавскихъ воро-гь; 1 апрѣля того же года золотыхъ 

дѣлъ мастеръ Ѳома Валтовскій и мѣщанинъ Николай Кривицкій въ томъ же- 16 

апрѣля 1621 г. фельдшеръ Яковъ Вильда и его жена Регина жаловались на Петро¬ 

вича за ругательства и нанесеніе послѣдней удара кулакомъ; 10 декабря того же 

*) № 39. 

№ а- ИИ- 20132, л. 49; № а. кв. 20133, л. 451, 810. 



ьѵ 

года радный Холмскій Арнульфъ Паржипескій за нападеніе, нанесеніе ранъ и угрозы 

убійствомъ; 25 февраля 1622 г. бурмистръ Холмскій Поликарповичъ и др. члены 

городской управы обвиняли Петровича и его шурина Лаврентія Арнульфовича 

Паржипескаго за побои и проч. Вслѣдствіе этихъ и другихъ жалобъ Андрей Пе¬ 

тровичъ и его сообщникъ Лаврентій Паржипескій были 25 марта арестованы *). 

Въ защиту Петровича выступилъ епископъ Павоста, заявляя передъ судомъ, что 

при арестованіи его слуги пропали собственныхъ его 50 золотыхъ. Возный доло¬ 

жилъ суду о томъ, что видѣлъ Петровича на днѣ замковой тюрьмы, а на вопросъ 

о поводахъ его заключенія, Петровичъ показалъ, что посаженъ въ тюрьму по 

настоянію Поликарповича, Занчика, Вѣдака и др. и потерялъ при томъ своихъ 

денегъ Ы) и епископскихъ 50 зол. Епископъ, не выжидая, однако, законныхъ послѣд¬ 

ствій своего заступничества или результата судебнаго иска противъ арестованныхъ, 

рѣшилъ силой освободит!, Петровича изъ тюрьмы. Изъ протеста бурграфа Холм- 

скаго замка Николая Моравскаго, занесеннаго имъ въ городскіе акты 30 марта 1622 

г., узнаемъ, что. по повелѣнію владыки, священники и слуги его напали вооружен¬ 

ною силою на замковую тюрьму въ первый день Пасхи (27 марта) утромъ, когда 

люди находились на богослуженіи въ церкви, безчестили, избили и прогнали оттуда 

тюремныхъ сторожей, затѣмъ, разбивъ замки, открыли ворота и освободили изъ 

тюрьмы Петровича, „самаго порочнаго человѣка", заключеннаго за доказанныя пре¬ 

ступленія. Освобожденнаго повели къ владыкѣ въ монастырь, затѣмъ, для большей 

безопасности, въ церковь, въ мѣсто, гдѣ обыкновенно совершается богослуженіе ц 

хранятся церковные предметы; здѣсь онъ прожилъ 2 или 3 недѣли, получая все необ¬ 

ходимое для жизни. Когда же бурграфъ потребовалъ его возвращенія, то аъчдыкавъ 

этомъ ему отказалъ. Наконецъ 14 мая бурграфъ увѣдомляетъ бурмистра, что 

Петровичъ возвращенъ въ тюрьму **). Послѣ выхода изъ заключенія Петровичъ по 

прежнему пользовался довѣріемъ Пакости и его преемниковъ, пока не былъ осуж¬ 

денъ за убійство (въ 1615 г.). 

Но нѣкоторымъ жалобамъ, поданнымъ въ судъ въ іюлѣ мѣс. 1624 г. евреями, 

можно судить, что епископъ поощрялъ своихъ слугъ (Сикорскаго и др.) къ напа¬ 

денію на еврейскіе дома, ’іакъ Холмскій мѣщанинъ Ицко разсказываетъ въ своей 

жалобѣ, что по приказу епископа слуга Сикорскій съ другими, напавъ на его домъ. 

*) Въ жалобѣ Поликарповича сказано, что Андрея Петровичъ только не давно бра¬ 
косочетался съ Региной, вдовой убитаго (Петровичемъ?) Холмскаго мѣщанина Симеона 
Буяновскаго. 

**) № а- кн. 20132, л. 114, 115, 556, 783; № а. кн. 20133. л. 15С>, '15Э, 260. № 47. 
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нанесъ ему оскорбленія слономъ и побоями; затѣмъ жалуется, что слуги епископа 

ночью 10 іюня (во время татарскаго нашествія) пьяные выбѣжали на улицу и нано¬ 

сили евреямъ побои и пр. Съ своей стороны слуги (Мирецкій, Мойсекъ), защищая 

себя, обвиняли евреевъ въ побояхъ. Епископъ самъ имѣлъ тяжбы съ евреями, 

вслѣдствіе чего могъ питать къ нимъ личное нерасположеніе. Актъ отъ 13 іюня 

1622 г. указываетъ на процессъ іуіадыки съ однимъ евреемъ объ уплатѣ 900зол. *). 

Говоря объ убійствахъ управляющихъ Аѳанасія Пакосты, мы упомянули, что 

поводы къ этимъ необыкновеннымъ преступленіямъ могли быть религіозные, именно 

введеніе въ то время реформы въ церкви въ смыслѣ заключенной въ Брестѣ уніи. 

Пакоста не довольствовался мирнымъ переходомъ единицъ изъ православія въ унію, 

а желалъ сразу обратить всѣхъ православныхъ своей епархіи въ унію. Начать 

такое присоединеніе нужно было съ имѣній, принадлежащихъ Холмской каѳедрѣ, 

и управляющимъ еиископа вѣроятно было поручено содѣйствовать успѣху его 

плановъ; этимъ возбудили они противъ себя ненависть жителей, которая могла 

увеличиваться также матеріальнымъ ихъ гнетомъ, такъ какъ епископъ стремился къ 
наживѣ и увеличенію доходности своихъ имѣній. 

Если принять во вниманіе все усиливавшіеся безпорядки въ тогдашней польской 

республикѣ и отчаянное положеніе ея гражданъ, не находившихъ нигдѣ защиты про¬ 

тивъ своеволія и необузданности цѣлыхъ шаекъ преступныхъ людей, то можно себѣ 

представить, на сколько ухудшались дѣла въ странѣ, гдѣ къ существующимъ уже 

бѣдствіямъ присоединились еще религіозныя смуты, возбуждаемыя и поддерживае¬ 

мыя фанатиками католиками, которые, кромѣ нравственнаго давленія на жителей, 
прибѣгали еще къ матеріальнымъ и физическимъ насиліямъ. 

Уже вскорѣ послѣ водворенія Пакосты на епископской каѳедрѣ въ Холмѣ на¬ 

чалось среди мѣщанъ волненіе, обнаружившееся въ открытомъ раздорѣ между разно- 

вѣрцами. Взаимный антагонизмъ касался сначала послѣдователей римскаго католи¬ 

цизма и русской религіи (ге%іо огіЬобоха саііюііса еі геіі^іо КиіЬепотш). Тогда 

еще сильное въ вѣрѣ русское населеніе противустояло немногочисленнымъ, но по¬ 

кровительствуемымъ римскимъ католикамъ, и уніатскому епископу предоставлено 

было, съ помощію послѣднихъ, ослабить эту силу пропагандою уніи безъ разбора 

средствъ. Пакоста первый изъ Холмскихъ уніатскихъ епископовъ объявилъ войну 

въ своей епархіи православію. Онъ началъ разъѣзжать по епархіи съ цѣлью 

водворенія своей власти и замѣщенія приходскихь священниковъ своими сторон- 

*) №№ 57, 58.—^ а. кн. 20133, л. 294. 
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винами. Жители повсемѣстно оказывали отчаянное сопротивленіе, но запертыя ими 

церкви были открываемы и отдаваемы уніату—епископу и его сторонникамъ при 

содѣйствіи свѣтской власти, которая, но настоянію епископа, наказывала „винов¬ 

ных'!,". Одинъ Красноставскій староста не только не исполнилъ жестокаго судеб¬ 

наго приговора надъ Красноставскими мѣщанами, но выругалъ Пакосту и его дру¬ 

зей бранными словами. 

Примѣръ Пакосты нашелъ многихъ подражателей среди шляхты, измѣнившей 

православію, которая и съ своей стороны стала нападать на церкви и духовенство, 

грабить первыя, сажать въ тюрьмы и избивать послѣднее при всякомъ удобномъ 

случаѣ. Но не одна шляхта допускала злоупотребленія противъ русскихъ священ¬ 

ников-!,: въ качествѣ помощниковъ ея выступали также и евреи. Съ другой стороны 

мѣщане и крестьяне вели борьбу съ навязанными имъ уніатскими пастырями, прого¬ 

няли ихъ и отнимали у нихъ церкви. Въ довершеніе бѣдствій, рим.-кат. духовенство 

вело процессы объ уплатѣ десятины какъ съ православными, такъ и съ уніатскими 

представителями духовенства и народа. Въ удостовѣреніе, сказаннаго приведемъ 

нѣкоторые факты за время дѣятельности епископа Аѳанасія Пакосты. 

5 декабря 1619 г. ратманы Лрнольфъ Паржипескій, Валеріанъ Щёгольскій, 

Альбертъ Лебедка, ландвойтъ Іоаннъ Гершель, лавники Валентинъ Грогъ и Матвѣй 

Пачоса, а также нѣкто Станиславъ Ропіковскій и Іоаннъ Гарлинскій отъ себя и отъ 

имени согражданъ, исповѣдующихъ римско-католическую вѣру, жалуются на Холм- 

скихъ гражданъ русской религіи: Панаса Чепѣли, Ивана Поликарповича, Конрада 

Жабировича. Романа Жабировича — какъ на главныхъ зачинщиковъ, а также на 

Семена Буся, Ивана Занчика, Захарію Гридя Залужнаго и др. какъ ихъ сообщни¬ 

ковъ за то, что они, основавъ братство, устраиваютъ сходки въ частныхъ домахъ 

съ цѣлью сопротивленія городской управѣ и религіозно-польской партіи. Когда 

случится поляку имѣть дѣло съ русскимъ передъ судомъ, тогда русскіе не являются 

въ судъ, ссылаясь на воспрещеніе своего старшины („Не станемось — казали намъ 

старшіе!"); когда же дѣло начато русскимъ, тогда его сторонники собираются толпою 

и до того наполняютъ помѣщеніе суда, что свободнаго мѣста въ немъ не остается. 

Къ суду и его постановленіямъ русскіе относятся съ полнымъ пренебреженіемъ и 

презрѣніемъ, поднимая неистовый шумъ и крича: „Пане Уряде, будешь тые свои 

декреты полыкати (глотать)!" Когда лавники приходятъ въ ихъ дома, чтобы взы¬ 

скать съ нихъ по судебному рѣшенію, то они сопротивляются этому, говоря: „Вѣдь 

увидимъ, кто будетъ насъ фантовать!" Сговорившись, они не боятся угрожать даже 

убійствомъ тѣмъ или другимъ полякамъ. Изъ жалобы узнаемъ дальше, что „грозная 

организація" мирныхъ Холмскихъ гражданъ касалась защиты нраотеческой вѣры 
ѵш 



ьѵш 

противъ посягательства иновѣрцевъ, дѣйствовавшихъ въ согласіи съ Пакостою. 

Когда римско-католическіе члены городскаго управленія принялись судить право¬ 

славныхъ за ихъ стойкость въ вѣрѣ, то послѣдніе сплотились въ брагскій союзъ 

для защиты себя. И дѣйствительно, иновѣрцы, творившіе судъ надъ православными 

за ихъ вѣру, не могли быть уважаемы, равно какъ пренебрегаемы были и приго¬ 

воры такого суда. Что тутъ дѣло касалось вѣры, это видно изъ обвиненія жителей 

въ „схизмѣ“ „бунтѣ* и т. п. *). • >' . Ж 

Подъ 7-мъ іюля и 5 августа 1620 г. встрѣчаемся въ акт. книгѣ съ любопыт¬ 

нымъ вызовомъ въ судъ Красноставскаго старосты Стефана Снопковскаго за неиспол¬ 

неніе имъ своей служебной обязанности по слѣдующему дѣлу. 10 февраля, во вре¬ 

мя засѣданія земскаго суда, епископъ Пакоста прибылъ въ Красноставъ для ре¬ 

визіи и совершенія богослуженія въ Св.-Троицкомъ монастырѣ. Но тутъ встрѣтилъ 

онъ серьезное препятствіе. Возмущенный и взволнованный православный народъ 

собрался со всѣхъ концовъ города и, забравъ къ себѣ церковныя вещи, заперъ 

ключами и желѣзными цѣпями всѣ входы въ церкви. На требованіе епископа пере¬ 

дать ему ключи, народъ отвѣчалъ угрозами, злословіемъ и проклятіями, вовсе не 

желая признавать уніата своимъ пастыремъ. Священниковъ уніатовъ, прибывшихъ 

вмѣстѣ съ епископомъ, православные Красностава вывезли вонъ изъ города. Тогда 

епископъ обратился въ Красноставскій земскій судъ съ жалобою на мѣщанъ Лу¬ 

ку Пелъчицкаго **), Николая Моржимуху, Константина Ильяшевича, Савву Клет- 

чика, Павла Рибитва и мн. др., требуя строгаго ихъ наказанія и принужденія жи¬ 

телей къ подчиненію ему. Вслѣдствіе аппеляціи дѣло переходило въ Петроковскій п 

оттуда въ Люблинскій трибуналъ. Декретъ Люблинскаго трибунала, приговорившаго 

обжалованныхъ къ смертной казни, былъ записанъ въ книги Красноставскаго зем¬ 

скаго суда и исполненіе приговора было поручено Красноставскому старостѣ Сте¬ 

фану Снопковскому. Гуманный этотъ староста, какъ мы выше сказали, не только 

не исполнилъ смертнаго приговора, но и выругалъ епископа и его товарищей, домо¬ 

гавшихся экзекуціи. Тогда Пакоста позвалъ Снопковскаго въ трибуналъ, требуя 

оштрафовать старосту 100 гривнами. Первый вызовъ былъ доставленъ вознымъ 23 

шля въ канцелярію Красноставскаго гродскаго суда и въ дома осужденныхъ мѣ¬ 
щанъ Пельчицкаго, Моржимухи и др. ***). 

*) № 40. 

родс™1“ ■,1еяи“цки,‘‘' Ч™ -• прешла къ бдшкаапшкъ его 

*”) № 41. 



ых 

Не случись рѣдкаго въ то время старосты, о Красноставскихъ событіяхъ не 
было бы разсказано въ Холмскихъ акт. книгахъ. 

Въ большемъ числѣ отмѣчены за время Пакости тяжбы священниковъ. Такъ 

15 февраля 16*2] г. священникъ Цицовской церкви Карпъ Третовичъ жаловался 

на арендатора нѣкоторыхъ участковъ въ Цицовѣ двор. Ивана Госкаго за нанесен- 

ные ему палкою побои. Содержаніе жалобы Любомльскаго протопопа и настоятеля 

церкви Рождества Богородицы о. Іоанна, принесенной 28 января 1622 г. на Якова 

Мартиновича Горжеховскаго, сына Любомльскаго подстаросты, его слугу Брудзин- 

скаго и др. изъ села Нудишь, слѣдующее: Трупъ убитаго воинами крестьянина 

привезли вмѣстѣ съ убійцей въ г. Любомль. Горжеховскій велѣлъ тѣло отнести въ 

церковь и тамъ оставить. Священникъ, желая заняться приличнымъ погребеніемъ 

убитаго, просилъ о назначеніи ночной стражи ири тѣлѣ, для того, чтобы оно не 

было вынесено изъ церкви родственниками или товарищами убійцы съ цѣлью избѣ¬ 

жанія наказанія. Уже вечерѣло, а тѣло оставалось безъ стражи. Около двухъ ча¬ 

совъ ночи Горжеховскій и его соучастники напали на домъ протопопа, котораго 

обругали и избили кулаками, наконецъ бросили тѣло покойника въ комнату свя¬ 

щенника и тамъ оставили. Отъ побоевъ о. Іоаннъ заболѣлъ *). — Въ тоже время 

началось въ судѣ оригинальное дѣло между другимъ Любомльскимъ священникомъ 

и еврейкою, свидѣтельствующее о томъ, до какой дерзости доходили тогда евреи. 

Песя, жена Любомльскаго раввина, 3 февраля тогоже года принесла жалобу на 

священника Михайловской церкви, заявляя, что когда она 30 января утромъ при¬ 

была по дѣламъ на торгъ, о. Григорій прибѣжалъ къ ней съ ругательствомъ, 

избилъ ее палкою и бросилъ на землю, отъ чего она- заболѣла и не могла 

лично явиться въ судъ. Иначе представляется тяжба священника съ Пе¬ 

сен. на основаніи свидѣтельскихъ показаній. Загородивъ священнику дорогу, 

когда онъ послѣ утрени шелъ къ больному со Св. Дарами, Песя обругала его 

язычникомъ, нечестной матери сыномъ, воромъ и. т. д. Свидѣтели признали, что 

Песя напала на священника безъ всякаго повода, а когда послѣдній оттолкнулъ ее 

отъ себя, тогда сбѣжались и бросились на него евреи **).—По жалобѣ отъ 19 марта 

тогоже года, Любомльскій мѣщанинъ Иванъ Сачкій напалъ 12 т. м. съ товарищами 

на домъ священника Пятницкой церкви въ Сумаровкѣ (Ратенскаго стар.) о. Карпа 

и угналъ 7 головъ молодого скота, принадлежавшаго тещѣ его Софіи и малолѣт¬ 

нимъ дѣтямъ ея и священника Олексы изъ с. Гощи, Грубешовскаго староства. Кромѣ 

*) № а. кн. 20132, л. 451; № а. к. 20133, л. 34. 
**) № а. к. 20133, л. 53.—№ 46. 



того о. Карпъ былъ обруганъ и избитъ.-19 сентября 1622 г. священникъ Иванъ изъ 

Хишовичъ жаловался на двор. Христофора Васѣчинскаго изъ Краснаго: Будучи около 

20 лѣтъ священникомъ при своей церкви, онъ построилъ на свои средства многія 

зданія и засѣялъ поля озимой рожью. Весною, вынужденный дѣйствіями военной 

конфедераціи, онъ переселился въ другое мѣсто. Возвратившись 22 августа для 

осмотра своеі'о посѣва, священникъ былъ приглашенъ служителемъ Козловскимъ 

явиться къ его господину. Когда о. Иванъ, согласившись, прибылъ во дворъ Ва¬ 

сѣчинскаго, тотъ велѣлъ его (чрезъ Козловскаго) посадить въ тюрьму, гдѣ, при¬ 

кованный къ стѣнѣ желѣзною цѣпью, оставался всю ночь и лишь на другій день 

рано утромъ былъ отпущенъ на свободу. Мало того. Когда о. Иванъ, 18 сентября, 

прибылъ по своимъ дѣламъ въ Красное и, совершивъ богослуженіе, обѣдалъ у войта 

Яцка. Козловскій обругалъ его бранными словами, затѣмъ наносилъ ему удары пал¬ 

кой и пошечины. Дальше, слуга Васѣчинскаго велѣлъ войту посадитъ священника 

подъ арестъ или, вмѣсто заключенія, требовать поручителей въ томъ, что о. Иванъ 

впредь нс будетъ домогаться вознагражденія за постройки и посѣвы. Будучи не 

въ состояніи найти поручителей, священникъ былъ вынужденъ отдать въ залогъ 

свою священническую рясу. Все это происходило по приказанію Васѣчинскаго. 

Благодаря шубѣ и другой одеждѣ, священникъ остался невредимъ. — 26 сентября 

находимъ также жалобу священника Верещинской церкви о. Андрея Вѣржбовскаго 

на двор. Северина Верещинскаго за ругательства и нанесенные ему нагайкой побои, 

когда онъ послѣ богослуженія былъ въ гостяхъ у Николая Верещинскаго*). 

Тяжбы русскаго духовенства касались также ограбленія и оскверненія церквей. 

13 августа 1622 г. священникъ Ермолай Василейковичъ показывалъ суду два боль¬ 

шихъ замка отъ Холмской каѳедральной церкви, заявляя, что кто-то предъидущаго 

дня. послѣ вечерняго богослуженія, разбилъ эти замки молоткомъ или сѣкирою и 

похитилъ изъ церкви одинъ венгерскій червонецъ, бывшій на иконѣ Преев. Дѣвы и 

многія другія вещи. Онъ и нѣкоторые священники застали церковь открытою **).— 

20 іюня 1623 г. священникъ Иванъ изъ Городна жаловался на крестьянина Олешка 

Ляшковича, подданнаго двор. Издебскаго, за то, что онъ 28 мая т. г. разсѣкъ цер¬ 

ковныя двери и совершилъ немало безчинствъ***). 

Въ началѣ сентября мѣсяца 1625 г. епископъ Пакоста скончался, и временно 

*) №№ 50, 51. 

*') № 48. 

***) № а. к. 20133, л. 798. 
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загадывающимъ дѣлами Холмской епархіи и повѣреннымъ митрополита Рутскаго 
13 тогожс мѣсяца былъ назначенъ іеромонахъ Меѳодій Терлецкій *). 

3) Епископъ Ѳеодосій (Ѳеодоръ) Мелсшко или Мелешковмъ 1625—1626. 

Грамотою, данною въ Варшавѣ 28 сентября 1625 г., король Сигизмундъ III, 

назначая епископомъ Холмскимъ и Белзскимъ Владимірскаго архидіакона Ѳеодора 

Мелешко, поручаетъ своему дворянину и священнику (іеромонаху) Меѳодію Тер- 

лецкому ввести новаго владыку въ имѣніе каѳедры. Съ своей стороны митрополитъ 

Іосифъ Велямимъ Рутскій, письмомъ изъ Руты 15 октября тогоже года, увѣдомляетъ 

временно управляющаго епархіей іеромонаха Меѳодія Терлецкаго о королевскомъ 

назначеніи Ѳеодора Мелешко епископомъ и требуетъ передачи ему имѣнія и дѣлъ 

Холмской епархіи. Обѣ эти грамоты записаны въ Холмскую актовую книгу подъ 

12 ноября. Что Мелешко тогда уже управлялъ каѳедральнымъ имѣніемъ, доказы¬ 

ваетъ послѣдующій, третій съ ряду, актъ, гдѣ говорится о представленіи отъ 

имени владыки въ королевскій скотный дворъ лошади, взятой на поляхъ с. Бѣ- 

лополя. 3 апрѣля 1620 іода подана управляющимъ Бѣлополя и Бусна Андреемъ 
Петровичемъ отъ имени „нареченнаго" епископа жалоба на дв. Ивана Бѣльскаго 

за порубку и увозъ лѣса изъ Бѣлополя въ м. Тератинъ въ ноябрѣ 1625 г. во время 

моровой язвы. Кромѣ того, Мелешко, назначивъ 17 іюня 1626 г. повѣренныхъ 

по своимъ судебнымъ дѣламъ, успѣлъ еще возобновить начавшійся при Аѳанасіи 

процессъ съ воеводой Ѳомой Замойскимъ о захватѣ с. Жукова и съ Липскими каса¬ 

тельно владѣнія Невѣровымъ и Перемиволками (11 іюля 1626 г. **). 

Въ жалобѣ на Бартоша Соколовскаго отъ 23 іюля 1616 г. Ѳеодоръ Мелеш- 

ковичъ значится еще діакономъ и ректоромъ школы при соборной церкви въ гор. 

Владимірѣ***). Фамилія „Мелешко“ часто упоминается въ актахъ Городенскаго и 

Слонимскаго судовъ 1558-1611 гг.****). Мелешки жили и владѣли имѣніями въ 

Слонимскомъ повѣтѣ, а нѣкоторые изъ нихъ занимали видныя должности. Такъ 

Авраамъ Мелешко Девятковскій былъ маршаломъ Слонимскаго повѣта (около 1600 г.), 

Юрій—хоружимъ Слонимскимъ, Кондратъ Васильевичъ Мелешко—судьеюГороденскимъ 

(1609 г.), Иванъ—каштеляномъ Берестейскимъ (1611). Упоминается еще Ѳеодоръ 

Олехновичъ и Артимъ Мелешки Девятковскіе(1577г.), также Станиславъ (1631 г.) и 

*) № 62. 

*•) № 64, 65, 66, 68. № а. ка. 20137, л. 238. 
***) Архивъ Ю.-З. Рос. Часть I, томъ VI, стр. 446. 
****) Т. XVIII, XX, XXI и XXII Актовъ Вилен. Ком. 
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сестра епископа Марина Мвлешковна, по первому мужу Издебская (1645 г.), по вто¬ 

рому Оржеховская (1651 г.). Въ какомъ семейномъ отношеніи находился епископъ 

Холмскій къ другимъ Мелет камъ, пока намъ неизвѣстно. 

По рукописи Кишки, митрополитъ Рутскій будтобы обѣщалъ въ 1625 г. Жи- 

дичинскому архимандриту Никодиму Шибинскому возвести его въ сапъ Холмскаго 

епископа, если онъ съ своей стороны устроитъ дѣло съ Ѳеодоромъ Мелешко, полу¬ 

чившимъ уже грамоту на епископію, и послѣдній откажется отъ Холмской каѳедры 

въ его—Шибинскаго—пользу. Иначе, т.е. не такими дружескими, представлены от¬ 

ношенія Рутскаго къ Шибинскому въ Холмскихъ и Луцкихъ судебныхъ актахъ. По 

Холмскимъ актамъ отъ 11 сентября 1625 г. (переведеннымъ въ Луцкія книги въ 

1626 г.), митрополитъ жаловался на архимандрита за самовольное пользованіе дохо¬ 

дами архимандріи, не смотря на данное имъ при посвященіи епископу Морохов- 

скому клятвенное обязательство объ управленіи монастырскими имѣніями. Мелепіко 

же былъ назначенъ епископомъ Холмскимъ только 28 тогоже мѣсяца, т. е. въ 17 

дней послѣ записанной въ Холмскую книгу жалобы на Шибинскаго. Отношенія 

Рутскаго къ Шибинскому не улучшились и послѣ назначенія Мелешки епископомъ. 

Изъ актовъ Луцкаго суда узнаемъ, что Никодимъ Шибинскій былъ 24 октября 

тогоже года низложенъ митрополитомъ и его судомъ; до назначенія же на его мѣ¬ 

сто новаго архимандрита король, письмомъ отъ 8 іюня 1626 г., поручаетъ епископу 

Луцкому Ереміи Почаповскому взять Жидичинскій монастырь въ свое владѣніе. 

Кромѣ того, митрополитъ возобновилъ 9 іюня тогоже года искъ къ Шибинскому о 

полномъ присвоеніи имъ себѣ доходовъ архимандріи*). По всѣмъ этимъ фактамъ 
сообщеніе Кишки лишено основанія. 

Въ реляціи своей Риму Суша говоритъ, что Ѳеодоръ Мелешко (или Мелеш- 

ковичъ) скончался въ самый день своего посвященія въ епископы 1626 года. По 

Холм, актамъ, Ѳеодоръ жилъ еще 11 іюля. Въ актахъ его называютъ просто епи¬ 

скопомъ Холмскимъ и Белзскимъ, но одинъ разъ, въ актѣ 17 іюня 1626 г., онъ 
названъ „нареченнымъ"—пошіпаіиз—Холмской епископіи. 

Послѣ 11 іюля 1626 г. о епископѣ Ѳеодорѣ ничего не упоминается, изъ акта 

же отъ 22 декабря тогоже года узнаемъ, что временно управляющимъ вакантною 
Аолмскою епископіею былъ тогда митрополитъ Рутскій. 

Шрл ^*рв1-7П*Цй ГрОД' а,КН' № 2137’ л- 562* 10"; Л- гр. а. кн. * 2138 л 349- Акты Юго-Зап. Россіи I VI стр. 563, 565, 578. ’ л' Акта 

* 
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4) Администраторъ Холмской епархіи митрополитъ Іосифъ Нелл минъ Рутеній 
1626-1630. 

Первый актъ, гдѣ упоминается митрополитъ Рутеній временно управлявшимъ 

Холмской епархіей, записанъ въ Холмскую судебную книгу подъ 22 декабря 1626 

і. По настоянію его, читаемъ тамъ, возный прибылъ въ имѣніе владѣльца села 

Корманова Самуила Конецпольскаго и арестовалъ тамъ бѣглаго крестьянина изъ 
Бусна Самуила Лачика вмѣстѣ съ женой и дѣтьми * **)). 

Бремя Рутскаго ничѣмъ не отличается отъ времени Пакосты въ Холмской 

епархіи. Какъ Пакоста. такъ и уполномоченные Рутскаго вели процессы съ раз¬ 

ными лицами но владѣнію имѣніями и изъ-за религіозныхъ вопросовъ; духовенство 

равно какъ и прочее населеніе страдало отъ вымогательствъ и насилія. 

Управленіе селами Бѣлополемъ и Бусномъ находилось тогда въ рукахъ из¬ 

вѣстнаго намъ Андрея Петровича. Другое имѣніе Покрова было въ арендѣ у Яко¬ 

ва Ясенскаго съ 1625 года. Онъ же держалъ въ арендѣ Владичино или Завалье 

въ Холмѣ, что видно изъ жалобы его на управляющаго Андрея Петровича, отъ 

23 декабря 1628 г., который, напавъ на домъ Луки Сокола, нанесъ побои быв¬ 

шем! тамъ по дѣлу Ясенскому. Съ своей стороны Петровичъ позвалъ Ясенскаго 

и Холмскаго бурграфа Николая Моравскаго на судъ Варшавскаго сейма за нане¬ 

сеніе ему побоевъ въ то время, когда онъ, Петровичъ, 18 сентября прибылъ изъ 

Ъѣлополя въ г. Холмъ съ цѣлью уплаты сборщику т. наз. контрибуціи (налога) за 

имѣнія Холмскихъ русскихъ владыкъ *>:) и исполненія нѣкоторыхъ порученій своего 

*) № 69. 

**) Контрибуція была рѣшена сеймомъ въ 1628 г. и уплачена съвладычнихъ имѣ¬ 
ніи. (См. Имѣнія Холм. рус. каѳедры). 

Кромѣ налоговъ на русское духовенство за пользованіе церковными угодьями, уста¬ 
новлена и въ 1628 г. особая подать но 1 зол. отъ церквей, которая впослѣдствіи увеличи¬ 
лась до 2 и болѣе зол. Въ Холмской книгѣ за 1629 годъ находимъ списокъ церквей, за 
которыя уплачена контрибуція. Эти церкви были въ мѣстностяхъ: Скербешовъ м., ІІоболо- 
внчи, Савинъ м., Павловъ м„ Буено, Спасскій монастырь, Холмъ г. (3 церкви). Руда 
верхняя, Любомль м. (2 ц.), Головно, Вишневъ, Полапы, Любохинье, Коспѣща, Олеско 
Шацко, Свѣтяжъ, Ратно м. (3 ц ), Вѣтлн ;2 ц.), Радославъ, Поветье, Щодрогоіцъ, Само- 
ровнчи, Кортилесы, Залѣсье, Туръ, Крнмно, Дубечно. Глуски, Датытъ, Грубешовъ (2 ц.), 
Иутновнчи, Модрннъ, Ярославецъ, Черничинъ. Роща, Ростока, Уханье с.. Сѣдлнще, Бра- 
ново, Стольно, Чульчичи, Красное, Терновъ и Воля Терновская, Колаче, Свѣрщовъ и Воля 
Свѣрщовская. Цыцовъ, Глубокое, Стренчинъ, Новыйставъ (3 ц.), Сычннъ, Куликъ, Веско, 
Могильница, Хоенецъ, Ждапы, Депультичи русскіе, Войславнчи (2 ц.), Плавапичн, Поле- 
меіп», Хрипска и Воля Хрипская, Островье, Орховъ м., Тератинъ м., Степанкошічн,’ Коло- 
коловичи, Упрундовичи (2 ц.), Млодатичн, Снятнчн, Дубъ. Стрнжовецъ, Машовъ, Городна, 
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господина, митрополита Рутскаго. Дѣло кончилось примиреніемъ и уплатою 200зол. 

вознагражденія. 

Дѣла о захватѣ имѣній Холмской каѳедры, начатыя Пакостою, продолжались 

и во время администраціи митр. Рутскаго съ 1627—1630 г. 

Вѣрный своей миссіи, управляющій Холмскою епархіею митрополитъ Рутскій 

занимался и тутъ пропагандою ненавистной русскому народу уніи. Уже 25 фе¬ 

враля 1627 г. встрѣчаемся въ актахъ съ позвомъ въ Люблинскій трибуналъ по 

жалобѣ Евдокіи Збаражской. княгини Воронецкой, вдовы Николая Шашкевича, на 

митр. Рутскаго за нарушеніе религіознаго мира, предписаннаго конституціей 1609 

г. подъ опасеніемъ уплаты пени въ 10000 зол. Уніатскій митрополитъ, какъ видно, 

сталъ притѣснять православныхъ, нежелавшихъ соединенія съ Римомъ. Евдокія 

Воронецкая жаловалась также на Марусю Красносельскую и мужа ея Богдана за 

врученіе ей обиднаго позва отъ уніатскаго митрополита *). Излишне говорить о 

томъ, что подобныя жалобы, хотя и законныя, не приводили ни къ чему и ско¬ 

рѣе поощряли усердіе римско-польскихъ дѣятелей. Для насъ однако жалобы поучи¬ 

тельны въ томъ смыслѣ, что мы узнаемъ изъ нихъ о вопіющихъ насиліяхъ, какимъ 

подвергались предки-страдальцы за православную вѣру. И дѣйствительно, на осно¬ 

ваніи подобныхъ многочисленныхъ процессуальныхъ документовъ мы можемъ пока- 

зать, какими средствами водворялась на Руси такъ названная „святая унія“, кото¬ 

рая. однако, не была окончательною цѣлью, а лишь средствомъ къ полному окато- 

личенію православныхъ. 

Если жалобы православныхъ на угнетенія ихъ вѣры не удостаивались внима¬ 

нія въ старой Польшѣ, то нс оставлялись безъ послѣдствій иски притѣснителей 

православія. Интересна въ этомъ отношеніи жалоба, поданная отъ имени уніатскаго 

митрополита 10 ноября 1627 г. въ Белзскій городскій судъ н предъявленная игу¬ 

меномъ Новогородскаго монастыря Сильвестромъ Котлубаемъ для записи въ Холм- 

скія актовыя книги 10 апрѣля 1628 г. на Велзскихъ мѣщанъ, которые, не желая 

Подгородна, Мацѣевъ м., Новоселки. Превалье м., Глуша, Воля Щнтннская, Чорнцы, 
Крыловъ м. Списокъ начинается съ имѣній лат. епископіи, затѣмъ слѣдуютъ Холм- 
ская русская епнекопія (ѵЫісаіив СЬеІівепзіз), староства: Холмское, Любомльское, Ратен- 
ское, Грубешовское: наконецъ королевскія, шіебаискія и шляхетскія имѣнія. Красно- 
ставскаго уѣзда или повѣта пѣтъ въ спискѣ за 1628 г., зато находимъ его уже въ спи¬ 
скѣ за 1650 и др. годы, гдѣ отмѣчены отдѣльно плебанскія и войтовскія села. Въ 1628 
г. Холмскіе священники: Успенскій—Андрей, Никольскій—Григорій и Рождественскій- 
Ермолай уплатили по 1 зол.—№ а. к. 20137, л. 595. 

*) 71, 72, 73. 
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быть уніатами, призвали къ себѣ православнаго епископа Паисія для рукоположе¬ 

нія имъ священниковъ и составленія церковнаго синода. Въ интересномъ протестъ 

митрополита указывается на то, что жители королевскаго города Белая: Петръ, 

Карпъ Ваховичъ, Иванъ и Семенъ Коцапы, сапожникъ Ярошъ, Мартинъ Гладко- 

вичъ, скорнякъ Евнинъ, шорникъ Кузьма, лавочникъ Кость и золотыхъ дѣлъ ма¬ 

стеръ Николай захватили церковь, избрали себѣ поповъ, которыхъ рукополагалъ 

въ іюнѣ мѣсяцѣ 1626 года приглашенный ими нѣкій чернецъ Паисій, посвя¬ 

щенный во владыки подозрительнымъ лицомъ, назвавшимъ себя Іерусалим¬ 

скимъ патріархомъ; что этотъ Паисій созвалъ синодъ, засѣданія котораго про¬ 

исходили сначала въ Велзѣ, потомъ въ Городыскомъ монастырѣ, которымъ завла¬ 

дѣли православные вопреки королевской волѣ, и проч.*). 

Болѣе жалобъ, подобныхъ двумъ послѣднимъ, во время Рутскаго въ книгахъ 

Холмскаго суда не встрѣчается, но часто встрѣчающіяся жалобы отдѣлі.ныхъ свя¬ 

щенниковъ на жителей,*и обратно, доказываютъ, что миръ и тишина не царили 

тогда въ Холмской епархіи. Такъ 19 іюля 1627 г. записана жалоба Виленскаго 

іеромонаха Филарета Завады на горнчаря Ивана Лелюха за нанесеніе ему ранъ но- 

жемъ. 17 іюля 1628 г. Ѳома Червинскій жаловался на священника Успенской цер¬ 

кви Андрея за нанесенные ему въ домѣ мѣщанки Ржепулиховой побои; 24 тогоже 

мѣсяца Григорій Мошковичъ—на монастырскаго пономаря за побои; 14 августа: 

про-игуменъ Луцкаго монастыря обруганъ и раненъ въ своей обители шляхтичемъ 

Ѳомой Наперковскимъ; 18 октября: священникъ Пскосевичъ оскорбленъ Ѳомой Еме- 

литой; тогдаже читаемъ о томъ, что войтъ Яцко Багаликъ изъ Раевищъ раненъ мѣст¬ 

нымъ священникомъ Ермолой; 28 ноября: Любомльскій священникъ Григорій Ми- 

халовскій оскорбленъ и раненъ Львомъ Козляковскимъ. слугой Мар тина Подгороден- 

скаго, въ то время, когда священникъ прибылъ въ с. Береще для совершенія 

таинства св. крещенія **). Тогдаже еврей Авраамъ Савинскій изъ Холма жаловался 

на Захарію Острожика, ректора школы монастыря и на его брата Ѳеодора, слугу 

митрополита Рутскаго за нападеніе вечеромъ 23 ноября на его домъ, выбитіе 

оконъ въ его избѣ и т. д.; священникъ Рождественской церкви Ермолай жало¬ 

вался 24 іюля 1629 г. на Пинкасова внука Израиля, который ранилъ священника, 

когда тотъ принялся защищать своего сына отъ нападеній на него еврейскихъ 
дѣтей (я6ахуровъ“) ***). 

*) № 75. 

**) Л! к. кн. 20180, л. 765; № а. кн. 20137, л. 225, 239, 263, 351.—№ 77. 
***) № а. К. 20137, л. 402, 728. 
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Въ 1630 г., наконецъ, записаны въ книги двѣ болѣе важныя жалобы: одна 

(отъ 2 марта) священника Холмской Никольской церкви Григорія на Холмскаго 

бурмистра Ивана Мицевича за нанесеніе ему побоевъ, пощечинъ, вырываніе во¬ 

лосъ изъ бороды и проч.; другая—священника Ермолая и Холмскаго гражданина 

Романа Жабировича, завѣдывавшаго русской богадѣльней, на Якова Хоинскаго 

за нанесенную имъ обиду въ присутствіи разныхъ лицъ*). 

Вѣроятно вслѣдствіе ходатайства митрополита, король издалъ 12 августа 

1628 г. (записанную въ Холм, акты 19 сентября) грамоту, которой повелѣвается 

сборщикамъ податей считать перешедшее въ унію духовенство наравнѣ съ римско- 

католическимъ духовенствомъ. Несмотря однако на королевскую грамоту, помощ¬ 

никъ сборщика налоговъ (зиЬсоІІесІпг) Андрей Сосновскій вовсе не дѣлалъ разницы 

между уніатами и православными, какъ это видно изъ жалобъ священника—уніата 

Григорія изъ Войславичъ и войта—уніата Петра изъ Снятича**). Впослѣдствіи съ 

уніатами еще менѣе церемонились, чѣмъ раньше съ православными. 1 

Въ управленіе митрополита Рутскаго въ первый разъ находимъ данныя о 

судьбахъ Язвинскаго монастыря. 31 августа 1627 года Холмскимъ священникомъ 

Андреемъ Василейковичемъ предъявлена суду для записи отъ имени митрополита 

Рутскаго подтвердительная королевская грамота, данная въ Краковѣ 11 декабря 

1549 г. приходскому священнику м. Добротвора Каменецкаго повѣта (нынѣ въ 

австрійской Галиціи) Ѳеодору и его наслѣдникамъ на владѣніе Язвинскимъ 

монастыремъ. Затѣмъ монахъ-игуменъ Прохоръ Куркевичъ предъявилъ въ началѣ 

мая мѣсяца 1629 г. грамоту (немного испорченную татарами) Каменецкаго старосты 

Станислава Жолковскаго отъ 27 іюля 1604 г., въ которой бурмистръ, радные и 

мѣщане м. Добротвора извѣщаются, что о. Прохоръ представилъ ему мировую 

сдѣлку, заключенную, въ присутствіи Каменецкаго подстаросты Ивана Копы- 

стинскаго, съ сыновьями бывшаго священнника Язвинскаго монастыря — Ва- 

сильемъ, Стахомъ и Яакомъ Матвѣевичами о нравѣ своемъ на Язвинскій мона¬ 

стырь, предоставленномъ имъ бывшими польскими королями. Такъ какъ наслѣдники 

о. Матвѣя были неспособны совершать богослуженія и управлять монастыремъ, то 

рѣшились по договору уступить свои права о. Прохору, который принялся отстраи¬ 

вать опустошенный монастырь и насаждать въ немъ благочестіе. Жолковскій 

запрещаетъ затѣмъ Добротворскимъ жителямъ, подъ угрозою пени въ 100 гривенъ, 

*) ММ 79, 80. 
*•) М 76.—М а. кн. 20136, л. 866. 
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чинить безпокойства или притѣсненія о. Прохору во владѣніи Язвинскимъ Св.- 

Гроицкимъ монастыремъ *). Несмотря на это, о. Прохору пришлось жаловаться (11 

августа 1(538 г.) на чиновниковъ и мѣщанъ „схизматиковъ" за причиненную ему 
обиду словомъ и дѣйствіемъ**). 

Паралельно съ пропагандою уніи, поощрялось въ то время умноженіе муж¬ 

скихъ и женскихъ римско-кат. монастырей разныхъ названій, которые старались 

вездѣ пріобрѣтать земельные участки и заводили безконечные по этому поводу 

процессы въ судахъ. Такъ Брестскія монахини спорили (позывъ 25 февраля 1627 г.) 

съ Мышковскимъ и гр. Владиславомъ Остророгомъ о недопущеніи ихъ въ участки 

древняго имѣнія Угровецкихъ с. Собибора. Монахини ссылаются при этомъ на 

привилегію короля Владислава Ягеллы, данную во Львовѣ 15 августа 1414 г. въ 
пользу Олехна Сандимовича (Угровецкаго). 

По поводу моровой язвы въ гор. Холмѣ и Холмской области судебные акты 

были закрыты съ 20 іюля 1630 до января мѣсяца 1631 г. и Холмскимъ владыкой 

былъ тогда на дѣлѣ самый рьяный гонитель православія извѣстный въ исторіи 
Меѳодій Терлецкій. 

5) Епископъ Меѳодій Терлецкій 1630—1649. 

Іеромонахъ Меѳодій Терлецкій, какъ извѣстно, былъ по смерти Пакосты назна¬ 

ченъ повѣреннымъ митрополита Рутскаго также по управленію Холмской епар¬ 

хіей и по порученію короля совершилъ (въ 1625 г.) вводъ Мелешки въ имѣнія 

Холмской каѳедры. 9 іюня 1626 г. Меѳодій выступилъ отъ имени митрополита 
противъ архимандрита Николая Шибинскаго. 

Терлецкій пользовался такимъ образомъ полнымъ довѣріемъ короля и уніат¬ 

скаго митрополита и рано предназначался ими къ замѣщенію Холмской каѳедры. 

И онъ непремѣнно замѣстилъ бы Пакосту, еслибы не имѣли видовъ на его 

миссіонерскую дѣятельность въ пользу уніи между Русскими, Румынами и др. пра¬ 

вославными жителями въ краяхъ нынѣшней Австро-Венгріи. Поэтому пока былъ 

назначенъ епископомъ Холмскимъ Ѳеодоръ Мелешко въ надеждѣ, что дряхлый ста- 

*) 74, 78. Извиненій монастырь считался православнымъ до 1682 г. (Х.-Варш. 
Еп. Вѣд. 1883 г., 69), затѣмъ перешелъ въ руки монахинь, которыхъ, вѣроятно послѣ 
уничтоженія монастыря, перевели въ Словнтскій монастырь, получавшій доходы отъ 
Язвинскаго монастыря фундушевой суммы 24000 зол. (Коссакъ: Актъ Словнтскаго жен¬ 
скаго монастыря, 210). 

**) №№ 175, 176. 
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рикъ уступитъ каѳедру въ непродолжительное время Меѳодію. Мелет ко дѣйстви¬ 

тельно жилъ недолго послѣ своего назначенія, даже, можетъ бытъ, слишкомъ коротко 

по расчетамъ покровителей Терлецкаго, который долженъ былъ еще продолжать 

свое миссіонерское дѣло *). Тогда временное управленіе епархіей взялъ въ свои 

руки самъ митрополитъ и продолжалъ оное даже послѣ королевскаго назначенія 

епископомъ Холмскимъ Меѳодія (что послѣдовало 4 февраля 1628 г.) до 1630 г. 

Юліанъ Бартошевичъ съ своей точки зрѣнія высоко ставитъ добродѣтели Ме¬ 

ѳодія Терлецкаго. Кромѣ восхваляемаго имъ усердія Меѳодія въ распространеніи уніи 

между Славянами на Югѣ и послѣ въХолмской епархіи, упомянутый біографъ вели¬ 

чаетъ его смиреніе, кротость, доступность, снисхожденіе къ всѣмъ, высокое апо¬ 

стольское достоинство и строгую монашескую жизнь (никогда не ѣлъ мяса). Тер- 

лецкій—говоритъ онъ—примѣръ для славянскихъ епископовъ. 

Бартошевичъ не скрываетъ однако, что у Терлецкаго были злѣйшіе враги по 

разнымъ поводамъ. Бо время объѣздовъ епархіи Меѳодій встрѣчалъ большія не¬ 

пріятности со стороны православнаго населенія (хотѣло его убить); шляхта жало¬ 

валась на него въ сеймахъ и сеймикахъ (1639), король приговорилъ его къ безче- 

стію и изгнанію (въавгустѣ 1645 г.), но „кроткій епископъ" не подчинился ни волѣ 

короля, ни постановленіямъ королевскихъ коммиссаровъ. Тѣмъ менѣе считалъ онъ 

нужнымъ подчиняться мѣстнымъ римскимъ іерархамъ и буйной шляхтѣ, (Тер- 

лецкій самъ былъ шляхтичемъ), положеніе которыхъ не считалъ выше своего. 

Мало того, по Холмскимъ актамъ онъ затѣвалъ со всѣми, безъ разбора, граждан¬ 

скіе и другіе процессы, не всегда имѣя къ тому законное основаніе. Вслѣдствіе 

этого являлись въ Ход иски хъ и Луцкихъ актахъ жалобы на него и записи, крайне 

оскорбляющія честь его, а выше упомянутыя сферы, т. е. латинское духовенство 

и шляхта, старались внушить ему покорность и низвести его до соціальнаго поло¬ 

женія прежнихъ православныхъ владыкъ. Для православныхъ Холмско-Белзской 

епархіи онъ былъ настоящимъ бичемъ и, еслибы не скрылся въ 1648 г. отъ 
казаковъ, послѣдніе непремѣнно убили бы его. 

*) Митрополитъ Рутеній по смерти Мелешки въ 1626 г назначилъ, правда, Меѳодія 
Терлецкаго епископомъ Холмскимъ, чѣмъ нарушилъ права римскаго престола. Объ этомъ 
папа писаль польскому королю 7 ноября того же 1626 г. (ТЬеіпег. Ш, 380). Въ рукописи же 
своей (стр. 690) Кишка говоритъ, что нунцій заявилъ въ 1626 г. митрополиту о полу¬ 
ченной Меѳодіемъ привилегіи на Холмскую епископію и требовалъ часть епископскихъ до¬ 
ходовъ на нужды семинаріи. Виленскій лат. епископъ Евстафій Воловичъ съ своей сто¬ 
роны прочилъ въ уніатскіе Холмскіе епископы нѣкоего Жидинскаго. 
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Разсказъ Ьартошевича о скромности, кротости и проч. можнобы скорѣе 

принять за иронію, такъ какъ МеѳодійТерлецкій вовсе не имѣлъ такихъ качествъ. 

За то біографъ правъ, говоря объ усиліяхъ его распространить и упрочить унію, 

къ чему онъ, кромѣ жестокаго гопепія православныхъ, дѣйствительно принималъ 

соотвѣтствующія мѣры. Въ г. Холмѣ онъ основалъ уніатскую гимназію и поручилъ вос¬ 

питаніе молодежи такому же. какъ и самъ, рьяному уніату Якову Сушѣ (1639), 

съ которымъ прибыло изъ Литвы еще нѣсколько монаховъ. Меѳодій возобно¬ 

вилъ соборную церковь, построилъ новый епископскій домъ и передѣлалъ старый 

въ уніатскій монастырь, устроивъ въ немъ школу; наконецъ составилъ комиссію 

для разсмотрѣнія разсказовъ о чудесахъ ХолмскоЙ Богородичной иконы (1646 г.). 

Замѣчательна была борьба его по дѣлу о десятинѣ, взимаемой съ русскихъ полей 

Холмскими канониками, по поводу которой отправлялся въ Римъ (1643). Въ дѣ¬ 

лахъ его принималъ немалое участіе упомянутый нами Суша, но оба они встрѣ¬ 

чали препятствіе со стороны недовольныхъ уніей латинскихъ патеровъ и шляхты, 

желавшихъ безусловнаго перехода православныхъ въ латинство. 

О происхожденіи Меоодія Терлецкаго намъ мало извѣстно. Можно допу¬ 

стить, что Меѳодій былъ сыномъ войскаго Ѳеодора изъ Терла Терлецкаго, упо¬ 

минаемаго въ Холмскомь актѣ 1596 г., и родился въ ХолмскоЙ странѣ. Терлец- 

кихъ, занимавшихъ видное положеніе, было много въ XVI и XVII стол. Двое 

Терлецкихъ были владыками Перемышльскими: Лаврентій (1523—1549) и Анто¬ 

ній (1662-1669); одинъ-Кириллъ-владыкой Луцкимъ(1585-1596). Аѳанасій- 

архіепископомъ Полоцкимъ (1538-1592), Венедиктъ-архимандритомъ Виленскаго 

Троицкаго монастыря (1661). Григорій Терлецкій былъ подстоліемъ (1608), Ан¬ 

дрей-подстаростою Пинскимъ (1630). Въ наше время извѣстенъ былъ Владиміръ 

(въ мірѣ Ипполитъ) Терлецкій, мечтавшій о соединеніи церквей православной и 

римской, наконецъ принявшій православіе своихъ предковъ; умеръ архимандри¬ 
томъ въ Одессѣ 1 января 1889 г. 

Іерлецкіе всѣ П|юисходятъ изъ Терм. Терло—село подкарпатское въ нынѣшней 

1 алиціи или Червоной Руси (въ Самборскомъ округѣ), гдѣ половина населенія со¬ 

стоитъ изъ мелкой русской шляхты, часть которой носитъ фамилію „Терлецкихъ* 

съ разными прозвищами. Есть Терлецкіе — Яневичи, Петриловичи, Осиповичи, 

Олехновичи, смотря потому, какъ назывался прадѣдъ той или другой вѣтви: Иванъ, 

Петръ, Осипъ или Олехно. Кромѣ Терлецкихъ. есть тамъ еще шляхта: Нанов- 

скіе, Каминскіе, Яворскіе, Рогозинскіе *). Терло находится въ Перемышльской 

,) См. „Наук. Сб. Гал. русс. Мат." 1866 г. стр. 325. (Ст. В. Олощанскаго: Лавровъ 
иокр.). Оттуда произошли также ІНептицкіе; одна часть села названа „ІНептнчіша*. 
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епархіи; здѣсь впервые Терлецкіе и выдвинулись на степень владыкъ Перемышль- 

скихъ; когда же Галиція оказалась тѣсною для удовлетворенія честолюбія 1 ер- 

лецкихъ. то нѣкоторые изъ нихъ переселились на Волынь и Литву (въ Пинскую 

страну), гдѣ стали добиваться высшаго положенія въ церковной и гражданской 

іерархіи, не брезгая и вообще земными благами. 

Изъ Холмскихъ актовъ 1634 года узнаемъ о единоутробномъ братѣ Меѳодія 

Терлецкаго, Василіѣ Павловичѣ Ордѣ. Затѣмъ 2 января 1636 г. находимъ жалобу 

дворянина Ивана Александровича Терлецкаго отъ себя и отъ имени епископа 

Меѳодія на ротмистра Юрія Будзпшевскаго, поручика Хлебовскаго, хоружаго 

Росновскаго и на весь военный отрядъ за нападеніе 27 декабря 1635 г. на По* 

крову и убійство Василія Терлецкаго — двоюроднаго брата Ивана и племянника 

Меѳодія*). Послѣдній, какъ видно, окружилъ себя многочисленными родственни¬ 

ками, которые жили при немъ въ Холмѣ, сопровождали его въ поѣздкахъ въ 
Люблинъ, Варшаву и др. мѣста, управляли имѣніями и проч. Сыновья ихъ воспи¬ 

тывались въ новоучрежденномъ имъ учебномъ заведеніи. Между учениками Хо.ім- 

ской гимназіи находимъ Терлецкихъ: Адама (1641) и Ивана (1642). И дѣйстви¬ 

тельно, Меѳодій Терлецкій нуждался въ Холмѣ въ своихъ близкихъ родственни¬ 

кахъ, на которыхъ моп. полагаться и чувствовать себя отчасти обезпеченнымъ 

въ враждебной средѣ. 

По разсказамъ Я. Суши и Л. Кишки, воспроизведеннымъ въ статьи А. Де- 

трушевича, Меѳодій Терлецкій, постриженный въ Бытенскомъ монастырѣ, состоялъ 

раньше подручнымъ писаремъ (ашапиепзіз) генеральнаго подскарбія вел. кн. Ли¬ 

товскаго Николая Тризны**) него личнымъ спутникомъ. Философскія науки онъ 

кончилъ въ Вѣнскомъ университетѣ, гдѣ получилъ степень доктора философіи. 

Нѣмецкій императоръ, видя его преданность дѣлу уніи, будтобы обѣщалъ ему учре¬ 

дить митрополію въ словенскихъ земляхъ, въ случаѣ завоеванія ихъ у турокъ, что 

однако тогда не сбылось. Меѳодію Терлецкому уже во время пребыванія въ Вѣні 

поручено заниматься дѣломъ миссіонерства въ южной части Венгріи. Съ оконча¬ 

ніемъ богословскаго курса онъ отправился въ Римъ, гдѣ былъ благосклонно при¬ 

нятъ папою Урбаномъ УШ и имъ поставленъ миссіонеромъ Руси съ особенными 

нравами, причемъ произнесены имъ были извѣстныя историческія слова: „О теі 

*) Въ латинскомъ текстѣ сказано: Шіазігит К—ті МеИшйіі, что значило бы пасынка, 

котораго не могло быть у Меѳодія Терлецкаго, а еслибы таковой и былъ, то не Терле» 
кимъ, а иначе назывался бы. 

**) К). Бартошевичъ говоритъ, что Меѳодій воспитывался въ домѣ Тризны. 
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ВаіЬорі*. Меѳодій получилъ папскую грамоту (Ьгеѵѳ) на миссіонерство, помѣ¬ 

ченную въ Римѣ 25 марта 1629 г. Возвращаясь домой, въ званіи папскаго пре¬ 

лата, Меѳодій получилъ еще отъ папы мощи святыхъ и шелковую епископскую 
верхнюю одежду бѣлаго цвѣта съ папскими гербами *). 

Сопоставляя данныя Холмскихъ актовъ съ сообщеніями упомянутыхъ нами 

историковъ, можемъ заключить, что Меѳодій слушалъ курсъ философіи въ Вѣнѣ 

до августа 1025 г.** ***)), былъ іеромонахомъ въ Холмѣ до конца іюня 1626 г., слу¬ 

шалъ богословскій курсъ въ Вѣнѣ и въ свободное отъ наукъ (каникулярное) время 

занимался путешествіями (сі>4 февраля 1628 года какъ нареченный епископъ) до 

конца 1629 г. •*); какъ рукоположенный епископъ Холмскій управлялъ епархіею 

Холмской внѣ г. Холма въ 1630 г., въ г. Холмѣ съ 1631—1649 г., т. е. до своей 
смерчи, которая послѣдовала 7 іюня 1649 г. 

Меѳодій Терлецкій вступилъ въ права Холмскаго владыки въ 1630 г., но въ 

Холмѣ не жилъ: тамъ свирѣпствовала тогда моровая язва. По этому же поводу 

были съ 20 іюля того года прекращены судебныя дѣйствія въ Холмѣ и Меѳодій 

пользовался Городельскими актовыми книгами, записи изъ которыхъ, по желанію 

епископа, переведены въ 1631 г. въ Холмскія книги, вновь открытыя 17 января. 

Первымъ документомъ занесенъ былъ въ книги королевскій универсалъ, данный 

14 декабря 1630 г. объ отсрочкѣ сейма по поводу моровой язвы. 

Изъ другого акта узнаемъ, что книги Холмскаго земскаго суда были, послѣ 

прекращеніи засѣданій въ 1630 г., переданы на храненіе въХолмскую каѳедраль¬ 

ную церковь. 21 января 1631 г. епископъ Холмско-Велзскій Меѳодій изъ Терла 

Терлецкій—читаемъ въ актѣ—занесъ протестъ на Холмскаго земскаго писаря Ан¬ 

дрея Бродовскаго и коморниковъ за {то, что они днемъ раньше обвинили епископа, 

будтобы онъ отказался выдать имъ земскія книги, хранящіяся въ Холмской каѳе¬ 

дральной церкви. Епископъ увѣряетъ, что онъ не думалъ обижать Холмскихъ 

обывателей и съ неуваженіемъ относиться къ ихъ правамъ и вольностямъ, а на¬ 

противъ, наблюдая за цѣлостью шляхетскихъ вольностей, онъ желалъ, чтобы 

публичные акты были изъ церкви выданы коморникамъ такимъ же оффиціальнымъ 

образомъ, какъ они были переданы для храненія. Епископъ незнакомымъ ему ко¬ 

морникамъ, и вечеромъ, актовъ не выдавалъ; но когда узналъ о званіи и власти 

*) Рукопись Л. Кишки, стр. 458. 
**) Въ 1624 г. МеѳодіИ просилъ папу побудить короля польскаго къ преслѣдованію 

убійцъ Іосафата Кунцевича. 
***) Въ Римъ отправился въ мартѣ 1629 г. , 
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коморниковъ, онъ былъ готовъ поручить своимъ людямъ (Андреевскому Миха.іику 

и др.) выдачу актовъ*). 

Уже первый этотъ шагъ дѣятельности новаго епископа въ Холмѣ обнаружилъ 
его придирчивый нравъ. 

24 января 1031 г. записана въ Хо.шскіе акты предъявленная дворяниномъ 

Климентомъ Корташевичеыъ грамота короля, данная въ Варшавѣ 4 февраля 1628 г. 

на имя уніатскаго митрополита I. Рутскаго, гдѣ послѣдній извѣщается объ избра¬ 

ніи Меѳодія Терлецкаго епископомъ Холмскимъ намѣсто покойнаго Мелешковича 

(Мелешки). Затѣмъ занесенъ актъ отъ 2 сентября 1630 г. (выпись изъ Городель- 

скихъ книгъ) о совершенномъ 31 августа тогоже года вводѣ епископа Меѳодія 

Терлецкаго въ управленіе Холмской епархіей и каѳедральными имѣніями, кото¬ 

рыми до той поры завѣдывалъ митрополитъ Іосифъ Веляминъ Рутскій. Вводъ 

епископа совершилъ въ Бѣлополѣ возный Иванъ Банютъ изъ Шаржина съ двумя 

понятыми дворянами Иваномъ Бѣльскимъ и Александромъ Славутой; отъ имени 

митрополита былъ при этомъ извѣстный Андрей Петровичъ, который передалъ 

Меѳодію 'іерлецкому какъ грамоту митрополита, такъ и управленіе имѣніями**). 

Получивъ имѣнія и права епископа Холмскаго, Меѳодій началъ свою дѣятель¬ 

ность съ позва въ судъ Остророговъ изъ-за владѣнія ими с. Бутиномъ ***). Засимъ 

позвалъ Серннгь изъ-за владѣнія с. Стрыжовымъ, Замойскаго—по дѣлу о Жуковѣ. 

Липскихъ—о Невѣрковѣ и Перемиволкахъ. Процессы епископа съ упомянутыми 

владѣльцами бывшихъ епископскихъ имѣній и Серныхъ съ Свѣнцицкими продол¬ 
жались до 1647 г. ****). 

Кромѣ вопросовъ, касающихся управленія каѳедральными имѣніями, о чемъ 

отдѣльно говорится, записаны за все время дѣятельности епископа Меѳодія не¬ 

многія долговыя обязательства. Въ случаѣ нужды онъ не прибѣгалъ къ займамъ, 

а находилъ доходные источники, неизвѣстные его предшественникамъ, вслѣдствіе 
чего возникали процессы. Такъ, наприм., Пултовекій деканъ Александръ Глем- 

) М 81. Нѣкоторые изъ частныхъ лицъ, какъ Стрыйковскій и др., отдавали свои 
вещи иа храненіе на время моровой язвы въ лат. церкви плебанамъ, отъ которыхъ послѣ 
получали ихъ назадъ подъ росписку,—Епископъ Меѳодій возвратилъ въ 1632 г. движн- 
мости покойнаго ландвойта Холмскаго Іоанна Гѳршля 

**) №№ 82, 84. 

■Р № 83- розовъ выданъ 20 ноября, записанъ въ Городельскіе акты 4 декабря 1630 г., 
переведенъ въ Холм, книги 24 ноября 1631 г. р ‘ 

*'**) См. „Имѣнія Холм, каѳедры обр. гр.“. 
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боцкій жаловался 2 августа 1633 г. на епископа Терлецкаго за взиманіе пош¬ 

лины (мыта) со 100 воловъ, перегнанныхъ черезъ Холмскія поля; подобную же 

жалобу подалъ въ судъ на епископа 22 августа 1641 г. шляхтичъ Рафаилъ Пши- 

емск.й, у котораго было 113 головъ скота. Долговую запись Меѳодія встрѣтили 

мы лишь одну подъ 8 августа 1633 г.; она была выдана городскому писарю 

Матвѣю Христофоровичу Щигельскому на 1300 зол. и, кромѣ епископа, подпи¬ 

сана также Холмскими капитульными священниками: Василейковичемъ, Вавры- 

шевичемъ и Сидоровичемъ. Судя по подписямъ послѣднихъ, деньги бы іи заняты 

на нужды каѳедры, и уже 24 октября того же года были возвращены заимо¬ 

давцу. Побывавъ во время сейма въ Варшавѣ, 13 октября 1641 г. епископъ очу¬ 

тился почти безъ средствъ; тогда онъ занялъ деньги у Люблинскаго еврея Ицка 

Іовеловича, заложивъ ему свое серебро. Вернувшись въ Холмъ, Меѳодій желалъ 

выкупить свои залогъ, но еврей, какъ видно и.гь жалобы 28 ноября, не согла¬ 

сился и дѣло кончилось лишь въ началѣ 1642 г. мировою. *) 

Изъ другихъ дѣлъ, отмѣченныхъ въ актахъ, упомнемъ о процессахъ Конец- 

польскаго и Годлевскаго, затѣмъ старость: Городельскаго—Станислава Зборов¬ 

скаго (1637), Холмскихъ-Еловицкаго и Кривчицкаго (1610—1647), Холмскихъ 

мѣщанъ (1639 — 1640), дв. Потоцкаго и Клопотовскаго (1642) и др. съ еписко¬ 

помъ Меѳодіемъ и его управляющими, обвиняемыми въ присвоеніи себѣ сосѣд¬ 

нихъ земельныхъ участковъ и причиненіи истцамъ значительныхъ убытковъ. Осо¬ 

бенно ожесточенная борьба велась между старостами и мѣщанами Холмскими съ 

одной стороны и епископомъ Терлецкимъ съ другой. На Терлецкаго и его свя¬ 

щенниковъ жаловались иногда также крестьяне по такому же поводу. Такъ, 

напр., 13 ноября 1634 г. слуга Станислава Бродшнскаго, Матвѣй Вэсе тьскій отъ 

имени Ольховецкаго крестьянина Илька Гарбач >ва обвинялъ епископа Меѳодія 

и священника Андрея Ваврышевича въ томъ, что послѣдній опустошилъ его ого¬ 

родъ „Ивашковскій“, находящійся на Холмскомъ предмѣстьи „За мельницей", и 

захватилъ крестьянскую лошадь. Па слѣдующій день свящ. Ваврышевичъ явился 

въ судъ съ доказательствами, что упомянутый огородъ завѣщанъ Иваномъ Кусымъ 
каѳедральной церкви на богоугодныя дѣла **). 

Не рѣдки были тогда также процессы о задержаніи и невыдачѣ бѣглыхъ 

крестьянъ ихъ законнымъ владѣльцамъ. Епископъ Терлецкій возобновилъ въ 

*) № а. к. 20139, л. 173; № а. к. 20145, л. 946, 998; №№ 95, 99; № а. кн. 20147, 
Л. 65. — 

**) № а. кн. 20142, л. 179, 198; № 186; № а. кн 20145, л. 553, 595; № а. кн. 20147, 
Л. 102, 129, 132, 185; № 20139, л. 755. 

х 



ЬХХІѴ 

1635 г. (30 апрѣля) процессъ, начатый еще митрополитомъ .Рутскимъ съ Саму¬ 

иломъ Коеецпольскимъ но дѣлу о задержаніи въ имѣніи Кармановѣ бѣглаго 

крестьянина Самуила Лучка изъ Бусна вмѣстѣ съ семействомъ и имуществомъ и 

уплатѣ убытковъ въ суммѣ 500 гривенъ. Съ другой стороны Христофоръ Потоц¬ 

кій жаловался 30 іюня 1644 г. на Меѳодія за невыдачу бѣглаго крестьянина 

Иванка Козла изъ Кривой Воли, который поселился въ Покровѣ. *) 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, епископъ былъ въ правѣ владѣть участками, кото¬ 

рые по преданію и документамъ принадлежали каѳедрѣ Холмской и были съ те¬ 

ченіемъ времени самовольно присоединены старостами и др. сосѣдними владѣльцами 

къ своимъ землямъ. Въ то время (какъ и въ послѣдствіи) отнятіе церковной земли 

у духовенства (русскаго) было въ Польшѣ нерѣдкимъ явленіемъ. Во время епи¬ 

скопа Мелешки и администраціи митр. Рутскаго совершались многія злоупотре¬ 

бленія, касавшіяся имѣній Холмской церкви. Даже ловкіе управляющіе іерар- 

ховь успѣли тогда, какъ увидимъ ниже, присвоить себѣ участки церковной земли. 

Въ другихъ же случаяхъ вражда шляхты и негодованіе Холмскихъ мѣщанъ на 

уніатскаго епископа не были безосновательны; Терлецкій заходилъ слишкомъ да¬ 

леко въ своей энергіи и по экономической части, хотя въ этомъ отношеніи 

оказывался иногда болѣе уступчивымъ, чѣмъ въ религіозныхъ вопросахъ. 

Устраивая свои экономическія дѣла, Меѳодій не могъ не обратить вниманія 

на поведеніе управляющихъ имѣніями каѳедры, которые долгое время вели хозяй¬ 

ство на свою руку и наживались за счетъ архіереевъ. Однимъ изъ такихъ упра¬ 

вляющихъ въ Бѣлополѣ и Буснѣ былъ извѣстный намъ уроженецъ Новогрод- | 

скаго повѣта Аддрей Васильевъ Петровичъ, который, пользуясь довѣріемъ преж- і 
нихъ своихъ господъ, вдругъ сталъ испытывать нерасположеніе къ себѣ новаго , 

владыки Холмскаго. Приглашенный въ Холмъ для доклада 20 іюля ЮЗЗ г., Пе¬ 

тровичъ былъ избитъ Меѳодіемъ на монастырскомъ дворѣ, вслѣдствіе чего (23) 

принесена имъ жалоба въ судъ на епископа. Нѣсколько дней спустя (27), тогъ- ! 

же Петровичъ жаловался на Меѳодія, что послѣдній, не обращая вниманія на 

его, управляющаго, заслуги, отнялъ у него участокъ „Андрусовщину", запись ' 

на которую дана еще епископомъ Мелешкой, послѣ подтверждена самымъ же 

Терлецкимъ (когда еще не былъ епископомъ) и митр. Рутскимъ, а также, что 

Меѳодій не хочетъ возвратить данныхъ имъ кому-то въ ссуду 1500 зол., а на¬ 

противъ, по возвращеніи епископа съ Краковскаго сейма, привелъ дважды жалоб- 

*) № а. кн. 20139, Л. 922 6: № а. кн. 20149, Л. 340. 
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іцика къ присягѣ невинно и послѣ уволилъ отъ должности, не возвращая долга*). 

24 октября того же года послѣдовало примиреніе Меѳодія съ Петровичемъ и 

послѣдній прекратилъ процессъ, получивъ въ аренду угодья Спасскаго монастыря. 

Но и тутъ не обошлось безъ недоразумѣній, затѣмъ послѣдовало новое примиреніе и 

заключеніе новой сдѣлки 22 января 1636 г., па основаніи которой предоставлено 

Петровичу жить въ имѣніи монастыря, однако уже не въ качествѣ управляющаго. 

Управленіе имѣніемъ поручено мѣстному священнику Аврааму, а Петровичъ сай¬ 

та іся лишь слугой для порученій епископа. Ненависть населенія къ уніатскому 

епископу перешла и на его слугъ, отличавшихся впрочемъ преступленіями. Когда- 

Петровичъ 26 сентября 1640 г. (жалоба 6 окт.) прибылъ въ Грубешовъ по дѣламъ 

и съ письмомъ отъ епископа Меѳодія, своего господина, къ подстаростѣ Михаилу 

Длотовскому и въ ожиданіи отвѣта гостилъ у мѣстнаго священника Корнилія. 

Грѵбешовскій мѣщанинъ Степанъ Краш ковичъ послалъ знакомаго сосѣда пригла¬ 

сить его къ себѣ для „дружескаго" разговора. Крашковичъ сначала принялъ 

Петровича очень ласково, но вскорѣ, перемѣнивъ тонъ, затѣялъ споръ и оскорбля іъ 
его словами, а наконецъ и дѣйствіемъ. 6 сентября 1642 г. тотъ же Петровичъ 

былъ обвиненъ вмѣстѣ съ другими слугами Меѳодія какъ соучастникъ въ убій¬ 

ствѣ Александра Ческаго. Послѣднее извѣстіе о Петровичѣ находимъ въ актѣ 

20 ноября 1615 г., по которому Холмскій войтъ доставилъ егскакъ преступника, 

присужденнаго на постоянное изгнаніе, и, вновь уличеннаго въ нанесеніи смертель¬ 

ныхъ ранъ одному человѣку, въ гродскій судъ съ просьбой посадить его въ тюрьму 

и осудить **).—Факты о Петровичѣ приведены нами въ доказательство того, какими 

людьми окружались рьяные пропагандисты уніи. И '1'ерлецкій, наглядно убѣдив¬ 

шійся въ недобросовѣстности Петровича, не могъ обойтись безъ него. 

Покончивъ съ частными, экономическими и финансовыми дѣлами епископа 
Меѳодія Терлецкаго, приступаемъ къ самой важной дѣятельности его, какъ риме 

скаго миссіонера на Руси. Для Терлецкаго наступило время, когда онъ долженъ 

былъ показать себя въ глазахъ Рима вождемъ уніи и оправдать его довѣріе. 

Уніи угрожали серьезныя затрудненія по смерти Сигизмунда Ш. Русскіе послы 

на избирательныхъ (элекціонныхъ) сеймахъ добились того, чтобы православнымъ 

предоставлено было право имѣть своего митрополита и четырехъ епископовъ— 

*) ТерлецкіП жалѣлъ неправильно уступленной „Андрусовщннн*. Присяга требова¬ 
лась епископомъ касательно претензіи Петровича и, можетъ быть, также по поводу „Ан- 
друсовщины“, запись на которую могла быть первоначально поддѣлана Петровичемъ. 

**) № 94, 98. № а. кн. 20145, л. 635; № а. к. 20147, л. 208; № а. к. 20149, л. 718. 
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Львовскаго, Перемышльскаго, Луцкаго и Мстиславскаго, обезпечена свобода 

православнаго вѣроисповѣданія и дано нѣсколько частныхъ грамотъ, кото¬ 

рыми возвращались православнымъ нѣкоторыя церкви, захваченныя уніатами, 

утверждались привилегіи братствъ, разрѣшалось открытіе новыхъ братствъ, школъ 

и проч. Тотчасъ же послѣ избирательнаго сейма избраны были въ Варшавѣ, въ 

1682 г., на православную Кіевскую митрополію Кіево-печерскій архимандритъ 

Петръ Могила, на епископію Луцкую—князь Александръ Пузина и на Мстислав¬ 

скую—игуменъ Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря Іосифъ Вобриковичъ. 

Холмская православная епархія была подчинена Луцкому епископу Пузинѣ. Для 

возвращенія православнымъ ихъ церквей король назначилъ особыхъ коммиссаровъ 

(2 православныхъ и 2 римеко-католиковъ). Въ актовой книгѣ Луцкаго гродскаго 

суда*) отмѣченъ подъ 10 ноября Ю32 г. списокъ городовъ и мѣстечекъ въ поль¬ 

ской Руси, въ коихъ согласно статьямъ, постановленнымъ на избирательномъ 

сеймѣ для успокоенія православной религіи, должно быть предоставлено право¬ 

славнымъ извѣстное количество церквей и монастырей. Между прочимъ находимъ 

тамъ мѣстности: Люблинъ, Красноставъ, Холмъ, Белзъ, Грубешовъ, Городло, Гра- 

бовецъ, Буекъ, Сокаль, Ратно, Тышовецъ, Любомль и мн. др. 

Но всего этого Меѳодій Терлецкій не признавалъ и, какъ мы уже сказали 

и покажемъ ниже изъ Холмскихъ актовъ, воля короля, постановленія сейма, ком- 

миссарскіе декреты, законно поставленные архіереи и ихъ права не имѣли для 

него значенія, коль скоро дѣло касалось хотябы и малой доли справедливости по 

отношенію къ православному населенію. Смиренный и кроткій (по словамъ Бар- 

тошевича) епископъ, разбивая собственноручно замки, воевалъ до упаду силъ со 

всѣми, кто стоялъ на пути или сопротивлялся его „душехватствамъ", не стѣсняясь 

при этомъ никакимъ авторитетомъ и считая епархію неотъемлемою добычею уніи. 

Священниковъ православныхъ или заподозренныхъ въ православіи сажалъ въ 

тюрьмы наравнѣ съ жителями, не признававшими его своимъ епископовъ, и осво¬ 

бождалъ изъ заключенія или отъ смертной казни лишь тогда, когда обвиняемые 
безусловно ему подчинялась. 

Слѣды этой борьбы уніи съ православіемъ находимъ на многихъ страницахъ 

Холмскихъ актовыхъ книгъ за все время управленія Меѳодія Терлецкаго и бли¬ 

жайшихъ преемниковъ, бывшихъ его сотрудниковъ. Тогда подавали жалобы въ 

судъ и обиженные и обидчики: тѣ, которые исполняли волю короля и законы, я 

*) № кн. ,2146, л. 521,—„Архивъ Юго-зап. Россіи" I, VI, 656. 
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тѣ, которые сопротивлялись законнымъ постановленіямъ. Протесты Терлецкаго 

противъ законныхъ дѣйствій православныхъ владыкъ, митрополита Могилы и епи¬ 

скопа Лузины, также королевскихъ коммиссаровъ указываютъ на то, что уніатскій 

іерархъ не имѣлъ повода опасаться какой-либо отвѣтственности за свои поступки, 

которые могли огорчать однихъ только православныхъ. Изъ болѣе замѣчательныхъ 
дѣ.іъ епископа Меѳодія приводимъ слѣдующія: 

Дѣла съ Могилой 1633 — 1637.—11 мая 1633 года записана жалоба Холмскаго 

уніатскаго епископа отъ своего имени и отъ имени другихъ уніатскихъ епископовъ 

на грамоту православнаго Кіевскаго митрополита Петра Могилы, изданную послѣ 

коронаціоннаго сейма въ пользу православныхъ. Епископъ - уніатъ называетъ гра¬ 

моту митрополита частнымъ письмомъ, которое не должно было появиться безъ 

разрѣшенія уніатскихъ епископовъ и духовенства, тѣмъ болѣе, что и римскій папа 

не далъ согласія на это. Въ письмѣ—говоритъ Терлецкій—поименованы церкви, 

которыя должны будтобы перейти въ руки православныхъ, отъ чего пострадала бы 

Божья хвала (!) и проч. *).—Какъ видимъ изъ этого протеста, смиренный уніатъ 

требовалъ, чтобы православный іерархъ подвергалъ грамоты свои одобренію папы 

и уніатовъ. По дальнѣйшему мнѣнію уніата, хвала Богу можетъ быть воздаваема 

только въ уніатскихъ или римско-католическихъ церквахъ! 

7 іюля 1635 г. отмѣченъ въ книгахъ протестъ православныхъ монаховъ Ге¬ 

деона Сѣлецкаго (священника) и Гавріила (діакона) отъ имени митрополита Мо¬ 

гилы противъ еп. Терлецкаго, заключающійся въ томъ, что послѣдній 3 іюля, въ 

присутствіи корол. коммиссаровъ, не допустилъ примиренія между уніатами и пра¬ 

вославными **). (См. ниже). 

18 марта 1637 г. находимъ жалобу отъ имени епископа Терлецкаго на митр. Могилу 

(названнаго „Кіевскимъ архимандритомъ") за то, что онъ, недовольствуясь будтобы 

вторичнымъ посѣщеніемъ Холмской епархіи по пути своемъ въ Варшаву, прости¬ 

ралъ власть свою на мѣстечки и села, проповѣдывалъ вѣру, противную уніи, сѣялъ 

схизму и ересь, освящалъ русскія церкви и позволялъ себѣ вмѣшиваться въ непри¬ 

надлежащія ему дѣла. Вчера (т. е. 17марта), до вступленія своего въ Холмъ, пере¬ 

ночевавъ въ с. Новоселкахъ, онъ созвалъ всѣхъ тамошнихъ крестьянъ и увѣщевалъ 

ихъ не бывать въ уніатскихъ церквахъ, а посѣщать православныя церкви въ селахъ 

Реевцѣ и Жулинѣ. Объявляя Терлецкаго еретикомъ, Могила возмущалъ будтобы 

противъ него народъ. Сегодня (18 марта), оставивъ обычный путь изъ Варшавы въ 

Кіевъ, избралъ болѣе длинный и, узнавъ о томъ, что Меѳодія нѣтъ дома и что онъ 

*) Л» 90. »*) N 117. 
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въ Варшавѣ, прибылъ вскорѣ послѣ восхода солнца въ Холмъ, послѣ ночлега на 

разстояніи мили отъ города. Пъ Холмѣ Могила, собравъ всѣхъ уніатовъ, совер¬ 

шалъ богослуженія и исполнялъ другія архіерейскія обязанности, возмущалъ толпу 

противъ уніи и притомъ не только въ г. Холмѣ, но и вообще въ епархіи посред¬ 

ствомъ высланныхъ своихъ сторонниковъ. Поселившись въ питейномъ домѣ, .Мо¬ 

гила призывалъ народъ къ бунту противъ Терлецкаго и фактически сталъ прави¬ 

телемъ епархіи. -<■ 

Излишне говорить, что съ прибытіемъ православнаго Могилы въ Холмъ жи¬ 

тели съ радостью признали его своимъ пастыремъ и митрополиту вовсе не нужно 

было призывать ихъ къ бунту. 

Въ тоже время отъ имени митрополита Могилы принесли жалобу Кіевскіе 

монахи: игуменъ Михайловскаго Златоверхаго монастыря Филоѳей Кизаревичъ 

и Игнатій Оксеноиичъ Старушичъ на уніатскаго епископа Холмскаго за то, что 

тогоже дня, когда митрополитъ отправлялся съ Варшавскаго сейма черезъ 

Холмъ въ Милецкій монастырь для поставленія тамъ Іосифа Чаплина въ 

игумены того монастыря и остановился на нѣсколько часовъ въ Холмѣ въ долѣ 

мѣщанина Романа Жабировича для починки оси у кареты, — епископъ Терлецкій 

съ наскоро собранною вооруженною толпою наиравился къ дому Жабировича. 

Могила, узнавъ черезъ слугъ своихъ о приближеніи епископа, пошелъ къ нему 

навстрѣчу и, мирно привѣтствуя, протянулъ ему правую руку. Меѳодій въ отвѣть* 

поднялъ одѣтую въ перчатку лѣвую руку, угрожалъ Могилѣ и поносилъ его 

крайне обидными словами, причемъ спутники и сторонники Терлецкаго произво¬ 

дили шумъ и бряцанье оружіемъ. Такимъ образомъ Могила вынужденъ былъ Тер- 

лецкимъ немедленно выѣхать изъ Холма*). 

По разсказамъ Я. Суши въ своей реляціи Риму, описанный Могилою фактъ 

совершился вскорѣ послѣ коронаціи Владислава, въ февралѣ или въ мартѣ мѣсяцѣ 

1633 г.; изъ Холмскихъ же актовъ видимъ, что непріятная встрѣча Могилы съ 

Терлецкимъ произошла позже. Суша сообщаетъ, что Терлецкій, явясь къ митро¬ 

политу въ сопровожденіи вознаго и свидѣтелей шляхтичей, громко сказалъ: „Что 

дѣлаешь здѣсь, волче? зачѣмъ пришелъ смущать мою овчарню?" (сціігі Ьіс, Іиую, 

Гасіз? ѵеиізіі ІигЬаге оѵііе шсиш?). I 

Дѣла съ королевскими коммиссарами, православными епископами Гулевичемъ-Вою- 

тинскимъ и Лузиной, Холмскими, Сокальскими и Белзсними мѣщанами 1635—1640.—5 

іюля 1635 г. Меѳодій Терлецкій жаловался на королевскихъ коммиссаровъ: Городель- 

*) №№ 144, 145. 
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скаго старосту Станислава Гавріила Зборовскаго, Луцкаго ключника Ивана Ста- 

нвшѳвскаго, дв. 1 ригорія Чѳтвѳртинскаго, Андрея Загоровскаго и Василія Рого- 

жинскаго за то, что они, назначенные королемъ для водворенія согласія между 

уніатами и православными, занимались будтобы „возбужденіемъ состоящаго въ 

уніи съ Римомъ народа противъ законныхъ своихъ пастырей". Напримѣръ, въ г. 

Холмѣ, гдѣ по мнѣнію истца издавна существовало большое согласіе, (да!—до Па- 

косты и 1 ерлецкаго) эти королевскіе коммиссары, ^особенно же „исповѣдники греч. 

обр. Загоровскій и Рогожинскій, явясь на городской площади, при подстрекатель¬ 

ствѣ Луцкаго писаря Семена Гулевича Воютинскаго*), возмущали жителей къ 

явному бунту, непослушанію „своему пастырю", переходу въ православіе и проч. 

!‘Ъ слѣдующей записи Меѳодій обвиняетъ Гулевича Воютинскаго (названнаго 

имъ теперь „православнымъ лжееаископомъ“) въ томъ, что онъ, желая подорвать 

и совершенно искоренить въ г. Холмѣ и во всей епархіи унію и посѣять рас¬ 

колъ и ереси, вмѣстѣ съ многими православными червцами, „попами бродя- 

гамии и многими другими вооруженными соучастниками, во время поѣздки жалоб¬ 

щика въ Люблинъ для защиты своихъ дѣлъ (въ процессѣ съ Андреемъ Старчанон- 

скимъ и др.) въ трибуналѣ, 3 іюля пріѣхалъ въ Холмъ, главное мѣсто пребыванія 

Меѳодія, и остановился съ слугами у Холмскаго мѣщанина Николая Кульжика, другіе 

же спутники его размѣстились въ домахъ уніатовъ и имѣли порученіе обратить ихъ 

изъ уніи въ православіе, причемъ противъ нежелавніихъ возвратиться въ правосла¬ 

віе употребляли насиліе, заставляли народъ прогонять уніатскихъ священниковъ 

и захватывать церковныя ключи, всячески затрудняя поѣздку въ Люблинъ и угро¬ 

жая жизни Меѳодія, что творилось не только въ Холмѣ, но и въ другихъ мѣстахъ 

епархіи.—20 августа епископъ Терлепкій дополнилъ свое заявленіе тѣмъ, что епископъ 

Ііоюгинскій „взбунтованныхъ имъ уніатовъ" записалъ собственноручно въ списокъ 

православныхъ, совершаль богослуженіе въ частномъ домѣ, произносилъ рѣчи и, узнавъ 

о выѣздѣ Терлецкаго въ Люблинъ, размѣстилъ стражу по дорогѣ, чтобы затруд¬ 

нить ему путешествіе. Послѣ выѣзда Меѳодія въ Люблинъ, т. е 0 іюля, Гулевичъ- 

Воютинскій привелъ въ Холмъ нѣкоего Волка, начальника отряда Запорожскихъ 

казаковъ, съ большею толпою вооруженныхъ людей, которыхъ училъ дѣйствовать 

*) Сильвестръ (въ мірѣ Симеонъ) Гулевичъ ВоютннскіІІ былъ еще въ 1633 г. руко¬ 
положенъ и поставленъ епископомъ Перемышльскимъ. Несмотря на то, ТерлецкіП назы¬ 
ваетъ его и въ 1635 г. .писаремъ Луцкимъ*, чѣмъ онъ былъ первоначально. Излишне 
впрочемъ говорить о томъ, что всѣ заявленія уніатскихъ дѣятелей натянуты и тенден¬ 
ціозны. Королевскимъ коммиссарамъ ТерлецкіП напрасно приписываетъ роль возмутителей 
чѣмъ онъ былъ самъ. 
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Ба погибель истца и его сторонниковъ и наводить страхъ во всей епархіи. При¬ 

бывъ въ Холмъ, эти казаки явно угрожали его жизни; не найдя епископа въ 

Холмѣ, они изъ презрѣнія къ нему и уніатамъ вообще стрѣляли изъ самопаловъ 

въ иконы, развѣшанныя по стѣнамъ домовъ, самъ же Гулевичъ-Воютинскій, опи¬ 

раясь на Запорожцевъ, разослалъ многихъ своихъ монаховъ и поповъ, особенно 

же монаха Пафнутія, по мѣстечкамъ и селамъ Холмской епархіи, которые, какъ 

и онъ. поучали народъ противной католицизму вѣрѣ, возбуждали его къ непови¬ 

новенію своему пастырю и къ подчиненію себѣ и его попамъ, которымъ велѣлъ 

оставаться въ разныхъ мѣстностяхъ епархіи, но вскорѣ, по принесенной Тер- 

лецкимъ присягѣ въ трибуналѣ, ихъ оттуда отозвалъ. Истецъ требовалъ признанія 

себѣ уплаты Гулевичемъ пени въ 10000 зл. 

Наконецъ находимъ еще одну жалобу Терлецкаго на Гулевича-Воютинскаго, 

принесенную имъ лично въ судъ 18 іюня 1636 г. Гулевичъ-Воютинскій (гово¬ 

рится въ жалобѣ), недовольствуясь прежнею смутою, прибылъ въ первыхъ дняхъ іюня 

въ г. Сокаль, гдѣ самовластно епископствовалъ, затѣмъ оттуда, 12 іюня, отпра¬ 

вился въ Белзъ, гдѣ, выдавая себя за епископа Холмскаго и законнаго пастыря, 

торжественно принятый населеніемъ съ процессіею, отправлялъ архіерейскія обя¬ 

занности по чину, кропилъ освященною водою, благословлялъ и совершалъ бого¬ 

служеніе, подстрекая притомъ народъ въ цѣлой Холмской епархіи противъ Тер¬ 

лецкаго и его сана, и нанося вредъ уніи и рим.-кат. вѣрѣ*). 

Обвиненіе Терлецкимъ Гулевича-Воютинскаго и его „поповъ" въ обращеніи 

уніатовъ въ православіе, подстрекательствѣ противъ Терлецкаго, въ дѣлаемыхъ ему 

затрудненіяхъ въ пути въ Люблинъ и проч. преувеличенно. Какъ въ наше время, 

такъ и тогда іезуитизмъ считалъ русскій народъ безотвѣтнымъ матеріаломъ, 

съ которымъ можно дѣлать все, что кому угодно. Терлецкій приписывалъ стой¬ 

кость населенія въ своей вѣрѣ вліянію постороннихъ дѣятелей, а не самому 

населенію. Между тѣмъ мнимые его уніаты вовсе не нуждались въ подстрека¬ 

тельствѣ православнаго владыки и его священниковъ, которыхъ сами приглашали 

къ себѣ и прибывшихъ съ радостью принимали у себя, оказывая имъ полное до¬ 

вѣріе и любовь. Но въ глазахъ уніата Гулевичъ виноватъ въ томъ, что онъ при¬ 

нялъ приглашеніе и явился среди православныхъ Холмской епархіи, которую Тер¬ 

лецкій считалъ настоящею своею добычею. По постановленіямъ коронаціоннаго 

сейма, Холмская православная епархія, какъ извѣстно, была присоединена къ 

*) №№ 115, 116, 118, 130. 
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Луцкой; но такъ какъ Перемышльскій владыка жилъ ближе къ Сокалю и Белзу, а 

даже къ Холму, то Луцкій: епископъ, ее безъ согласія короля, уполномочилъ епи¬ 

скопа Гулевича исполнять его обязанносі и въ сосѣдней епархіи. Въ началѣ 1645 г. 

встрѣчаемъ уже Луцкаго архіерея АѳанаЛя кн. Пузину въ процессѣ Терлецкаго 

съ Сокальскими и Белзскими мѣщанами. 

По извѣстному въ Холмской исторіи дѣлу о передачѣ Холмскимъ православ¬ 

нымъ мѣщанамъ Успенской церкви находимъ въ книгахъ нѣсколько документовъ. 

1686 г. 8 марта изданъ и 2 октября предъявленъ суду коммиссарскій декретъ та¬ 

кого содержанія. Находя чисть жителей Холма—сказано въ декретѣ—противною 

уніи, королевскіе коммиссары, на основаніи корол. статей о свободѣ православнаго 

вѣроисповѣданія, опредѣлили передать и актомъ, на мѣстѣ составленнымъ, дѣйстви¬ 

тельно передаютъ православнымъ жителямъ г. Холма церковь Успенія вмѣстѣ съ 

госпиталемъ, вещами, землями и всѣми угодьями, также со свезеннымъ каменнымъ 

матеріаломъ для постройки новаго храма, подчиняя ихъ власти Луцкаго право¬ 

славнаго владыки и его преемниковъ, уніатамъ же оставляютъ каѳедральный со¬ 

боръ Рождества Богородицы, также Николаевскую и Пятницкую церкви на вѣч¬ 

ныя времена, подъ условіемъ, чтобы обѣ стороны мирно пользовались своими хра¬ 

мами, не нарушая взаимныхъ правъ. Послѣ формальной передачи сторонамъ 

присужденныхъ имъ церквей съ имуществомъ, епископъ Меѳодій, напавъ съ тол¬ 

пою на Успенскую церковь, собственноручно отбилъ у дверей висячій замокъ, 

избилъ до крови находившихся при церкви степенныхъ православныхъ мѣщанъ, 

изранилъ, вырывая имъ бороды и проч., затѣмъ насильно отнялъ у нихъ церковь 

и подчинилъ ее своей власти. Коммиссары, испытавъ такимъ образомъ неслыхан¬ 

ную дотолѣ обиду, подали жалобу королю, достоинство котораго унижено Меѳо¬ 

діемъ, и назначили ему срокъ для явки на королевскій судъ въ теченіи 12 не¬ 

дѣль. Актъ подписали коммиссары: Зборовскій, Станишевскій, Четвертынскій и 

Загоровскій *).—Съ другой стороны епископъ Терлецкій 19 марта жаловался на 

тѣхъ же коммиссаровъ, которые, по его словамъ, стали указывать уніатамъ на пре¬ 

имущество православной вѣры предъ уніатской и по дерзкому настоянію сафіан- 

ника Гермодія, портнаго Стефана Дашкевича, мѣховщика Александра Стефано¬ 

вича—мѣщанъ и всей православной общины г. Люблина, затѣмъ Конрада и Романа 

Сабировичей, Павла и Григорія Круповъ, Николая Кульжика и Стефана Дри- 

знюка или Радчика и всѣхъ православныхъ г. Холма, всѣ свои дѣйствія направ- 

*) № 139. Въ актѣ ошибочно сказано: ц. Рождества Господня (Яапиігвпіа Рап8кіе§о). 
Христорождественской церкви въ Холмѣ тогда пе было. 
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ляли во вредъ ина погибель вѣрныхъ душъ Христовыхъ. Особенно дѣятель¬ 

нымъ въ этомъ отношеніи оказался одинъ изъ коммиссаровъ, Загоровскій, кото¬ 

рый злобно восклицалъ: „или Терлецкаго не станетъ, или Загоровскаго“. Далѣе 

Терлецкій жаловался на упомянутыхъ Люблинскихъ и Холмскихъ мѣщанъ, что 

они въ согласіи съ другими выше означенными лицами (коммиссарами) разъѣзжали 

по Холмской епархіи, будтобы уговаривали жителей къ принятію православія, 

дѣлали сборы денегъ, раздавая нуждающимся пособія, и проч. 

5 мая помѣщенъ въ актахъ вызовъ Меѳодія Терлецкаго въ Люблинскій три¬ 

буналъ отъ 31 марта 1630 г., по настоянію корол. инстигатора и Холмскихъ рат¬ 

мановъ Конрада Жабировича и Григорія Крупы какъ православныхъ прихожанъ, 

дѣйствовавшихъ отъ имени всей православной общины г. ХолмаЕпископъ Тер¬ 

лецкій обвиняется въ томъ, что онъ съ соучастниками своими, вопреки консти¬ 

туціоннымъ постановленіямъ 1609 и 1635 гг. и рѣшеніямъ королевскихъ коммис¬ 

саровъ. отдавшихъ церковь Успенія Богородицы со всѣми ея принадлежностями 

Холмскимъ православнымъ во владѣніе, насильно напалъ на упомянутую церковь 

съ разнымъ оружіемъ, сначала собственноручно обухомъ нѣсколько разъ ударилъ 

въ церковный висячій замокъ, затѣмъ, когда помощники его отбили замокъ, на¬ 

сильно вторгнулся въ церковь, занялъ и подчинилъ ее своей власти, не имѣя на 

то никакого права. Кромѣ того, епископъ изранилъ упомянутыхъ прихожанъ, чѣмъ 

обидѣлъ короля въ лицѣ его коммиссаровъ и пренебрегъ коммисеарскими ак¬ 

тами, за что и долженъ подлежать ушатѣ установленной (въ 1609 г.) пени въ 

10000 зол. **). 

Въ то же время возный донесъ суду, что онъ, согласно трибунальному декрету, 

присудившему Меѳодію Терлецкому съ Конрада Жабировича (Холмскаго бурмистра) и 

Павла Крупы (ратмана) за „клевету" 10000 зол., хотѣлъ ввести епископа во владѣніе 

ихъ имуществомъ, но отвѣтчики его туда не допустили. Епископъ велъ дѣло съ бур* 

мистромъ, войтомъ, лавниками и цѣлою Холмскою общиною о томъ, что они не 

производили суда надъ своими согражданами Жабировичемъ и Крупою, которые 

*) Бъ Холмскій городскій магистратъ избирали (въ присутствіи бурграфа, шляхты, 
депутатовъ, цехмистровъ и др: мѣщанъ) бурмистра и 8 ратмаповъ, изъ которыхъ поло¬ 
вина должна была принадлежать къ рнм.-кат. церкви. Въ городскихъ актахъ нахо¬ 
димъ протоколъ выбора гласныхъ думы 22 сентября 1647 г. Изъ русскихъ мѣщанъ 
греч. обр. были избраны: Василій Герасимовичъ—бурмистромъ, Ник. Кульжикъ, Филиппъ 
Сидоровичъ, Григ. Мартышкевичъ и Захарія Жуковнчъ-ратманами. Избирателей было 
тогда 46. 

**) 124. 125. Л 



ЬХХХІІІ 

во время королевской ком миссіи относились съ полнымъ презрѣніемъ къ Меѳодію 

Терлецкому, клеветали на него публично и унижали его „добрую славу" изъ-за 

того, что епископъ, защищая унію всѣми силами, не хотѣлъ допустить, чтобы пра¬ 

вославіе процвѣтало въ г. Холмѣ, чего отвѣтчики усердно желали. 

1637 года 18 сентября, православные жители г. Холма: Конрадъ и Романъ 

Жабировичи, Стефанъ Радчикъ, Павелъ. Григорій, Стефанъ и Илья Крупы и др. 

подали королю апеляцію по дѣлу съ ними Меѳодія Терлецкаго. Смиренный епи¬ 

скопъ требовалъ именно взысканія съ православныхъ Холмчанъ 3000 зол. убыт¬ 

ковъ. причиненныхъ уніатамъ якобы тѣмъ, что королевскіе коммиесары вслѣдствіе 

„несправедливаго домогательства" православныхъ присудили послѣднимъ Успенскую 

церковь, которую онъ принужденъ былъ силою возвращать себѣ назадъ. Апеляцію 

православныхъ Меѳодій и члены городской управы: Лаврентій Паржипескій, Па¬ 

велъ Пухала, Станиславъ Скупъ и Янъ Горскій не допустили по назначенію. 

6 октября Холмскій бурмистръ Лаврентій Паржипескій жаловался на право¬ 

славнаго ратмана Конрада Жабировича. Послѣдній прибывъ 26 сентября, во время 

судебныхъ засѣданій, въ домъ истца, когда имѣло слушаться по очереди дѣло по 

позву епископа Меѳодія противъ „новыхъ схизматиковъ" объ окончательномъ испол¬ 

неніи декрета корол. задворнаго суда, не выжидая представленія обвинителя, ни 

постановленія бурмистровскаго суда, ворвался неистово вмѣстѣ съ соумышленниками 

въ судебный залъ и, побуждаемый прежде всего какою-то личною ненавистью къ 

истцу, обругалъ его скверными словами, затѣмъ оскорбилъ дѣйствіемъ, бросивъ 

камнемъ, скрытымъ въ кулакѣ, въ грудь, такъ что бурмистръ отъ удара едва могъ 

дышать, наконецъ сталъ бросать въ лице книги Магдебургѣ, находившіяся тогда 

на столѣ, съ угрозами, что, если онъ, бурмистръ, будетъ продолжать издавать де¬ 

креты противъ православія, то Жабировичъ вытащитъ его на улицу и убьеть. — 

Въ актѣ 27 ноября Конрадъ опровергаетъ всѣ эти обвиненія *). 

7 окт. православные Холмщане предъявили для записи королевскіе мандаты отъ 

25 февр., которыми епископъ Меѳодій, бурмистръ Паржипескій, ратманъ Пухала, 

лавники Скупъ и Горскій, также замѣстители ратмановъ Григорій Мартышкевичъ и 

Николай Поповичъ призываются въ судъ, по настоянію истцовъ Конрада и Романа 

Жабировичей. Стефана Радчика, Круповъ и др. православныхъ Холмскихъ граж¬ 

данъ, по дѣлу о декретахъ, ивданныхъ ими несправедливо по требованію Ме- 

*) 7Ш 131, 155, 157, 168. 
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ѳодіемъ уплаты 3000зол. вознагражденія за мпимыс убытки, понесенные имъ будто- 

бы по поводу возвращенія себѣ Успенской церкви, но болѣе всего за недопущеніе 

апеляціи къ королю на несправедливые и тягостные для нихъ декреты. 

По записи 24 октября, епископъ Терлецкій позвалъ бурмистра и другихъ чле¬ 

новъ городской управы въ Холмѣ за непроизводство суда надъ согражданами и 

членами городскаго управленія: Ѳедоромъ Григоровичемъ и Стефаномъ Радчикомъ, 

какъ главными зачинщиками, затѣмъ надъ Конрадомъ и Романомъ Жабировичами, 

Павломъ и Григоріемъ Крупами, Николаемъ Кульжикомъ, Стефаномъ Дрызнякомъ 

и др., какъ сообщниками, которые позволили себѣ внести 18 марта 1636 г. въ 

Луцкія гродскія книги записку съ язвительною критикою жизни, нравовъ и дѣя¬ 

тельности уніатскаго Холмскаго епископа, глубоко оскорбляющею его честь, какъ 

„невиннаго" человѣка, притомъ галяхтича и епископа. Виновные въ составленіи 

этого пасквильнаго письма и въ опозореніи епископа еще до той поры не подверглись 

наказанію, вслѣдствіе чего магистратъ призывается къ отвѣтственности. (Позовъ 

возобновленъ 13 апрѣля 1638 г.). 

Наконецъ актъ 9 октября 1638 г. свидѣтельствуетъ о крайнемъ озлобленіи 

Холмскихъ мѣщанъ противъ Меѳодія Терлецкаго, которому дѣлали развыя непріятно¬ 

сти. Епископъ жаловался тогда на Холмскихъ мѣщанъ за проведете новой Холм- 

ско-Красноставской дороги черезъ смежныя епископскія поля с. Покровы, вмѣсто 

прежней, проходившей черезъ поля Холмскихъ мѣщанъ. Они же въ другомъ мѣстѣ, 

за монастыремъ около Чернеевской дороги, вспахали и присвоили себѣ его землю. 

Кромѣ того, епископъ жаловался на православныхъ ратмановъ Холмскихъ за то, 

что они изъ ненависти къ нему, какъ уніату, къ большему его позору поставили 

висѣлицу вблизи его дома*). 

27 октября 1640 г. лавникъ Холмскій Григорій Мартышкевичъ обвинилъ епи¬ 

скопа Терлецкаго въ томъ, что онъ 26 ч. вечеромъ послалъ слугу своего Николая 

Петрашовича съ войтомъ У сомъ и людьми Владичинскими, причемъ были также епи¬ 

скопскіе діаконъ и ученики, которые напали на его домъ и насильно отняли у него 

бывшія на храненіи вещи (3 сундука съ вещами и тюкъ съ книгами) Дубенскаго 

архимандрита Кассіана Саковича. Эти вещи были оффиціально арестованы лавни- 

комъ Горскимъ и отданы на храненіе Мартытксвичу **). 

*) №№ 158, 165, 178. 
**) № 191. Кассіанъ Саковичъ былъ въ 1623 г. ректоромъ православной Кіево-брат¬ 

ской школы, въ началѣ 1624 г., по просьбѣ чашника Древиискаго, перешелъ въ Люблинъ, 
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Борьба Меѳодія Терлецкаго съ Холмскими мѣщанами кончилась 15 февраля 

1641 г. мировою, на основаніи которой мѣщане обязались повиноваться уніатскимъ 

пастырямъ подъ страхомъ изгнанія, безчестія и конфискаціи имуществъ*). 

Послѣ заключенія „мира“ съ Холмскими мѣщанами, еп. ТерлецкіЙ имѣлъ дѣло 

сь Холмскимъ старостою, отъ имени котораго бурграфъ замка 16 мая 1641 г. далъ 

записать въ книги длинный рядъ обвиненій епископа въ враждебныхъ дѣйствіяхъ 

его противъ истца съ самаго начала назначенія послѣдняго въ Холмѣ. Епископъ 

и его люди говорится въ жалобѣ причиняютъ старостѣ Еловицкому многіе убытки 

какъ въ земляхъ, такъ и въ доходахъ староства. Въ самомъ началѣ монахомъ и 

каѳедральнымъ проповѣдникомъ Лициніемъ (Намысловскимъ) совершено насиліе 

слѣду ющаго рода. Собравъ значительную военную толпу въ свой монастырь, Лици- 

ній выломалъ замковую калитку со стороны монастыря, разбилъ висячій замокъ 

тюрьмы и, избивъ и связавъ привратника Филиппа и одного Рожджаловскаго кре¬ 

стьянина, освободилъ изъ тюрьмы приговореннаго къ смертной казни преступника, 

провелъ въ монастырь и оттуда выпустилъ на свободу, посадивъ на его мѣсто въ 

тюрьму упомянутыхъ сторожей.—Въ освобожденномъ преступникѣ надо предпола¬ 

гать вѣрнаго слугу уніатскихъ дѣятелей. Этотъ и другіе факты, разсказанные въ 
жалобѣ, занимаютъ довольно много мѣста**). 

Дѣло Машовсное 1634—1639. 14 марта 1634 г. епископъ Меѳодій ТерлецкіЙ 

жаловался на Андрея Старчановскаго, управляющаго имѣніями князя Константина 

Вишневецкаго, селами Радеховомъ и Матовомъ, также на всю общину с. Матова 
и священника Машовской церкви Гавріила за то, что они 25 февраля вышли на 

встрѣчу прибывшему въ сеЛ» епископу и не только не позволили ему войти въ 

церковь, во даже не хотѣли пропустить въ гостинницу и въ домъ священника, что, 

кромѣ того, съ криками, угрозами, сквернословіемъ бросали палки и дреколья въ 

епископа и въ его слугъ и прогнали ихъ изъ села. О. Лицинію Намысловскому и 

др нанесены побои и раны. Когда возный прибылъ на слѣдующій день (26февр.) 

гдѣ почти цѣлый годъ состоялъ православнымъ проповѣдникомъ, а въ 1625 г. уже былъ 
уніатомъ. 

*) Объ этой сдѣлкѣ упоминается въ процессѣ еп. Суши съ упорствующими мѣща¬ 
нами въ 1680 г. См. № 328. 

**)' И августа 1633 г. Лиципій Намысловскій свидѣтельствовалъ по настоянію Мада- 
линскаго—военнаго товарища отряда ротмистра А. Фирлея, о томъ, что не военные, а 
какая-то толпа, прибывшая въ монастырь, раньше освободила какого-то преступника изъ 
замковой тюрьмы. Изъ этого видно, что ЛицнніИ и военные желали быть „чистыми" по 
этому дѣлу.—№ 196. 
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въ с. Вишню, Намнсловсвій предъявилъ ему свою жалобу ни выше упомянутыхъ 

виновниковъ слугъ и указалъ поименно крестьянъ с. Матова: поповича Вавриша, 

тивуна Дениса Клейченя, Ивана Бородейчика, Мартина Кіюка, Филиппа Коваля, 

Гриця Янчика, Тимоша Филиповича, Миска Куличка, Хому Кіюка, Гриця По- 

жаревича, Ивана Коржановича, войта Васька и его брата Дмитра, Микиту, Антова 

Оапрыку, лавника Гриця и др. Кромѣ о. Лицинія, подали но тому же дѣлу свои 

заявленія суду слуги епископа Терлецкаго: Георгій Ширма, Григорій Зябка, Ѳео¬ 

доръ Годебскій, Іоаннъ Бродскій, Іоаннъ Бабинскій, Ѳома Лопацкій, Захарія 

Островскій, Станиславъ Скорбицкій, Павелъ Пашковскій, гайдуки Стефанъ и Ема- 

нуилъ, наконецъ кучера Михаилъ и Арупіко. Всѣ пострадали отъ побоевъ, нане¬ 

сенныхъ имъ Машовскими крестьянами. Епископъ и его слуги предъявили (7 сен¬ 

тября) также искъ къ князю Константину Вишневецкому, какъ владѣльцу имѣній 

Радехова и Матова. 16 мая 1636 г. предъявленъ суду актъ, изъ котораго видно, 

что Меѳодій Терлецкій, Лициній Намысловскій и ихъ слуги пріобрѣли декретъ 

Люблинскаго трибунала отъ 18 апрѣля противъ Андрея Старчановскаго, на осно¬ 

ваніи котораго истцы были обязаны подтвердить еще присягою предъ Холмскизгь 

судомъ, что они и ихъ свидѣтели по Машовскому дѣлу высказали настоящую правду, 

не будучи никѣмъ подговорены къ ложнымъ показаніямъ. Истцы принесли присягу 

по формѣ и актъ объ этомъ былъ выданъ Старчановскому, который призналъ себя 

виновнымъ и просидѣлъ въ тюрьмѣ съ 18 іюля по 10 октября того же года. На 

слѣдующій день по выходѣ Старчановскаго изъ тюрьмы, Терлецкій явился въ судъ 

съ заявленіемъ, что онъ и другіе истцы удовлетворены Старчановскиыъ *). 

\ правляюіцій имѣніями былъ наказанъ, но остались еще виновные крестьяне 
и ихъ владѣльцы. 

26 августа того же года возный донесъ суду, что онъ но настоянію Георгія 

Доминика, Василія или Сидора князей Заславскихъ и Парчовскаго старосты Петра 

Даниловича — вотчинниковъ Радехова, Штуна и Машова, прибылъ вчерашняго дня 

(25) въ имѣніе ихъ, находившееся въ это время въ заставномъ владѣніи у князя Іеро¬ 

нима Вишневецкаго, и отъ ихъ имени арестовалъ Машовскихъ крестьянъ: поповича 

Вавриша, Дениса Клейченя и пр., также священника Гавріила. Священникъ и его 

сынъ, по трибу нальному рѣшенію, должны были быть переданы епископу Терлецкому 

въ полное его распоряженіе и для исправленія. Другіе, приговоренные трибуналомъ 

къ смертной казни (отсѣченію головы, четвертованію и проч.) и тюремному заклю- 

*) Лё.І\в 127, 128, І29, 132. 
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ченію (на 12 недѣль), временно переданы дворянину Яшовскому, слугѣ князя Виш¬ 

невецкаго и управляющему его имѣніями, который обязался доставить ихъ въ шести¬ 

недѣльный срокъ для исполненія приговора*). Но съ исполненіемъ трибунальнаго 

декрета (запис. въ Холмскія книги 18 сентября) относительно священника, его сына 

и всей Машовской общины дѣло не прошло „кроткому" епископу такъ легко, какъ 

съ однимъ управляющимъ имѣніями Андреемъ Старчановскимъ, который, повинуясь 

декрету, отсидѣлъ въ тюрьмѣ за свое „преступленіе". Казнить смертью многочи¬ 

сленныхъ земледѣльцевъ и отцовъ семействъ за то именно, что они защищали себя 

и свою церковь отъ незванныхъ пастырей, казалось какъ владѣльцамъ имѣній, такъ 

и кліентамъ ихъ черезчуръ варварскимъ требованіемъ ревнителя уніи. Послѣдній 

жаловался потому на князей Заславскихъ и Парчовскаго старосту, что они, во¬ 

преки трибунальному декрету, не доставили суду Магаовскихъ крестьянъ, а свя¬ 

щенника и его сына епископу для наказанія. Въ отвѣта на это Заславскіе заявили 

(19 сентября), что они готовы во всемъ исполнить декрета Люблинскаго трибунала, 

но временный владѣлецъ (по заставу) имѣнія ихъ, князь Іеронимъ Михаилъ Виш¬ 

невецкій препятствуетъ этому. Несмотря на то, на князей Заславскихъ и Данило¬ 

вича была наложена пеня въ 30000 гривенъ. Возный донесъ суду, что въ обезпе¬ 

ченіе этой суммы онъ хотѣлъ ввести епископа во владѣніе имѣніями князей, чему, 

однако, воспротивился управляющій двор. Яшовскій. 

Попытка ввести Терлецкаго во владѣніе имѣніями князей Заславскихъ, а потомъ 

Вишневецкихъ повторялась 5 разъ, но каждый разъ безъ успѣха: 25 октября 1636 

года не допустилъ ввода завѣдывающій имѣніями Радловскій, 20 апрѣля 1637 г.— 

Мирецкій, 11 сентября 1638 г.—Колтунъ, 31 января и 26 марта 1639 г.—Ча¬ 

банъ **). 

Наконецъ 2 августа 1639 г. внесена въ Холмскія книги грамота Владислава 

Доминика, князя Островскаго и Заславскаго, графа Тарновскаго, данная въ Люблинѣ 

31 іюля 1639 г., въ силу коей послѣ „добровольнаго" удаленія архимандрита Іоанна 

Дубовича, Германская архимандрія отдается во владѣніе епископа Меѳодія Тер¬ 

лецкаго ***).—Какъ дѣло кончилось съ приговоренными Машовянами, изъ актовъ 

не видно. 

Машовскіе крестьяне со временемъ подчинились насилію и терпѣли у себя 

священника, послушнаго уніату-епископу. 

*) № 137.—**) 138; а. К. 20141, Л. 301—2, 419, 451; 20142, Л. 105, <16; 20145, 

Л. 31, 81.—***) Л» 182. 
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Дѣла съ Грубешовскими мѣщанами 1631-— 1638. По Холмскимъ актамъ съГру. 

бѳшовскими мѣщанами вели процессы съ 1634 по 1638 г. уніатскій священникъ 

Гоцевичъ, лат. суффраганъ Сладковскій и уніатскій епископъ Терлецкій. 

23 декабря 1634 г. Хотецкій священникъ Григорій Гоцевичъ подалъ жалобу 

на Грубешовскихъ мѣщанъ Романа Стабневича и Гаврила Кошощика за то, что 

они, ненавидя унію, прибыли въ день Св. Николая неожиданно въ Грубешовскую 

Никольскую церковь и скверными словами, неприличными пѣснями и крика¬ 

ми препятствовали произнесенію проповѣди, чѣмъ оскорбили святыню. — 7 мая 

1636 г. суффраганъ Холмскаго лат. епископа, епископъ Цитрійскій и парохъ 

Холмскій и Грубешовскій Авраамъ Сладковскій жаловался черезъ своего капелям 

Матвѣя Козицкаго и племянника Станислава Росинскаго на вел. корон, маршала 

Луку Опалинскаго, на сыновей Велзскаго воеводы Лещинскаго, а также на бур¬ 

мистра, ратмановъ, лавниковъ и др. мѣщанъ г. Грубешова, что они освободили 

изъ тюрьмы крестьянъ села Чернятина, осужденныхъ за обиды и побои, нанесен¬ 

ные Сладковскому и его спутникамъ, давъ имъ возможность бѣжать и уклоняться 

отъ заслуженнаго наказанія. 13 августа того же года Сладковскій заявляетъ, 

что, хотя королемъ назначены были и присланы изъ Вильны двѣ коммиссіи для 

разсмотрѣнія уголовнаго дѣла и наказанія Грубешовскихъ мѣщанъ и другихъ 

„схизматиковъ," которые его, истца, обезчестили, побили и изранили, что, за симъ, 

хотя онъ и приглашалъ гг. коммиссаровъ явиться въ Грубешовъ и требовалъ отъ 

нихъ росписки въ полученіи повѣстокъ, нѣкоторые изъ магнатовъ отговорились 

выѣздомъ, а другіе не хотѣли росписаться въ полученіи пригласительныхъ писемъ 

Суффраганъ, охраняя достоинство королевское и коммиссаровъ столько же, какъ 

и свои права, рѣшилъ жаловаться въ трибуналъ царства. *)—11 августа 1638 г. 

бурмистръ и ратманы г. Грубешова обвиняются Терлецкимъ въ сочувствіи Грубе- 

шовскимъ жителямъ, позваннымъ къ суду за сопротивленіе ихъ уніи и за непро* 

изводство суда надъ ними. 22 же ноября Иванъ Гусаковскій отъ имени епископа 

Терлецкаго предъявилъ суду для записи въ гродскія книги декретъ Люблинскаго 

трибунала, данный 20 августа того же года противъ членовъ городской управы 

Грубешова по поводу несовершенія ими казни надъ осужденными Грубешовскшш 

мѣщанами, которые въ день Пасхи — 25 марта ст. ст. — и въ слѣдующую за ней 

субботу дерзнули отъ дверей двухъ церквей: Св. Николая и Св. Креста, опеча- 

*) О суффраганѣ Сладковскомъ мы говорішъ обширпѣе въ статьѣ о .Холмскомъ рюь- 
кат. духовенствѣ". Коммиссары совѣстились судить мѣщанъ, которые были правы и тер¬ 
пѣли не мало отъ патера. 
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тайныхъ и запертыхъ епископомъ Меѳодіемъ, оторвать насильно печати и, разбивъ 

замки, ворваться въ церкви и съ большимъ торжествомъ, при звонѣ колоколовъ, 

ввести туда какого-то череда (монаха) Мартина, отъявленнаго врага уніи и папы 

римскаго, снять съ тѣлъ покойниковъ насыпанную уніатами землю и выбросить ее 

въ грязь съ неслыханными проклятіями и припѣвами, обмыть рыаяицу, двери и 

сгЬны церквей *). осквернить антиминсъ, посвященный Меѳодіемъ, и проч. За 

неисполненіе казни надъ оовиненными епископъ Меѳодій требуетъ уплаты членами 

городскаго управленія 5000 гривенъ. Изъ этого декрета узнаемъ между прочимъ, 

что Грубсшовскіе мѣщане Краска, Мацько и Шевчикъ оторвали епископскія пе¬ 

чати и позорно бросили ихъ за церковный погостъ. Сапожникъ Охримъ во время 

смятенія схвативъ св. Дары, бросилъ ихъ на землю, за что и присужденъ къ 

сожженію. Другой, Гржесбла, приговоренный къ отсѣченію головы, долженъ 

быть доставленъ суду магистратомъ подъ угрозою уплаты пени, которая будетъ 

наложена на всѣхъ православныхъ членовъ управы. Что-же касается мѣщанъ Ме¬ 

телицы, Пикули, Трохима Гелеты, Васька Рака, Яцка Клипіа и Сенька Олешко- 

вича, то они должны выкупить свои головы, уплачивая Терлецкому каждый по 

100 гривенъ. Остальные же виновные (которыхъ было много) **) имѣютъ внести 

суду по 50 гривенъ въ продолженіи одной недѣли. Сверхъ того судъ постановилъ, 

чтобы позванные непремѣнно возвратили обѣ церкви епископу Терлецкому. по 

первому его требованію, въ присутствіи вознаго и двухъ шляхтичей.—Тогда же 

возный донесъ суду, что онъ напрасно предпринималъ вводъ епископа Меѳодія въ 

имѣніе города Грубешова и домъ бурмистра Русинскаго для обезпеченія при¬ 

сужденныхъ епископу 5000 гривенъ пени, такъ какъ бурмистръ вводу воспро¬ 

тивился. 

Явясь 9 октября въ судъ, Меѳодій Терлецкій заявилъ, что приговоренный 

Люблинскимъ трибуналомъ къ содержанію въ тюрьмѣ и сожженію Грубешовскій 

мѣщанинъ сапожникъ Охримъ освобожденъ имъ отъ казни, потому что, кромѣ того. 

*) Такъ дѣйствительно поступали рим.-католнкн еще въ XV в. съ захваченными 
православными церквами, передѣланными въ лат. костелы. (Перемышльская каѳедра въ 
1412 г). 

**) Имена ихъ: скорнякъ Климко, портной Николай Назаръ, Гриць Неѣло, Яцко Су- 
хій, Ѳедоръ Деркачъ, горнчаръ Кумахъ, Гриць Мошонка, Николай Сорока, иконописецъ 
Бекешъ Вавришъ, Яцко Рымарчнкъ, Конрадъ Рабко, Стецко Нѣмчикъ, Стецко Боднаръ, 
Ѳедоръ Сирота, Андрей Сѣркунъ, Савка Поповичъ, Герасимъ Деиѣщикъ, Федько Сорока, 
Иванъ Сисаній, Марко СелЬчукъ, Иванъ и Таврило Костюковичи, Мисько Грнцоній, Лука 
Ваврыщовичъ. 
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что за него ходатайствовали знатные люди, онъ отрекся отъ „схизмы" и принялъ 

„св. унію" съ римскою церковью *). 

Такими „способами" и вводилась тогда „св. унія* между православными. 

Дѣла съ Парчовсними и Островскими мѣщанами въ 1637 г.—20 марта 1<>37 г. воз- 

ный былъ въ м. Парчовѣ и требовалъ отъ магистрата производства суда надъ право¬ 

славными мѣщанами, но безуспѣшно. 24 того же марта подана жалоба, а 6 апрѣля 

выданъ въ Варшавѣ королевскій позовъ всему Парчовскому магистрату, по насто¬ 

янію Меѳодія Терлецкаго, за непроизводство суда надъ русскими согражданами: 

Павломъ Шафранномъ, Григоріемъ Ракомъ, Марусей Раковной. Иваномъ Непран- 

комъ, Дмитріемъ Бѣндухомъ, Павломъ Дмитруковичемъ, Ѳедоромъ Кульпою, Ива¬ 

номъ и Андреемъ Павлюковичами, Иваномъ Кіемъ, Семеномъ Войничемъ, Троцемъ 

Бойнецомъ, мѣховщикомъ Прокопомъ, сапожникомъ Тимогаемъ, Захаріей Винникомъ, 

Иваномъ и Андреемъ Кузьмиками, Ярошемъ Винникомъ, Стефаномъ Дмитруко¬ 

вичемъ и Васькомъ Мазурикомъ, которые, сговорившись между собою, отказываются 
доставлять прежнія приношенія и исполнять повинности уніатскимъ пастырямъ, 

даже грозятъ истцу и его замѣстителю, поносятъ ихъ словами, крайне оскор¬ 

бительными для чести священническаго ихъ сана, не повинуются имъ. церковныя 

принадлежности, насильно захвативъ, расточаютъ, проходящія войска склоняютъ 

къ разнымъ безчинствамъ во вредъ истцу и его замѣстителямъ, привлекаютъ 

„схизматицкихъ поповъ1' и въ своихъ домахъ устраиваютъ совѣщанія и планы 

противъ истца и его намѣстника, забираютъ къ себѣ церковные ключи и прч. 

Терлецкій требуетъ взысканія съ городской управы за „убытки-2000 зол. **).—Въ 

протестѣ, поданномъ 22 августа магистрату Иарчовскимъ уніатскимъ священникомъ 

Даміаномъ, говорится, что Парчовскіе мѣщане отказались повиноваться уніату Тер- 

лецкому, а, подчинившись какому-то чернцу, прибыли къ церкви, отбили замки" Тер¬ 

лецкаго у дверей храма, звонили въ {колокола и проч. 1 сентября записана 

предъявленная 27 августа Парчовскому городскому магистрату жалоба уніатскихъ 

священниковъ: Василія Колеховскаго, Варѳоломея Островскаго и Наума Усцимов- 

скаго на Гриця Рака, Ивана Непранка и многихъ другихъ сообщниковъ, Парчов- 

скихъ гражданъ греч. обряда, за то, что они посланныхъ Терлецкимъ упомянутыхъ 

священниковъ съ цѣлью увѣщанія жителей, производящихъ смуту въ церквахъ, 

приняли съ руганью и не выдали имъ церковныхъ ключей. Священники приложили 

тогда печати епископа къ церквамъ, но Парчовяне оторвали ихъ и подчинились 
православному монаху ***). 

*) №№ 179, 177.—•*) № 159—№ 152. Въ заглавіи документа поставлено ошибочно Гегіа 
Іегііа вы.диіпіа. ***) Ж\« 154, 153. 
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Подобный же процессъ былъ веденъ Терлецкимъ съ Островскими мѣщанами. 

По акту 2* лвіуста 1637 г., Островскій магистратъ былъ позванъ въ судъ одно¬ 

временно съ Парчовскимъ за непроизводство суда надъ упорствующими мѣщанами 

Авраамомъ Воловичемъ и его сыновьями Кузьмой и Даміаномъ, Яцкомъ Яшевчи- 

комъ. Василіемъ Мисючкомъ, сапожникомъ Андреемъ, Казиміромъ Тропикомъ, Фи¬ 

липпомъ Старостой, Давидомъ Белшикомъ, Яцкомъ Чопомъ, Чуриломъ Терпилов- 

скнмъ, Павломъ Давидкомъ и Иваномъ Триксою. Они обвинялись въ томъ же, что 
в Парчовяне. Позовъ былъ возобновленъ 24 октября *). 

Дѣло съ Дубненскимъ магистратомъ въ 1637 г.-5 января 1637 г. записана жа¬ 

лоба уніатскаго священника Михайловской церкви Семена Враткевича на бурмистра, 

ратмановъ и лавниковъ м. Дубва за то, что они къ позору уніи и епископа Тер- 

лецкаго велѣли о. Семена, въ торговый день 1636 г. занимавшагося своими дѣ¬ 

лами, не выслушавъ его защиты, схватить черезъ городскихъ слугъ (,сѣпачей“) 

среди площади, по одному настоянію еврея Ицка, схваченнаго привести къ себѣ 

ва судъ, заключить на три дня въ тюрьмѣ (на катушахъ) и проч. Позвы въ корол. 

судъ бурмистру и др. членамъ управы были выданы по настоянію обиженнаго свя¬ 

щенника 6 апрѣля в—по настоянію еп. Терлецкаго—19 сентября 1637 г. Воз- 

вый доложилъ суду, что, когда Дубненскій священникъ требовалъ отъ имени еп. 

Меѳодія производства суда надъ мѣщанами, магистратъ отказалъ ему въ этомъ 
требованіи **). 

Дѣло съ Красноставскими мѣщанами 1637 и 1638 гг. — 14 апрѣля 1638 г. по¬ 

мѣщенъ вызовъ въ судъ Красноставскаго магистрата отъ 23 ноября 1637 года за 

непроизводство имъ суда надъ мѣщанами: Георгіемъ Филипповичемъ, Иваномъ 

Норманскимъ, Иваномъ Дарбоговичемъ, Семеномъ Рыбакомъ идр., которые оскор¬ 

бляли словомъ и дѣйствіемъ уніатскаго священника Красноставскаго и Тарногорскаго 

Григорія Гоцевича, наконецъ напали на его домъ, разорили имущество и осквер¬ 

нили его церковь; затѣмъ, изгнавъ его изъ церкви и поставивъ на его мѣсто свя¬ 

щенника „схизматика" (православнаго), разорвали юбилейный листъ римскаго папы 

при церковныхъ дверяхъ и, угрожая жизни священника, совершили многія другія 

безчинства ***). 

*) № 163. 

’*) №№ 143, 161.—№ а. К. 20142, 322. 

***) № 171. 
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Дѣла Ратненснаго уніэта-священника 1635 и 1642 гг. — Ратнснсюе мѣщане 

дѣли послѣдствія борьбы съ Терлецкимъ и его замѣстителями на своихъ сосѣ, 

и не рѣшились силою отнять свою церковь у уніата. Зато мѣщане Ратны выра 

свое нерасположеніе къ уніату другими способами и объясняли свое поведеніе дрі 

гимн причинами, какъ это тотчасъ увидимъ. 19 октября 1635 г. священникъ Ра, 

ненской Пречистенской церкви Михаилъ Кульчицкій жаловался на бурмистра, рзт 

мановъ, лавниковъ и др. мѣщанъ Ратны, „по духу православныхъ", за по 

церковныхъ полей и причиненіе священнику и его слугѣ Стефану Павловичу об 

24 іюля и 13 октября того же года. Встрѣтивъ 24 іюля на церковныхъ по. 

городской скотъ и лошадей, священникъ велѣлъ своему слугѣ загнать одну ло 

въ свою конюшню. На „Занитецкой“ улицѣ обвиняемые, отнимая у слуги ло 

ругали сопротивляющагося имъ священника неприличными словами въ присутсть 

многихъ людей, затѣмъ, избивъ и ранивъ слугу, повели съ собой и посадили 

ратушную тюрьму, гдѣ онъ томился нѣсколько сутокъ. Тѣ же 13 октября на 

на церковную землю „Засторонецкую- и, захвативъ нѣсколько священничес 

воловъ, отвели въ дворъ бурмистра Грица Турмина. Просьба священника объ 

возвращеніи или передачѣ въ королевскій скотный дворъ оказалась напрасною, 

донесенію вознаго. бурмистръ заявилъ ему и священнику 16 ч., что волы отвед* 

въ дворъ старосты. Изъ разговора священника съ Ратненскими мѣщанами въ до 

Холмскаго мѣщанина Николая Поповича оказалось будтобы. что Ратненцы не 

вѣру преслѣдовали священника, а за неуплату налога съ церкви. О. Кульчищ 

заявилъ, что налогъ платили за него мѣщане. „Такъ попросите, а волы буд] 

вамъ возвращены и будемъ жить въ мирѣ"—отвѣтилъ священнику бурмистръ*). 

Рѣшительнѣе Ратненцевъ выступили противъ о. Кульчицкаго приписные 

недобровольные прихожане въ с. Здомыслѣ. Въ жалобѣ священника отъ 10 

1642 г. на войта Матвѣя и брата его ІІанька, Васька Куляваго съ сыновьями 

многихъ другихъ жителей Здомысля сказано, что они, безъ согласія приходсі 

настоятеля въ Ратнѣ, отдѣлившись отъ него, построили особую свою неболы 

церковь или часовню въ Здомыслѣ. Изъ дальнѣйшихъ словъ протеста узнаемъ, 

о. Кульчицкій, завладѣвъ ею, завелъ тамъ уніатскіе порядки, чѣмъ жители небі 

довольны. Они 9 апрѣля насильно ввели въ свою церковь православнаго свяш« 

ника Петра, при чемъ выбросили изъ церкви хранившіяся тамъ вещи о. К« 

чицкаго и изъ презрѣнія къ уніатской вѣрѣ уничтожили Св. Дары и проч. Уніі 
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назвалъ въ жалобѣ своего соперника „лжепастыремъ", „простымъ невѣжей" и 
«мужикомъ*. (Кульчицкій считался шляхтичемъ) *). 

Тышовецкін дѣла 1640-1642 гг.-30 іюля я 11 октября 1640 г. ааиесаны 

позвы Тышовешсому магистрату, отмѣченные 16 іюля и 25 августа тогоже года, 

по жалобѣ епископа Меѳодія, за непроизводство суда надъ мѣщанами, которые 

унеыи въ свои дома священныя вещи изъ ризницъ церквей: 1) Богородичной: Ко- 

стуковичъ—серебряную чашу съ дискосомъ и ложечкою, фелонъ и всю церковную 

утваръ; 2) Никитской: Стецко Ващукъ или Пащевскій-два серебряныхъ жезла 

съ серебряною чашею, позолоченный серебряный крестъ, печатную книгу „Ок¬ 

тоихъ* и шелковыя ризы; Лихвяржикъ-книгу „Тріодъ цвѣтную8, Стефанъ Хиле- 

вичъ ризы и двѣ книги, „Трифологіонъ и „Уставъ"; 3) Пятницкой: нѣкій Вашко— 

киигу „Октоихъ", Сакъ—„Трифологіонъ", Стефанъ Краско-„Псалтырь" Острож- 

скои печати, Григорій Рыпа - „Библію" Острожскую, церковныя облаченія и проч. 

Всѣ эти вещи оцѣнены на 4000 зол. Особенно же обвиняется епископомъ .свѣтсый 

человѣкъ" Лнхвяржикъ, который, присвоивъ себѣ званіе священника, устраиваетъ 

у себя собранія, совершаетъ богослуженія и бунтуетъ народъ противъ уніи, отклоняя 
его отъ нея своими „лжеученіями8. *) 

Защитники православія въ Тышовцахъ по настоянію еп. Терлепкаго были 21 

января 1641 г. приговорены смѣшаннымъ судомъ (ДОсіаіп спшрояЪш—изъ ду- 

духовныхъ и свѣтскихъ судей) къ сожженію на кострѣ. **) 

Несмот])я на то, ненависть къ уніатамъ не улеглась. 14 мая 1642 г. священникъ 

Тшповецкой Богородичной церкви Тымошъ предъявилъ для записи жалобу свою, 

поданную 5 мая Тышовецкому войту, на бывшаго ратмана Мартина Дмитрука и 

Карпа Дмитрука изъ предмѣстья Дубины за грубое оскорбленіе его, какъ уніата, 

словомъ и дѣйствіемъ при встрѣчѣ в ь разныхъ домахъ, въ присутствіи двухъ Тышо- 

вецкихъ священниковъ Николая и Гавріила и многихъ людей. Такъ говорили они 

е*У между прочимъ: „Вы не наши попы, а дьявольскіе... ты намъ не попъ и бара¬ 

новъ у насъ не возьмешь—когда-то люди почитали поповъ, но теперь вы стали 

какими-то уніатами... вы недостойны почтенія, такъ какъ вы уніаты, но дастъ 

Богъ дождаться, тогда увидите, что будетъ съ вами," и проч. Въ другой разъ сказалъ 

одинъ изъ нихъ: „А хотя бы ты и былъ у насъ, то скажу тебѣ, что въ моемъ 

Домѣ не будешь и доходовъ съ меня не получишь,—и барановъ теперь не получишь 

*> № 203. 
*) № 190. 

**) Ал. Будиловича: .Ист. очеркъ МилеевскоН церкви* стр. 35. 
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отъ меня, какъ не получилъ ихъ въ прошломъ году: бралъ ты ихъ, правда, си¬ 

лою у людей съ ихъ полей, но если бы ты вздумалъ брать у меня, я убилъ бы тебя, 

какъ собаку." Мѣщане бросились затѣмъ на священника и нанесли ему побои и 

раны *). 

Сональ и Белзъ 1644—1647 —Эти два города, находящіеся въ настоящее время 

въ австрійской Руси, извѣстны намъ уже изъ дѣла Терледкаго съ Гулевичемъ-Вою- 

тинскимъ въ 1636 г.—23 января 1645 г. отмѣченъ корол. позовъ Острожско-Луц- 

кому православному епископу Аѳанасію изъ Козельска Пузинѣ, всей Сокальской 

православной общинѣ и магистрату, выданный въ Варшавѣ 26 декабря 1644 г. по 

жалобѣ уніатскаго епископа Терледкаго, который, возвратившись изъ-заграницы 

(изъ Рима), требуетъ уничтоженія изданнаго въ его отсутствіи судебнаго декрета 

по дѣлу о захватѣ имъ—Терледкнмъ—трехъ Сокальскихъ церквей (Св.-НиКольской, 

Богородичной и Св. Михайловской), объ изгнаніи имъ священниковъ, занятіи цер¬ 

ковныхъ и приходскихъ зданій, опечатаніи и, наконецъ, вводѣ уніатскаго священ¬ 

ника Василія Черникевича въ занятыя православныя церкви. 10 мая записанъ 

подобный же позовъ православнымъ мѣщанамъ г. Белза, въ пользу которыхъ, за I 

неявкой епископа въ срокъ, выданъ былъ декретъ. Процессъ былъ возобновленъ **).— 

21 іюня того же 1645 г. возный (Уклейскій) доноситъ суду объ арестованіи 31 де¬ 

кабря 1644 г. всѣхъ Сокальскихъ православныхъ*'1'*), собравшихся для заявленія 

вторичнаго протеста противъ еп. Терледкаго въ домѣ Сокальскаго ратмана и куз- I 

*) ^ 204. 
**) № 215. - II 

*”*) Имена ихъ: Карпъ Поповичъ и Иванъ Бобошко (ратманы и главные зачинщики), 1 
Ермолай, сѣдельникъ, Лука Чижъ, кузнецъ, Даніилъ Плаза, Николай Харьковнчъ, Семенъ 
Дацевичъ, Павло, плотникъ, Георгій Бубко, Юсько Холева. Дмитрій Лазука, Иванъ Хана- 
най, Юсько Петровичъ, Давидъ, плотникъ, Гриць Галицкій, Лука Голодный. Остапъ, хлѣбо¬ 
пекъ, Семенъ Матолюша, Дацко Трояновнчъ, Савка Бобрыковпчъ, Игнатъ Украинецъ, I 
Григорій Смайко, Дмитрій Козаръ, Лука Стояновскій, Ѳедоръ Букеевпчъ, Ѳедоръ Двѣ- I 
губка, Романъ Прекупень, Сай, рыбакъ. Николай, сѣдельникъ, Николай Корокора, Григорій ' 
Гвизна, Филиппъ Бокеевпчъ, Климко. горнчаръ, Леско Здуновнчъ. Семенъ Волковичъ, 
Андрей Волковичъ, Стефанъ Молцунъ, Иванъ Моргунъ, Олекса Шимковичъ, Герасимъ I 
Бѣдунъ, Петро Шостакъ, Дмитрій Прокоповичъ, Самуилъ Мацкевичъ. Олеско Щкутннкъ, ! 
Демьянъ, рыбакъ, Василь, рыбакъ, Васько Шимончикъ, Дмитрій Лагода, Лука Лагода, Грн-1 

горій Кочикъ, Леско Бокеевичъ, Таврило Уляшевнчъ, Леско Павловичъ, Андрей Ма-' 
щенье, Петро Клесня, Лесько Шкутникъ, Матвѣй, переплетчикъ, Григорій Церковникъ,' 
Нпкола Голодный, Лука Смигель, Сенко Кончикъ, Иванъ Шнека, скорнякъ, Ѳедоръ Ла¬ 
зука, Филиппъ (2) Бокеевичъ, Стефанъ Козаръ, Евстафій Поповичъ. Юсько Злотофостъ, | 
Ѳедоръ Корокора, Николай Кособудскій, Андрей Злотофостъ, Павелъ, скорнякъ, Михаилъ ' 
Болдуръ, Иванъ Злотофостъ, Калишь, портной, Филиппъ, плотникъ, Ѳедоръ, зять Куров-, 
скаго, Самуилъ Березовка, Лука, сапожникъ, Прокопъ, скорнякъ, Андрей Мащенье Мар-' 
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неца Ивана, и отдачѣ ихъ на поруку, до окончательнаго судебнаго рѣшенія, бур¬ 

мистру, всему городскому управленію и Сокальской общинѣ. Въ позвѣ 27 мая 

(записанномъ -3 іюня) говорится, между прочимъ, что обвиняемые Терлецкимъ Со¬ 

кальскіе мѣщане, сговорившись, сорвали съ Сокальскихъ церквей печати, наложен¬ 

ныя уніатскимъ епископомъ во время бунта, затѣмъ, насильно открывъ двери, вор¬ 

вались въ церкви, захватили всю находившуюся тамъ церковную утварь золотую 

и серебрянную: чаши со св. Дарами, книги, евангеліи и иконы, съ алтарей унесли 

антиминсы и, наконецъ, разломавъ ковчегъ, вынули св. Дары; въ церквахъ 

остались лишь пустыя стѣны. Эти вещи произвольно они помѣстили въ 

домѣ мѣщанина Ермолая, вблизи еврейскихъ жилищъ, гдѣ устроили себѣ „схиз¬ 

матическую синагогупринявъ „лжесвященника“, составляютъ сборища, распро¬ 

страняютъ „схизматическую ересь*, затѣмъ они основали школы, привлекаютъ 

туда молодежь со всѣхъ сторонъ и обучаютъ ее прилежно, отравляя ее ядомъ 
„схизмы" и проч. 

Такимъ образомъ Сокальскіе мѣщане забирали назадъ захваченное у нихъ до¬ 

бро и на мѣсто отнятой у нихъ церкви устраивали богослуженіе въ частныхъ до¬ 

махъ, оставаясь твердыми въ своей вѣрѣ. Дѣйствительно, намъ приходится сми¬ 

ренно благоговѣть передъ силою духа этихъ скромныхъ русскихъ мѣщанъ XVII в. 

Далѣе читаемъ въ актѣ, что по настоянію судебнаго инстигатора, епископа 

Терлецкаго, уніатскихъ священниковъ: Сокальскаго—Василія Черникевича, Гру- 

бешовскаго—протопопа Василія Гоча и Крыловскаго—Стефана Омелька, Белзскій 

староста тогда-же требовалъ, чтобы Сокальскій магистратъ и вся община доставили 
выше упомянутыхъ мѣщанъ въ гродскій судъ 3 іюля того же года.*) 

15 ноября 1647 г. выданъ въ Варшавѣ позывъ къ ассессорскому суду по жа¬ 

лобѣ корол. инстигатора и игумена Городыскаго монастыря уніата Іосифа Герма¬ 

новича на мѣщанъ г. Белза: Семена Хвостовича или Козаника—какъ главнаго 

зачинщика, Семена Слодовничка, Ивана Карповича, Ониска Конопку и Стефана 

Тарнавскаго — какъ сообщниковъ, въ томъ, что они обѣщаніемъ 30 талеровъ 

вознагражденія уговорили діакона Самуила Черленковскаго отправиться въ Горо- 

дыскій монастырь и схватить тамъ игумена Германовича. Діаконъ, избравъ себѣ 

нѣсколько помощниковъ во время собранія Белзскаго сеймика въ 1646 г., въ пол¬ 

онъ Лазука, Николай Завишинскій, Тимофей, мельникъ, Ѳедоръ Злотбфостъ, Матвѣй 
Горнякъ, Семенъ Бокеевичъ, Куріанъ Госко, Яцко, зять Белзской, Василь Варнводка.’ 
««арія Абрагамовичъ и Иванъ Петровичъ,—Л» 218. 

*»№ 220. 



ХСѴІ 

ночь напалъ вмѣстѣ съ вооруженною силою на монастырь, чтобы схватить и пе¬ 

редать игумена ожидающимъ въ Сельцѣ заговорщикамъ. Между тѣмъ разбужен¬ 

ный шумомъ Германовичъ успѣлъ спастись бѣгствомъ черезъ окно. *) 

Къ этимъ болѣе крупнымъ фактамъ религіозныхъ волненій при Холменомъ епи¬ 

скопѣ Тердецкомъ прибавляемъ въ хронологическомъ порядкѣ еще нѣкоторыя дан¬ 

ныя Холмскихъ актовыхъ книгъ, не лишенныя интереса. 

1631 г. 14 іюня дв. Мартинъ Стемпковскій избилъ на церковной землѣ Ве- 

рещинскаго священника Яцка и его сына Ивана. 16 іюня Любомльскій ланд- 

вой'гь Станиславъ Шуба, по жалобѣ священника <’в. Михайловской церкви Гри¬ 

горія Карачевскаго, напавъ съ многими сообщниками на церковное кладбище, вы¬ 

рылъ и выбросилъ изъ могилы тѣло крещеннаго и миропомазапнаго ребенка, та¬ 

щилъ его по многимъ улицамъ съ ругательствами и проч. — 27 августа Холмскій 

ландвойтъ Альбертъ Лебедка ‘ жаловался на русскихъ согражданъ: Григорія Мар- 

тышкевича или Маничка. поповича Николая, Кульжика, Бадовскаго и др., право¬ 

славнаго священника Никольской церкви Ермолая и на союзника ихъ органиста 

лехита (поляка) Андрея—какъ главныхъ зачинщиковъ, затѣмъ на бурмистра и рат¬ 

мановъ русскаго вѣроисповѣданія — какъ тайныхъ сообщниковъ и руководителей 

смятенія, и на другихъ лицъ той же вѣры — какъ подстрекателей, которые —по 

словамъ жалобы — въ нарушеніе права и свободы выборовъ, производившихся ра¬ 

нѣе безъ насилія избирателей, по одной лишь ненависти къ Станиславу 

Скупу какъ послѣдняго, такъ и другихъ согражданъ, избранныхъ город¬ 

ской общиной на должности бурмистра, ратмановъ и ландвойтовъ и уже утверж¬ 

денныхъ старостой, не допустили къ принесенію присяги, противясь ихъ выбору. - 

Узнавъ о записи Лебедки, обвиненные имъ сограждане заявили 30 ч., что они во¬ 

обще не противились выбору названныхъ лицъ въ городскія должности, а сопро¬ 

тивлялись выбору одного лишь Станислава Скупа, Холмскаго предмѣщанина, кото¬ 

рый, по праву магдебургіи и древнему обычаю, не можетъ быть избранъ въ рат¬ 

маны, такъ какъ у него нѣтъ дома и арочнаго владѣнія въ Холмской области, и что 

онъ былъ ранѣе крѣпостнымъ Якова Угровецкаго, а теперь Скашевскаго, 

и еще не освободился отъ этого подданства. Выборъ на него палъ въ общинѣ 

по незнанію (будтобы!) того обстоятельства, что онъ состоитъ крѣпостнымъ Холм* 

скаго подкоморія Скашевскаго **). 

*) № 229. 

**) № 87. 88. 89. № а. КН. 20138. Л. 550 . 
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Римскіе католики знали, но обходили законъ, когда дѣло касалось усиленія 

своего элемента въ разныхъ учрежденіяхъ. Какъ видно, въ то время лехитовъ и 

вообще приверженцевъ ихъ немного было въ Холмѣ. 

1633 I’. 3 мая Павловскій священникъ Трошъ и крестьяне с. Ольшанки за¬ 

явили о сожженіи приходскаго дома военнымъ отрядомъ Кіевскаго воеводы Ивана 

Тышкевича.—14 мая настоятель Холмской Успенской церкви протоіерей Андрей 

Ваврышовичъ жаловался на Станислава Бродзияснаго за то. что онъ, подобравъ 

себѣ сообщниковъ, на лошадяхъ, 4 апрѣля вечеромъ, возвращаясь домой послѣ 

военнаго смотра, наѣхалъ, въ отсутствіе жалобщика, на госпиталь при Успенской 

церкви; остановившись въ нодворьи, вызывалъ его съ угрозами, а когда замѣтилъ 

запертыя двери зданія и дочь священника, заявившую ему объ отсутствіи отца, 

отправился съ товарищами въ засѣянный госпитальный огородъ, гдѣ истоптали 

24 грядъ, затѣмъ, сойдя съ лошадей, раскидали доски, которыми были огоро¬ 

жены могилы умершихъ отъ моровой язвы, и уничтожили надгробія; наконецъ 

уѣхали съ угрозами противъ священника. — іюля находимъ жалобу Сѣдлис- 

скаго священника Павла Збировскаго на арендатора имѣнія Ивана Мальчев¬ 

скаго за то, что, кода истецъ послѣ церковнаго богослуженія читалъ молит¬ 

вы. Мальчевскій велѣлъ его привести въ домъ и. обругавъ, ударилъ нѣсколько 

разъ по лицу, наконецъ хотѣлъ посадить его въ тюрьму, но не сдѣлалъ этого, бла¬ 

годаря заступничеству своей жены.— 20 октября о. ЛицинійНамысловскій обвинялъ 

вѣкоего Шпсрку или Шперчинскаго въ нанесеніи ему 19 числа обиды въ домѣ 

Холмскаго портнаго Остапа. — 31 октября Краеноставскій священникъ Василій 

Черникевичъ заявляетъ, что Севастіанъ Нестецкій 18 тогоже числа вечеромъ искалъ 

его въ домѣ при церкви СвЛ’ройцы и. когда его тамъ не нашелъ, то отправился въ 

Другой его домъ при Пятницкой церкии и, встрѣтивъ его тамъ, оскорбилъ его словомъ 
и дѣйствіемъ —Въ то время часто и разными лицами былъ обижаемъ священникъ 

Холмской Никольской церкви Григорій Сидоровичъ. 22 ноября онъ жаловался на 

дворянъ Бѣлецкаго, Горскаго и Фирейскаго за нападеніе на его домъ и поране¬ 

ніе камнями; 13 декабря — на Екатерину Бучацкую, вдову Межирѣчскаго каш- 

теляпа и владѣльца Новоселокъ графа Остророга, за нападеніе съ сообщниками на 

его каменный домъ на Холмскомъ рынкѣ, нанесеніе ему ранъ и проч. (Только 

Ю сентября 1635 г. о. Сидоровичъ заявилъ суду объ удовлетвореніи его обидчи¬ 

ками). — 22 декабря священнику изъ Воли Верещчнской Матвѣю Луиовичу на¬ 

несены Викториномъ Верещинскимъ побои и др. обиды *). 

*) №№ 91, 93, 97, Ю0.-№ а. КІ1. 20139, Л. 41, 297, 338, 349, 1110. 
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1684 г. 7 іюня Павловскій плебанъ Іоаннъ Погоновскій напалъ въ отсутствіи 

Реевецкаго священника Григорія Абрамовича на его домъ, выбилъ 3 оконныхъ 

стекла въ свѣтлицѣ, тяжко оскорбилъ его жену и совершилъ другія безчинства.— 

27 іюля священникъ Павелъ Збировскій опять жаловался на Іоанна Мальчев¬ 

скаго за то, что послѣдній напалъ на него въ присутствіи многихъ людей и. съ 

угрозами лишить жизни, нанесъ ему тяжкіе побои, отъ которыхъ едва ли долго 

будетъ живъ.—Тогда же Холмскій архипресвитеръ Ермолай Васильковичъ заявилъ 

суду, что Веспасіанъ Бѣневскій-ІІрусакъ 15 іюля напалъ на него по дорогѣ къ 

своему дому за Холмскою мельницею и оскорбилъ его словомъ и дѣйствіемъ, на¬ 

неся раны, вырвавъ волосы изъ бороды и проч. *). 

1635 г. 11 сентябра священникъ Тарнавской церкви Григорій Завальскій 

заявилъ, что державца имѣнія Станиславъ Сулимовскій, не смотря на прежде при¬ 

чиненные ему многія обиды и грабежи, въ осеннее время 1634 г. и весной 1635 

г. захватилъ его возы съ разнымъ хлѣбомъ и сѣномъ. Узнавъ 19 мая 1635 г. о 

выѣздѣ о. Григорія въ Холмъ на засѣданія синода, Сулимовскій велѣлъ 

слугамъ догнать его и привести въ Туробинскій замокъ, гдѣ съ ругательствами 

заключилъ подъ арестъ и только 25 ч. выпустилъ его на свободу; причемъ за¬ 

держалъ его священническую одежду и пару воловъ для себя. **) 

1636 г. 13 декабря на тогоже Сулимовскаго жаловался священникъ с. Отрочи 

Александръ Дороткевичъ, котораго, возвращающагося 1 октября домой изъ Туро- 

бинской ярмарки, велѣлъ схвати ть, связать и посадить въ тюрьму, съ ругательствам 

на него и епископа Терлецкаго. Продержавъ цѣлый день, ночью освободилъ свя¬ 

щенника изъ заключенія, благодаря лишь ходатайству извѣстныхъ людей***). 

1637 г. 25 сентября священникъ с. Волоской Воли Семенъ ІПтокальскій жа¬ 

луется на супруговъ Андрея и Елисавету изъ Андреевскихъ Чаславскихъ, которые 

очень часто ругали его и епископа Терлецкаго и преслѣдовали ненавистную имъ 

унію. 30 августа Чаславская, явясь неожиданно въ церковь въ то время, когда 

священникъ служилъ обѣдню, перебивала его въ служеніи неистовыми криками; 

затѣмъ, схвативъ его при алтарѣ, сорвала съ него ризы, называя его лжесвящен¬ 

никомъ и обманщикомъ, наконецъ съ помощію своего мужа вытащила изъ церкви. 

Мало того, 13 сентября таже Чаславская ворвалась въ домъ о. ІИтокальскаго въ 

его отсутствіи, произвела много насилія, нанеся его супругѣ побои и раны, вслѣд- 

*) №№ 104, 105, 107. 
**) № 119. ***) № 142. 



ХС1Х 

ствіе чего опасно заболѣла.—Изъ другой жалобы, предъявленной 5 сентября Люб¬ 

линскому гродскому суду и перенесенной 19 октября въ Холмскія книги, выхо¬ 

дить, что не Чаславскіе, а родной братъ Чаславской Александръ Дитюкъ Андре¬ 

евскій былъ виновникомъ скандала 30 августа, причемъ пострадалъ не одинъ только 

уніатскій священникъ, но и Чаславская. Послѣдняя, жалуясь на брата и сообщни¬ 

ковъ его: Ядвигу Сторучанку, жену Маркіана Сегеня, Кробоновскаго. Войтѣха 

Завадскаго, Жолковскаго, Мокшсцкаго, Станислава Мелейка, кучера Сегеневой 

Матвѣя и многихъ другихъ, заявляетъ, что Александръ Андреевскій, озлобленный 

на нее за помѣщеніе своей скамьи въ церкви Волоской Воли, прибылъ съ воору¬ 

женными сообщниками въ воскресеніе, 30 августа, въ церковь, въ началѣ обѣдни, 

и въ отсутствіи ея велѣлъ разсѣчі, скамью; когда же Елисавета сама изъ своего 

двора прибыла въ церковь на богослуженіе, братъ при входѣ ударилъ ее обухомъ 

въ грудь, зачѣмъ нанесъ ей побои и раны по рукамъ и другимъ частямъ тѣла, и 

лишь по просьбѣ людей оставилъ ее живой. Затѣмъ, не позволяя священнику 

совершать богослуженіе, велѣлъ выгнать его изъ окровавленной церкви, самую же 

церковь закрыть*). 

Обѣ эти жалобы, изъ которыхъ одна (по нашему мнѣнію первая) подлож¬ 

ная, сходны въ томъ, что священникъ, принужденный прекратить богослуженіе, 

былъ выгнанъ изъ церкви, которую затѣмъ заперли. Сопоставивъ обѣ жалобы, 

приходимъ къ слѣдующему заключенію: Александръ Андреевскій, узнавъ о записан¬ 

ной о сентября въ Люблинскія книги жалобѣ своей сестры, постарался заиисать въ 

Холмскіе акты 25 ч. жадобу будтобы отъ имени священника на Чаславскихъ, кото¬ 

рые представлены рьяными гонителями уніи, между тѣмъ, когда вѣрный правосла¬ 

вію Андреевскій озлобленъ былъ на свою сестру, что она принимада участіе въ 

богослуженіи уніатскаго священника. < 

Почти въ тоже время Превальскій священникъ Стефанъ Завальскій велъ 

процессъ съ двумя евреями за нанесеніе ему ранъ. 

1638 г. Уніатъ-священникъ Стефанъ Михайловичъ жаловался 2 іюня на Пахома 

Жуковича и др. крестьянъ с. Коснища зато, что они въ самый день Пасхи въ своей 

Церкви безчинствовади, ругали священника и угрожади ему побоями **).—Тогдаже свя¬ 

щенникъ изъ Л ад ища позвадъ Замостскій магистратъ за непроидводство суда надъ мѣ- 

ЩаниномъТарасомъ, который истца оскорбилъ въ своемъ домѣ словомъ и дѣйствіемъ***). 

*) № 162. 

•*) № 172.—***) № а. К. 20142, Л. 578. 
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1(539 г. 4 августа Полапскій священникъ Кириллъ Лукашевичъ жалуется на 

Любомльскаго подстаросту I. Оржеховскаго, слугу ого Каспра Вѣнцковскаго и 

войта Семена Антоноішча за уіазныя обиды.—31 декабря священникъ Голы Ѳедоръ 

Мурчиковскій жаловался на Павла Хоинскаго Данилковича изъ Волоокой Воли за 

нанесеніе ему побоевъ, когда онъ пришелъ къ шляхтичу за возвращеніемъ захва¬ 

ченной у него лошади *). 

1(540 г. 23 марта Петръ Поповичъ, братъ Стрѣлецкаго уніатскаго священника 
Іеронима, отъ своего имени и отъ имени брата, его жены и дѣтей подалъ жалобу 

на Варвару Коморовскую, жену Белзскаго подкоморія и владѣлицу имѣнія с. 

Нелидова, за то, что она арестовала о. Іеронима, когда онъ 18 марта изч, своего 

настоящаго прихода возвратился въ прежнее мѣсто служенія, въ с. Нелидовъ, для 

передачи церковнаго имущества ктиторамъ Нелидовской церкви. Освободившись 

изъ-подъ ареста, о. Іеронимъ заявилъ суду 3 апрѣля, что Коморовская, узнавъ о 

прибытіи его въ с. Нелидовъ, выслала въ церковноприходскій домъ свою дворню, 

которая здѣсь, по приказу своей госпожи, схватила и съ ругательствами повела 

его въ Хишовичи, мѣстопребываніе подкоморія; въ Хишовичахъ Коморовская, обру¬ 

гавъ его, велѣла посадить на день въ грязную тюрьму, а вечеромъ отвести на¬ 

задъ въ Нелидовъ и здѣсь засадить на недѣлю въ тюрьму, изъ которой онъ спас¬ 

ся бѣгствомъ. — 30 апрѣля Вусенскій священникъ Іоаннъ Словинскій жаловался 

на Ыільскихъ, отца и сына, владѣльцевъ м. Тератина, за то, что. когда онъ при¬ 

былъ на похороны своего сосѣда, Тератинскаго священника Ѳеодора и. разгова¬ 

ривая съ русскими прихожанами м. Тератина о похоронахъ, остановился на цер¬ 

ковномъ погостѣ, Николай Бѣльскій, по порученію своего отца Ивана, напа.тъ 

на него съ вооруженною толпою и оскорбилъ словомъ и дѣломъ. Когда священ¬ 

никъ жаловался на сына Ивану Бѣльскому, то послѣдній, выругавъ священника, 

ударилъ его церковными ключами въ лице. - 19 іюня упіатъ-священникъ с. 

Липска Григорій Сенкевичъ жаловался (также отъ имени Замойской и епископа 

Терлецкаго) на королевскаго секретаря и владѣльца Липска Якова Убыша, заявляя, 

что Убышъ 8 іюня посредствомъ своихъ слугъ привелъ его насильно въ свой домъ, 

гдѣ, лежа въ кровати, встрѣтилъ его ругательствами, а затѣмъ, не обращая внима¬ 

нія на его священническій санъ и преклонный возрастъ, велѣлъ своему слугѣ Кар- 

вассцкому рвать бороду, затѣмъ посадилъ подъ арестъ (^зіог) въ помѣщеніе, куда 

сажалъ своихъ провинившихся крестьянъ, и тамъ привязавъ веревкой за шею, про- 

*) № 184; № а. к. 20145, 364. 
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держалъ ого полтора часа, наконецъ снова приказавъ привести къ,себѣ, обругалъ 

п насильно вытолкнулъ изъ двора. — 17 іюли уніатъ-священникъ Іоаннъ Черню- 

ковичь заявилъ, что, когда онъ послѣ осмотра церкви въ Терновѣ прибылъ съ 

мѣстнымъ священникомъ и другими къ одному крестьянину для благословенія дома, 

крестьянинь Левко Поповичъ напалъ на него съ ругательствомъ и наносилъ ему 

побои ранѣе приготовленнымъ полѣномъ до тѣхъ поръ, пока дерево не сломалось.— 

Подъ 18 іюля записана жалоба Невѣрковскаго священника Прокопія Климунтовича 

на двор. Ѳому Кошобудскаго за нападеніе на дорогѣ, когда онъ 7 іюля возвра¬ 

щался изъ Замостья, обруганіе и побои*). 

16-11 г. 18 іюня Чернчецкій священникъ заявилъ, что участковый владѣлецъ 

Павелъ Вержбицкій и его сообщникъ Иванъ Рудлевскій ночью напали на приход¬ 

скій домъ, нанесли ему раны, и проч.—7 декабря Тератинскій священникъ уніатъ 

Николай Чубовичъ жаловался на державцу мѣстечка. Ивана Бѣльскаго за совер¬ 

шенное его слугами, 29 ноября, нападеніе на домъ и захватъ скота **). 

1642 г. 5 іюня священникъ уніатъ Любомльской Пречистенской церкви Ва¬ 

силій 6\ і ох заявилъ отъ имени священника Георгіевской церкви Григорія Ка- 

рачевскаго, что Любомльскіе евреи въ воскресный день пополудни, когда Кара- 

чевскій отправился для поклоненія чудотворной иконѣ въ Журовицы, напали на 

церковный погостъ Георгіевской церкви и домъ священника, разбили замокъ, вы¬ 

били окна и бросились на церковь ***). 

1644 г. По жалобѣ священника изъ Безка о. Павла Яковича, поданной въ 

судъ 11 октября, войтъ вмѣстѣ съ крестьянами напали на него 24 сентября на 

церковномъ погостѣ, нанеся ему побои кулаками и пачками; когда же священникъ 

скрылся въ домѣ, тогда они выломали окна и, разграбляя домъ, безчинствовали 

надъ слугами и скотомъ. — 24 декабря читаемъ о жалобѣ Слипсцкаго священ¬ 

ника Василія Поповскаго на Мартина Милевскаго, фактора владѣльца села Миха¬ 

ила Длотовскаго, за нанесеніе ему 18 іюля прбоевъ вблизи мѣстной церкви. 

1645 г. 18 іюля Сосновицкій священникъ Матвѣй Буткевичъ подалъ жалобу 

на державцу Сосковецъ Павла Голынскаго за многія обиды и произведенныя надъ 
нимъ и его слугой насилія ****). . . , 

1646 г. 28 сентября записана жалоба Ганскаго священника о. Николая Кор- 

татевскаго на Ивана Корытовскаго, упрашіяющаго Ив. Ганскаго, который сообща съ 

*) №№ 187, 188, 189; № а. кп. 20145, 565—6.—**) № а. кн. 20145; л. 880, 1001. 
***) #205.—****) №№ 212, 221; № а. кн. 20149, л. 469. 
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своею женою и слугами напалъ 19 сентября на священника и его жену, нанесъ 

имъ побои и раны, и проч. Съ другой стороны Корытовскій заявилъ о нанесеніи 

ему священникомъ побоевъ. 

16-17 г. 19 августа слуга патера АлександраСапѣги, вотчинника имѣній м.Ма- 

цеева и с. Черноплесъ съ принадлежностями, Павелъ Островскій принесъ жалобу 

отъ имени своего господина на Анну Издебскую. жену Ивапа Шклинскаго Шил- 

кевича и владѣлицу участка въ с. Городнѣ, по тому поводу, что она, недоволь- 

етвуяеь прежними сиоими безчинствами, прибыла 27 іюля съ своими слугами Ривиц- 

кимъ и Андреемъ Громадскимъ на мѣсто за Чсрноплесскою плотиною, гдѣ болѣе 

ста лѣтъ хоронились Черноплесскіе крестьяне, и тамъ велѣла выкопать изъ земли 

большой кладбищенскій крестъ и меньшіе могильные кресты, поставленные кресть¬ 

янами по русскому обычаю, затѣмъ разобрать деревянныя крыши съ памятниковъ 

и. все это собравъ въ кучу, сжечь. Этимъ нехристіанскимъ поступкомъ Анна Шим- 

кевичевая вызвала большой соблазнъ у невѣрныхъ и немало возмутила родствен¬ 

никовъ погребенныхъ на кладбищѣ покойниковъ. 

Религіозный фанатизмъ, какъ видимъ, дошелъ у слабой женщины до крайнихъ 

предѣловъ, до изступленія, противъ котораго пришлось заявить протестъ даже 

латинскому патеру *). 

1648 г. Уніатскій священникъ Іона Евлашевичъ изъ Хойна жаловался 16 

апрѣля на Яна Павла Суходольскаго за постоянно причиняемыя ему обиды и 

чувствительные убытки въ хозяйствѣ. — 23 іюля жаловались: монахи Димитрій 

Вонаровичъ и игуменъ Холмскаго монастаря Яковъ Суша на вице-ротмистра Але¬ 

ксандра Корсака, затѣмъ на военныхъ Домбскаго, Слугоцкаго, Вольскаго, Кан¬ 

скаго, Гноинскаго и др. изъ отряда ротмистра Павла Спинека по поводу многихъ 

ими совершенныхъ насилій и обидъ **). 

1649 г. Изъ записи 3 апрѣля узнаемъ объ убіеніи ротмистромъ Запорскинъ 

и его товарищами уніатскаго священника Василія Чвирневскаго. Епископъ Тер- 

лецкій выступилъ съ жалобой отъ имени наслѣдниковъ убитаго. — 26 апрѣля 

бывшій Дубненскій священникъ уніатъ Андрей Старкевичъ жаловался на слугу 

Андрея Лещинскаго, Ивана Лупковскаго, который 16 декабря 1648 года съ 

20-ю драгунами напалъ на Дубненскую Св.-Троицкую церковь и приходскій домъ, 

произвелъ грабежи, избилъ священника и выгналъ изъ комнаты ***). 

*) № а. КН. 20152, л. 192—3; ^ 226. 
**) №№ 228, 230. 

***) №№ 234, 236. 
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Какъ видно изъ этихъ и многихъ другихъ жалобъ, записанныхъ въ Холмскія 

книги, почтенные уніаты страдали въ то бурное время не столько отъ взбунто¬ 

вавшихся православныхъ казаковъ, которые не преминули навѣстигь также Холм- 

шиву, сколько отъ своихъ римско-католическихъ собратьевъ. Послѣдніе, убѣгая 

передъ казаками-побѣдителями, выказывали свое геройство надъ мирными жите¬ 

лями, убивая и побивая ихъ и грабя ихъ имущество. Киліанъ Велигорскій го¬ 

воритъ въ своей жалобѣ, поданной суду 26 сентября 1648 г., что ватага или от¬ 

рядъ князя Владислава Доминика Островскаго-Заславскаго, кромѣ нанесенія жи¬ 

телямъ ранъ и побоевъ, произвелъ грабежей на 60000 зол. А сколько убытка при¬ 

чинили населенію другіе отряды и въ другихъ мѣстахъ? 

Въ то время рѣдко разрѣшали строить русскія церкви и то не иначе, какъ 
подъ условіемъ оставаться имъ подъ властью уніатскаго епископа. 30 мая 1634 г. 

предъявлена для записи данная въ Вильеѣ 9 іюня 1633 г. подтвердительная гра- 

мота короля Владислава на Успенскую церковь въ г. Грубешовѣ, которую Сигиз- 

м}ндъ III грамотою, данною въ Варшавѣ 26 іюня 1630 г., разрѣшилъ построить 

мѣщанину Софрону Козулѣ, подъ условіемъ однако, чтобы основанная и постро¬ 

енная имъ церковь оставалась въ уніи съ Римомъ. *) 

О постройкѣ православной церкви во всей Холмско-Белзской епархіи нельзя 

было и думать. Терлецкій нс допустилъ бы такой постройки, хотябы и король ее 

разрѣшилъ. Онъ самовластно сажалъ въ тюрьму священниковъ за прихожанъ, ко¬ 

торыхъ подозрѣвалъ въ сочувствіи старой своей вѣрѣ. Изъ акта 4 февраля 1638 г. 

видимъ, что Модринскій священникъ Григорій Сѣрчукъ томился въ тюрьмѣ нѣ¬ 

сколько недѣль за то, что прихожане его были имъ „заражены схизмою". Родст¬ 

венникъ священника, Чучнсвскій крестьянинъ Мартинъ Сунко узнавъ о горестной 

судьбѣ его, просилъ епископа объ освобожденіи о. Григорія на нѣкоторое время, 

отдавая себя и все свое имущество въ поруки. Крестьянинъ заявилъ готовность 

уплатить 300 зол. пени и подвергнуться заключенію. Епископъ вѣроятно согла¬ 

сился на представленныя ему условія и поручилъ Сункѣ записать свое заявленіе 
въ книги. **) 

Удалось ли священнику убѣдить своихъ прихожанъ въ истинѣ уніатства, не¬ 

извѣстно; по всей вѣроятности крестьяне, ліелая спасти о. Григорія отъ уніатской 

опалы, но обнаружили явной оппозиціи противъ Терлецкаго и ждали болѣе благо- 

*) № юз 
**) № 170. 
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своею женою и слугами напалъ 19 сентября на священника и его жену, нанесъ 

имъ побои и раны, и проч. Съ другой стороны Корытовскій заявилъ о нанесеніи 

ему священникомъ побоевъ. 

1647 г. 19 августа слуга патера АлександраСапѣги, вотчинника имѣній м.Мя- 

цеева и с. Черноплесъ съ принадлежностями, Павелъ Островскій принесъ жалобу 

отъ имени своего господина на Анну Издебскую. жену Ивана Шклинскаго Шим- 

кевича и владѣлицу участка въ с. Городнѣ, по тому поводу, что она, недоволь- 

ствуясь прежними своими безчинствами, прибыла 27 іюля съ своими слугами Ривиц- 

кимъ и Андреемъ Громадскимъ на мѣсто за Черноплесскою плотиною, гдѣ болѣе 

ста лѣтъ хоронились Чѳрноплесскіе крестьяне, и тамъ велѣла выкопать изъ земли 

большой кладбищенскій крестъ и меньшіе могильные кресты, поставленные кресть¬ 

янами по русскому обычаю, затѣмъ разобрать деревянныя крыши съ памятниковъ 

и, все это собравъ въ кучу, сжечь. Этимъ нехристіанскимъ поступкомъ Анна Шим- 

кевичевая вызвала большой соблазнъ у невѣрныхъ и немало возмутила родствен¬ 

никовъ погребенныхъ на кладбищѣ покойниковъ. 

Религіозный фанатизмъ, какъ видимъ, дошелъ у слабой женщины до крайнихъ 

предѣловъ, до изступленія, противъ котораго пришлось заявить протестъ даже 
латинскому патеру *)• 

1048 г. Уніатскій священникъ Іона Евлашевичъ изъ Хойна жаловался 16 

апрѣля на Яна Павла Суходольскаго за постоянно причиняемыя ему обиды и 

чувствительные убытки въ хозяйствѣ. — 23 іюля жаловались: монахи Димитрій 

Бонаровичъ и игуменъ Холмскаго монаетаря Яковъ Суша на вице-ротмистра Але¬ 

ксандра Корсака, затѣмъ на военныхъ Домбскаго, Сдугоцкаго, Польскаго, Кан¬ 

скаго, Гноинскаго и др. изъ отряда ротмистра Павла Снинека по поводу многихъ 
ими совершенныхъ насилій и обидъ **). 

1649 г. Изъ записи 3 апрѣля узнаемъ объ убіеніи ротмистромъ Запорскимъ 

и его товарищами уніатскаго священника Василія Чвирневскаго. Епископъ Тер- 

лецкій выступилъ съ жалобой отъ имени наслѣдниковъ убитаго. — 26 апрѣля 

бывшій Дубненскій священникъ уніатъ Андрей Старкевичъ жаловался на слугу 

Андрея Лещинскаго, Ивана Лупковскаго, который 16 декабря 1648 года съ 

20-ю драгунами напалъ на Дубненскую Св.-Троицкую церковь и приходскій домъ, 

произвелъ грабежи, избилъ священника и выгналъ изъ комнаты ***). 

*) ^ а. КН. 20152, л. 192—3; ^ 226. 

**) №№ 228, 230. 

***) №№ 234, 236. 1 
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Какъ видно изъ этихъ и многихъ другихъ жалобъ, записанныхъ въ Холмскія 

книги, почтенные уніаты страдали въ то бурное время не столько отъ взбунто¬ 

вавшихся православныхъ казаковъ, которые не преминули навѣстить также Холм- 

тину, сколько отъ своихъ римско-католическихъ собратьевъ. Послѣдніе, убѣгая 

передъ казаками-побѣдителями, выказывали свое геройство надъ мирными жите¬ 

лями, убивая и побивая ихъ и грабя ихъ имущество. Киліанъ Велигорскій го¬ 

воритъ въ своей жалобѣ, поданной суду 26 сентября 1648 г., что ватага или от¬ 

рядъ князя Владислава Доминика Островскаго-Заславскаго, кромѣ нанесенія жи¬ 

телямъ ранъ и побоевъ, произвелъ грабежей на 60000 зол. А сколько убытка при¬ 

чинили населенію другіе отряды и въ другихъ мѣстахъ? 

Въ то время рѣдко разрѣшали строить русскія церкви и то не иначе, какъ 

подъ условіемъ оставаться имъ подъ властью уніатскаго епископа. 30 мая 1634 г. 

предъявлена для записи данная въ Вильнѣ 9 іюня 1633 г. подтвердительная гра¬ 

мота короля Владислава на Успенскую церковь въ г. Грубешовѣ, которую Сигиз¬ 

мундъ III грамотою, данною въ Варшавѣ 26 іюня 1630 г., разрѣшилъ построить 

мѣщанину Софрону Козулѣ, подъ условіемъ однако, чтобы основанная и постро¬ 

енная имъ церковь оставалась въ уніи съ Римомъ. *) 

О постройкѣ православной церкви во всей Холмско-Белзской епархіи нельзя 

было и думать. Терлецкій не допустилъ бы такой постройки, хотябы и король ее 

разрѣшилъ. Онъ самовластно сажалъ въ тюрьму священниковъ за прихожанъ, ко¬ 

торыхъ подозрѣвалъ въ сочувствіи старой своей вѣрѣ. Изъ акта 4 февраля 1638 г. 

видимъ, что Модринскій священникъ Григорій Сѣрчукъ томился въ тюрьмѣ нѣ¬ 

сколько недѣль за то, что прихожане его были имъ „заражены схизмою". Родст¬ 

венникъ священника, Чучневскій крестьянинъ Мартинъ Сунко узнавъ о горестной 

судьбѣ его, просилъ епископа объ освобожденіи о. Григорія на нѣкоторое время, 

отдавая себя и все свое имущество въ поруки. -Крестьянинъ заявилъ готовность 

уплатить 300 зол. пени и подвергнуться заключенію. Епископъ вѣроятно согла¬ 

сился на представленныя ему условія и поручилъ Сункѣ записать свое заявленіе 

въ книги. **) 

Удалось ли священнику убѣдить своихъ прихожанъ въ истинѣ уніатства, не¬ 

извѣстно; по всей вѣроятности крестьяне, желая спасти о. Григорія отъ уніатской 

опалы, не обнаружили явной оппозиціи противъ Терлецкаго и ждали болѣе благо- 

*) № юз 
**) № 170. 



СІѴ 

пріятнаго времени для заявленія своихъ чувствъ. Удобнымъ этимъ временемъ ока¬ 

зался 1648 г., когда появились на Холмской землѣ казаки. 

По поводу нашествія казаковъ Холмскія актовыя книги были закрыты 7 

октября 1648 г. и вновь открыты для записей 27 февраія 16-19 г. Тогда, послѣ 

удаленія казаковъ, явились скрывшіеся раньше шляхтичи и лат. плебаны съ 

жалобами на крестьянъ, мѣщанъ и русское духовенство за сочувствіе казакамъ в 

содѣйствіе въ ихъ военныхъ походахъ на Польшу. Начались инквизиціи, при чемъ 

пострадали виновные и невинные. Богдана Хмельницкаго называли тогда вож¬ 

демъ или начальникомъ разбойниковъ (ііих Ьігопипі) или адскихъ полчищъ (Іе&і- 

оіішп іпГегпаІішп). Когда опасность отъ казаковъ миновала, тогда вымещали свою 

злобу на жителяхъ. Особенно обвинялись вь содѣйствіи казакамъ извѣстные за¬ 

щитники православія, между прочимъ также Холмскій мѣщанинъ Иванъ Жа- 

бировичъ. Послѣдній, однако, доказалъ (свидѣтельствомъ, даннымъ ему 17 де¬ 

кабря 1648 г. войтомъ г. Острога), что во время казацкихъ походовъ пребывалъ 

въ Острогѣ и потерпѣлъ даже убытки *). Но горе тому, кто не былъ въ состоя¬ 

ніи доказать своего аііѣі! Интересно, что инквизиторы въ усердіи своемъ не по¬ 

щадили даже—уніатскаго епископа Меѳодія Терлецкаго, его капитулъ и городское 

управленіе, не говоря уже о Холмскихъ мѣщанахъ. По записи 4 мая находимъ, 

что всѣ были позваны (12 апрѣля) Люблинскимъ трибуналомъ явиться въ судъ по 

настоянію Холмскаго старости Кривчицкаго, его бурграфа Лабенцкаго и др. за 

то, что мѣщане изъ улицъ Вольки Владичней, Широкой, Бискупской и др.. соеди¬ 

нившись съ казаками, напали на замокъ или дворецъ старосты около 18 октября 

1648 года, захватили все тамъ находившееся, выкопали глубоко зарытые акты 

съ деньгами, забрали хлѣбъ и съѣстные припасы и раздѣлили все между собой 

затѣмъ сожгли амбары, разорили фольварки, обративъ все въ прахъ и пенеть! 

чѣмъ нанесли убытки на 18112 золот. 19 грошей.-На слѣдующій день записанъ 

нозовъ того же трибунала отъ 23 апрѣля по жалобѣ плебана Игнатія Гемборжов- 

скаго на Опалинскихъ мѣщанъ и крестьянъ за то, что они осенью 1648 года 

во время междуцарствія и казацкой войны, привели казаковъ, враждебныхъ рим¬ 

ской религіи, въ мѣстечко, сожгли новопостроенную лат. церковь и новый при¬ 

ходскій домъ и, кромѣ того, забрали всю собранную и въ Опалинѣ помѣщенную 
десятину зерномъ, сѣномъ и проч. **)'. 

•) Л 232. 

**) Дё^ 237, 238. 
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Кажется одгіако, что жители не привели казаковъ въ Опалинъ; а самые ка¬ 

заки нашли туда дорогу и не нуждались въ помощи при сожженіи костела и за¬ 

хватѣ пдебанской десятины. Но жители Опалина не сочувствовали новому рим¬ 

скому миссіонерству въ ихъ средѣ; это представило достаточный поводъ для пле- 

бана обвинить ихъ и требовать ихъ наказанія. 

Рядомъ съ жалобами на казаковъ и ихъ сообщниковъ находимъ очень многія 

заявленія противъ польскихъ военныхъ отрядовъ, которые, какъ мы выше ска¬ 

зали, съ большимъ успѣхомъ воевали съ невооруженными жителями, чѣмъ съ 
казаками. 

По рукописи Л. Кишки и реляціи Я. Суши, епископъ-уніатъ Меѳодій Тер- 

лецкій бѣжалъ отъ казаковъ въ Супрасль и оттуда въ другіе города, наконецъ воз¬ 

вратился въ Холмъ, гдѣ вслѣдствіе вынужденныхъ путешествій и скорби о разо¬ 

ренныхъ имѣніяхъ заболѣлъ и 7 іюня 1649 г. скончался. О бѣгствѣ Терлецкаго 

изъ Холма и возвращеніи его туда обратно упоминается въ Холмскомъ актѣ 10-го 

марта 1649 г.; есть у насъ также данныя, подтверждающія сообщенія упомяну¬ 

тыхъ лицъ о времени его смерти. 7 іюня, въ день смерти епископа Терлец¬ 

каго,—читаемъ тамъ—Альбертъ Холоевскій заявилъ въ судѣ, что ему выдана Тер- 

лецкимъ запись на 1500 зол., уплаты которыхъ онъ потребуетъ отъ преемниковъ 

епископа *). 

Бренные останки Меѳодія Терлецкаго, непогребенные завладѣвшими каѳедрою 

православными, были перевезены стараніемъ лат. декана Бонковскаго въ Красно- 

ставъ и тамъ похоронены въ усыпальницѣ латинскихъ епископовъ. 

Кромѣ вопросовъ, относящихся спеціально къ Холмской землѣ и епар¬ 

хіи, записаны въ Холмскихъ книгахъ также другія дѣла, указывающія на 

нерѣдкую въ Польшѣ борьбу русскихъ іерарховъ съ противниками или соперни¬ 

ками о занятіи ими мѣстъ и угодій на основаніи данныхъ имъ королевскихъ гра¬ 

мотъ. Такъ 15 января помѣченъ и 15 февраля 1631 г. **) записанъ въ книги 

королевскій позовъ къ суду дворянина Ильи Сулятицкаго по жалобѣ на него 

Кіевскаго архимандрита Павла Овлучимскаго (уніата) за присвоеніе имъ правъ на 

^невскую архимандрію, которую король далъ Овлучимскому послѣ смерти Исаіи Ба- 

*) 231, 239. 

**) № 85. 
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лабана. Въ позвѣ говорится о недопущеніи Сулятицкимъ къ вводу Овлучимскаго въ 

управленіе архимандріею и о взысканіи съ виновнаго 15000 гривенъ убытковъ. 

Гораздо труднѣе было, однако, Кіевскому православному митрополиту Петру 

Могилѣ завладѣть своею митрополіею. О борьбѣ его съ двумя соперниками, 

уніатомъ и православнымъ, находимъ въ Холмекихъ книгахъ два документа 

отъ 1(537 года. Изъ первого отъ 11 апрѣля узнаемъ, что двор. Криштофъ 

Курчай, повѣренный Кіевскаго уніатскаго архіепископа Рафала Корсака, пода¬ 

валъ жалобу въ Пинскій судъ отъ имени своего господина и его крылошанъ 

на „Кіево-печерскаго архимандрита* Могилу и около 500 его помощниковъ. 

Присоединивъ по смерти Іосифа Велямина Рутскаго Кіевскую митрополію къ 

Печерской архимандріи (говоритъ Курчай) и собравъ не малое число воору¬ 

женныхъ людей, особенно монаховъ, бояръ и своевольныхъ казаковъ, Могила 14 

февраля напалъ съ ними на имѣнія митрополіи и, прогнавъ оттуда Рафаила Кор¬ 

сака, его крылошанъ и слугъ, завладѣлъ имѣніями, захватилъ весь скотъ и дви¬ 

жимое имущество *). % 

25 іюня (1637 г.) записана корол. грамота, данная въ Вильнѣ 28 іюня 1636 г. 

старостѣ Янушу изъ Логойска Тышкевичу, гдѣ говорится о жалобѣ о. Исаіи Ко- 

пинскаго—архіепископа Сѣверскаго, игумена Кіевскаго Златоверхаго Михайловскаго 

монастыря на „Кіево-печерскаго архимандрита" Петра Могилу, который—по сло¬ 

вамъ позва—при содѣйствіи монаховъ и слугъ забралъ изъ Михайловскаго мона¬ 

стыря церковныя облаченія, серебро, монастырскія права и привилегіи, грамоты 

патріарховъ, грамоту на игуменство православнаго игумена Исаіи Конинскаго и проч., 

избилъ и ранилъ послѣдняго и какъ злодѣя велѣлъ перевести въ свою тюрьму, гдѣ 

его болѣе полторы недѣли продержалъ, занявъ въ свое управленіе монастырь съ имѣ¬ 

ніями. Король извѣщаетъ старосту о назначеніи инквизиторовъ и поручаетъ ему 

охранять монастырь и усмирять волненія толпы во время инквизиціи**). 

Вліятельный молдовалашскій князь Могила вышелъ побѣдоносно изъ затруд¬ 

неній и управлялъ Кіевскою каѳедрою до смерти, т. е. до 1647 г. 

*) № 146. Эти имѣнія были: м. Янковичи, фольварки: Бугаевка, Крушенье и села: 
Толкунье, Заживовъ, Погребы, Микуличи, Филиповичн, Межирѣчки, Балинцы, Бнинъ, 
Михалки, Колеминъ, Нежиловичи, Старые Воробьевичн; фольварки: Новые Воробьевнчп, 
Облетки, Рыжнянка, Еремнхи, Лещанка, Буки, Петеевка, Зарудье, Рутвянка, Руды и Гуты.— 
Имѣнія издревле принадлежали православной митрополіи Кіевской и Могила, какъ закон¬ 
ный православный митрополитъ, имѣлъ полное право владѣть ими, а не уніатскій его 
соперникъ. 

**) № 148. 
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Одна жалоба, помѣщенная въ Холмскихъ книгахъ, касается нарушенія статьи 

Люблинской политической уніи 1569 г.-27 іюля 1634 г. Волынскій воевода князь 

Адамъ Александръ Сангушко жалуется на Волковыскаго нодкоморія Андрея Дол- 

скаго, владѣльца имѣній въ вел. княж. Литовскомъ: Долска, Лахвицы и Быкова, 

который, не обращая вниманія на статью заключенной между Польшею и Литвою 

уніи о свободномъ переходѣ границъ, не только не допустилъ крестьянъ кн. Сан- 

гушки въ свои имѣнія, но еще нанесъ имъ побои, равно какъ и уніатскому 
священнику *). 

Изъ этой жалобы видно, что литовско-русскіе дворяне вовсе не сочувствовали 

сдѣлкамъ Люблинской и Брестской. Они хорошо сознавали, что уніи могли быть 

полезными лишь одной польской — сторонѣ и поэтому литовско-русскіе жители 
долго еще сопротивлялись осуществленію обѣихъ ѵяій. 

Изъ документовъ, помѣщенныхъ въ Холмскихъ книгахъ во время Меѳодія 

Терлецкаго, важенъ еще для насъ предъявленный для записи Иваномъ Сапѣгою 

актъ 9 марта 1648 г. Это выписанная изъ актовъ корол. канцеляріи жалованная 

грамота Олату Дмитріевичу на имѣнія Угровско съ дворищемъ Бутиномъ, Польмо, 

Пневно, Пѣщу, Лукову, Собиборъ и пр., данная во Львовѣ Владиславомъ Ягелло 

15 августа 1414 г. и подтвержденная королями: Александромъ—7 января 1502 г. 

в Владиславомъ IV—10 октября 1642 г. **). 

6) Нареченный епископъ Аѳанасій (Захарія Григорьевичъ) Фурсъ 1649 г. 

Историки Холмской епархіи называютъ преемника Меѳодія Терлецкаго Ан¬ 

дреемъ Фурсомъ ***), который, по ихъ словамъ, происходилъ изъ Минска, былъ по¬ 

стриженъ въ монахи въ Быте искомъ монастырѣ и кончилъ ученье въ г. Оломуцѣ 

(въ Моравіи) и Римѣ. До полученія королевской грамоты на Холмскую епископію 

1649 г., онъ состоялъ ректоромъ гимназіи и деканомъ (благочиннымъ) во Влади¬ 

мірѣ Волынскомъ, также коадъюторомъ Владимірскаго уніатскаго епископа Іосифа 
Нокосѣя Баковецкаго. 

*) ^ 106. 
**) № 227.—Въ копіи грамоты Олехно названъ „Савдвовичъ*, въ другихъ же актахъ 

находимъ ,Сандимовнчъ“. Послѣднее прозвище кажется намъ вѣрнѣе. 
***) Юльянъ Бартошевичъ (Епсукіоресіуа ро\ѵзг. Т. IX, 439) добавляетъ къ фамиліи 

Ѣурсъ еще Бѣлицкій и говоритъ, что Фурсы приняли названіе отъ своего родоваго имѣ¬ 
нія Бѣлицы. Это невѣрно. У Фурсовъ не было нмѣпія Бѣлицы и они никогда не писа¬ 
лись Бѣлицкими. Бѣлицкимъ Или Бѣлецкимъ звался отчимъ Аѳанасія, какъ выше по¬ 
кажемъ. 
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По Холмскимъ актамъ и помѣщенной тамъ королевской грамотѣ, новонаречен¬ 

ный епископъ Холмскій назывался въ мірѣ Захарія,, въ монашествѣ Аѳанасій. Въ 

первый разъ фамилія Фурсь встрѣчается въ актѣ 8 апрѣля 1625 г. ІЗдова Ьрац- 

лавскаго каштеляна Николая Сѣмашки, Изабелла изъ Служева, жаловалась тамъ 

на вдову Григорія Фурса, Анну Мокосѣевну, за то, что послѣдняя, по кончай 

мужа спрятавъ у себя многіе важные документы и копіи изъ Гдавскихъ судеб¬ 

ныхъ книгъ, довѣренныя въ свое время Сѣмашкой покойному Фуре}, держигь уже 

долгое время въ своемъ храненіи и не хочетъ ей возвратить; истица треоовала 

взыскать съ Фурсовой 50000 зол. за нанесенные ей убытки. Это была мать Аѳа¬ 

насія, которая потомъ во второй разъ вышла замужъ за Семена Станиславовича 

Бѣлецкаго. Подъ 1648 г. упоминается о совершенной сдѣлкѣ 29 іюня между епи¬ 

скопомъ Меѳодіемъ Терлецкимъ съ одной стороны, и іеромонахомъ Аѳанасіемъ 

Фурсомъ, дворяниномъ Семеномъ Бѣлецкимъ и его супругою Анною Мокосѣевною 

Новоселецкою съ другой. Въ какихъ отношеніяхъ находился Аѳанасій Фурсъ къ 

Бѣлецкимъ и въ чемъ именно состояла сдѣлка, не сказано, но изъ жалобы митро¬ 

полита Коссова, внесенной въ судъ его намѣстникомъ Тарасіемъ Черниковскимъ 

и др. 7 іюля 1650 г., видно, что отчимъ Аѳанасія Фурса Бѣлецкій и его мат 
Анна Мокосѣевна, владѣя подъ предлогомъ какого-то договора (сдѣлка 1648 г.) 

епископскими имѣніями Бѣлополемъ и Бусномъ, опустошали ихъ, захватили разныя 

церковныя вещи и драгоцѣнности, оставшіяся послѣ смерти Аѳанасія, а также 

хлѣбъ въ зернѣ и проч. *) 

Изъ выше приведеннаго акта 1625 года видно, что отецъ Аѳанасія Григорій 

Фурсъ былъ повѣреннымъ Брацлавскаго каштеляна Сѣмашки и умеръ ранѣе 1625 г. 

Изъ того обстоятельства, что жалоба каштелянши была внесена въ Холмскія 

актовыя книги, а не въ другія, можно заключать, что родители Фурса жили въ 

послѣднее время въ Холмѣ, или что мать его Анна, овдовѣвъ, переселилась въ 

Холмъ на жительство. Гдѣ ранѣе проживали супруги Фурсы, положительно сказать 

нельзя по нашимъ даннымъ. Въ изданной въ 1874 г. Виленскою Археографическою 

Коммиссіею „Писцовой книгѣ б. Пинскаго староства Ч. Г находимъ, что земяве 

Иванъ, Григорій и Гуринъ Фурсы (стр. 7, 37, 57) жили около 1566 г. въ уѣзд¬ 

номъ г. Пинскѣ. Вѣроятно сынъ одного изъ нихъ, Григорій, занимавшійся адво¬ 

катурой, счелъ болѣе удобнымъ для себя переселиться въ воеводскій городъ Минскъ, 

гдѣ черезъ каждые два года собирался главный трибуналъ великаго княжествя 

*) № а. КН. 20135, Л. 473.—№ 254. 
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Литовскаго. Минскъ можетъ по этому дѣйствительно считаться мѣстомъ рождѳ нія 
Аѳанасія Фурса, какь объ этомъ упоминаютъ историки. 

О занимаемыхъ Аѳанасіемъ должностяхъ въ г. Владимірѣ въ актахъ ничего 

ве находимъ; въ нихъ подъ 1648 года говорится лишь о іеромонахѣ Аѳанасіѣ 

Фурсѣ, въ грамотѣ же короля Яна Казиміра 1649 года „Захарія Аѳанасій 

Фурсъ“ названъ „администраторомъ1-, или управляющимъ Холмскою епар¬ 

хіею. Между тѣмъ нельзя сомнѣваться въ томъ, что Аѳанасій ранѣе 1648 г. не 

жилъ въ Холмѣ и что до прибытія своего туда онъ дѣйствительно исправлялъ 
приписываемыя ему должности въ г. Владимірѣ. 

Владимірскимъ епископомъ былъ тогда (съ 1632 — 1654 гг.) родственникъ 

Аѳанасія по матери Іосифъ Мокосѣй Ваковецкій, вслѣдствіе чего онъ могъ поль¬ 

зоваться покровительствомъ владыки и занимать въ его епархіи видныя должно¬ 

сти. Вопросъ же, зачѣмъ Фурсъ оставилъ Владиміръ и перемѣстился въ Холмъ, 

разъясняется по разсказу Юл. Бартогаевича, составленному по Владимірскимъ 

актамъ *), такимъ образомъ. Будучи прелатомъ во Владимірѣ, Аѳанасій перевелъ 

своихъ родителей (отчима и мать) на Волынь и выхлопоталъ имъ у капитула**) 

аренду двухъ церковныхъ селъ: Янова и Русовичъ на три года. Аѳанасій, вмѣсто 

того, чтобы заниматься обязанностями своего званія во Владимірѣ, часто про¬ 

живалъ въ имѣніи у своихъ родныхъ. Почему владыка поссорился съ Аѳанасіемъ 

и однажды ударилъ его обухомъ топора по головѣ. Разгнѣванный Фурсъ, захва¬ 

тивъ съ собою документы и счеты, уѣхалъ въ Яновъ. Тогда родственникъ владыки 

и членъ капитула о. Венедиктъ Мокосѣй Баковецкій началъ тяжбу съ Фурсомъ и 

дѣло дошло до митрополита. 11 мая 1647 г. митрополитъ Сѣлява позвалъ споря¬ 

щихъ на свой судъ и 16 тогоже мѣсяца рѣшилъ дѣло въ пользу Аѳанасія. Рѣ¬ 

шеніе митрополита внесено Семеномъ Бѣлецкимъ въ Владимірскіе гродскіе акты 

3 іюня 1647 г. Аѳанасій переѣхалъ послѣ этого въ Холмъ, гдѣ сдѣлался помощ¬ 

никомъ Меѳодія Терлецкаго. По кончинѣ послѣдняго, Фурсъ поспѣшилъ въ Вар¬ 

шаву и получилъ королевскую грамоту на Холмскую каѳедру. 

Королевской грамотой отъ 14 іюня 1649 г., записанной въ Холмскія книги, 

администраторъ епархіи Аѳанасій Захарія Фурсъ назначенъ епископомъ Холмскимъ 

*) См. Еисукіореііуа ро\ѵ;Ш)СІта. ѴѴагзгаѵѵа. Т. IX, стр. 188. 
**) Бартошевичъ говоритъ, что уніаты стали соборъ крылошанъ называть .капиту¬ 

ломъ* по правиламъ латинской церкви, между тѣмъ это названіе .капитулъ" находимъ 
въ актахъ XV и послѣдующихъ столѣтій, когда еще объ уніи ие было рѣчи. Впрочемъ 
«лево «капитулъ" могло употребляться только въ актахъ, писанныхъ по латыни, а въ 
остальныхъ члены капитула назывались также „крылошанами" владыки. 
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„по просьбѣ обывателей воеводства Белзскаго и повѣта Холмскаго, а такъ же духо¬ 

венства греч. рел. епископіи Холмской“,—спустя недѣлю послѣ смерти Меѳодія. 

Фурсъ могъ такъ скоро получить грамоту лишь вслѣдствіе своего личнаго ходатай¬ 

ства въ Варшавѣ*). 

Суша правъ, говоря о смерти Фурса, послѣдовавшей спустя 18 недѣль поел! 

его нареченія епископомъ Холмскимъ. Аѳанасій дѣйствительно скончался во вто¬ 

рой половинѣ октября мѣсяца тогоже года (10-19). Бартошевичъ сообщаетъ по 

рукописи о. Петкевича п. загл. „СаЫо^из йейшеіогит", бывшей въ ЖировицкоІ 

библіотекѣ, что Аѳанасій Фурсъ. находясь у родныхъ въ Бѣлополѣ и ех сегіа 

оссазіопе (чѣмъ-то взволнованный) былъ пораженъ параличемъ и черезъ три два 

умеръ. 

О дѣятельности Фурса въ столь короткое время управленія его епархіей ве 

много можно было найти въ Холмскихъ книгахъ. Подъ 30 іюня 1649 г. имѣется 

тамъ замѣтка о сдѣлкѣ его и капитула съ Самуиломъ изъ Пенкослава Роговскимъ, 

ротмистромъ королевскихъ войскъ, касательно военныхъ налоговъ и повинностей. 

19 іюля тогоже года Аѳанасій и капитулъ назначили своихъ повѣренныхъ но дѣ¬ 

ламъ. Наконецъ изъ акта 20 сентября узнаемъ о побояхъ, нанесенныхъ дворяни¬ 

номъ Александромъ Мальчевскимъ слугамъ Аѳанасія двор, и кучеру Степану Ло- 

зовицкому, Василію Бѣлобовскому и Харчуку изъ Покровы**). 

По словамъ Бартошевича, Холмская епархія была почти вся уніатская во 

время Фурса; между тѣмъ, какъ увидимъ дальше, добровольныхъ и убѣжденныхъ 

уніатовъ почти не было въ епархіи. Извѣстные писатели всегда готовы утверждать 

то, что имъ желательно. Если однако имъ приходится писать о непріятныхъ, но 

несомнѣнныхъ фактахъ, тогда они находятъ виновниковъ тамъ, гдѣ ихъ не было. 

7) Администраторъ Холмской епархіи іеромонахъ Яковъ Суша 1649 г. 

Православные: 

Коссовъ 

\ 

1 

п 

с 

X 

Л' 

с. 

ш 

та 

вь 

по 

мо 
ны 

по, 

де; 

зуи 

хое 

обв 
пом 

іер; 

Кос 
Сил 

Гео 

тро 

ком 
По смерти Аѳанасія Фурса король Іоаннъ-Казиміръ грамотою, данною вѵ вр.і 

Варшавѣ 9 ноября 1649 г., назначилъ Якова Сушу временно управляющимъ! цер 
Холмскою епархіей и каѳедральными имѣніями ***). тро: 

*) ^ 240. 

**) № а. кп. 20151, л. 636, 647; № а. кн. 20153, л. 459—60. ***) № 242. 
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На освоении же договора, заключеннаго съ казака™ послѣ пораженія поля¬ 

ковъ подъ ЗСоровомъ 5 августа 1641) г. *), тотъ же король грякотою 22 япваря 

№50 г. передаетъ Холискую епархію в оя пиѣвія въ полную власть Кіевскаго 

православнаго митрополита Сильвестра Коссова, которому .какъ верховному па¬ 

стырю Божіей церкви" предоставляетъ право завѣдыванія дѣлами Холиской епар- 

™ В"рсдь д0 азбрдшя 0 "0“»Я'00ЯІЯ имъ же, съ согласія короля, достойнаго че¬ 
ловѣка въ епископы Холмскіе. Король говоритъ въ своей грамотѣ, что оиъ по¬ 

слѣ долгаго раздумья, кому бы поручить столь важное дѣло о спасеніи душъ, рѣ- 
шился назначить Сильвестра Коссова **). 

Несмотря на то, Яковъ Суша подстрекаемый и ободряемый напою и іезуи¬ 

тами. (къ которымъ принадлежалъ и самъ король), не хотѣлъ уступить православ¬ 

нымъ. вслѣдствіе чего возникла борьба, которая, къ соблазну народа, длилась до 
пораженія казаковъ подъ Берестечкомъ. 

Вводъ православнаго митрополита во владѣніе Холмскимъ архіерейскимъ до¬ 

момъ и церквами сопровождался, при энергическомъ сопротивленіи Суши, безобраз¬ 

ными сценами. Суша уступилъ только физической силѣ, которая и заставила его 

подчиниться новому порядку вещей. Уступая силѣ, онъ однако не терялъ на¬ 

дежды опять выдвинуться, такъ какъ существовала еще Польша, король и іе¬ 

зуиты, не разбитые окончательно русскими казаками. Пока оставалось ему безпо¬ 

коить жалобами и іЮзвами въ судъ какъ митрополита, такъ и православныхъ, 

обвиняя ихъ въ насиліяхъ и несоблюденіи формальностей, и такимъ образомъ, съ 

помощію польско-іезуитскаго правительства, недопустить упроченія православной 
іерархіи. 

Яковъ Суша принесъ 14 февраля 1650 г. жалобу въ судъ на митрополита 

Коссова, свящ. Тараоія Черниковскаго, діакоиа Симеона Зучку и слугъ его: двор. 

Силича, Павла Галатовскаго, Ивана Оранскаго и сына Люблинскаго гражданина 

Георгія Пачосника, призвавшаго къ содѣйствію нѣмецкихъ воиновъ, также на ми¬ 

трополичьихъ гайдуковъ и др. слугъ за то, что митрополитъ Коссовъ, не избравъ 

комыиссаровъ и какого-то спеціальнаго администратора епархіи, послалъ 9 фе¬ 

враля двор. Силича и Семена Зучку къ Сушѣ съ грознымъ требованіемъ выдачи 

Церковныхъ ключей. На слѣдующій день послѣ заката солнца прибылъ самъ ми¬ 

трополитъ, завладѣлъ архіерейскимъ домомъ, помѣстилъ въ монастырѣ своихъ лю- 

*) Зборовскій погромъ объявленъ королевскимъ универсаломъ 30 августа 1649 г. 

**) №№ 247, 248. 



дей и лошадей, вовсе не обращая вниманія на протесты уніатовъ, изъ которыхъ 

одвого—о. Лаврентія Копцевскаго—слуга его оттолкнулъ отъ двери. На церков¬ 

номъ погостѣ поставлена дневная и ночная страха изъ нѣмецкихъ воиновъ, сто¬ 

явшихъ на зимнихъ квартирахъ въ Холмѣ. 12 (2) тогоже мѣсяца тѣже воору¬ 

женные солдаты, вмѣстѣ съ духовными и свѣтскими людьми и слугами Коссова, 

ворвались въ спальню Суши въ монастырѣ и, вытащивъ его оттуда, повели по 

улицѣ, идущей въ городъ, и съ ругательствами бросили недалеко отъ воротъ. 

Когда его терзали и рвали на немъ одежду, онъ повторялъ по польски: „СІиѵаЦ 

ТоЬіе ^хи!“—на что издѣвавшіеся отвѣчали: „Гоню твою мать, мовь не по 

ляцку!“*) Въ жалобѣ говорится далѣе, что, послѣ удаленія Суши, слуги Коссова 

разграбили и раздѣлили между собою вещи его и товарища его монаха, также 

домашнюю рухлядь, часть которой уничтожили. При этомъ присутствовалъ водный. 

Затѣмъ митрополитъ велѣлъ отпереть соборную церковь подобранными Реевец- 

кимъ кузнецомъ Лаврентіемъ ключами либо мечами и копьями нѣмцевъ—солдатъ. 

13 февраля митрополитъ послалъ о. Черниковскаго съ вооруженными воинами д 

церковь св. Николая, деревянную, построенную 8 лѣтъ тому назадъ, которая послі 

утрени была имъ заперта и опечатана. Также поступилъ онъ и съ 2-мя другим 

церквами на предмѣстьяхъ. Изъ богадѣльни, существовавшей при Успенской цер¬ 

кви, прогнанъ съ ругательствами проживавшій въ ней старый священникъ уніатъ 

Андрей Ваврышевичъ. Оторванныя топоромъ въ церкви иконы перевезены въ боль¬ 

шую (каѳедральную) церковь. Ііъ г. Красноставѣ вмѣсто одной Св.-Троицкой цер¬ 

кви, назначенной для православныхъ, митрополитъ Коссовъ велѣлъ опечатать 

Троицкую и Пятницкую церкви. Въ первой вынесены изъ алтаря Св. Дары, по¬ 

ставлены на амвонъ среди церкви и переданы свяіценнику-уніату для выноса ни 

изъ церкви, которую затѣмъ обмыли водой и вновь освятили. Тоже сдѣлано и и 

архіерейской церкви. Занята была также Спасская церковь въ Столпьѣ со всѣя 

угодьями и запасами. Наконецъ Суша жалуется на митрополита за уводъ изъ По¬ 

кровы слуги, Ивана Шмутковскаго, который, получивъ до 50 зл. вещами, не от¬ 

работалъ за нихъ Сушѣ. 

Одновременно Суша подалъ жалобу на поручиковъ Іоанна фонъ-Молер» 

и Франца Лоуса, которые съ отрядомъ въ 50 солдатъ учредили 11 февралі 

стражу па погостѣ Богородичной церкви и. по своему обычаю крича днемъ « 

*) Изъ приведеннаго факта, неподлежащаго сомнѣнію, видно, что уже первоначаль¬ 
ные ревнители уніи измѣняли свое» народности, употребляя польскій языкъ, вмѣсто рус¬ 
скаго, къ огорченію населенія. 
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ноЧью вёрдЫ (кто здѣсь) наводили страхъ на прохожихъ. Кромѣ того, Суша об¬ 

винялъ ихъ въ участіи при вводѣ православныхъ въ архіерейскій домъ и въ цер¬ 

кви, какъ выше сказано. Вслѣдствіе этой жалобы обвиняемые, равно какъ и ихъ 

начальники Людвигъ Габленцъ и Людвигъ Вейгеръ, были позваны Люблинскими 
военными коммиссарами къ суду*). 

16 февраля, по настоянію митрополита Коссова, возный прибылъ въ домѣ 

мѣщанина Мануила и наложилъ арестъ на разныя вещи, принадлежавшія каѳе¬ 

дральной церкви и монастырю; затѣмъ тотъ же возный отправился въ домъ Григо¬ 

рія Манчика и, наконецъ, въ винокурню. На слѣдующій день подана митрооолитомъ 

жалооа на Сушу и сторонниковъ его: о. Лаврентія Копцевскаго и бывшаго монаха 

Гедеона, послѣ 1 ригорія, которые, узнавъ о прибытіи митрополита* совсѣмъ огра¬ 

били каѳедральную и другія церкви въ Холмѣ, не оставивъ на мѣстѣ даже цер¬ 

ковныхъ колоколовъ. Забрапы также важные церковные документы и др. бумаги. 

Равнымъ образомъ ограблены села Вѣлополе и Буено. 

Съ другой стороны Суша представилъ суду 2 марта списокъ вещей, захва¬ 

ченныхъ митрополичьими слугами (13 февраля) въ Холмскомъ монастырѣ и фоль¬ 

варкѣ Спасскаго монастыря Столпьѣ. 4 числа того же мѣсяца возный, по на- 

стоянію Суши, наложилъ арестъ на зерновой хлѣбъ и прочее имущество Спасскаго 

монастыря, отданное о. Черниковскимъ на храненіе владычнему войту Стецку 

ііурчику.—4 мая возобновлены тяжбы Суши о занятіи церквей Св. Николая, 

Спаса идр. Между отвѣтчиками находимъ также слугу дворянина Балабана, двор. 

Ивана Гордынскаго, изъ Бѣлополя **). Кромѣ того Суша жаловался отдѣльно на 

бывшаго уніата, священника Григорія Сидоровича и многихъ его соучастниковъ, 
на Ивана Василысовича, Христофора Потоцкаго и др. ***) 

Со стороны обжалованныхъ Сушею: митрополита Коссова, оо.: Тарасія Чер- 

никовскаго, священника Николаевской церкви Григорія Сидоровича, мѣщанъ: 

Ивана Василькевича, Василія Хомичика, Ѳедора Ждана и Ѳ. Пояка на „Блоняхъ" 

*) №№ 243, 244, 251. Странно, что жалобы Суши отмѣчены въ книгѣ 12 февраля, хотя 
тамъ упоминаются также факты, случившіеся днемъ позже, т. е. 13 числа. 

**) Такъ какъ въ актѣ пропущено имя Балабана, то нельзя положительно сказать, 
былъ ли то Діонисій или другой Балабанъ, который проживалъ въ Бѣлополѣ, управляя 
еп- имѣніемъ во время администраціи Коссова. Изъ дальнѣйшихъ же актовъ видно, что 
Гордынскій былъ слугой Діонисія послѣ назначенія послѣдняго епископомъ. 

***) 245, 246, 249, 250, 252. 
IV 
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должно было войти въ акты возраженіе съ доказательствами, что они дѣйствовали 

согласно указаніямъ корол. грамоты и постановленіямъ сейма, грамота же, на ко¬ 

торую ссылался Суша, не была имъ пріобрѣтена законнымъ порядкомъ. 12 мая 

писарь актовъ Висневскій заявляетъ о томъ, что для записи жалобы въ книгу 

пропущенъ законный 3-хъдневный срокъ *). Заявленія такого рода являлись въ то 

смутное время довольно часто въ книгахъ. 

17 мая арестованъ у о. намѣстника Черниковскаго слуга Суши Василь Бут- 

ченье.—15 іюля, по настоянію Черниковскаго, возный наложилъ арестъ на цер¬ 

ковныя вещи, находившіяся у Ивана Жабировича.—20 іюля сдѣлавшійся опять 

уніатомъ священникъ Григорій Сидоровичъ жаловался на о. Черниковскаго за то, 

что послѣдній, будучи сердитъ на него за вѣрность уніи и невыдачу священныхъ 

вещей, искалъ случая отомстить ему. Когда жалобщикъ по своимъ дѣламъ зашелъ 

въ домъ своего сына Филиппа, Черниковскій будтобы съ сообщниками напалъ на 

него и избилъ его **). 

Нѣтъ сомнѣнія, что энергическою защитою пріобрѣтенныхъ правъ православ¬ 

ной церкви, о. намѣстникъ Тарасій Черниковскій возбудилъ къ себѣ страшную не¬ 

нависть іезуитовъ, которые изо всѣхъ силъ старались представить его опаснымъ 

врагомъ Польши и шляхты, и погубить. Черниковскій, въ доказательство неосно¬ 

вательности взводимыхъ на него обвиненій и клеветы, далъ для заииси въ Холм- 

скія книги свидѣтельство, выданное ему войскомъ и шляхтою въ Гощѣ 9 января 

1650 г. и подписанное Яномъ Дешевскимъ, Василіемъ Верещакою (секретаремъ 

короля), Михаиломъ Рушковскимъ и Яномъ Богуцкимъ. Жолнеры (солдаты) в 

шляхта-сказано въ письмѣ—свидѣтельствуютъ о томъ, что жены ихъ съ дѣтьмв 

въ несчастную войну съ Запорожцами и бусурманами, уходя, вслѣдствіе гоненій 

крестьянъ, изъ своихъ имѣній, остановились въ Кіевѣ среди всякихъ лишеній. Въ 

этомъ отчаянномъ положеніи кіевскимъ митрополитомъ (Коссовымъ) посланъ былъ 

къ вимъ высокихъ добродѣтелей человѣкъ о. Тарасій Черниковскій, который, не 

щадя себя самого, заботился съ мужествомъ о сохраненіи ихъ жизни и имущества, 

такъ что съ помощію Бога жены ихъ съ дѣтьми и имуществомъ были возвращенн 

безъ убытка '**). Это свидѣтельство должно было ослабить интригу враговъ Чер¬ 

никовскаго; оно доказало, что защитники праваго дѣла отличались благородством* 

и великодушіемъ, даже по отношенію къ своимъ лютѣйшимъ врагамъ. А потопу 

1 

и 

1 

л< 

ді 
21 

ЕЕ 

КО 

В: 

н 

ДЫ1 

пол 

его 

нія 

одн 

сяуі 

Дре 
писі 

тогд 

скія 

Чрих 

*) № а. кя. 20153, л. 765. 

”) №№ 255, 256.—***) 258. 

Доетн 
съ П| 



схѵ 

обвиненія уніатами и ихъ покровителями Коссова, Черепковскаго и др. слѣдуетъ 

считать по крайней мѣрѣ преувеличенными, или вѣрнѣе, тенденціозными и лож¬ 

ными выдумками. 

9) Епископъ Діонисій (Даніилъ Ѳедоровичъ на Хорохоринѣ) Балабанъ 1650—1652. 

По просьбѣ митрополита Коссова, король подтвердилъ грамотою, данною въ 

Варшавѣ 27 апрѣля 1650 г., назначеніе Діонисія Балабана епископомъ Холмскимъ 

и Белеекимъ. На основаніи королевскаго согласія, Кіевскій митрополитъ издалъ 

19 мая тогоже года уступочную грамоту, всилу коей Діонисій вводится въ управ¬ 

леніе Холмской епархіей. Настоящій же вводъ былъ совершенъ возеымъ при сви¬ 

дѣтеляхъ 24 сентября безъ малѣйшихъ затрудненій. Собравшееся духовенство и 

хотели съ радостью подчинились православному епископу. Кромѣ Холмскихъ цер¬ 

квей: каѳедральной Богородичной (Рождественской), Успенской, Пятницкой, Ни¬ 

кольской и Спасской въ Сголпьѣ, Діонисій былъ введенъ во владѣніе Холмской 

Еіадычной Волей, селами Бѣлополемъ, Бусномъ и Покровою, сельцемъ Столпьемъ 

в участкомъ Романовичами со всѣми крестьянами, землями и проч. *). 

Уже 28 сентября отъ имени владыки Діонисія представлены слугой его Гор- 

дынскимъ въ королевскій скотный дворъ двѣ лошади, пойманныя на поляхъ Бѣло- 

воля. — 2 іюня 1651 г. бурграфь Холмскаго старосты жаловался на епископа и 

его слугъ за поднятіе плотины въ с. Покровѣ и причиненные вслѣдствіе наводне¬ 

нія убытки въ с. Жолтанцахъ. Кромѣ того, отмѣчена въ актахъ 9 марта 1651 г. 

одна жалоба владыки Діонисія по частному его дѣлу. Именно 7 тогоже мѣсяца 

олуга владыки Иванъ Свиредскій прибылъ въ с. Депультичи для полученія съ Ѳомы 

Древецкаго 810 зол. долга. Древецкій разорвалъ предъявленную ему долговую за¬ 

пись и уплатилъ епископу всего 600 зол., задержавъ 2і0 зол. для себя**). 

Остальные акты краткаго епископствованія Діонисія въ Холмѣ касаются 

тогдашнихъ религіозныхъ смутъ. 

10 октября 1650г. находимъ протестъ судебнаго писаря па незанесеніе въ Холм¬ 

са актовыя книги жалобы православныхъ: епископа Діонисія, настоятеля Люблинской 

°Риходской церкви Попсля, Холмскихъ священниковъ Григорія Сидоровича (опять 

*) ^Лг 259, 260, 261. Несмотря па то, что Никольская и Спасская церкви были пре¬ 
дставлены православнымъ архіереямъ, Суша требовалъ ихъ для себя и велъ процессы 
% православными. . . 

**> Л§Л$ а. кп. 20158, Л. Ю13; 20155, Л. 342; 263. 
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православный!) и Ивана Лазовскаго на Холмскаго старосту, поданной въ Красно- > 

ставскія книги потому, что Холмскій староста по допустилъ записи ея въ Холм- | 

скія книги. I 

Епископъ Діонисій принявъ епархію въ свое управленіе, сталъ замѣщать при- ; 

ходы священниками по своему ускотрѣнію и желанію прихожанъ. Это дало поводе 

для шляхты, собравшейся на Холмскій сеймикъ 7 ноября тогоже года, предписать 

своимъ сеймовымъ посламъ позаботиться о томъ, чтобы священники со своими I 

церквами были въ зависимости отъ помѣщиковъ по конституціи 1647 г. Тогда же 

Холмскіе уніаты просили объ отнятіи у православныхъ и передачѣ имъ Николь-1 

ской церкви и фольварка съ Спасскою церковью *). 

Неменѣе интересныя дѣла записаны въ книги 1651 г. 27 февраля назначен! 

срокъ для явки епископа Діонисія и намѣстника Тарасія Черниковскаго и достав¬ 

ленія ими въ судъ, арестованныхъ, по жалобѣ еврея Шмуйла Хаимовича и др. ня 

Люблина, жителей епископской юридики братьевъ Круповъ и Лаврентія Юрчвка. [ 

которые ночью съ пятницы на субботу увели въ монастырь дочь одного изъ жа¬ 

лобщиковъ, пожелавшую окреститься въ русскую вѣру, и похитили съ ея согласія 

многія вещи. Евреи жалуются на поспѣшное окрещеніе еврейки, обвѣнчаніе ея и 

Федькой Крупою и невыдачу вещей. Обвиненные были осуждены по неявкѣ **). I 

Въ двухъ записяхъ 80 марта говорится о жалобѣ уніат. священниковъ Андрея ’ 1 

Лаврышевича и Лаврентія Копцевскаго на епископа Діонисія, какъ главнаго за- ( 

чинщика, и на оо. намѣстника Черниковскаго и архидіакона Татоміра, также; 1 

Филиппа Теодоровича, Ивана Василькѳвича (бывшаго уніата и консисторскаго но-; 1 

тарія), Ивана Будзика и др. болѣе 40 его соучастниковъ какъ духовнаго, такъ! 

и свѣтскаго званія, за „насильственное вторженіе" въ домъ Холмскаго мѣщанина I з 

Григорія Мартышкевича, изрубленіе дверей и похищеніе чудотворной иконы Бого- с 
родицы и другихъ церковныхъ вещей, которыя были отданы о. Лаврьппевичек ] в 

на храненіе Мартышкевичу и другимъ мѣщанамъ. Жалоба эта не была внесена в 

въ книги въ законный срокъ, а поэтому гродскій писарь протестовалъ. Возный, в 

съ своей стороны донесъ суду, что онъ еще 20 марта осматривалъ знаки насилія1 т 

въ домѣ Мартышкевича, затѣмъ тогоже дня наложилъ арестъ на икону, находив- р 

шуюся тогда въ монастырской (каѳедральной) церкви во владѣніи епископа Бала- с 

бана. Наконецъ, 18 апрѣля, гродскій писарь упоминаетъ о незаписанной жалоб! у 

н 

к *) № а. кн. 20158, л. 1026, 1060. 
**) № 262. 
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Якова Суши, Андрея Лаврышецича и Лаврентія Копцсвскаго на Холмскихъ мѣ¬ 

шалъ I ригорія Мартышкевича, Конрада Жабировича. Василія Гарасимовича, Заха¬ 

рію Жуковича, Стефана Ворщовку, Ивана Жабировича, Николая Кульжика, братьевъ 

Филиппа, I ригорія и Петра Сидоровичей, Ивана Василькевича и др. за передачу 

иди епископу Діонисію Балабану чудотворной иконы Богородицы, серебра и дру¬ 

гихъ вещей церковныхъ, данныхъ имъ Сушей на храненіе. Затѣмъ слѣдуетъ 

жалоба Суши и его сторонниковъ на православныхъ за оскорбленіе чести и на 

епископа Балабана за переводъ или обращеніе уніатскихъ священниковъ въ пра¬ 
вославіе *). 

Ссылаясь на выше упомянутые факты и смутное время казацкой войны, ко¬ 

роль Іоаннъ Казиміръ заявляетъ въ грамотѣ, данной въ Люблинѣ I мая, что онъ, 

видя опасность для цѣлости сказанныхъ вещей, принимаетъ икону Божьей Матери, пи¬ 

санную на кипарисѣ св. Лукой и находящуюся въ Холмѣ уже нѣсколько сотъ лѣтъ, 

равно какъ церковное серебро и 6 облаченій въ свое вѣдѣніе и храненіе посред¬ 

ствомъ коммиссаровъ и обѣщаетъ возвратить это имущество о. Сушѣ и г. Холму, 

когда пройдетъ буря. За симъ помѣщенъ списокъ вещей Холмской каѳедральной 

церкви, пріобрѣтенныхъ уніатскими епископами, шляхтою и мѣщанами. Эти вещи, 

по распоряженію короля и коммиссаровъ его, принялъ вице-ротмистръ Сѣраков- 

скій на храненіе, вызванный однако въ походъ гетманомъ, передалъ ихъ грод- 

скому суду, отъ котораго, 10 мая, оо. Суша и Лаврышевичъ взяли ихъ обратно 

къ себѣ на поруки *+).—Замѣтимъ, что, кромѣ спеціально римско-уніатскихъ палліевъ 

н т. п., вещи были пріобрѣтены православными и принадлежали имъ-же. 

Жалобы Суши и немногихъ его сторонниковъ оказываются по своему содер¬ 

жанію довольно дерзкими. Главный предметъ спора — чудотворная икона богоро¬ 

дицы принадлежала издревле однимъ лишь православнымъ, равно какъ и всѣ 

Церкви Холмской еиархіи съ ихъ принадлежностями. О насильственномъ вторже¬ 

ніи и захватѣ иконы не могло быть и рѣчи, такъ какъ хозяинъ дома Мартышке- 

вичъ, которому икона была довѣрена, безъ насилія отдалъ ее православнымъ, ко¬ 

торыхъ Суша невѣрно считалъ уніатами. Унія держалась только крайнимъ тер¬ 

роромъ и тотчасъ исчезала, когда терроръ прекращался. Что Мартышкевичъ наравнѣ 

съ прочими мѣщанами Холмскими сочувствовалъ родному православію, видно изъ 

уніатской жалобы, гдѣ онъ первый обвиняется. Поэтому ложно было также до¬ 

несеніе вознаго о видѣнныхъ имъ будтобы знакахъ насилія въ домѣ Мартыш- 

невича. 

*) ВД* 264-6; а. КН. 20155, л. 258. **) №№ 267—9. 
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Послѣ Берестечской битвы началось прежнее угнетеніе православнаго насе- 

ленія въ русскихъ земляхъ. Король въ началѣ 1652 г. назначилъ уніата Якова 

Сушу епископомъ Холмсомъ и Белзскимъ, а ранѣе назначенный православный 

епископъ Діонисій Балабанъ долженъ былъ оставить каѳедру, на которую нету 

пилъ въ 1650 г. среди всеобщаго ликованія народа. Послѣдній энергично защв 

щался противъ новаго порядка вещей, но наконецъ насиліе взяло верхъ и Холи- 

ская епархія оставалась въ рабской зависимости іезуитовъ до 1875 г., т. е. пол¬ 

ныхъ 223 года. 

Діонисій Балабанъ состоялъ съ 1655 по 1657 г. епископомъ Луцко-Остро* 

скимъ, въ декабрѣ 1657 г. онъ былъ избранъ митрополитомъ Кіевскихъ, вступил 

въ управленіе митрополіею 28 февраля 1658 г. и скончался въ Корсунскомъ мо¬ 

настырѣ 10 мая 1663 г. 

Въ извѣстной „Энциклопедіи" Ю. Бартошевичъ помѣстилъ о Діонисіѣ Балабай 

два противоположныя мнѣнія. Балабанъ—пишетъ онъ въ началѣ замѣтки—втор- 

га лея въ управленіе Холмско-Белзскою епархіею и конечно не добился ничего, тап 

какъ унія въ тѣхъ странахъ была гораздо сильнѣе; но онъ возбуждалъ ссора 
въ паствѣ, сѣялъ раздоръ и неувѣренность.—Далѣе же читаемъ: Были тогда ди 

владыки съ различными догматами въ Холмѣ, между тѣмъ законный, королев 

назначенный владыка Холмскій былъ одинъ Балабанъ, другой, не будучи еписко 

помъ (Суша), былъ тайно и явно поддерживаемъ—для того, чтобы пара литровом 
дѣятельность законнаго православнаго епископа. Балабанъ—говоритъ наконецъ Бар- 

тошевичъ — не думалъ объ интригахъ, наблюдалъ за вѣрою и держалъ сторону 
республики.—Мы, конечно, соглашаемся съ продолженіемъ и концемъ замѣтки. 

Уніаты: 

10) Епископъ Яковъ (Иванъ) Суша 1652—1687. 

Неблагопріятный для русскаго народа исходъ Берестечской битвы (20 іюві 

1651 г.) глубоко отразился на религіозно-національной его жизни. Всѣ грамот* 

короля, данныя въ пользу православной церкви, отмѣнены. Торжественныя слов 

верховнаго вождя республики о пожизненномъ сохраненіи за назначенными и*1 

епископами ихъ правъ потеряли значеніе. Польша преклонялась лишь предъ зО’і 

теріальной или физической силой, а о нравственномъ престижѣ своемъ вовсе в' 

заботилась. „Въ болѣе отдаленныхъ отъ казаковъ странахъ не слѣдуетъ обрт 

щать вниманія на договорныя условія съ казаками"—сказано въ инструкціи Холт 
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скаго сеймика 1649 г. *) Значитъ, только тамъ, гдѣ казаки были близко и могли 

наказать за вѣроломство, поляки соблюдали условія заключеннаго съ ними дого¬ 

вора. Но разъ удалось Польшѣ въ войнѣ преодолѣть защитниковъ вѣры, 

тогда падали и всѣ торжественныя ея ручательства. Послѣ дѣла подъ Берестеч- 

комъ митрополитъ Коссовъ не былъ уже тѣмъ „достойнымъ человѣкомъ", кото¬ 

раго король „искалъ и пріобрѣлъ для блага церкви и народа"; а затѣмъ и епи¬ 

скопы, подобно Діонисію Балабану, не могли оставаться дальше на занимаемыхъ 
ими мѣстахъ. 

Явилась тогда новая грамота короля Іоанна Казиміра, данная въ Варшавѣ 

22 февраля 1652 г., на основаніи которой Яковъ Суша призванъ былъ, вмѣсто 

Діонисія, управлять Холмской епархіей **). Въ томъ же году онъ былъ рукоположенъ 

Антоніемъ Сѣлявою въ епископы (во время генеральной конгрегаціи Базиліанъ въ 
Минскѣ). 

Иванъ Суша родился въ г. Минскѣ 1610 г., принялъ тамъ же монашество съ 

именемъ Якова 1 ноября 1626 г., былъ учителемъ философіи и богословія въ раз¬ 

ныхъ монастыряхъ, затѣмъ отправленъ заграницу для усовершенствованія въ бо¬ 

гословскихъ наукахъ. Въ Оломуцѣ получилъ степень доктора и оставался нѣко¬ 

торое время въ Римѣ. Вернувшись на родину, Суша жилъ опятъ въ Минскѣ, откуда, 

по желанію Меѳодія Терлецкаго, уніатскимъ митрополитомъ Корсакомъ посланъ 

былъ въ Холмъ съ нѣсколькими монахами въ 1639 г. ***). Въ Холмѣ управлялъ ново¬ 

основанною гимназіею и монастыремъ, усердно содѣйствовалъ Терлецкому во всѣхъ 

его начинаніяхъ, по смерти же послѣдняго и Фурса, а также во время право¬ 

славнаго епископа Діонисія Балабана завѣдывалъ уніатскими дѣлами. По смерти 

Іосифа Мокосѣя Баковецкаго въ 1654 г. еп. Суша временно управлялъ уніатскою 

Владиміро-Брестекою епархіей (въ 1654 и 1655 гг.), хотя въ епископы уже былъ 

нареченъ Михаилъ (Адамъ) Поцѣй. Во время борьбы съ казаками, Суша сопровож¬ 

далъ короля и войско съ Холмскою иконою Богоматери. Онъ въ 1661 г. былъ 

избранъ генераломъ (протоархимандритомъ) Базиліанъ на 6 лѣтъ, въ 1669 г. митр. 

*) № 241. 
**) Королевская грамота о назначеніи Суши Холмскимъ епископомъ пока не най¬ 

дена нами въ просмотрѣнныхъ Холмскихъ книгахъ. Кромѣ актовъ, пользовались мы также 
сочиненіями авторовъ, писавшихъ о Холмскихъ владыкахъ. 

***) Въ сочиненіи Епсук1оре<1уа роѵзгесііпа Т. ХХГѴ, 342, ошибочно поставленъ 1636 г., 
что можно считать опечаткой типографіи, а не ошибкой Бартошевнча, такъ какъ въ 
Другомъ мѣстѣ поставленъ вѣрно 1639 г. 
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Колендой назначенъ администраторомъ Перемышльской епархіи, въ 1680 году 

принималъ участіе въ Люблинскомъ синодѣ, наконецъ въ 1682 году завѣдывалъ 

дѣлами уніатской церкви въ Луцко-Острогской епархіи. Умеръ въ преклонномъ 

возрастѣ 4 марта 1687 г., оставивъ своимъ преемникомъ Августина Лодзяту, по¬ 

лучившаго королевскую грамоту въ Жолквѣ 81 іюля 1685 г. и въ этомъ же году 

называемаго въ актахъ епископомъ-суффраганомъ Холмской епископіи. 

Родословіе Якова (Ивана) Суши опредѣлить трудно за неимѣніемъ къ тому у 

насъ данныхъ. По всей вѣроятности, отецъ его былъ Минскій мѣщанинъ, кото¬ 

рый отдалъ талантливаго своего сына въ монастырь на службу и въ ученіе. От¬ 

крывъ въ молодомъ Сушѣ недюжинныя способности, уніаты воспитали его для 

своихъ цѣлей. Онъ отличился какъ писатель. Извѣстна обширная его реляція на 

латинскомъ языкѣ, переданная въ 1664 г. римской конгрегаціи для распростране¬ 

нія вѣры. Между прочимъ онъ напечаталъ исторію Холмской чудотворной иконы 

Богоматери подъ заглавіемъ: РЬоепіх гебіѵіѵаз зіѵе ііиа§о 1опе;е ѵеіизііззіта Ѵіг- 

§іпіз Магіае СЬеІшепзіз*. Сочиненіе это вышло въ нѣсколькихъ изданіяхъ, нале* 

читанныхъ въ Замостьѣ въ 1646, 1684 (также въ польскомъ переводѣ) и 1089 гг., 

во Львовѣ—въ 1653 г. На русскомъ языкѣ Суша издалъ свои поученія „Іереонь 

о повинностяхъ іерейскихъ* и проч. въ 1670 г. 

Суша, искренній сторонникъ Рима и Польши, вынужденъ былъ отстаивать 

унію съ Римомъ какъ передъ жителями, по духу всегда православными, такъ я 

передъ хитрымъ польско-іезуитскимъ элементомъ, злорадно относившимся къ отча¬ 

янной борьбѣ уніата съ своими противниками. Въ запискѣ своей римской колле¬ 

гіи онъ открыто жаловался на Польшу и рим.-кат. духовенство. Іезуитизмъ энер¬ 

гично поддерживалъ Сушу, пока въ силу договора съ казаками православные архіе¬ 

реи занимали свои мѣста, но съ тѣхъ поръ, какъ послѣдніе были устранены я 

ихъ мѣсто заняли уніаты, Суша отчасти предоставленъ былъ своимъ силамъ. По 

принципу: биоЬиз Іііі^апііЬиз іегііиз ^аиПеі, могъ выиграть римскій католицизмъ 

Правда, для вида издавались иногда грамоты и универсалы съ нѣкоторыми льго¬ 

тами для уніатовъ ’), но на дѣлѣ уніаты были притѣсняемы столько же, какъ в 

православные. Несмотря на желанія папъ о предоставленіи усерднымъ уніатскимъ 

іерархамъ одинаковыхъ правъ съ римскимъ духовенствомъ, никто изъ уніатовъ 

не добился мѣста, напр., въ сенатѣ, а многія жалобы во время Суши, какъ * 

раньше записанныя въ акты, доказываютъ, что уніаты страдали не меньше пра- 

*) №№ 185, 216, 271, 288, 315. 
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Преданныхъ но всѣхъ отношеніяхъ. Самъ Суша и отъ его имени капитульные и 

другіе священники вели многочисленные процессы съ шляхтою, рим.-кат. духовен¬ 

ствомъ, а также и съ войскомъ, объ оскорбленіяхъ словомъ и дѣйствіемъ, о гра¬ 

бежахъ. нападеніяхъ на уніатскія церкви и проч. 

Характерно отношеніе Суши къ іезуитизму съ одной стороны и къ жите¬ 

лямъ Холма съ другой -по вопросу объ уніи. Первый внушалъ Сушѣ убѣжденіе, 

что онъ долженъ считать себя счастливымъ и быть благодарнымъ за великое бла¬ 

годѣяніе принятія его въ унію съ римскою церковью. Такъ по крайней мѣрѣ 

говорится въ подложномъ письмѣ Потоцкаго съ жалобой на Сушу въ 1(570 г. по 

поводу неуступки тарамъ какого-то огорода, за который монахи предла¬ 

гали будтобы втрое больше земли. Сушѣ приписывалось безсердечіе тѣмъ болѣе 

непростительное, что онъ вмѣстѣ съ другими сталъ уніатомъ, уніаты же оказались 

неблагодарными, такъ какъ они. будтобы, отнимаютъ хлѣбъ у матери—церкви (диіа 

рго Іапіо Ъепейсіо, дио(1 іііоз Ессіезін сіНюІіса іп ипшпеш Ессіезіае зизсерегіі, 

еі ірзі гааігі, иЪі роззппі, ранет егіріипі). Суша, конечно, не остался въ 

долгу. Указавъ на подложность писемъ и ихъ оскорбительное содержаніе, 

онъ выставляетъ на видъ свои за-луги для римской церкви и свою многотруд¬ 

ную дѣятельность въ пользу уніи. Суша впрочемъ отдалъ піарамъ требуемую 

землю, за исключеніемъ участка, принадлежавшаго одной монахинѣ, которая, 

притѣсняемая патерами, также отдала имъ свой огородъ. Уніатскій епископъ ви¬ 

дитъ простое желаніе обезчестить его. Съ другой стороны уніатскій епископъ 

долженъ былъ вести борьбу съ Холмскими жителями, которые вовсе не хотѣли 

понимать римскаго благодѣянія, и указывать имъ (актъ 16 января 1680 года 

на то, что они 15 февраля 1641 года обѣщали повиноваться уніату Терлец- 

кому и его преемникамъ и не возставать противъ уніи подъ угрозою изгнанія и 

конфискаціи имущества*). Такъ унія оказалась для іерарховъ римскою милостію, 

для населенія же насиліемъ. Извѣстно, что Терлецкій не любовью приводилъ къ 

уніи православныхъ, а терроромъ и даже угрозами смертной казни, іакимъ обра¬ 

зомъ обѣщаніе Холмянъ, данное Терлецкому, не могло быть искреннимъ и они 

пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ, какъ наприм., во время войнъ съ каза¬ 

ками, чтобы освободиться отъ уніатскаго и вообще отъ польско-іезуитскаго гнета. 

Временное управленіе вакантными каѳедрами не приносило Сушѣ особеннаго 

удовольствія. Какъ администраторъ Владиміро-Брестокой уніатской еішскопіи, онъ 

*) №№ 326—7, 329. 
XVI 
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жаловался 14 мая 1655 г. на Нопогродскаго хоружія Ярослава Поцѣя—какъ глав¬ 

наго зачинщика, котораго вмѣстѣ съ другими лицами нареченный Владиміро-Брест¬ 

скій епископъ Михаилъ Поцѣй подговорилъ 30 апрѣля напасть на дорогѣ на слугу 

истца. Федора Сидорковича, и отнять у него разныя вещи и хлѣбъ, предназна¬ 

ченный для' продажи въ городѣ Холмѣ, чтобы съ вырученными за нихъ деньгами 

отправиться въ г. Люблинъ и тамъ въ трибуналѣ поддерживать (перенесенное изъ 

г. Владиміра) судебное дѣло о захватѣ Жидичинскимъ архимандритомъ Венедик¬ 

томъ Баковецкимъ утвари Владимірской каѳедральной церкви. — На тогоже архи¬ 

мандрита и другихъ Баковѳцкихъ, ограбившихъ Владимірскую каѳедральную цер¬ 

ковь, жаловался также писарь Холмской уніатской консисторіи о. Ѳома Сыцевичъ 

Васичинскій, который состоялъ тогда намѣстникомъ Владимірской каѳедры, заявляя 

кромѣ того, что Дмитрій Баковецкій, желая избѣгнуть наказанія, подалъ 12 сен¬ 

тября 1654 г. отъ имени архимандрита въ Владимірскій судъ клевету (пасквиль) 

на него, оскорбляя священническую честь и подрывая добрую его славу. — Изъ 

записки 20 іюля (1655 года) узнаемъ объ убіеніи архимандричьими слугами (Мен¬ 

жинскимъ. Домбровскимъ и др.) двор. Модзелевскаго изъ Ломжи и въ тоже время 

объ убіеніи слуги Холмскаго каноника Михаила Орловскаго, Квасковскаго, слугами 

Я. Суши (Огулемъ, Хмелецкимъ, Иетрашевичемъ и др.) — 27 іюля игуменъ Холм¬ 

скаго монастыря Арсеній Абрамовичъ внесъ жалобу свою на упомянутаго Ярослава 

Поцѣя, Хмеловскихъ бояръ и крестьянъ, которые 21 ч. напали на него въ с. Пу¬ 

гачевѣ, администраціи еп. Я. Суши, когда тотъ сталъ вывозить оттуда въ свой 

(Холмскій) монастырь вещи, данныя на прокатъ для винокуреннаго завода, и, вы¬ 

ругавъ его неприличными словами и отогнавъ отъ кареты, захватили всѣ вещи.— 

Наконецъ 7 августа, по настоянію Александра Баковецкаго и его родственниковъ, 

возный арестовалъ комнатнаго слугу покойнаго епископа Іосифа Баковецкаго. Ивана 

Ставецкаго, у котораго и его сообщниковъ найдены драгоцѣнности, золото, серебро 

и др. вещи, принадлежавшія покойному епископу и оцѣненныя въ 100,000зол. Эти 
вещи принялъ еп. Я. Суша на поруки*). 

Въ томъ же 1655 г. ей. Суша имѣлъ крупныя дѣла въ судѣ по управленію 

Холмской епархіей. По жалобѣ епископа 24 мая выданъ позовъ (записанъ 14 іюня) 

Ивану Андреевскому за вооруженный наѣздъ въ день св. Пасхи, 15 апрѣля, на 

церковь с. Волоокой Воли, убійство совершавшаго утреннее богослуженіе священ¬ 

ника Симеона Штокальскаго, оскверненіе храма, задержаніе у себя тѣла убитаго 

священника и заключеніе въ частную свою тюрьму его семейства для того, чтобы о 

*) №№ 275, 279; № а. кн. 20158, л. 1063—4: №№ 281—2. 
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преступленіи не было имъ донесено епископу и суду.-Затѣмъ 18 іюня встрѣчаемся 
съ корол. лозномъ отъ 12 августа 165-1 г., выданнымъ по жалобѣ Я. Суши Со¬ 

кальскимъ мѣщанамъ (Ивану Цѣмиржицѣ, Георгію Ляховецкому, Гавріилу Хоро- 

горькѣ и др.) за отнятіе, въ небытности епископа, у уніатовъ церквей со всѣмъ 

имуществомъ и доходами и передачу ихъ въ управленіе православнымъ священ¬ 

никамъ. Епископъ требуетъ устраненія православнаго духовенства, безусловнаго 
подчиненія своей власти Сокальскихъ церквей съ ихъ имуществомъ и доходами, 

также вознагражденія убытковъ въ 0000 зол.-Наконецъ, 5 іюля, Холмскіе прото¬ 

попы Захарія Жуковвчъ и Василій Булевскій отъ имени всего капитула и епископа 
Суши подали жалобу на Станислава Орловскаго, какъ главнаго зачинщика. Ивана 

Вильчопольскаго, Квасневскаго, Сленскаго, Холмскаго учителя Николая. Григорія 
Величка и Мартина Пшекшту и др., какъ сообщниковъ, за то, что они въ отсут¬ 

ствіе епископа Суши (который изъ Люблина отправлялся на похороны польскаго 
королевича Карла) сдѣлали вооруженный наѣздъ 1 іюля на Холмскую каѳедраль¬ 

ную церковь, ранили епископскаго урядника изъ Бѣлополя Андрея Хмелецкаго, 

окровавили погостъ и пороги церковные, забрали 14 подводъ, приготовленныхъ 
монастырскимъ игуменомъ для выѣзда въ Люблинъ по судебнымъ дѣламъ, затѣмъ 
захватили разные съѣстные припасы, высыпавъ изъ мѣшковъ и потоптавъ ногами 
пшеницу и проч. При совершеніи этихъ безчинствъ присутствовалъ Холмскій кано¬ 

никъ Михаилъ Орловскій. 

29 апрѣля 1659 года монахи: проповѣдникъ Константинъ Глазко и ризничій 

Холмской каѳедральной церкви Михаилъ Панасовичъ съ игуменомъ своимъ Стефа¬ 

номъ Саковичемъ, также отъ имени еп. Суши жаловались на управляющаго имѣніемъ 
Сельцемъ Стефана Бобровскаго и Андрея Гуляницкаго за тяжкія обиды. Когда 
истцы, высланные игуменомъ къ Ивану Жабировичу, по слухамъ приготовлявшемуся 
къ выѣзду въ Варшаву, съ порученіемъ передать ему письмо для еп. Суши, быв¬ 

шаго тогда въ польской столицѣ, вызвали его изъ избы, гдѣ, какъ въ торговый 
день, угощались люди разнаго сословія, Жабировичъ, послѣ привѣтствія, ввелъ ихъ 
въ смежную комнату; едва они тамъ размѣстились, явились вдругъ отвѣтчики и 
заняли мѣста противъ нихъ. Отвѣтчики завели рѣчь объ епископѣ и его напрасныхъ 
стараніяхъ получить какую-то архимандрію *), злобно заявляя, что ихъ „унія брошена 
подъ лавку “ (ппіа ялика роюіа роб 1аѵѵ§). Наконецъ, обругавъ истцовъ, отвѣтчики 
нанесли имъ побои и раны.—9 іюля стороны помирились **). 

•) Это мѣсто въ актѣ неясно и несвязно. 
**) 277—8, 280, 285; № а. кн. 20160, Л. 74. 
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Но интереснѣе всѣхъ жалобъ ѳп. Суши дѣло съ Холмскими мѣщанами 
въ 1680 году, о чемъ уже было нами выше упомянуто. Изъ записи 7 января 

узнаемъ объ арестованіи въ домѣ Холмскагб бурмистра Григорія Сидоровскаго 
мѣщанъ и ратмановъ Холмскихъ: Петра и Андрея Жабировичей. Ѳеодора Леш* 

кевича и Павла Жуковича за оскорбленіе „уніи" и нанесеніе ими слугамъ епископа 
(Исааку Павловичу, Ивану Грушецкому и Михаилу Зансвскому) побоевъ, ранъ и 

тяжкихъ обидъ, вслѣдствіе чего послѣдній заболѣлъ. 16 января помѣщенъ длин¬ 

ный позовъ мѣщанамъ по жалобѣ Суши и его слугъ, гдѣ изложены подробно обви¬ 

ненія и упоминается о томъ, что мѣщане Холмскіе еще 15 февраля 1641 г. пол 
угрозой безчестія, изгнанія (баниціи) и конфискаціи имуществъ обѣщали за себя и 
потомковъ своихъ Терлецкому и его преемникамъ, уніатскимъ епископамъ, повино¬ 

ваться и вполнѣ подчиняться имъ въ духовномъ отношеніи, не оскорблять ихъ. и 
отступать отъ уніи, не искать другихъ себѣ пастырей и проч.—Подобный же 
актъ внесенъ въ книгу 28 марта.—Съ другой стороны, Холмскіе мѣщане возра¬ 

жаютъ въ актѣ 20 января, что они 10 декабря 1679 г. собрались для совѣщаній 
въ домѣ ратмана Андрея Жабировича, гдѣ составляли прошеніе, съ который 

долженъ былъ отправиться депутатъ ихъ къ Холмскому старостѣ во Львовъ. Тогда 
явились среди нихъ слуги епископа: Павловичъ, Грушецкій, Заневскій и др.. стал 
мѣщанъ ругать въ присутствіи піарскихъ студентовъ и различнымъ образомъ по¬ 

носить; наконецъ дѣло дошло до драки.—Процессъ продолжался еще и въ 1681 

г., наконецъ стороны примирились. 

31 января 1681 г. еп. Суша заступался за своего родственника Самуила Ку¬ 

лешу, который былъ раненъ и ограбленъ Мартиномъ Островскимъ или Левандов- 

скимъ и др. Виновные были вознымъ арестованы въ домѣ Кучевскаго до судеб¬ 

наго рѣшенія. *) 

Кромѣ этихъ фактовъ, отмѣчаемъ еще нѣкоторыя жалобы уніатскихъ священ¬ 

никовъ Холмской епархіи за время съ 1654 по 1680 гг. 

1654 г. 14 января: Любомльскій протоіерей Василій Вулавскій раненъ й 
домѣ Холмскаго ратмана Стефана Варщовки двор. Станиславомъ Орловскимъ. По¬ 

слѣдній, явясь въ судъ, показывалъ рану, нанесенную ему священникомъ рогати¬ 

ною.-! февраля Голенскій священникъ Ѳеодоръ Лобачъ былъ 21 января избиП 
поручикомъ Стоцкимъ, когда защищалъ свою корову отъ грабежа. 

•) № 329; № а- кн- 20185, л. 227; № 330; № ак. кн. 20187, л. 790: Лв 332 
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І05() г. 27 іюля: Священникъ Корытенской Св.-Михайловской церкви Андрей 

Старкевичъ былъ 24 тогоже мѣсяца избитъ на городской площади Корытенскимъ 

біографомъ Александром'!. Ковалевскимъ, войтомъ Иваномъ Турскимъ, Николаемъ 
Здивачемъ ц Андреемъ Бродацкимъ. 

1057 г. 10 апрѣля: Священникъ изъ села Руды Верхней Матвѣй Козловичъ 

раненъ 7 апрѣля арендаторомъ имѣнія двор. Мартиномъ Вѣнцковскимъ. — 7 сен¬ 

тября. Священникъ Стрѣлецкой Ов.-Георгіевской церкви Іерофей Бобрыковичъ 

взбитъ и ограбленъ управляющимъ имѣніями Николая Даниловича Иваномъ Джево- 
шовскимъ. 

165.8 г. 30 апрѣля тотъ же священникъ Бобрыковичъ жаловался на Лещин¬ 

скихъ и ихъ слугъ Джевошрвскаго, Бартошовскаго и крестьянина Гаврила зана- 

весеніе ему 15 ч. въ домѣ еврея (куда послѣ богослуженія отправился) тяжкихъ 

побоевъ и обидъ, наконецъ арестованіе его до вечера и грабежъ на его полѣ 

хлѣба въ зернѣ, пшеницы и ржи. 6 ноября былъ раненъ его сынъ Ѳедоръ Вла¬ 

диславомъ Мальчевскимъ въ имѣніи м. Дубна. Тогда же былъ избитъ и самъ 

священникъ, умолявшій Мальчевскаго пощадить сына, который вмѣстѣ съ нимъ 

прибылъ для закупокъ въ м. Дубну на торгъ. Въ октябрѣ 1661 г. состоялось 

примиреніе о. Іерофея Бобрыковича съ Джевошовскимъ и др. и прекращеніе про¬ 

цессовъ. *) 

1659 г. 9 іюня: Священникъ Матвѣй Козловичъ изъ Руды раненъ Павломъ 

Гоголевскимъ. 

1665 г. 27 января: Священникъ Сачковской Богородичной церкви СтефанъЛо- 

бачевскій избитъ 21 ч. Станиславомъ Курчомъ Яблонскимъ.—22 мая: Священникъ 

Полемицкой Св.-Михайловской церкви Іоаннъ Есаевичъ раненъ 20 ч. экономомъ 

Николая Подоскаго Станиславомъ Зелинскимъ. 

1669 г. 27 іюля: Священникъ Войславицкой Св.-Онуфріевской церкви Гавріилъ 

Коленда подалъ 1 іюля жалобу въ Грабовицкій гродскій судъ на Андрея Мосциц- 

каго, который требовалъ посылки на барщину церковнаго пономаря, жившаго 

на церковной землѣ, чему священникъ сопротивлялся, такъ какъ этого до 
сихъ поръ не бывало. Тогда Мосцицкій самъ отправился къ отцу Гавріилу и, 

угрожая также и его погнать на барщину, схватилъ его за волосы и избилъ.— 

№№ 273, 274; Л? а. к. 20158, л. 1177, 1329; .N5 283; Л; а. кн. 20163, л. 74, 234; 

**№ 286. 287. 
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16 декабря: Холмскій протопресвитеръ Іоаннъ Лазовскій и игуменъ Жидичинскащ 

монастыря Діонисій Сосновскій жаловались на жителей м. Торговиды и принадле¬ 

жащихъ ему селъ за то, что они не только въ прежнія времена, но также въ 1069 

г., во время пребыванія истцовъ и еп. Суши въ Краковѣ, наѣзжали вооруженною 

толпою, на 40—60 возахъ, на имѣнія, лѣса, боры и пущи Жидичинскаго мона¬ 

стыря и архимандричьи, вырубили и уничтожили лѣсъ и проч. 

1670 г. 22 августа Люблинскимъ трибуналомъ разбиралось дѣло уніатскаго 

священника Бердищенской церкви Памфилія Окальскаго съ Холмс кимъ старостоі 

Христофоромъ Потоцкимъ, вотчинниками им. Дрогуска и Бердища вдовою Софіею 

и ея сыномъ Петромъ Лисовскими, также съ ихъ слугами и крестьянами о вновь 

причиненныхъ ему и церкви обидахъ, нанесеніи ему побоевъ, о насиліяхъ, разоре¬ 

ніи приходскаго дома, оскверненіи священныхъ предметовъ, ограбленіи, изгнаніі 

его изъ церкви и прихода и захватѣ церковныхъ ключей, — что все происходил: 

11, 18, 19 и 20 января 1670 г. Процессъ, поддерживаемый еп. Сушей и ары- 

пресвитеромъ I. Лазовскимъ, кончился тѣмъ, что о. Скальскій остался въ Бердищі 

хотя ненависть къ нему Лисовской не прекратилась. 12 іюня 1676 г. онъ опяп 
жаловался на нее за нападеніе, нанесеніе ему ранъ и проч. *) 

1673 г. 12 апрѣля: Священникъ Могильницкой церкви о. Мартинъ Славин 

скій показывалъ суду раны, нанесенныя ему Адамомъ Кринскимъ на церковной 
погостѣ. 

1674 г. 20 августа: Протопарохъ Тератинской церкви Евстафій Грабовскіі 

жаловался на Тератинскаго временнаго владѣльца Адама Кинскаго за захвап 

хлѣба и нанесеніе ему и женѣ побоевъ при словахъ: „нгаз, рорі, ъ степіаггбя, 

коёсіоіоѵѵ і сегкхѵі кЩ теусі^аб і кі]'ті Ъі6“ и проч. Анна Грабовская внесла <т 

себя жалобу 31 августа. Неменѣе тяжкія обвиненія Кинскаго о. Грабовскимъ на¬ 

ходимъ въ жалобѣ 20 мая 1676. — Тотъ же священникъ, его жена Анна и со- 

сѣдъ ихъ А. Филиповичъ вели процессъ со Стоинскими за насилія и обиды и 

1678 и 1679 гг., Грабовскіе и пѣвецъ Надюкъ—въ 1681 и 1682 гг. съ Миха¬ 

иломъ Скотницкимъ за неимовѣрныя буйства, грабежъ, побои и недопущеніе ий 

строить церковь. Процессы о. Грабовскаго съ Скотницкимъ кончились 12 ноябрі 
1691 г. примиреніемъ! **) 

*) Мяк. кп. 20163, л. 416; № ак. ки. 20168. л. 9, 148; №№ 299, 302; №ак кн 20П 
Л. 294; № 312. 

**) № а. к. 20177, л. 136; N а. к. 20178, л. 381; № 311; № а. к. 20182, л. 842'№а.іІ 
20183, Л. 81; №№333, 352. ’ 
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Ожесточенную борьбу вели Холмскіе Вазиліяне, какъ владѣльцы Кулемчиц- 

каго монастыря и его имуществъ, съ Станиславомъ Цесельскимъ, владѣльцемъ со¬ 

сѣдняго с. Гусиня, который по тогдашнему шляхетскому обычаю хотѣлъ навсегда 

завладѣть монастырскимъ имѣніемъ и самимъ монастыремъ. Первая попытка въ 

этомъ отношеніи была сдѣлана Цесельскимъ въ 1674 г.*) 

1676 г. 1 декабря: Священникъ Андрей Штокаловичъ изъ Волоской Воли 

жалуется на участковаго владѣльца въ с. Тѵрнѣ Самуила Кохановскаго за напа¬ 

деніе на него на большой дорогѣ, когда онъ возвращался домой, нанесеніе ему 
побоевъ и захватъ лошади. 

1677 г., 14 мая: Жданскій священникъ Іоаннъ Соколовскій 10 мая избитъ до 

смерти евреями Ицкомъ Левковичемъ и другимъ, школьникомъ Холмской синагоги, 

когда онъ явился въ домъ Іозва въ Холмѣ съ требованіемъ уплаты ему долга въ 

200 зол. по долговой записи.—20 сентября: Верещинскій священникъ Стефанъ 

Аѳанасовичъ прекращаетъ процессъ съ владѣльцемъ Иваномъ Верещинскимъ но 

Дѣлѵ о причиненномъ священнику насиліи, нанесеніи ему побоевъ и ранъ. 

1680 г. 7 мая: Депультицкій священникъ Конрадъ Лытковскій имѣлъ дѣло съ 

Александром!, и Анною Блиновскими—владѣльцами Депультичъ, Мартиномъ Остров¬ 

скимъ. Иваномъ Соколовскимъ и ихъ слугами, которые вмѣстѣ съ другими сооб¬ 

щниками также драгунами, въ числѣ около 50, напали на церковь и приходскій 

домъ, ранили священника и др,—3 іюля записана жалоба священника на Бли- 

вовскихъ, а 10 ч. находимъ принесенную въ судѣ присягу Депультицкими кре¬ 

стьянами Васькомъ, Павломъ, Даниломъ идр. въ томъ, что владѣльцы Депультичъ 

Влиновскіе несправедливо присвоиваютъ себѣ церковныя земли и ими пользуются 

съ убыткомъ для церкви. Дѣло разбиралось Люблинскимъ трибуналомъ и кончилось 

примиреніемъ сторонъ *). 

Изъ разнаго рода записей времени еп. Суши отмѣтимъ слѣдующія: 

1664 г. 23 сентября. Духовное завѣщаніе племянника Владимірскаго епископа 

Іосифа, Александра Мокосѣя Баковецкаго. который, между прочимъ, опредѣлилъ 

На Холмекую чудотворную Богородичную икону 300 зол. и Жировицкую икону— 

500 зол. Владимірскій капитулъ получилъ проценты отъ 1500 зол., завѣщанныхъ 

епископомъ Іосифомъ. 

*) См. „Имѣнія Холм, каѳедры". 

*) А5 а. кн. 20180, Л.608; № 317; № а. КН. 20181, л. 493; Л? а. к. 20185; л. 356; №331. 
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1667 г. 12 января. Викторинъ М. Баковецкій построилъ въ Пневнѣ новую 

церковь Св. Спаса и починилъ Пятницкую церковь. 

1672 г. 27 апрѣля. Священникъ Любомльской Св.-Георгіевской церкви Власій 

Леликовичъ предъявилъ для записи въ акты подтверди гельпую грамоту короля 

Михаила отъ 14 іюля 1670 г. на земельные участки, принадлежащіе Любомльскип 

церквамъ Св.-Георгіевской, Св.- Михайловской (при которой было кладбище) и Пречи¬ 

стенской, по акту, записанному 3 іюня 1631 г. б. священникомъ Георгіевской церкві 

Григоріемъ Карачевскимъ въ Любомльскія войтовскія книги.—о марта 1672 г. ко¬ 

роль утверждаетъ ѵніат. священника Іоанна Филоновича и его сыновей Луку, Сте¬ 

фана и Петра во владѣніи приходомъ въ с. Повеци, Ратненокаго старостей. 

1684 г. Дубненскій плебанъ Фел. Іос. Янковскій завѣщалъ половину 8'/, до¬ 

хода съ капитала 1000 зол., даннаго въ ссуду Холмскимъ евреямъ, въ польз; 

Холмскаго уніатскаго монастыря. (Рѣдкій этотъ факть объясняется тѣмъ, что пря 

монастырѣ находилась чудотворная икона Богородицы, съ которой король отпр» 

ля лея въ походъ на казаковъ). 

1665 г. 12 іюля. Епископъ Яковъ Суша уступаетъ іеромонаху Іоанну Кулеші) 

Дрогобускій монастырь, находящійся въ Луцкомъ повѣтѣ Волынскаго воеводсті 

со всѣми правами и угодьями.—3 августа: Епископъ Суша скрѣпляетъ духові 

свое завѣщаніе, составленное и подписанное имъ и суффраганомъ Августино! 

Лодзятою въ Холмѣ 30 іюля 1685 г. 

1686 г. 26 марта. Тотъ-же Суша уступаетъ Холмскимъ Базиліанамъ заі 

Липской на 500 зол. *). 

11) Епископъ Августинъ (Александръ) Лодзята 1687-1691. 

О происхожденіи и жизни Августина (въ мірѣ: Александра) Лодзяты Несен 

кій, Кишка и Бартогаевичъ, а за ними Петругаевичъ идр. сообщаютъ слѣдующее] 

Дворянинъ Александръ Лодзята герба Ватвичъ происходилъ изъ Полоцкаго вое¬ 

водства, Слонимскаго повѣта, окончилъ курсъ богословія въ Римѣ съ степе 

доктора, былъ постриженъ въ монашество съ именемъ Августина въ Бытевск 

монастырѣ 1675 г., назначенъ проповѣдникомъ въ Жировицахъ, затѣмъ Жиди 

скимъ архимандритомъ. Митрополитъ Кипріанъ Жоховскій думалъ опредѣлить Л»і 

дзяту въ коадъюторы Пинскопу епископу Порфирію Кульчицкому, но, по просьб» 

*) № а. кн. 20162, л. 713; №№ 291, 303—4, 335—7; № а. кп. 20191, л. 490. 
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Суши, согласился назначить его коадъюторомъ Холмскаго епископа. Представ¬ 

ленный митрополитомъ королю Іоанну въ Жолквѣ (въ нынѣшней Галиціи), Лодзята 

былъ нареченъ епископомъ съ нравомъ преемства Холмской каѳедры; рукополо¬ 

жен!. въ Тороканяхъ въ сентябрѣ 1685 г. Онъ отличался трудолюбіемъ и скон¬ 

чался на 30 году своей жизни въ Жидичинскомъ монастырѣ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1691 г. 

По словамъ Вартошевича, Лодзята пилъ много и былъ отравленъ ядомъ, поданнымъ 

ему въ напиткѣ какимъ-то важнымъ лицомъ, заинтересованнымъ въ его смерти. 

По нашимъ актамъ. Августинъ Лодзята является въ Холмѣ въ званіи коадъ¬ 

ютора Холмской енископіи и Жидичинской архимандріи уже въ началѣ 1085 г., 

о чемъ свидѣтельствуетъ собственноручная его подпись на грамотѣ епископа Суши 

отт. ‘20 января тогоже года. Такая же подпись его видна на духовномъ завѣщаніи 

епископа Якова Суши отъ 30 іюля. Привилегія короля Іоанна, назначающая Ло- 

дзяту коадъюторомъ Холмскаго епископа съ правомъ преемства, дана въ Жолквѣ 

31 іюля 1685 г. На основаніи этой королевской грамоты, Августинъ Лодзята былъ 

введенъ вознымъ Иваномъ Пукельскимъ (имѣвшимъ при себѣ шляхтичей Фалибов- 

скаго и Скулимовскаго) въ каѳедральныя имѣнія Вѣлополе и Буено 4 марта 1687 г. 

(въ день смерти епископа Суши), а на слѣдующій день — въ имѣнія Покрову и 

Владичино*). " • - 

Поспѣшность, съ какою новый епископъ Холмскій вступилъ во владѣніе 

имѣніями своей каѳедры, и загадочная кончина его послѣ едва трехлѣтней дѣя¬ 

тельности заставляютъ предполагать, что противъ него дѣйствовала сильная интрига. 

Была-ли она направлена противъ одной личности Лодзяты и въ пользу другого 

кандидата на епископію. или дѣло касалось незамѣщенія вовсе вакантной уніатской 

каѳедры новымъ епископомъ и подчиненія уніатовъ рим.-кат. епископамъ, какъ 

объ этомъ мечтали послѣ смерти Терлецкаго, до сихъ поръ не выяснено. Важ¬ 

ным!, пока остается фактъ, разсказанный Бартошевичемъ объ отравленіи молодого 

епископа „высокопоставленнымъ лицомъ", имѣвшимъ въ виду какой-то свой ин¬ 

тересъ. 

Вскорѣ послѣ ввода Лодзяты въ имѣнія, Станиславъ Цесельскій возобно¬ 

вилъ процессъ съ преемникомъ епископа Суши по дѣлу объ уничтоженіи коммпе- 

сарскихъ граничныхъ знаковъ между с. Гусиньемъ и Уханкою съ одной стороны, 

а участками Кулемчицкаго монастыря съ другой. Позовъ записанъ 27 мая 1687 г.**). 

*) № 340. 
**) № 342. — Процессъ этотъ не окончился при еп. Лодзятѣ и вновь производился 

СЪ 15 сентября 1691г. между временноуправляющимъ Холмскою епархіею Владимірскимъ 
спискоиомъ Львомъ Заленскимъ и Базиліанами, и Десельскимъ. 

хѵі 1 
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23 апрѣля 1688 г. имѣнія Бѣлополо и Буено были Лодзятою переданы въ аренду 

Адаму Бродовскому по договору, заключенному съ послѣднимъ 12 января тогоже 

года.—17 января 1689 г. епископъ Лодзята принесъ въ судѣ присягу въ томъ, что 

тогда существовали въ Бѣлополѣ 7, во Владичинѣ 3 и въ Волькѣ 3 двора, за ко¬ 

торые платилась подать. Послѣднее дѣло по управленію имѣніями Лодзята имѣлъ 

съ Кіевскимъ хорунжимъ Пацлавомъ Стецкимъ, обвинившимъ епископа въ задер¬ 

жаніи въ Бѣлополѣ и невыдачѣ ему 4-хъ бѣглыхъ крестьянъ съ семействами и 

имуществомъ. Въ позвѣ, записанномъ 25 января 1691 г.. Стецкій требуетъ возна¬ 

гражденія въ 1000 гривенъ*). 

Кишка, желая указать на усердіе Лодзяты. говорит!, о переходѣ въ унію, 

7 марта и 12 апрѣля 1688 г., Влодавскаго благочиннаго (декана) и нѣкоторыхъ 

подвластныхъ послѣднему приходскихъ священниковъ. Вч. Холмскихъ книгахъ о 

притѣсненіи православныхъ Лодзятою ничего не находимъ, но фактъ, разсказан¬ 

ный Кишкою, даетъ намъ понятіе о томъ, на сколько вѣрны были донесенія по¬ 

койнаго Суши, утверждавшаго, что уже во времена Андреевскаго и ближайшихъ 

его преемниковъ вся Холмская епархія была уніатскою. Влодава очень близка къ 

Холму но разстоянію, а однако тамъ еще во время Лодзяты были православные 

священники, не говоря уже о жителяхъ. Самъ Суша, наконецъ, заявилъ въ своемъ 

докладѣ Риму 1664 г., что изъ 700 приходовъ въ Холмской епархіи около 300 

можно было считать уніатскими, хотя въ дѣйствительности было ихъ гораздо 
меньше. 

О кратковременной дѣятельности епископа Лодзяты по церковнымъ вопросамъ 
находимъ въ актахъ слѣдующія данныя. 

28 января 1690 года игуменъ Холмскаго монастыря Поликарпъ Бирюковичъ 

предъявилъ для записи грамоту, данную въ Тороканяхъ 21 сентября 1686 года 

уніатскимъ митрополитомъ Кипріаномъ Жохопскимъ по желанію епископа Суши, 

которой митрополитъ не только подтверждаетъ новиціать Вазиліаеъ въ Хол¬ 

мѣ, но и вѣчное обладаніе чудотворною иконою Холмскою признаетъ за Базе- 

ліанами „во славу Божію и умноженіе доходовъ монастыря".—Запись этой грамоты 

въ гродскія книги послѣ истеченія З1/, лѣтъ со дня ея выдачи указываетъ на 

грозившую тогда опасность уничтоженія новиціата или отнятія у монаховъ—уніа- 

товъ святыни, что случалось въ другихъ монастыряхъ, гдѣ находились чудотвор¬ 

ныя иконы. 

*) 343, 344, 347. 
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Противъ злоупотребленій при взиманіи дссятшш со стороны лат. духовенства, 

епископъ Лодзята предъявилъ 10 марта и 7 апрѣля 1690 г. для записи въ книги 

изданные въ пользу уніатовъ римскіе декреты и заключенныя съ римскими пате¬ 

рами мировыя сдѣлки съ 1666 и др. годовъ *). 

Процессы по поводу причиняемыхъ русскому духовенству обидъ нерѣдкіе во 

всякое время, встрѣчаемъ также и въ краткое правленіе епархіею еп. Лодзяты. 

Изъ поданныхъ въ судъ жалобъ одна отъ 11 августа 1689 г. разсказываетъ намъ 

о побояхъ, ранахъ, грабежахъ и вообще о тяжкихъ обидахъ, причиненныхъ Вы- 

продовицкому священнику Алексію Уляницкому Станиславомъ Хоинскимъ изъ Чер¬ 

нолозъ. Въ жалобѣ отъ 28 іюня 1691 г. читаемъ, что нѣкто Урбанъ Щуркевичъ, 

отказывая вдовѣ Евѣ Бурчаковой и Боровскимъ въ нравѣ патроната, въ тоже 

время обижалъ уніатскихъ священниковъ въ с. Щитинѣ. Когда о. Сильвестръ 

Коберскій явился въ священномъ облаченіи и съ крестомъ въ домѣ Щуркевича 

славить Христа и поздравить хозяина съ Рождественскимъ праздникомъ въ 1690 

г., то Щуркевичъ встрѣтилъ священника съ крайне оскорбительными ругатель¬ 

ствами, затѣмъ билъ его по лицу, схвативъ за волосы, бросилъ о земь, топталъ 

ногами, при чемъ вытолкнулъ изъ рукъ" его св. крестъ и проч. Жалоба, поданная 

3 сентября (послѣ смерти Лодзяты) въ судъ Польменскимъ священникомъ Самуи¬ 

ломъ Федоровичемъ на арендатора Ивана Лесецкаго говоритъ о нападеніи послѣд¬ 

няго на церковь, оскорбленіи словомъ и дѣйствіемъ священника, захватѣ 40 копъ 

ржи и разореніи приходскаго дома **). 

Изъ другихъ дѣлъ отмѣчаемъ еще: Василіане Холмскаго монастыря вели въ 

1689 г. процессъ съ Томиславскими по дѣлу объ уплатѣ 1640 зол., должныхъ еп. 

Сушѣ за проданную пшеницу изъ Вѣлополя, обезпеченныхъ на имѣніяхъ с. Чер- 

нева и Бѣлаго-Каменя и Сушею завѣщанныхъ Холмскому монастырю. 16-го мая 

1690 г. еп. Августинъ Лодзята удостовѣряетъ въ томъ, что владѣлецъ Тератина 

Михаилъ Скотницкій уплатилъ 600 зол. по записи Іоанна Конецпольскаго. 12 мая 

1691 г. записью, данною въ Депультичахъ, Регина Миржеевская уступаетъ Холм¬ 

скому монастырю слѣдуемую ей съ Томиславскихъ сумму съ условіемъ, чтобы она 

послѣ смерти была погребена при каѳедральной церкви и чтобы за душу ея со¬ 

вершались богослуженія. 12 іюня тогоже года предъявлена суду грамота Виленска¬ 

го рим.-кат. епископа и владѣльца м. Мацеева Александра Сапѣги отъ 18 апрѣля 

*) № 346; № а. кн. 20196, л. 334, 396. 

**) 345, 350; А5 а. кп. 20196, л. 894. 
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1655 г., передающая 

цеевскую церковь св. 

по смерти уніатскаго священника Стефана Маркевича Ма- 

Параскевіи сыну его, священнику Андрею Маркевичу *). 

Послѣ загадочной кончины Августина Лодзяты въ 1691 г., быль назначенъ 

преемникомъ его бывшій Перемышльскій епископъ Іоаннъ Малаховскій, который 

скончался въ 1693 г., не получивъ грамоты для ввода въ епископію и ея имѣнія. 

Тогда временно завѣдывалъ дѣлами Холмской епархіи Владимірскій епископъ Левъ 

Заленскій. Болѣе счастливымъ, чѣмъ Лодзята и Малаховскій, оказался Гедеонъ Война 

Оранскій, епископствовавшій въ Холмѣ съ 1693 по 1709 г.. т. е. полныхъ 16 лѣтъ. 

Въ его время явная борьба уніи съ православіемъ почти прекратилась въХолы- 

ской епархіи. Насиліе и обманъ взяли верхъ до поры до времени. 

Уніатскій Женскій монастырь въ Хелмѣ. 

Кромѣ одного мужскаго монастыря при Холмской каѳедрѣ, съ которою онъ 

составлялъ неразрывное цѣлое и имѣлъ одну исторію, не было въ Холмѣ другого 

монастыря. Также о существованіи православнаго женскаго монастыря въ Холмѣ 

не найдено нами данныхъ въ Холмскихъ актахъ ХУ и ХУІ в. Жена епископа 

Іоны Сосновскаго Ѳеоктиста называетъ себя (въ грамотѣ 1544 г. и др.) инокиней 

и жила отдѣльно отъ мужа, когда послѣдній (послѣ смерти Филарета) былъ руко¬ 

положенъ въ епископы; но о настоящей обители съ инокинями или о другой 

какой-либо монахинѣ, кромѣ Ѳеоктисты, пока слѣда нѣтъ. Первый извѣстный жен¬ 

скій монастырь былъ въ Холмѣ основанъ уніатскимъ епископомъ Я. Сушею, кото¬ 

рый уже съ 1654 г. началъ пріобрѣтать въ г. Холмѣ и его окрестностяхъ земель¬ 

ные участки, дома и фольварки для монастыря, помѣщеннаго при Успенской 

церкви. Въ 1663 г. король Янъ Казиміръ, по ходатайству Я. Суши, освободилъ 

земли и дома Холмскаго женскаго монастыря отъ податей и повинностей, что 
подтвердилъ въ 1679 г. также Янъ Собѣскій **). 

Въ Холмскихъ актахъ въ первый разъ Холмскій женскій монастырь Бази- 

ліанокъ упоминается въ 1671 г. Тогда онъ обязанъ былъ доставить средства на 
содержаніе Г/, военной лошади, т. е. 30 зол. ***). 

*) № а. кн. ‘20196, л. 183; №№ 352, 348, 349. 
**) См. П. Н. Батюшкова „Холмскал Русь" стр. 100. 

***) Гор. Хол. акт. кн. №1 связ. 13, л. 225. Мужскій монастырь далъ тогда изъ своего 
предмѣстья „Волька" 100 зол. на 5 лошадей. 
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Изъ начала акта 13 января 1674 г. узнаемъ о жалобѣ игумена мужскаго мо¬ 

настыря Гуревича, поданной въ судъ отъ имени игуменьи Евфросиніи Фалимировны 

и всѣхъ инокинь монастыря при \ спенской церкви на Холмскаго бурмистра Ивана 

Жабировича за обиду, нанесенную инокинямъ, посвятившимъ свою жизнь воспитанію 

дѣвочекъ. Какого рода обида была причинена монахинямъ, неизвѣстно, такъ какъ 

листъ акта, описывающаго событіе, вырванъ. Во всякомъ случаѣ начало акта ука¬ 

зываетъ на несочувствіе Холмскихъ мѣщанъ уніатскому воспитанію женскаго пола. 

По акту отъ 7 іюня 1686 г., Белзскіе евреи скрѣпили въ судѣ какую-то 

сдѣлку съ монахинями отъ 5 іюня того же года. Игуменья Евфросинія упоминается 

еще и въ 1691 г. Главную поддержку въ существованіи женскаго монастыря ока¬ 

зывали епископъ и мужскій монастырь, игуменъ котораго велъ дѣла монахинь съ 
разными лицами. *). 

Уніатская гимназія въ Холмѣ. 

Школы существовали въ бывшей Рѣчи Посполитой при церквахъ и монасты¬ 

ряхъ въ городахъ, мѣстечкахъ и селахъ, почти исключительно подъ руководствомъ 

духовенства, и служили, прежде всего, нравственно-религіозному воспитанію юно¬ 

шества. Были отдѣльныя школы, какъ и богадѣльни, при православныхъ и римско- 

кат. церквахъ. Въ сельской православно-приходской школѣ учили священникъ и 

Псаломщикъ или дьякъ, въ рим.-кат.—органистъ, или такъ называемый клеха, или 

особый учитель домшусь. Въ мѣстечкахъ и городахъ управляли приходскими шко¬ 

лами вообще ректоры, бакалавры и канторы (учители церковнаго пѣнія), а мѣст¬ 

ныхъ надзирателей школъ называли старшими (зепіогез). Въ сельскихъ и мѣстеч¬ 

ковыхъ школахъ молодежь, иногда очень зрѣлая, изучала почти одни и тѣжѳ пред¬ 

меты: кромѣ религіи и церковной обрядности съ пѣніемъ учились читать и писать» 

въ городскихъ школахъ преподавали также и начала высшихъ наукъ. Въ боль¬ 

шихъ городахъ учили: грамматику, ариѳметику, географію, начало астрономіи, 

логику и знакомили молодежь съ римскими классиками (переводили, напр., Кор- 

нилія Непота и др.). Эту задачу приняли на себя въ XVII в. іезуиты и шары, 

между которыми возникло соревнованіе. Главными просвѣтительными заведеніями 

были академіи—старинная Краковская и новооснованная Замойская, находившіяся 

также въ рукахъ іезуитовъ. 

*) Холмскій уніатскій женскій монастырь ужо въ 1723 г. прекратилъ свое существо- 
ствованіе. Всѣ его фундуши. поля и проч. перешли во владѣніе Холмскихъ монаховъ. 
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При городскихъ школахъ были устроены помѣщенія для бѣдной молодец 

(бурса), которая должна была искать пищу для себя въ домахъ жителей, снабжав, 

тихъ ее съѣстными припасами или деньгами за пѣніе или краснорѣчіе. По села* 

ученики приносили съ собой съѣстные припасы для голодающаго учителя; за то 

положеніе городскаго „бакалавра" было гораздо лучше обезпечено. Выло время, ког¬ 

да школы исполняли свою задачу по силамъ, но въ XVII в. испорченность нра¬ 

вовъ у учащихъ и учащихся достигла въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ своего зенвп 

Вообще серьезная наука не была тогда мыслима въ Польшѣ, гдѣ, кромѣ друпщ 

бѣдствій, возгорѣлась братоубійственная религіозно-національная борьба. 

Въ Холмскихъ актахъ упоминаются чаще всего ректоры русскихъ и латин¬ 

скихъ школъ: Холмской, Любомльской, Мацеевской. Въ Холмѣ еще до 1639 г. 

существовала монастырская, сначала православная, затѣмъ уніатская школа й 

ректоромъ во главѣ *). 

Епископъ Меѳодій Терлецкій сознавалъ, что монастырская школа съ старо* 

своею системою не достаточна для воспитанія будущихъ священниковъ, которые вы¬ 

держали бы конкурренцію съ противниками уніи. Съ цѣлью воспитать способных!, 

болѣе просвѣщенныхъ поборниковъ церковной уніи и обезпечить существовав! 

таковой на Руси, епископъ Холмскій Меѳодій Терлецкій, на мѣсто древней русско¬ 

православной, а потомъ уніатско-монастырской школы, основалъ въ 1639 г. прі 

Холмскомъ каѳедральномъ соборѣ школу подъ названіемъ гимназіи, прибавляя п 

фундаціи нѣкоторыя угодья изъ своихъ столовыхъ имѣній. Въ ней, какъ сказав? 

въ подтвердительной грамотѣ короля Владислава IV, данной въ Варшавѣ 7 іюяі 

1640 г., юношество должно обучаться латинскимъ и греческимъ наукамъ **). Шко¬ 

лу, по просьбѣ Меѳодія Терлецкаго. утвердилъ также папа Урбанъ ѴШ. которыі 

грамотою отъ 3-го ноября 1643 г. (ТЬѳіп. Ш, 426; Тург. П, 220) поручилъ маги¬ 

страмъ Краковской Академіи помочь епископу въ учрежденіи школъ для юноше 

ства его племени и даровать имъ привилегіи своей Академіи ***). Краковскіе ака¬ 

демики отказались удовлетворить папу, ссылаясь ва то, что это дѣло зависит» 

отъ сейма. Для управленія этой школой и преподаванія въ ней наукъ, Ме¬ 

ѳодій назначилъ, кромѣ другихъ, ученаго монаха Якова Сушу изъ Литвы, дав»і 

ему въ пользованіе имѣніе Спасскаго Монастыря въ Столпьѣ. Это имѣніе подвер- 

*) Въ 1628 г., напр., жаловался Холмскій еврей на ректора ун.-монастырской школ* 
Захарію Острожика. 

**) №338. 

***) Въ актѣ отъ 8 ноября 1685 г. (№ 338) находится лишь начало панской грамота 
относящейся къ основанію гимназіи. 
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галось нападеніямъ со стороны сосѣднихъ владѣльцевъ Потоцкихъ и ихъ управ¬ 

ляющаго *)• 

Существованіе въ Холмѣ уніатской гимназіи, благосклонно одобренное коро¬ 

лемъ и папой, встрѣтило недовѣріе и, вслѣдъ затѣмъ, вражду лат. духовенства. 

Подъ предлогомъ, что въ уніатскую школу принимались также ученики латинскаго 

обряда, стали вмѣшиваться въ дѣла заведенія лат. плебаны. Вліяніе ихъ на пыл¬ 

кую молодежь, особенно своего обряда, обнаружилось вскорѣ въ нападеніяхъ сту¬ 

дентовъ на Холмскпхъ евреевъ. Обиженные евреи обратились въ первый разъ къ 

настоятелямъ школы съ жалобой; когда послѣдніе не только не удовлетворили, а 

еще оскорбили истцовъ и впредь не воздержали учениковъ отъ новыхъ нападе¬ 

ній. тогда начались формальные процессы въ судахъ, продолжавшіеся въ 1641 

и 1642 гг. 

Изъ перваго дѣла отъ 8 февраля 1641 года видно, что тогда организато¬ 

ромъ или наставникомъ гимназіи былъ рим.-кат. плебанъ изъ и. Павлова Сева- 

стіавъ Островскій. Онъ жаловался на двухъ евреевъ школьниковъ за то, что одинъ 

изъ нихъ безъ повода насильно вторгнулся въ Холмскую гимназію и тамъ непочти¬ 

тельно и съ неприличными криками встрѣтилъ жалобщика въ присутствіи многихъ 

духовныхъ лицъ и дворянскаго юношества, а когда онъ хотѣлъ еврея вытолкнуть 

за дверь, чтобы избавиться отъ его назойливости и заносчивости, тотъ укусилъ 

плебана за большой палецъ правой руки, причинивъ ему значительную рану. Суду, 

въ доказательство, показалъ онъ, однако, лишь царапину. Тогда-же явились въ 

судъ евреи Іосифъ Ицковичъ, Мошко Шимшоновичъ и Яковъ Абрамовичъ—стар¬ 

шины Хо.тмскихъ евреевъ, съ заявленіемъ отъ имени школьника Левка Іоахи- 

мовича, что патеръ Островскій побилъ Левка, вслѣдствіе чего послѣдній за¬ 

болѣлъ; когда же выздоровѣетъ, то самъ подтвердитъ жалобу. 20 того-же мѣ¬ 

сяца прибывъ въ судъ, Левко разсказалъ, что, когда онъ былъ посланъ 8-го 

февраля въ гимназію старшими и отъ имени ихъ предлагалъ извѣстныя справед¬ 

ливыя требованія и удовлетвореніе за причиненные учениками сосѣднимъ евреямъ 

убытки, тогда патеръ Островскій изъ Павлова ударилъ его кулакомъ въ правый 

високъ, вслѣдствіе чего онъ упалъ полумертвымъ на землю; упавшаго патеръ уда¬ 

рялъ ногой въ бокъ и грудь, такъ что онъ долго хворалъ и теперь еле былъ въ 

состояніи подняться для судебной явки. Судъ осмотрѣлъ ушибы**). 

*) См. ст. „Имѣнія Холмской гр. к. каѳедры". 

**) №№ 192, 193. 
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Въ другой жалобѣ евреевъ отъ 15 апрѣля тогоже года названы: сынъ Хо.і*. 

скаго мѣщанина Георгій Григорьевичъ Мартышкевичъ главнымъ зачинщикомъ, о. 

Яковъ Суша руководителемъ, затѣмъ ученики его: двор. Лонгковскій и многіе 

другіе, числомъ около 50, и сынъ Холмскаго сапожника Стефанъ Максимовъ Чак- 

лякъ—сподвижниками и соумышленниками въ новомъ погромѣ евреевъ, причал 

они напали на синагогу, разбили и поломали почти совсѣмъ окна и проч. — Сг 

противной стороны жаловались тогда-же на евреевъ: ректоръ школы и докторъ 

богословія Яковъ Суша отъ себя и отъ имени епископа Меѳодія Терлецкаго, уче¬ 

ники школы—благородные: Адамъ Терлецкій, Адамъ Лонтковскій, Александр, 

Петровскій, Петръ Кухарскій и честные: Ѳедоръ Кучевичъ, Лука Ростоцкій, Андрей 

Іосифовичъ, Тимоѳей Гаварецкій и Иванъ Рошко—за то, что евреи въ первні 

день римско-катол. Пасхи съ дерзостью и поношеніемъ открывали свои лавки в 

разрѣшали или приказывали ихъ открывать другимъ, несмотря на увѣщанія сту¬ 

дентовъ, которые были встрѣчены ими съ презрѣніемъ*). 

Странно въ этой исторіи то обстоятельство, что уніатская школа выступил 

съ такимъ усердіемъ въ защиту рим.-кат. праздника, оскорбленнаго открытіе»! 

еврейскихъ магазиновъ. Взаимной такой любезности въ пользу русскаго празд¬ 

ника едва-ли можно было ожидать отъ вѣроисповѣдниковъ рим.-кат. церкви. Паси 

лат. обряда праздновалась въ 1641 г. не въ одно время съ русской. Не знат 

открыты-ли были въ первый день русской Пасхи еврейскіе магазины или нѣть 

Въ первомъ случаѣ навѣрное не только не бы.іъ-бы поднятъ протестъ латиинв- 

ковъ, а напротивъ, молчкомъ одобрили бы поступокъ евреевъ, хотя оскорблена 

съ ихъ стороны касалось бы соединенной съ Римомъ церкви. Судя, однако, к 

содержанію еврейской жалобы, ученики новой школы съ самаго начала были под¬ 

стрекаемы кѣмъ-то противъ евреевъ. Въ настоящемъ случаѣ, быть можетъ, Суш 

и его школа желали доказать недовѣрчивымъ латинникамъ свои „уніатскія убѣж¬ 

денія". Впрочемъ, первый починъ къ погрому евреевъ могъ выйти отъ упомянутая 

плебана Островскаго и рим.-кат. студентовъ, къ которымъ, солидарности рад 

присоединилась вся школа съ ректоромъ своимъ во главѣ. Съ удаленіемъ вя 

школы рим.-кат. учениковъ прекратились и еврейскіе погромы. Фамиліи студен¬ 

товъ, какъ и титулы „поЬі1із“ и „Ъопезіиз" („благородный” и „честный*) указы¬ 

ваютъ на то, что они были происхожденія какъ дворянскаго, такъ и плебейская 

Были тамъ конечно также ученики и изъ духовнаго сословія. 

*) Л? а. кп. 20145, л. 788; № 194. 
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Замѣчательно еще, что вліятельные латинники не только не вступались тогда 

вмЬстЬ съ уніатами, за оскорбленіе своего обряда евреями, а напротивъ, мѣшали 

ратникамъ въ ихъ ревности, или, занимаясь въ тоже время другими дѣлами, не об¬ 

ращали вниманія на пренебреженіе къ ихъ празднику въ Холмѣ. Суша и его сту¬ 

денты жаловались на Холмскаго бурграфа Казиміра Пшещельскаго за то, что онъ, 

прибивъ на городскую площадь, велѣлъ евреямъ бить беззащитную молодежъ уніат¬ 

ской школы. Холмскій деканъ и Савинскій плебанъ Христофоръ Бонковскій, 

управлявшій тогда имѣніями вакантной (по смерти Ремигіана Конецпольскаго) епи¬ 

скопской каѳедры, велъ процессъ съ ротмистромъ Павломъ Павловскимъ и воен¬ 

ными его людьми о вымогательствѣ и причинешгыхъ ему убыткахъ. Холмскій пле¬ 

банъ Іоаннъ Бобровскій велъ дѣло о десятинахъ съ русскими мѣщанами и духовен¬ 

ствомъ, а также о томъ, что Холмскій мѣщанинъ Григорій Мартышкевичъ дер¬ 

знулъ построить себѣ лавку будто-бы на плебанской землѣ „въ поруганіе св. 

рим -кат. вѣры“. Такъ какъ наконецъ и суффраганъ латинскаго епископа Ав¬ 

раамъ Сладковскій возился съ русскими мѣщанами Грубешова и др. по судамъ, 

то почтенные уніаты, раболѣпствуя, считали своимъ долгомъ отстаивать духовные 

интересы лат. церкви въ Холмѣ. Если такимъ своимъ поведеніемъ уніаты надѣ¬ 

ялись расположить къ себѣ римскихъ католиковъ, то они ошибались. 

Неудовлетворенные еще нанесенными евреямъ побоями и причиненными имъ 

убытками, Терлецкій и Суша вмѣстѣ со своими учениками подали жалобу на ев¬ 

реевъ въ городскій магистратъ, требуя наказанія Якова Абрамовича и др. за 

оскорбленіе св. католической вѣры, а 29 мая 1041 г. принесли жалобу (въ грод- 

скій судъ) на магистратъ за непроизводство суда надъ евреями *). 

Вѣроятно дѣло не дошло до судебнаго разбирательства, по крайней мѣрѣ не 

ваходимъ на то указаній ни въ магистратскихъ, ни въ старостинскихъ актахъ. 

Зато Холмскіе евреи продолжаютъ (20 іюня, 5 іюля) жаловаться на учениковъ и 

на нѣкоторыхъ мѣщанъ, занимавшихъ городскія должности: бурмистра Стефана 

Радчика и лавника Григорія Мартышкевича, которые стояли теперь во главѣ дви¬ 

женія противъ евреевъ. Нападавшіе избивали евреевъ, разрушали ихъ дома 

и синагогу, разграбляли ихъ имущество, не оставляя въ покоѣ даже ихъ клад¬ 

бищъ, гдѣ разоряли могилы и сооруженные на нихъ каменные памятники **). 

Предлогомъ къ враждебному дѣйствію мѣщанъ и учениковъ послужило теперь 

Уже не пренебреженіе евреевъ къ лат. празднику, а еврейская синагога. По мнѣ- 

*) № 196; № а. кН. 20145, л. 880, 882, 907, 936, 990, 840. 
**) № а. к. 20145, л. 893, 902. 
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нію нападавшихъ, у евреевъ нс было права имѣть свою школу на тог, 

мѣстѣ въ г. Холмѣ, гдѣ она находилась. Въ защиту ея евреи предъявили суду ц 

января 1642 г- привилегію, данную имъ Холмскимъ рим.-кат. епископомъ Ада¬ 

момъ Пильховскимъ и его капитуломъ въ Кумовѣ 18 октября 1583 г. (утверждав, 

ную старостою Лащенъ въ Холмѣ 23 іюня 1584 г. и королемъ Стефаномъ г, 

Неполомичахъ 30 августа 1585 г.) на постройку новой синагоги на прежнею 

мѣстѣ, т. е. тамъ, гдѣ стояла старая синагога *). 

Погромъ евреевъ произведенъ былъ учениками также во время Пасхи 1642 г. 

которая праздновалась тогда одновременно, 10 (20) апрѣля, греками и латинянам 

Въ жалобѣ своей отъ 23 апрѣля нов. ст. (въ среду послѣ Пасхи) евреи въ напа¬ 

деніи на дома, синагогу и кладбище, въ разграбленіяхъ и нанесенныхъ побояг, 

обвиняютъ нетолько учениковъ, но еще двухъ монаховъ Холмскаго монастырі 

какъ зачинщиковъ. **). 

Евреи, не находя законной защиты отъ повторявшихся насилій, наконец 

ободрились и стали помышлять о самозащитѣ. Въ жалобѣ Суши, поданной к 

судъ отъ имени епископа Меѳодія 29 апрѣля 1642 г., обвиняется старшина сипа 

гоги Яковъ Абрамовичъ, особенно-же его жена Мендля и вообще всѣ евро 

Холма за побои и пораненія заранѣе приготовленнымъ оружіемъ учениковъ: Иван 

Гродзицкаго, Адама Пашкуцкаго и Николая Всцислидкаго ***). 

О дракахъ учениковъ уніатской гимназіи съ Холмскими евреями — въ актав 

больше не упоминается. Вмѣсто того, выступаютъ наружу недоразумѣнія меж® 

уніатами, при участіи учениковъ, съ рим.-кат. духовенствомъ съ чисто-матеріап 

ною подкладкою. 

15 января 1642 г. Холмскій комендарій (плебанъ) Бобровскій жалуется на ре: 

тора Холмской школы Якова Сушу, что послѣдній съ самаго начала своего упрае( 

ленія школой, съ 1640 г., склонялъ своихъ учениковъ причинять ему, плебаву! 

извѣстные, убытки. Такъ, когда молодежь римскаго обряда ходила вънавечеріе ри 

скаго праздника .Трехъ Царей* по домамъ римо-католиковъ „со звѣздой* и изъШ 

ного дома перешла въ русскій уніатскій домъ Захаріи Жуковича съ пѣніемъ или кол 

дой, ученики Суши прогнали оттуда ноющихъ. Подобная-же жалоба на Сушу пут¬ 

никовъ его „о причиненіи лат. патеру тяжкихъ убытковъ* подана въ судъ 14 і№ 

того-же года. Убытки состояли въ томъ, что ученики не допускали бакалавр 

*) № а. КН. 80147, Л. 19. 
**) Тоже, л. 95. 
***) № 202. '1 
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Фраина Яшкулта пѣть въ уніатскихъ домахъ и побили названнаго пѣвца *). Въ 

жалобѣ канониковъ Холмскихъ, записанной въ книги 20 августа, находимъ, между 

другими отвѣтчиками, также 3 учениковъ гимназіи (Всцислицкаго, Гродзицкаго и 

Щимковича), которые содѣйствовали въ отнятіи хлѣба, собраннаго съ русскихъ 
полей плебанскими слугами и ироч. **). 

Уніатской гимназіи или (по актамъ) „школѣ монастырской" лат. духовенство 

не сочувствовало съ самаго начала и настроивало противъ ней также шляхту. Съ 

скрытымъ злорадствомъ смотрѣло оно на имъ-же возбужденныя драки студентовъ 

съ евреями по поводу открытія въ лат. Пасху магазиновъ, но вражда его противъ 

школы обнаружилась въ полной своей силѣ лишь тогда, когда студенты оказали 

противодѣйствіе эксплоатаціи уніатовъ лат. плебанами, ихъ причетниками и слу¬ 

гами. Сеймикъ Холмскій. собравшійся 23 декабря 1642 г., обвинялъ епископа 

Меѳодія Терлецкаго, между прочимъ, въ томъ, что онъ, подъ предлогомъ школы, 

распространяетъ своевольство въ Холмѣ, и поручилъ своимъ сеймовымъ посламъ 

принять противъ этого нужныя мѣры въ Варшавѣ. Енисконъ Павелъ Пясецкій 

въ посланіи своемъ, данномъ на епархіальномъ соборѣ 12 апрѣля 1644 г., выска¬ 

зываетъ вредное вліяніе греко-уніатской церкви на лат. молодсжъ и строго запре¬ 

щаетъ—подъ угрозой отлученія—родителямъ рим.-кат. вѣроисповѣданія отдавать 

своихъ дѣтей въ уніатскую школу***). 

Вслѣдствіе этихъ агитацій, буйная рим.-кат. молодежъ не сообщалась съ уніат¬ 

скою школою и жалобы на нее послѣ этого притихли. Въ Холмскихъ актахъ до 

конца описываемаго нами времени встрѣчаются всего три заявленія, относящіяся, 

между прочимъ, и къ ученикамъ Холмской уніатской школы. Одно изъ этихъ за¬ 

явленій сомнительно, такъ какъ истецъ предполагалъ, а не утверждалъ навѣрное, 

что между виновными могли быть и ученики Я. Суши. Такъ, 13 апрѣля 1665 г. 

жаловался еврей—пропинаторъ въ Новоселкахъ и Столпьѣ Марко Шимоновичъ 

на учениковъ Вилецкаго и Домацкаго, также на Сгоцкаго за нанесенныя ему 9 

апрѣля раны на „Долгой улицѣ" вблизи русской богадѣльни.—27 іюня 1673 года 

Холмскій староста Христофоръ Потоцкій и двор. Александръ Борженцкій позвали 

въ судъ епископа Я. Сушу и игумена Холмскаго монастыря Ѳеодосія Гуревича 

за то. что они своихъ благородныхъ пѣвцовъ, слугъ и учениковъ (около десяти. 

*) №№ 200, 206. 
**) См. ст. „Десятина". 
***) № 211. М. Нагазіеѵісг: Аппаіез Ессіезіаѳ гиіЬ., р. 352. 



арестованныхъ въ монастырѣ) допустили ночью 30 іюля 1672 г. съ вооруженно» 

силою напасть на замокъ старосты, гдѣ связали сторожа и. выломавъ двери, осво¬ 

бодили со дна тюрьмы Станепкаго мельника, убійцу служившаго у Борженцкаго 

человѣка, затѣмъ веревками вытянули оттуда арестованнаго за ослушаніе Мартина 

изъ Чульчичъ, избили привратника тюрьмы и съ шумомъ перевели освобожденный 

въ свой монастырь. Въ позвѣ требуется возвращенія преступниковъ и наказаніи 
виновныхъ *). - 

Со введеніемъ около 1069 г. піарской школы пострадали не мало учители и 

ученики „уніатской гимназіи" отъ настоящихъ разбойническихъ нападеній піар¬ 

скихъ воспитанниковъ, которые безъ малѣйшаго повода не только евреевъ не 

оставляли въ покоѣ, но дали себя больно почувствовать всѣмъ, безъ изъятія, жи¬ 

телямъ Холма, особенно же чиновникамъ гродскаго суда, которые принимали жа¬ 

лобы на нихъ для записи въ книги, затѣмъ уніатскому духовенству и его школѣ**). 

Между поведеніемъ учениковъ уніатской и піарской школы большая разница. Уніат¬ 

скую школу подстрекали къ враждебнымъ дѣйствіямъ изъ-за религіозныхъ идей, 

піарскіе-же воспитанники составляли разбойничью шайку, которая нападала бея 
разбора противниковъ и цѣли. 

Несмотря на всѣ невзгоды, уніатская школа продолжала свое существованіе 

до 1759 г. ***), благодаря, во первыхъ, заботамъ Якова Суши, который, какъ епи¬ 

скопъ Холмскій, не щадилъ средствъ для удобнаго ея помѣщенія и развитія, также 

пріобрѣлъ грамоту короля Яна Казиміра, данную въ Варшавѣ 21 іюля 1662 г., въ 

силу коей подтверждены права школы при каѳедрѣ отъ 1639 года, съ гѣмъ. что 

лишь монахи Базиліане, а не кто либо другой, должны преподавать науки. Даль¬ 

нѣйшая учрежденія Суши въ пользу школы подтвердили архіепископъ митрополитъ 

Гавріилъ Коленда, какъ протоархимандритъ ордена, и его коадъюторъ Кипріанъ 
«Жоховскій, епископъ Витебскій, грамотою отъ 14 іюля 1671г. ****]. 

Максимиліанъ Рылло, сдѣлавшись Холмскимъ уніатскимъ епископомъ, преобра¬ 

зовалъ въ 1759 г. Холмскую гимназію въ греко-уніатскую духовную семинарію сь 
цѣлью поднятія образованія бѣлаго духовенства. 

*) № а. КН. 20168, л. 111; № а. кн. 20177, л. 402. 

**) См. „Монастырь піаровъ и ихъ школа въ Холмѣ“ 
*•*) „Холм.-Варш. Епарх. Вѣд.“ 1881 г. № 18, стр. 271 
****) №№ 338, 339. Р 
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Имѣнія Холмсы православной (послѣ уніатской) каоедры. 

Объ имѣніяхъ Холмской православной каѳедры сообщены уже краткія извѣ¬ 

стія въ XIX т. изданій нашей Коммиссіи. Тамъ показано, что первоначальнымъ 

достояніемъ каѳедры были пожалованныя русскими князьями, кромѣ участка (Вла- 

дичпно) въ самомъ Холмѣ, села: Покрова, Стрыжовъ, Слепче, Космовъ и Цуцнево 

или Чучево. Дальнѣйшими пріобрѣтеніями каѳедры съ начала XV в. являются-' 

Бутивъ. Жуковъ. Невѣрковъ и часть Плаваничъ. Въ XVI в. пошли въ ходъ про¬ 

дажа. обмѣнъ, наконецъ отнятіе нѣкоторыхъ имѣній у православныхъ іерарховъ въ 

пользу рим. кат. епископіи, послѣ чего остались при каѳедрѣ и монастырѣ до па¬ 

денія республики, кромѣ Холмскаго предмѣстья Владичина и Вольки, с. Покрова, 

Бѣлоноле и Буено. Въ XVII в. присоединены къ этимъ имѣніямъ участки Стол- 

пенскаго Спасскаго и Кулемчицкаго монастырей, которые впослѣдствіи считались 

собственностью Холмскаго (каѳедральнаго) уніатскаго монастыря чина св. Василія 
Великаго или Вазиліанскяго ордена. 

Собранныя нами въ Холмскихъ актахъ данныя до конца XVII в. о назван¬ 

ныхъ имѣніяхъ сообщаемъ ниже въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) Покрова; 2) Стры¬ 

жовъ. Слепне, Космовъ и Чучево (Цуцнево); 3) Бутинъ; 4) Жуковъ, Невѣрковъ и 

Перемиволки; 5) Плаваничи (участокъ); 6) Бѣлоноле и Буено; 7) Кулемчицкій мо¬ 

настырь; 8) Столпенскій Спасскій монастырь. 

1) Село Покрова или Покровка съ принадлежностями. 

Покрова или Покровка—самое древнее достояніе Холмской православной ка¬ 

ѳедры, вблизи города Холма,—оставалась безпрерывно во владѣніи владыкъ, пра¬ 

вославныхъ и уніатскихъ, до конца польскаго правленія и рѣдко была ими отда¬ 

ваема въ аренду или залогъ. По этой причинѣ до начала XVI в. Покрова въ 

Холмскихъ актахъ рѣдко упоминается, и лишь изъ акта 1510 г. мы узнаемъ, что 

это село принадлежало Холмскому владыкѣ, который, по требованію Павла Маг- 

вусовскаго изъ Уханя, долженъ былъ производить судъ „надъ своимъ подданнымъ— 

вельникомъ изъ села Покровы". Въ 1566 и 1569 гг. епископъ Зиновій (Ильяше- 

вичъ) жаловался на Мартина Скоруту за нападеніе на Покрову, скошенье луговъ 

в захватъ тамъ 130 возовъ сѣна. Въ спорѣ того-же епископа съ своимъ зятемъ 

Ѳеодоромъ Омнисомъ (или Лаговскимъ), Покрова была послѣднимъ занимаема, 

ввѣстѣ съ другими имѣніями каѳедры, на короткое время. Леонтій (Пельчицкій) 
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отдавалъ Покрову Альберту Жѳгадлѣ въ залогъ въ 1582—1585 гг. Діооисій (Зби- 

руйскій) жаловался въ 1587 г. на дворянина Гдешинскаго за нападеніе на мона¬ 

стырь въ Холмѣ и на Покрову, собственно на обрѣтавшійся въ Покровѣ епископ¬ 

скій дворъ *). Арсеній (Андреевскій) во все время своего еиископствовапія упра¬ 

влялъ Покровой ири посредствѣ своего уполномоченнаго или эконома-фактора; 

лишь 12 февраля 1611 г. угодья ея были на 4 года отданы въ аренду брату вла¬ 

дыки. Ивану Андреевскому, подъ залогъ 100 зол.; преемникъ же его Пакоста лишь 

при концѣ своей жизни (1625 г.) отдалъ село въ аренду своему шурину Якову 

Ясенскому и его женѣ Маринѣ Пакостникѣ, которые оставались при арендѣ еще 

и во время администраціи Холмскою епархіею митрополита Рутскаго, какъ это 

видно изъ актовъ 1627 по 1629 гг. По новому договору митр. Рутскаго съ Ясен- 

скимъ отъ 28 февраля 1628 г. имѣніе отдано послѣднему снова въ аренду 3 апрѣля. 

Контрактъ былъ возобновленъ 5 августа 1629 г. съ обязательствомъ уплаты 1200 

зл. аренды. Ясенскій жаловался 31 декабря, что никто отъ имени Рутскаго ня 

явился въ судъ для пріема денегъ. 25 февраля 1631 г. Яковъ Ясенскій жалуется 

на Холмскій капитулъ и митрополита Рутскаго по поводу несведенія съ нимъ 

окончательныхъ счетовъ. По акту отъ 22 марта 1631 г., епископъ Меѳодій 

Терлецкій разсчитался тогда съ Ясенскими касательно аренды Покровы и принялъ 

имѣніе въ свои руки, которымъ управлялъ до конца своей жизни, назначая тамъ 

своихъ экономовъ. Къ владѣнію Покровою относятся слѣдующія дѣла: 9 октября 

1638 г. подана въ судъ жалоба епископа на Холмскихъ мѣщанъ за нарушенія его 

собственности. Побѣдивъ епископа въ процессѣ за нанесенные побои и проч., су¬ 

пруги Пшончики требовали ввода въ с. Покрову, 26 сентября 1644 и 22 мая 1645 

гг., но ихъ туда не допустили; наконецъ Пшончики были епископомъ удовлетво¬ 

рены. Холмскій староста жаловался 29 іюля 1647 г. на Стефана Шулярскаго, 

управляющаго Покровою и слугу епископа Терлецкаго за захватъ скота **). На 

основаніи королевскихъ грамотъ съ 1650 г., Покрова находилась по 1652 г. въ 

управленіи православныхъ владыкъ: митрополита Коссова со второй половины фе¬ 

враля и епископа Балабана съ 24 сентября 1650 г. 2 іюня 1651 г. бурграфъ ста¬ 

росты подалъ жалобу въ судъ на епископа Балабана за поднятіе въ с. Покровѣ 

плотины, отъ чего причинены старостѣ значительные убытки (См. Коссовъ, Бала¬ 

банъ). 

*) Данныя объ имѣніяхъ Холмской православной епископіи до епископства Арсенія 
см. въ XIX томѣ изд. Вил. Коммиссіи подъ указаннымъ годомъ. 

**) ^ а. кн. 20126, л. 48; № а. кн. 20135, 424; № а. кн. 20137, 111, 370, 760, 907; 
№ 86; № а. кн. 20138, 364; А? 178; № а. кн. 20149, л. 423, 565; ^ а. кн. 20152, 384. 
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Оъ 1652 г. Покровою и другими имѣніями каѳедры завладѣлъ уніатскій епи¬ 

скопъ Суша и послѣ него владѣли ими его преемники. 

По списку налоговъ (сопігіІшііо ацгагія) село Покрова уплатило въ 1628 г. 

4 зол. 27 гр., въ 1650 г.—24 зол. 35 гр., въ 1662 г.—46 зол. п., такъ называе¬ 

маго зиЬзісІіі сЬагііаІіѵі на уплату войску жалованья. Послѣдній налогъ былъ 

взимаемъ отъ подданныхъ обоего пола (а «иЫІіііз иігіизсцк1 зехив) по одному зо¬ 

лотому, изъ чего нужно заключать, что тогда немного было жителей въ Покровѣ*). 

Къ Холмской каѳедральной церкви и монастырю принадлежалъ находившійся 

вблизи Покровы и г. Холма прудъ Костковшавъ, даръ Олехны Скоруты въ 1478 г. 

Прудъ этотъ былъ еще до передачи его Холмсыімъ епископамъ предметомъ семей¬ 

наго спора и притязанія къ нему Холмскихъ войтовъ, что вѣроятно и заставило 

Олехну Скоруту подарить его церкви. Такъ въ 1438 г. Васько Скорутичъ спо¬ 

рилъ съ Анною, вдовою Льва Скоруты, въ 1452 г.—съ войтами Иваномъ и Нико¬ 

лаемъ. Епископы, принявъ даръ, должны были защищать его предъ Скорутами и 

войтами и переносить разныя обиды. 31 іюля 1513 г. епископъ Филаретъ жало¬ 

вался на войта Павла Помяновскаго за насильственное отнятіе у него Костков- 

става: войтъ возражалъ, что прудъ, согласно королевской привилегіи, принадлежитъ 

Холмскимъ войтамъ; наконецъ 15 іюля 1522 г. судъ рѣшилъ въ пользу владыки. 

Скоруты однако долго еще относились враждебно къ епископамъ. Левъ Скорута 

въ 1526 г., напавъ на Филарета, оскорбилъ его дѣйствіемъ; Мартинъ Скорута на¬ 

падалъ въ 1570 г. на Покрову. Послѣдній въ 1585 году жаловался на епископа 

Леонтія за нарушеніе мнимой его собственности. Владыка доказывалъ, что онъ 

не причинилъ Мартину никакого убытка, такъ какъ Костковставъ принадлежитъ 

каѳедрѣ Холмской съ 1478 г. 

Кромѣ Костковстава, Холмскій войтъ Павло Поминовеній возбуждалъ дѣло о 

владѣніи Волчипецкимъ боромъ и Болотовымъ полемъ. 4-го ноября 1521 года Фи¬ 

ларетъ предъявилъ суду королевскую грамоту, въ коей войту запрещается безпо¬ 

коить владыку во владѣніи имъ же купленным !. Волчинцемъ. По рѣшенію третей¬ 

скаго суда 15 іюля 1522 г., Волчивецкій боръ остался за Помяновскимъ. Вопросъ 

о Волвиновѣ не былъ тогда еще рѣшенъ. Въ 1524 г. споръ былъ возобновленъ 

и улаженъ мировою между епископомъ и вдовою Помяновскаго, на основаніи рѣ¬ 

шенія третейскаго суда 1522 г. По записи 15 августа 1543 г. (помѣщенной въ 

книгѣ 1687 г.) Волчинецкій боръ принадлежалъ каѳедрѣ. Тогда король воспретилъ 

'••) М а КН. 20136(7), л. 595; № а. КН 20154, Л. 1; № а. кп. 20165, л. 2, 45, 79. 
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Холмскому старостѣ Дрогичвнскому безпокоить владыку Іону (Сосновскаго) во вла¬ 

дѣніи Волчинцемъ. По акту 6 марта 1559 г., Волчинецкій островъ принадлежал 

тогда слугѣ Радомскаго каштеляна Гавріила Тарла, дворянину Лаврентію, который 

заключилъ съ епископомъ Ѳеодосіемъ (Лазовскимъ) мировую сдѣлку касательно 

границъ острова и владѣній владыки, участковъ Романовичъ и Малошинскаи 
острова. 

2) Стрижовъ, Слепне, Поемовъ и Чучево (Цуцнево). 

Второе мѣсто по древности владѣнія Холмскихъ владыкъ имѣніями занимаютъ 

прибужныя мѣстности нынѣшняго Грубешовскаго уѣзда Стрыжовъ, Слепче, Кос- 

мовъ и Цуцнево или Чучево, подаренныя (по свидѣтельству вкладной въ Евангелія 

XIII в.—Рум. муз.) въ 1376 году княземъ Холмскимъ Юріемъ Даниловичемъ Холм- 

ской Богородичной церкви, при епископѣ Калистѣ. 

Въ Слепчѣ и Космовѣ, по просьбѣ епископа Харитона, введено королемъ 

Ягайлой въ 1425 году тевтонское право, тоже въ Стрыжовѣ Казиміромъ IV въ 

1461 г., по просьбѣ епископа Григорія. Кметы въ этихъ селахъ подчинялись суду 

солтыса, послѣдній же суду епископа или корол. генер. суду. Солтыство или войтов- 

ство въ Слепчѣ и Космовѣ отдано владыкой Григоріемъ, въ 1467 г., въ залогъ 

Милошу изъ Бусна. Актомъ отъ 23 октября 1469 г. епископъ Сильвестръ (Савва) 

обѣщаетъ, въ случаѣ неуплаты въ срокъ 230 зол. долга, отдать Гнатку Жданско- 

му въ залогъ Слепче и Космовъ. Въ спорѣ съ Иваномъ Матчинскимъ въ 1468— 

1470 гг. епископъ Сильвестръ и его капитулъ, а въ 1476 г. епископъ Герасимъ 

называются владѣльцами или вотчинниками (ЬаегеЗез) Стрыжова. 

Въ 1524 г. епископъ Филаретъ обмѣнялъ Слепче, Космово и Цуцнево или 

Чучево на королевскія села Бѣлополе и Буено; Стрыжовъ съ другими былъ въ 

1533 г. отнятъ королемъ у Холмскихъ владыкъ и отданъ римско-католическому 

епископу во владѣніе. Предвидя борьбу съ православнымъ епископомъ по поводу 

новопріобрѣтеннаго имѣнія, Холмскій римско-католич. епископъ Яковъ ВучацкіЙ 

счелъ удобнымъ, актомъ составленнымъ въ Красноставѣ 17 іюля 1536 г., обмѣ¬ 

нять съ Сандомірскимъ воеводою Іоанномъ Тенчинскимъ им. Стрыжовъ на Иловецѵ 

Владыка Холмскій Іона дѣйствительно уже въ 1534 г., т. е. на второмъ году 

своего правленія, началъ вести процессы со всѣми, у кого находились принадле¬ 

жавшія Холмской каѳедрѣ имѣнія. Касательно Стрыжова епископъ не возбуждалъ 

дЬла до тѣхъ поръ, пока жилъ воевода Сандомірскій, бывшій вмѣстѣ и старостой 

Холмскимъ; по смерти-же его, Іона позывалъ къ суду дочерей покойнаго, Софію и 
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Екатерину (иг 1643 и 1544 гг.), за „незаконное владѣніе имѣніемъ". Владыка не 

только ничего не выигралъ этимъ процессомъ, но попалъ сверхъ того въ неми¬ 

лость короля, вслѣдствіе чего, кажется, долженъ былъ оставить каѳедру. И Тен- 

чпнскимъ не очень было пріятно владѣть имѣніемъ, на которое могли и преемни¬ 

ки Іоны возобновить свои притязанія *). Стрижовъ проданъ былъ впослѣдствіи 

Свинцицкимъ, отъ которыхъ, вмѣстѣ съ с. Гусинье, пріобрѣлъ его Лука Серный, а 
отъ этого послѣдняго братъ его Захарія. 

10 іюня 1624 г. епископъ Аѳанасій Пакоста позвалъ въ судъ Захарію Сер- 

наго, „незаконно захватившаго Отрыжовъ. Захарія 3 іюля предъявилъ суду актъ 

Городельскаго земскаго суда отъ 26 января 1600 г., по которому ловчій Холм- 

скііі Иванъ Свинцицкій и супруга его Софія, дочь пок. Ивана Слупецкаго изъ 

Конаръ, вотчинныя имѣнія свои Стрыжовъ и Гусинье, въ воев. Велзскомъ и уѣздѣ 

Городельскомъ, со всѣми принадлежностями и правами, подарили дворянину Лукѣ 

Серному изъ Свѣрщова и его наслѣдникамъ, на что согласились братья Николай 

и Александръ Свинцицкіе. Не имѣя собственнаго потомства, Лука при смерти 

завѣщалъ имущество своему брату Захаріи. Послѣдній, обжалованный епископомъ 

Пакостою въ незаконномъ владѣніи Стрыжовомъ, предъявилъ искъ къ Ивану 

Свшщицкому, требуя вознагражденія за убытки 50000 зол. и, для обезпеченія этой 

суммы, ввода въ имѣніе с. Свинцицы. Свинцицкій не допустилъ Сернаго въ свое 

имѣніе и обратился съ искомъ къ подстаростѣ Холмскому, Северину Реговско- 

му, при оффиціальномъ содѣйствіи котораго совершилась сдѣлка между Свинциц- 

кпми и Лукой Сернымъ. Процессъ тянулся долго съ ожесточеніемъ и, кромѣ гро¬ 

мадныхъ издержекъ, не привелъ ни къ какому результату. Позвы противъ Сер- 

ныхъ возобновлялись митр. Рутскимъ 1 іюня 1627 года, епископомъ Терлецкимъ 

1 мая 1631 г., **) также наслѣдниками Серныхъ противъ сыновей пок. Свинциц- 

каго въ разное время и кончились 13 мая 1647 г., какъ выше сказано, безъ успѣ¬ 

ха. такъ какъ все осталось въ прежнемъ положеніи ***). Замѣтно стало лишь стрем- 

*) 7 сентября 1598 г. предъявлена была для записи въ Холмскіе акты пергаменная 
грамота короля Сигизмунда Ш, выданная, по просьбѣ латин. ешіскопа Гомолннскаго и 
его капитула, въ Варшавѣ 7 апрѣля 1598 г. и подтверждающая грамоту Сигизмунна I 
1533 г. о передачѣ лат. епископамъ селъ Чешипа, Стрыжова и Плаваничъ (?) Къ чему 
это нужно было, неизвѣстно. 

**) Холмскіе священники (капитулъ) подали 6 іюля 1637 г. протестъ по поводу не¬ 
благопріятнаго исхода процесса о Стрыжовѣ (<1ѳ атіззіопе саизаѳ рег К-шит МеОшсПит, ѵ. 
8іггуіо» зресіапііз). 149. 

***) №№ 54—6, 59; № а. к. 20135, л. 248; №-а. к. 20137, л. 645, №-а. к. 20138, 415; 
к. 20152, 344. Загадоченъ одинъ актъ, встрѣченный нами въ кн. № 20І47 л. но. 
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леніе у всѣхъ, владѣвшихъ бывшими имѣніями Холмскихъ владыкъ, продать опа¬ 

сный для нихъ предметъ или обмѣнить его на другой. Стрыжовъ впослѣдствіи 
(около 16б2 г.) принадлежалъ Люблинскому старостѣ Николаю Фирлею. 

3) Бутинъ. 

Грамотою Владислава Ягеллы, данною во Львовѣ 15 августа 1414 года, при¬ 

надлежавшія когда-то русскимъ князьямъ имѣнія Угровско съ дворищемъ Бутинъ 
и др. подарены за отличную военную службу Олехну Дмитровичу Сандимовичу, 

который съ своей стороны завѣщалъ въ 1416 (или 1417 г.) въ пользу Хо.тмской 
каѳедральной церкви дворище Бутинъ и поручил ь своимъ наслѣдникамъ въ Лу¬ 

ковѣ и проч. платить ей медовую дань. По Холмскимъ актамъ 1446 г., дворище 
Бутинъ съ озеромъ и бортями находилось во владѣніи владыки Григорія, и Ан¬ 

друшко Олехновичъ Угровецкій заявилъ предъ судомъ, что Бутинъ принадлежал 
Холмской русской церкви (гесо^позсо ргаезепііЬиз еа Гиеге ессіезіае гиіЬепісаІіз). 

По поводу этого владѣнія Холмскіе епископы должны были вести продолжитель¬ 

ные споры съ потомками Олехна Дмитровича о границахъ съ ихъ имѣніемъ Угров- 

скомъ. Уже владыка Григорій имѣлъ судебное дѣло съ Угровецкими съ 1447—1461 

г.. *) владыка Герасимъ съ 1476—1483 и 1484—1485 гг., влад. Филаретъ—съ 1523- 

1533 г. Несмотря на обмѣнъ Бутина на Чепшнъ **) въ 1532 и передачу королемъ 

Чешина Холмскимъ римско-католическимъ епископамъ, братья Иванъ и Станиславъ 
Угровецкіе возобновили споръ о границахъ Бутина съ владыкою Іоною въ 1538 

году. Готъ же Іона велъ въ 1544 году процессъ съ латинскимъ епископомъ Дзя- 

дускимъ о „насильственномъ“ занятіи имъ села Чешина. Въ 1564 г. владыка Ѳео¬ 

досій, указывая на замѣну Бутина на Чешинъ, напрасно просилъ королевскій судъ 
возвратить ему одно или другое имѣніе. Православные епископы не возбуждали 

гдѣ 7 мая 1642 г. ХолмскШ латинскій епископъ зоветъ къ суду Люблинскаго подкоморі 
Адама Московскаго за насильственный захватъ с. Стрыжовца. Носковскій былъ правд, 
владѣльцемъ сосѣднихъ имѣній Теребипа и Масломда, но на Стрыжовецъ не посягалі 
Послѣдній, впрочемъ, не принадлежалъ тогда лат. епископамъ. 

*) Раньше ®ще' въ 1446 г- существовалъ споръ владыки Григорія съ Угровецким 
по дѣлу о владѣніи участками „Морсковское озеро“ и „Столповое поле", кончившійс 
лишь въ 1483 г. мировою между владыкой Герасимомъ и Угровецкими (вдовой и дѣтьм 
Андрушка Олехновича). 4 д д 

**) Чешипомъ владѣлъ въ 1476 и .480 гг. Николай Длото. Въ 1635 г. рим.-кат. де 

“ пвТж 3аМ0ЙСКІЙ И -поникъ Холмскій Яковъ Пѣкошевичъ жаловались на дворян 
Стефана Жолкевскаго и Стефана Яневскаго за наѣздъ на Чешинъ. 



СХЬѴІІ 

больше «опроси о возвращеніи имъ отнятыхъ у нихъ въ 1538 г. имѣній. Зато 

уніаты разсчитывали еще на успѣхъ, и первый Пакоста началъ въ 1623 г. про¬ 

цессъ съ гр. Владиславомъ Остророгомъ о „захватѣ“ Бутина. 13 августа 1624 г. 

издана королевская грамота, признающая за гр. Оотророгами право пожизненнаго 
владѣнія Бутиноиъ и др. имѣніями. Несмотря на то, епископъ Меѳодій Терлецкій 
возобновилъ въ 1630 г. процессъ съ Остророгами и продолжалъ его до 1638 г., 

но также безъ успѣха.*) Чешинъ остался за ргкатолическими епископами, а Бутинъ 
перешелъ въ частную собственность. Бъ 1662 г. Бутиномъ владѣли Яскуль- 
скіе. **) 

4) Жуковъ, Невѣрковъ съ ІІеремиволками. 

Жуковъ упоминается въ Холмскихъ актахъ 1428, 1430 и 1481 гг. какъ мѣсто, 

гдѣ происходили засѣданія земскаго суда, иногда въ присутствіи короля. Такъ, 

напр., 23 іюня 1428 г. истцу Дмитру и отвѣтчику Кохну назначенъ былъ срокъ 
для явки въ Жуковъ (8яико\ѵ) въ третій день послѣ прибытія туда короля Вла¬ 

дислава (Ягеллы). По судебному рѣшенію 2 сентября 1430 г., имѣли туда же 
явиться о. намѣстникъ Холмской епархіи Хома (Ѳома) съ Васькомъ Могильниц- 

кимъ во второй день послѣ пріѣзда того же короля. Жуковъ иногда называется въ 
актахъ Жуковско. ***) О принадлежности Жукова къ Холмской каѳедрѣ или дру¬ 

гому владѣльцу въ то время не упоминается. 

О Невѣрковѣ находимъ первый слѣдъ въ нашихъ актахъ въ 1436 г. Холм- 

скимь гор. воеводой былъ тогда Иванъ изъ Невѣркова. По записямъ въ Красно- 

ставской книгѣ 1446 г., владѣльцемъ Невѣркова былъ тогда Михалко Сангнево- 

вичъ, который имѣлъ денежныя дѣла съ Грицкомъ Кердеевичемъ Поморянскимъ, 

Яковомъ Гарбовскимъ и др. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ 60-ти гривенъ, Ми¬ 

халко обязался ввести Гарбовскаго во владѣніе половиною своего села Невѣр¬ 

кова. Немного лѣтъ спустя, Невѣрковъ и Жуковъ находились во владѣніи Холм¬ 

ской православной каѳедры. По грамотѣ КазиміраІѴ отъ 1463 г., данной епископу 
Григорію и находящейся въ настоящее время въ Холмскомъ музеѣ, были подчи¬ 

нены исключительному епископскому суду имѣнія каѳедры: Стрыжовъ, Невѣрковъ, 

Перемиволка, Жуковъ и Бутинъ. Въ Холмскихъ же актахъ 1468—1625 гг. встрѣ- 

*) № ак. кн. 20138, Л.Ц659, 773; №№ 60, 63, 83. 

**) № а. к. 20165, Л. Ю. 
***) Асіа іп 2икож5ко іп ѵі&. Г. Я. Зіапікіаі 1428 и проч. 
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паемъ неоспоримыя доказательства принадлежности этихъ селъ Холмскимъ владц. 

камъ. 
Въ 1468 или 1469 г. епископъ Сильвестръ (Савва) заложилъ с. Невѣрковъ 

Андрею Якубовскому изъ Лѣщанъ за полученныя въ суду 200 зол. веиг. Того 
же владыку въ 1470 г. вызывалъ къ суду Иванъ изъ Горышова за нежеланіе обо¬ 

значить границы между имѣніями Жуковомъ и Горышовомъ. Епископъ 1 ерасимъ, 

какъ владѣлецъ Жукова, спорилъ съ владѣльцами Чешина (Длотомъ и др.) съ 1476 

до 1481г. *) Епископъ Филаретъ 15 мая 1525 г. продалъ Жуковъ и Невѣрковъ 
дворянину Вячеславу Замойскому за 500 гривенъ, имѣя на то разрѣшеніе короля, 

данное во Львовѣ 10 октября 1524 г. По акту 18 іюня 1531 г. послѣдовало, при 
участіи Филарета и мѣстныхъ старцевъ, разграниченіе имѣній Жукова и Горы- 

това. Въ 1534 г. епископъ Іона затѣялъ процессъ съ Петромъ и Станиславовъ 
Замойскими о Жуковѣ, Невѣрковѣ и Перемиволкахъ, предлагая возвратить За- 

мойскимъ 500 гривенъ, уплаченныхъ Филарету за эти имѣнія покойнымъ ихъ от- 

цемъ. Въ 1539 г. возникъ опять споръ между ними по поводу владѣнія лугам 
Перемиволками, но когда Замойскій заявилъ готовность принести присягу въ томъ, 

что Перемиволки проданы вмѣстѣ съ Невѣрковомъ, то Іона отказался отъ иска. 

Въ 1544 г. король призналъ Жуковъ и Невѣрковъ собственностью Замойскихъ и 
съ той поры православные епископы Холмскіе считали напраснымъ поднимать во¬ 

просъ объ отчужденныхъ отъ своей каѳедры имѣніяхъ. Это попытались сдѣлать 
болѣе пріятные Польшѣ уніаты, но также напрасно. — 9 мая 1623 г. епископъ- 

уніатъ Пакоста позвалъ къ суду Ѳому Замойскаго за захватъ въ свое владѣніе 
Жукова. Его преемникъ Мелешко возобновилъ процессъ 11 іюля 1626 г. и од¬ 

новременно подалъ жалобу на Липскихъ за незаконное владѣніе Невѣрковомъ в 
Перемиволками. Меѳодій Терлецкій продолжалъ процессъ съ Замойскими и Лип- 

скими съ 1631—1636 г. Съ 1636 г. прекращаются напрасные иски владыкъ.**) 

Изъ податныхъ списковъ (регестровъ) видимъ, что Жуковъ принадлежалъ въ 
1650 г. Замойскимъ, въ 1662 г. Подгорецкому, въ 1673 г. Хойнацкому, въ 1674г. 

Мрочковской; Невѣрковъ за все время принадлежалъ Глоговскимъ. Послѣдніе въ 
1680 г. уступили Невѣрковъ Адаму Сѣкержинскому во владѣніе (получивъ 15000 

зол. польск ). По списку 1662 г. находилось тогда въ Жуковѣ 138. въ Невѣрной 
23 крѣпостныхъ, которые уплатили 161 зол. налога***). 

в, Л " "Р”тРеВІЮ СТ0Р0ВЪ ““ » 
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5) Участокъ с. Плаваютъ (на востокъ отъ г. Холма). 

Вмѣстѣ съ Чешиномъ и Стрыжовомъ отнятъ королемъ (въ 1533 г.) у Холм¬ 

сахъ владыкъ участокъ въ с. Плаваничахъ *). Съ какого времени Плаваничи 
принадлежат Холмской каѳедрѣ—точныхъ указаній не имѣется. Въ 1476 году 
епископъ Холмскій Герасимъ въ первый разъ названъ вотчинникомъ (Ьаегсз) Пла- 

ваничъ, имѣвшимъ судебное дѣло съ своимъ арендаторомъ Сасинымъ. Римско-кат. 

епископы, не желая имѣть процесса изъ-за Плаваничъ съ владыками, вскорѣ послѣ 
1533 г. продали ихъ частному лицу. Около 1650 года владѣльцами Плаваничъ были 

наслѣдники Якова Клочовскаго и Павла Барановскаго. 

6) Бѣлополе и Буено, 

села, находящіяся нынѣ въ Грубешовскомъ уѣздѣ и благочиніи, Люблинской 

губерніи, и составляющія частную собственность, считались королевскимъ имѣ- 

ніемъ **). которое въ 1524 году было обмѣнено, по согласію короля Сигизмунда и 
Холмскаго епископа Филарета, на владычнія села: Космовъ, Слепче и Чучево 
(Цуцнево). Въ 1548 г. Грубешовскій староста Андрей Дембовскій попытался было 

захватить Бѣлополе и Буено въ свои руки, но напрасно. 

Бѣлополе и Буено были отдаваемы въ аренду разнымъ лицамъ, сначала, во 
время Леонтія, евреямъ, послѣ же, со времени епископа Арсенія, христіанамъ. 

Нѣкоторое время это каѳедральное имѣніе было управляемо самими же еписко¬ 

пами и ихъ экономами. По свидѣтельству Холмскихъ актовъ, наслѣдники Велзскаго 

воеводы Павла У ханскаго уплачивали съ Вѣлополя и Бусна „канонъ" Холмскимъ 
епископамъ до 1615 г. Срокомъ уплаты былъ опредѣленъ день 6 декабря (празд- 

*) Въ первой королевской грамотѣ 1533 г. по ошибкѣ названъ вмѣсто Плаваничъ— 
Скурдеевъ, который принадлежалъ Ивану Оржеховскому, въ 1531 г. отдавшему его въ 
залогъ епископу Филарету за 24 грив, долга. Дѣло вскорѣ разъяснилось и ошибка была 
исправлена. Въ 1469 г. владѣльцемъ Скурдеева состоялъ Андрей Волча, который свое 
село вмѣстѣ съ островомъ „Счастнымъ крестомъ" и млынищемъ заложилъ въ 120 грив. 

Холмскому земскому судьѣ Гневошу. 
**) 1496 г ѴіІІа гедаіія Віеіороіе (№ 19970,122). Бѣлополе и Буено въ болѣе глубокой 

Древности могли быть въ частныхъ рукахъ. Въ актѣ 1428 года упоминаются Андрей и 
Остапко изъ Вѣлополя, въ 1467 г. 6 апрѣля-Милошъ изъ Бусна. Это могли быть вре¬ 

менные владѣльцы или жители селъ. 



никъ си. Николая *). Епископу Арсенію Уханскіе предлагали сначала, съ 1604 

по 1611 гг., по 20 гривенъ канона ежегодно, но епископъ не хотѣлъ принимать 

денегъ, какъ недостаточную сумму, и онѣ хранились въ судѣ. По записямъ 1612, 

1614 и 1615 гг., епископъ, но рѣшенію Люблинскаго трибунала, получалъ оп 

Уханскихъ по 60 гривенъ ежегодно въ качествѣ „канона". 

Аренда Бѣлополя и Вусна перешла затѣмъ въ руки Холмскаго старости Ни¬ 

колая Даниловича, который съ 1617—1622 г. уплачивалъ епископамъ по 600 зол. 

ежегодно (по 300 зол. въ полугодичные сроки **). Оъ начала 1623 г. епископъ 

Аѳанасій Накоста самъ управлялъ имѣніемъ (послѣ окончанія аренднаго срока 

4 февраля), назначивъ управляющимъ или экономомъ своимъ Андрея Петровича. 

По актамъ 1627 г., Петровичъ заводилъ драки съ своими крестьянами и велъ про¬ 

цессы съ Станиславомъ Гутовскимъ и Дрогичинскимъ по дѣламъ о наѣздѣ на Бѣ¬ 

ло поле и о побояхъ. Во время епископа Меѳодія Терлецкаго, въ 1633 г., въ Бѣ¬ 

ло полѣ и Бу снѣ являются (намѣсто много лѣтъ управляющаго ими слуги епископовъ 

Андрея Петровича) опять арендаторы; подъ днемъ 4 августа именно читаемъ, что 

27 іюля совершился вводъ въ имѣніе супруговъ Годлевскихъ, а 22 октября тогоже 

года короннаго подскарбія И. Н. Даниловича (послѣ удовлетворенія Годлевскихъ). 

Аренда имѣнія была въ то время отдаваема на 4 года, и мы видимъ, что уже въ 

1637 г. Бѣлополемъ и Бусномъ управляли слуги епископа. Въ этомъ году. 10 фев¬ 

раля отмѣчена въ книгахъ жалоба дворянки Лонцкой на управляющаго Вѣлопо- 

лемъ Ѳому Заборовскаго, который, по словамъ епископа, захвативъ съ со¬ 

бой многія вещи владыки, вѣроломно бѣжалъ изъ Бѣлополя. 9 іюля жаловались 

на епископа Холмскій каштелянъ Конецпольскій и дворянинъ Годлевскій за то, 

что епископъ наслалъ изъ Бусна въ Гациборовичи и Кармановъ своихъ людей, 

которые причинили имъ убытки. Ранѣе жаловался епископъ на Конецполъскаго а 

потраву въ Буснѣ, а священникъ Климентій за нападеніе на поля и луп. 

Буева, скошеніе в вывозъ сѣва. 27 іюля 1638 г. возный доложвлъ суду, что ж 
16 т. ». явился, до требованію евископа Меѳодія и его капитула, ва Бусенскоі 

~7«“ Л™вТГІТІ (гр,,юа — д° 
1-2, 20т' “• Ш; №а- КП- 20Ш' Л- * зо; N «. кн. 20183, 
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землѣ и видѣлъ гамъ уничтоженные крестьянами Самуила Коиецпольскаго изъ 

Рациборовичъ и Карманова пограничные знаки (столпы) между Бусиомъ и назван¬ 
ными селами*). 

Личное управленіе имѣніями при помощи экономовъ причиняло епископу не 

мало хлопотъ и затрудненій; Меѳодій, имѣя много занятій другого рода, счелъ 

поэтому болѣе для себя удобнымъ отдать Бѣлополе и Буено въ аренду, и съ этой 

цѣлью заключилъ договоры съ Иваномъ Шеметомъ 13 октября 1639 и 20 апрѣля 

1612 г., утвержденные 24 іюля 1642 г., въ силу коихъ Шеметъ еще въ 1645 г. 

состоялъ арендаторомъ въ Бѣлополѣ и Буснѣ. Съ нимъ и съ капитуломъ были 

тогда какія-то недоразумѣнія касательно аренды**), которыя кончились, од¬ 

нако. мировой между сторонами: епископъ и его капитулъ объявили себя 

удовлетворенными Шеметомъ и уничтожили договоръ отъ 20 апрѣля 1642 г. Въ 

1648 г. Бѣлополе и Буено были отданы въ аренду о. А. Фурсу и супругамъ Бѣ¬ 

лецкимъ. Изъ жалобы, поданной въ судъ о. Черниговскимъ и др. 7 іюля 1650 г. 

отъ имени митрополита Коссова, узнаемъ, что Бѣлецкіе дайте послѣ смерти А. 

Фурса незаконно держали въ своихъ рукахъ Бѣлополе и Буено, которыя они опу¬ 

стошали, и, присвоивъ себѣ церковныя вещи и зерновой хлѣбъ, стоимостью въ 

3000 зол. поль., также грамоты епископіи, не возвратили ихъ митрополиту послѣ 

его прибытія (31 января) изъ сейма. 

Въ короткое время епископствованія Балабана, имѣніемъ управлялъ Иванъ 

Гордынскій; Суша назначалъ въ началѣ управляющими: дворянъ Андрея Хмелец- 

каго (1655 г.) и Антона Богушевича-Гоголя (1657). Послѣдній 2 марта 1657 г. 

жаловался на И. Мальчевскаго и его сообщниковъ за нападеніе на Бѣлополе, 

вмѣстѣ съ татарскимъ отрядомъ, и увозъ захваченнаго хлѣба въ имѣніе свое Сѣд- 

лще. При концѣ жизни епископа Суши былъ управляющимъ имѣній Фр. Бѣль¬ 

скій, который 23 апрѣля 1688 г. уступилъ мѣсто арендатору Адаму Бродовскому, 

съ которымъ еп. Лодзята заключилъ договоръ 12 января 1688 г. ***). 

Уплачена контрибуція по рѣшеніямъ сейма и спискамъ (рѳгестрамъ) 1628 г. 

съ Бѣлополя: 7 зол. 6 гр., съ Бусна: 10 зол. 13 гр. и съ русской церкви 

*) № а. кн. 20137, л. 432, 647; № а. кн. 20139, л. 174, 293; № а. кн. 20142, л. 28, 88, 
198, 667. 

**) 3 іюня 1645 г. слуга епископа Власій Орнатовскій прибылъ съ письмомъ своего 
господина къ арендатору Шемету. Послѣдній, прочитавъ грамоту, разсердился и велѣлъ 
своимъ слугамъ Орпатовскаго избить, что слуги исполнили и едва живаго оставили на 
«ѣсть. 

***) №а.кн. 20146, л. 132; №а. кн. 20149, л. 591; №254; №20158, л. 1079, 1313; № 343. 
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отдѣльно 1 зол.; въ 1650 г. съ Вѣлополя: 36 зол., съ Бусна: 52 зол. 5 гр. щ 

эту сумму включенъ 1 зол- отъ русской церкви); въ 1662 г. БЬлополе уплатило 

на содержаніе войска (по рѣшенію сейма 20 февраля и одобренію Холмскаго сей¬ 

мика 12 іюля) т. назв. зиЪзісІіиіп сЬагіЬаііѵшп 74 зол. 15 грош.*), а Буено на топ 

же предметъ уилатило 14 зол. 15 кр., что объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, 

что село было тогда совсѣмъ разорено врагами. Жилъ тамъ лишь одинъ шлях¬ 

тичъ Иванъ Мѣржеевскій съ прислугой, который за себя, свою жену и прислугу 

добровольно уплатилъ вышеозначенную сумму. 

По заявленію подъ присягой крестьянъ и др., въ 1651, 1653 и 1654 гг. села 

Холмской каѳедры пострадали много отъ нашествія казаковъ и татаръ (въ 1648и 

1654 гг.), отъ моровой язвы (1652 и 1653 гг.) и военныхъ переходовъ и не могли 

вносить налоговъ. Того же налога—зиЬзісІіиш сЪагіЫіѵшп—Бѣлополе уплатило въ 

1673 году 46 зол., Буено—14 зол.; въ 1674 году: Бѣлополе уплатило 30 зол. 15 

грош, (отъ управляющаго шляхтича 6 зол., отъ его жены 1 зол. 15 грош., отъ 

дворскихъ плебеевъ 4 зол. и отъ подданныхъ 19 зол.), Буено—10 зол. (отъ шлях¬ 

тича Янковскаго и его жены, безземельныхъ, 1 зол., отъ крестьянъ 9 зол. **). 

7) Булемчщкхй монастырь. 

Начало Кулемчицкаго монастыря неизвѣстно. Въ жалобѣ Суши и др. на Це- 

сельскихъ въ 1677 г. сказано, что Еулемчицкій монастырь былъ основанъ нѣкіимъ 

княземъ Ку лещомъ и существовалъ нѣсколько сотъ лѣтъ. Изъ Холмскихъ актовъ 

1677 и 1678 гг. узнаемъ, что грамота на его основаніе была похищена писаремъ 

м. Дубенки Симеономъ Іозвичемъ, вслѣдствіе чего тогдашній игуменъ монастыри 

позвалъ его въ судъ, вмѣстѣ съ его господиномъ, Львовскимъ мечникомъ Лѣсец- 

кимъ, который долженъ былъ доставить виновнаго въ судъ для наказанія (а(1 вшпепгіаз 

роепаз), но этого не сдѣлалъ. Оказалось, что похититель грамоты между тѣмъ 

скончался, и уніатскіе монахи отъ имени епископа Суши отказались отъ процесса 
28 іюня 1678 г. ***). 

*> 0тъ 67 жителей—крестьянъ получены (по і зол) 67 зол. Въ Бѣлопольскомъ 
дворѣ жилъ какой-то бѣдный шляхтичъ Сиганскій, который за титулъ своего шляхетства 
уплатилъ за себя и за жену свою по 15 гр. Дворскіе-же слуги-плебеи, числомъ в ѵала- 
ТИЛИ ПО 1 ЗОЛ.—6 ЗОЛ. .. ■П 

) Лг а. к. 20136(7), л. 595; № а. кн. 20154, л. 1: № а. кн. 20165, 
***) № а. кн. 20180, л. 1172; 821, 323. . 

Л. 2, 45, 79. 
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Впервые Кулемчицкій монастырь упоминается въ Холмскихъ актахъ 18 ян- 

вара В>04 г. Холмскій староста Николай Угровецкій вызвалъ черезъ Городельскій 

земокій судъ священника Кулемчицкаго монастыря Василія, также владѣльцевъ 

1 у синя Самуила и Александра Конецполскихъ — какъ сосѣдей старостинскихъ 

владѣній, для согласнаго установленія и означенія границъ металлическими знаками 
9 января 1604 г. 

Вылъ ли священникъ Кулемчицкаго монастыря монахъ и іи изъ бѣлаго духо¬ 

венства, изъ актовъ не видно, гдѣ просто сказано „попъ Василій" *). Въ сочине- 

нін-же Лонгинова „Червенскіе города" (стр. 349) упоминается Кулемчицкій чер¬ 

нецъ Мина, низложенный „изъ поновства" еще Арсеніемъ Андреевскимъ. По вре¬ 

менамъ, вѣроятно, были управителями Кулемчицкой церкви и монахи и мірскіе свя¬ 

щенники. 
• а • % м 

Въ 1621 г. монастырь переданъ уніатскому епископу Пакостѣ; въ Холмскомъ 

актѣ 1624 года Кулемчицы считаются имѣніемъ Пакосты и Холмскаго монастыря. 

По акту 6 іюня 1626 г. имѣніе находилось въ арендѣ епископскаго шурина Якова 

Ясеневаго, который вызывалъ тогда въ судъ двор. Ивана Годлевскаго за причи¬ 

ненные ему обиды. 31 мая 1633 г. дворяне Оржеховскіе позывали въ судъ игу¬ 

мена Кулемчицкаго монастыря о. Филарета Завалу и др. за невыдачу имъ братьевъ— 

мельниковъ Яцка изъ Скурдеева и Курила изъ Дорогуска съ женами и дѣтьми. 

17 іюня Ібб'.І г. іеромонахъ Холмскаго монастыря Ѳеофанъ Житкевичъ жаловался 

суду на арендатора с. Уханки Ивана Подвинскаго за нападеніе на Кулемчицы, 

13 ч., и уводъ оттуда 2-хъ крестьянъ съ семьями. Съ 1674 г. начинаются про¬ 

цессы Холмекаго игумена Ѳеодосія Гуровича съ владѣльцами и арендаторами с. 

Гусиня Мровинскимъ, Десельскими и другими. 

29 января 1674 г. игуменъ Холмскаго монастыря Гуровичъ отъ своего имени 

и отъ имени іеромонаха Рафаила Сосновскаго и монаха Петра Кутинскаго позвалъ 

въ судъ арендатора имѣній с. Гусиня, двор. Флоріапа Мровинскаго, какъ главнаго 

зачинщика, и сообщниковъ его, слугъ и крестьянъ за то, что тѣ въ разное время 

нападали на нихъ съ оружіемъ въ рукахъ, въ то время, когда они занимались 

рыбной ловлею въ собственныхъ Кулемчицкихъ озерахъ, назв. „Осетно", избили 

и ранили ихъ, разорвали на нихъ одежды и угрожали убить, если не удалятся. 

23 марта жаловался игуменъ на тѣхъ-же лицъ и Цесельскаго за то, что люди ихъ, 

по ихъ приказанію, наняли и избили крестьянина Грица, посланнаго для рубки 

*) № а. кн. 19983, л. аоо. 
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дровъ въ собственный лѣсъ около озера „Осетно". Обжалованные шляхтичи возра¬ 

жали на обвиненія монаховъ, но каптуровый судъ призналъ первыхъ виновники 

и присудилъ ихъ къ наказаніямъ заразныя учиненныя ими насилія, какъ-то: побои, 

грабежи и проч. Въ декретѣ суда о. Гуровичъ значится игуменомъ монастыре! 

Холмскаго и Кулемчицкаго, Рафаилъ Сосновскій — резидентомъ и пропарохоиі 

Кулемчицкимъ. Между оскорбленными дѣйствіемъ находился также пѣвчій мона¬ 

стыря Константинъ Клѳовичъ. Подъ 5 декабря 1674 г. находимъ интересный спи¬ 

сокъ вещей, похищенныхъ Станиславомъ Десельскимъ и его слугами во время 

нападенія на Кулемчицкій монастырь 8 апрѣля, въ праздникъ св. Іоанна, и изгна¬ 

нія оттуда монаховъ. Нападеніе произведено тотчасъ послѣ совершеннаго о. Со- 

сновскимъ богослуженія. Кромѣ захваченнаго домашняго скота, ржи, муки и проч 

забраны принадлежавшіе о. Сосновскому башмаки, оцѣненные въ 3 зол., которые 

Цесельскій подарилъ своей хозяйкѣ; желтые и черные сапоги монаха получил 

кучеръ Цесельскаго. Между похищенными вещами былъ и большой базиліанскіі 

параманъ на красной камкѣ съ шелковыми лентами (снурками) цѣною въ 6 зол., 

серебряная церковная цѣпь длиной въ I1/, локтя и стоимостью въ 20 зол., и др, 

Весь убытокъ исчисленъ въ 3487 зол. 21 грошъ. 

Къ жалобѣ на Десельскаго, кромѣ епископа Суши, присоединился 24 декабря 

провинціалъ Базиліанъ д-ръ богословія Пахомій Огилевичъ. По акту 31 декабря, 

вслѣдствіе декрета каптуроваго суда с. Гусинье 13 ч. было занято экзекуторами 

для удовлетворенія претензіи (3487 зол. 21 гр.) Кулемчицкихъ монаховъ. Монад 

въ началѣ 1676 г. примирились съ Цесельскими, но не надолго. 27 марта 1677 г. I 

подано въ судъ заявленіе игумена Холмскаго монастыря Самуила ПильховскагоІ 

(или Пилиховскаго), его викарія Діонисія Сосновскаго и эконома Петра Кутит I 

скаго о томъ, что Станиславъ Цесельскій, не смотря на миролюбивыя увѣренія 

предъ лицомъ всей Холмской земли, принялся за прежнія насилія и заставил! 

своего слугу Здитовецкаго напасть съ оружіемъ на монастырскаго эконома (на 

озерѣ „Осетно"), котораго едва не убилъ и угрожалъ смертью всѣмъ монахахъ, 

которые попытались-бы ловить на озерѣ рыбу. Почему отцы отказались отъ прежде 

заключенной съ Цесельскимъ мировой и 29т.м. позвали его въ Люблинскій трибу¬ 

налъ. 4 нона 1678 г. спорящими въ присутствіи Холмскаго землемѣра Христофора 

Завадскаго и вознаго произведено установленіе границъ имѣній Кулемчицъ, Гу 

синя, Уханки и Ростоки посредствомъ концовъ и другихъ знаковъ. 27 ч? отди 

Холмскаго монастыря подали жалобу на Николая Цесельскаго и его людей за 

порчу и перестановку пограничныхъ знаковъ, установленныхъ по декрету Люблин¬ 

скаго трибунала, благодаря чему присоединили къ Гусшш монастырскіе участия. 
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Вслѣдствіе этой жалобы земскій судъ ироизвелъ 1 іюля на мѣстѣ новое разгра¬ 

ниченіе; но уже 21 іюля Холмско-Кулемчицкіе отцы жалуются на проведеніе 

границъ между Кулемчицами и Гусиньемъ во вредъ монастырю. Съ своей стороны 

Десельскій обвинялъ 28 ч. Луцкаго земскаго судью и владѣльца сосѣдняго с. Вы¬ 

шка Самуила Исайковскаго за уничтоженіе стараго граничнаго копца между с. 

Штуномъ и Гусиньемъ. 

Изъ акта 17 августа 1678 года узнаемъ о возобновленіи епископомъ Сушею 

и Холмскимъ монастыремъ процесса съ Станиславомъ Десельскимъ послѣ убійства 

младшаго брата послѣдняго, Николая Десельскаго. Процессъ продолжался и послѣ, 

какъ это видимъ изъ актовъ 27 марта и 5 октября 1679 г. и акта 23 сентября 

1081 г. По первому изъ актовъ Базиліане внесли позовъ на Цесельскаго, по вто¬ 

рому послѣдній жалуется на крестьянъ Кулемчицкаго монастыря за причиненные 

ему убытки, по третьему, наконецъ, монахи жалуются на Десельскаго и королевскую 

коммиссію, что они при установленіи границъ дѣйствовали вопреки рѣшенію Люб¬ 

линскаго трибунала и во вредъ монастырю. Не дождавшись исправленія зла судомъ, 

владѣльцы Кулемчицкихъ участковъ распорядились сами относительно неспра¬ 

ведливо означенныхъ границъ, вслѣдствіе чего возникъ новый процессъ сосѣда съ 

Сушею и Базиліанами. Процессъ Станислава Цесельскаго по дѣлу объ уничтоже¬ 

ніи граничныхъ концовъ и знаковъ между с. Гусиньемъ, Уханкой и Кулемчицами 

продолжался по смерти Суши съ его преемникомъ Лодзятою, а послѣ него съ вре¬ 

меннымъ администраторомъ епархіи епископомъ Владимірскимъ Львомъ Заленскимъ 

и игуменомъ Холмскаго монастыря Поликарпомъ Бирюковичемъ. Послѣдній позовъ 
выданъ 15 сентября 1691 г.*). х 

Монастырь Кулемчицкій упраздненъ 1749 г. 

8) Спасскій монастырь въ Отолпъѣ. 

Мѣстность Столпье упоминается въ Ипат. лѣтописи, рядомъ съ Угровскомъ, 

Керещиномъ и Космовомъ, подъ 1204 и 1214 гг. Извѣстно посланіе митрополита 

Исидора отт» 1440 г. въ пользу попа Вавилы отъ св. Спаса изъ Столпа. Въ 

Холмскихъ актовыхъ книгахъ ХУ в. очень часто упоминаются священники и 

жители Столпа. Въ 1430 г. Микулка Найда изъ Столпа былъ обвиняемъ въ 

захватѣ 2 воловъ. Въ 1448 г. читаемъ о спорѣ владыки Григорія съ Андруш- 

*) а. к. 20135, л. 81; №№ 67, 92, 297, 308; ІШ» а. кн. 20178, л. 24, 129, 490, 495; 

20181, Л. 259; 20182, Л. 413, 466, 544, 549,620; 20183, л. 155, 647; 20187, л. 623; №№ 342, 351. 
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комъ и Ивашкомъ Угровоцкими по поводу распредѣленія границъ ихъ владѣній; 

тогда между владычними озерами Морскомльо и Столпье оъ одной стороны, и с. 

Туровскомъ (Угровскомъ) съ другой, была установлена па мѣстѣ, но обоюдному 

согласію владѣльцевъ, точная граница. 

Въ 1462 г. говорится о сняіценпикѣ изъ Столпа (рор сіе Йіоір); въ актѣ 

1464г. названъ попъ Вакула изъ Столпа и т. д. Въ 1570 г. 7 іюля, въ Варшавѣ 

на главномъ коронномъ сеймѣ дана королемъ Сигизмундомъ Августомъ грамота 

Спасскому священнику Ивану Гавриловичу и его потомкамъ на право управленія 

Столпенскимъ приходомъ и церковью или „монастыремъ" съ угодьями въ Холм¬ 

еномъ староствѣ. Изъ Холмскаго акта отъ 7 апрѣля 1578 г. узнаемъ объ уплатѣ 

Столпенскимъ священникомъ и четырьмя огородниками слѣдуемой казнѣ контри¬ 

буціи. Тогоже года 18 іюля, о. Иванъ Гавриловичъ сдѣлалъ запись сыну своему 

Ѳеодору на Спасскую церковь съ имѣніями, которую ему того-же дня передалъ 

въ присутствіи вознаго, о чемъ на слѣдующій день внесенъ въ Холмскія книги 

оффиціальный актъ. Въ актѣ говорится о прибытіи вознаго къ монастырю вблизи 

корол. села Столпья и вводѣ рукоположеннаго уже въ священники Ѳеодора въ 

церковь и имѣніе. Тотъ-же о. Ѳеодоръ жалуется 18 мая 1598 г. на братьевъ 

своихъ Захарію и Александра Монастырскихъ за нападеніе на домъ его въ Столпьѣ, 

нанесеніе оскорбленій и побоевъ его женѣ Маргаритѣ Андреевской и причиненіе 

испуга дочери его Софіи *). 

21 мая 1618 г. „попъ" Спасскій Ѳеодоръ жалуется на несправедливое требо¬ 

ваніе контрибуціи отъ церкви. 5 іюня 1619 г. тотъ-же священникъ внесъ жа¬ 

лобу на Холмскаго бурграфа Хехельскаго за разметаніе сарая на церковной землѣ; 

изъ акта-же отъ 4 іюля видно, что обѣ стороны примирились и священникъ пре¬ 

кратилъ дѣло. 

Спасская церковь (или монастырь) въ Столпьѣ находилась въ управленіи бѣ¬ 

лаго духовенства до 1622 г.—14 сентября 1622 г. священникъ Тулиголовскій и 

его сынъ Иванъ уступили Столпенскій „монастырь" со всѣми принадлежностями 

епископу Аѳанасію Пакостѣ. Его преемникъ Меѳодій Терлецкій отдалъ въ 1633 

г. имѣніе его въ аренду Андрею Петровичу, который вслѣдствіе какихъ-то недо¬ 

разумѣній принесъ 80 апрѣля 1685 г. жалобу на епископа. Въ другой жалобѣ отъ 

23 іюня тогоз:е года Петровичъ обвинялъ старосту Еловицкаго и епископа ві 

клеветѣ и нанесеніи ранъ. Меѳодій съ своей стороны жаловался на Петровича, 

*) XIX Т. №№ 275, 280, 430. 
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7 августа, за арестованіе вола, не причинившаго, будто-бы. убытка потравою, и 

отобралъ вола у Петровича при содѣйствіи вознаго. При Столпенской церкви былъ 

поставленъ монахъ Авраамъ. 2 ноября возный отъ имени епископа описалъ ози¬ 

мую жатву Петровича въ Столпенскомъ имѣніи. Наконецъ 25 января 1636 г. со¬ 

стоялось примиреніе между епископомъ и Петровичемъ. 14 іюля 1537 о. Авраамъ 

жаловался отъ имени Меѳодія на Христофора Потоцкаго за наѣздъ его съ 

людьми своими изъ Новоселки и другихъ селъ на имѣніе Спасскаго монастыря, 

причемъ захвачена лошадь; спустя два дня, 16 іюля, о. Авраамъ представилъ въ 

судъ захваченныхъ на поляхъ монастыря лошадей Потоцкаго. Недоразумѣнія эти 

происходили вѣроятно вслѣдствіе того, что старосты Холмскіе считали Столпье и 

др. села принадлежащими старостамъ или отчужденными отъ староства. Жалобы 

еинскопа на Потоцкихъ по такому-же поводу возобновлялись 19 августа 1539,21 

пая и 2 іюня 1642, наконецъ 31 іюля 1645 г.*). Послѣдній разъ выступалъ ист¬ 

цомъ Яковъ Суша, который отъ имени монаховъ жаловался на Потоцкихъ и Стол- 

пенскохъ крестьянъ за причиненные ими убытки въ Спасско-монастырскомъ иму¬ 
ществѣ. 

Въ королевской грамотѣ отъ 18 марта 1650 г. сказано, что Спасскій мона¬ 

стырь долженъ принадлежать уніатскимъ монахамъ, а не епископіи **).—9 ноября 

Ш9 г. назначенный управляющимъ Холмскою епархіею Яковъ Суша присоеди¬ 

нилъ Спасскій монастырь къ владѣніямъ епископіи, но уже 9—11 февраля дол¬ 

женъ былъ уступить свои права православному митрополиту Сильвестру Коссову 

ва основаніи королевской грамоты отъ 22 января того-же года. 24 сентября того- 

же года введенъ въ управленіе Спасскимъ монастыремъ православный епископъ 

Діонисій Балабанъ. 7 декабря въ Холмскій сеймикъ было внесено прошеніе уніа¬ 

товъ о возвращеніи имъ, кромѣ Николькой церкви въ Холмѣ, также Спасской 

Церкви съ фольваркомъ. 18 марта 1654 г. имѣніе Спасскаго монастыря и фоль¬ 

варкъ Романовичи отданы Сушею въ аренду Ратненскому подстаростію Ивану 

*) №№ 31, 35; № а кп. 20130, л. 662; Л5 49; № а. кн. 20139, л. 922, 1050, 1075, 1197; 
а. кн. 20141, л. 39; 150-1; №№ а. кн. 20145, л. 244; 20147, л. 129, 135; 20149. 

В- 619. 

**) Въ грамотѣ Яна Казиміра отъ 21 іюля 1662 г. говорится, что отдѣльнымъ ре¬ 
скриптомъ отъ 30 мая 1652 г. Холмская чудотворная икона Богородицы королемъ была 
предана, во время прекратившейся военной опасности, въ монастырь св. Спаса, кото¬ 
рый никогда не принадлежалъ владыкамъ, а оставался въ рукахъ упомянутыхъ мона¬ 
ховъ, какъ и другихъ частныхъ лицъ, что король высказалъ также въ своей грамотѣ 

18 марта 1650 г.—№ 339. 
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Мѣржеевскому. Изъ акта 1057 г. видео, что Мѣржеевскій медлилъ уплатою 

слѣдуемыхъ 500 зол. аренды за Столпенскія угодья. 

Въ 1028 г. Спасскій монастырь уплатилъ отъ своей церкви 1 зол., отъ бѣд¬ 

ныхъ огородниковъ 1 зол., 8 гр. контрибуціи. 

Холмскіе епископы владѣли также небольшими участками въ нѣкоторый 

другихъ мѣстностяхъ Холмско-Велзской епархіи. Такъ, н. пр., въ актѣ 10 ав¬ 

густа 1069 г. говорится о владычнихъ полъ-ланкахъ въ Грубешовѣ *). 

Рим.-кат. духовенство Холмекой епархіи XVII в. 

Разбирая акты Холмскаго гродского суда XVII вѣка, мы не могли освобо¬ 

диться отъ мысли, что римско-католическое духовенство того времени составляло 

одно изъ крупнѣйшихъ бѣдствій на Руси. И раньше, въ книгахъ XV и XVI в, 

случалось намъ встрѣчаться съ жалобами жителей на римскихъ патеровъ, но число 

этихъ жалобъ и размѣры ихъ, въ сравненіи съ неполнымъ XVII столѣтіемъ, 

являются ничтожными. Причина этого кроется отчасти въ значительномъ увели¬ 

ченіи въ ХѴПв. римскаго духовенства на Руси. 

Большинство процессовъ возникало тогда изъ-за взимаемыхъ лат. духовен¬ 

ствомъ сборовъ,—десятины и другихъ даней, взносъ которыхъ требовался имъ отъ 

людей всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, не исключая лицъ духовныхъ, какъ право¬ 

славныхъ, такъ и уніатскихъ. По этому поводу происходили крайне соблазнительный 

сцены, особенно въ г. Холмѣ, гдѣ русскіе жители не желали давать десятины съ 

своихъ полей латинскому плебану. Терлецкій и Суша вели все время борьбу сь 

плебанами изъ-за десятины. Латинскіе епископы и ихъ духовенство водились по 

судамъ со шляхтою и др. также по вопросамъ о владѣніи имѣніями и о ктиторския 

(патронатскихъ) правахъ помѣщиковъ надъ церквами. Процессы умножились съ 

появленіемъ суффрагановъ-епископовъ и по мѣрѣ увеличенія числа монастыре! 

разныхъ орденовъ, изъ коихъ каждый заботился о пріобрѣтеніи для себя земель¬ 

ныхъ участковъ, домовъ и матеріальныхъ средствъ вообще. Другого рода процесса 

о которыхъ чи гаемъ въ Холмсахъ актахъ, далеко нелестно рисуютъ намъ нрав- 

595; 242’ 247’ 248' 2611 “ 20158' Л- “>«0; 20158. л. 564, 1278; 20186 (7» 
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ственвость тогдашнихъ патеровъ и ихъ сторонниковъ: тутъ мы видимъ нападеніе 

патеровъ на шляхту, мѣщанъ, крестьянъ и русское духовенство; нападеніе шляхты 

на латинскихъ священниковъ, нанесеніе имъ побоевъ и ранъ, убійство и ограбле¬ 

ніе; изгнаніе патеровъ изъ церквей и приходовъ, также отнятіе у нихъ имущества 

коляторами; драки и поединки духовныхъ съ свѣтскими; драки духовныхъ между 

собою; подстрекательство къ насиліямъ; самоволія и всякія безчинства патеровъ 
относительно служащихъ и др. лицъ *). 

Іакъ, напримѣръ, дворянинъ Станиславъ Ставекій съ оружіемъ напалъ на 

плебанно въ Бискупичахъ, гдѣ пытался убить викарія Станислава Радомскаго; не 

найдя его дома, Ставекій разломалъ его сундукъ и, взявъ изъ него 200 черв, зол., 

уѣхалъ. Встрѣтивъ затѣмъ викарія послѣ обѣдни па церковномъ погостѣ, Ставекій 

вызвалъ его на поединокъ (1607). Дуэли и драки были тогда нерѣдки. Дворянинъ 

Марціанъ Опацкій, прибывъ по дѣламъ къ лат. епископу (Замойскому) въ Кумовъ, 

былъ подъ предлогомі. какой-то обиды вызванъ на дуэль деканомъ Холмскимъ 

Каспаромъ Мыстковскимъ; когда же вызванный не пожелалъ драться съ священ¬ 

никомъ, для чего онъ не видѣлъ и достаточнаго повода, то деканъ напалъ на 

Опацкаго и жестоко изрубилъ и поранилъ его. Холмскій каноникъ, Ходиванецкій 

плебанъ Флоріанъ Емелевскій былъ убитъ въ своей квартирѣ во время обѣда вла¬ 

дѣльцами села и патронами церкви Станиславомъ Горышовскимъ, Павломъ Кру¬ 

шиною, Лаврентіемъ Ягодинскимъ и ихъ слугами (1609). Холмскій плебанъ ра¬ 

ненъ дворяниномъ Самуиломъ Войцеховскимъ въ домѣ мѣщанина Валентина Гротта, 

У котораго онъ былъ въ гостяхъ; архидіаконъ Ѳома Янчинскій раненъ Мак¬ 

симомъ изъ Владичина (1612). Фридрихъ Сапѣга выгналъ изъ церкви плебана 

Христофора Холевицкаго, не признававшаго Сапѣгу своимъ патрономъ, и при¬ 

своилъ себѣ плебанское имущество (1616). Мѣщанка Анна Свидникова и др. избиты 

патеромъ Адамомъ Сленіемъ (1619). Плебанъ Холмской церкви Альбертъ Ленскій 

жаловался па своего воспитанника, викарія Александра Росцицкаго, а также ду¬ 

ховныхъ и свѣтскихъ его сообщниковъ за то, что они, напавъ на квартиру пле- 

бана, тяжко оскорбили его сначала словами, потомъ дѣйствіемъ: избили и пора¬ 

нили его, вырвали волосы изъ бороды, порвали на немъ ризу, поло¬ 

жи мебель, разбили стекла и проч. Викарій, въ свою очередь, обвинялъ 

Мебана въ разныхъ нечестныхъ дѣлахъ, наконецъ оба помирились (1625). Возный 

*) Кромѣ рим.-кат. духовенства, безчинствовала тогда немало и шляхта. Особенно 
отличался въ этомъ отношеніи шляхтичъ Стефанъ ГдешинскіП, избившій и ограбившій, 
Нсжду прочимъ, гостившаго въ Холмщинѣ Львовскаго бурмистра Нови-Кампіана (1617 г.). 



Залѣскіб подалъ жалобу на Овирскаго плебана Жмудскаго на то, что, избивъ д 

ранивъ его, плебанъ принудилъ его проглотить бумагу, доставленную имъ плебаву 

отъ собственнаго епископа Ремигіана Конецпольскаго. На патера Жмудскаго за- 

ловался также дворянинъ Жировскій за побои. Дворяне Сулистровскій и К-робо- 

вовскій жаловались на Холмскаго плебана Іоанна Бобровскаго за нанесенныя гап 

раны въ домѣ ратмана Конрада Жабировича. Затѣмъ читаемъ о побояхъ и аре¬ 

стованіи Павловскаго плебана, каноника и проповѣдника каѳедральной нерки 

Якова Пѣкошѳвича дворянами Оевериномъ Кробоновскимъ и Иваномъ Сулистрев- 

скимъ (1029). Ставскій жаловался на епископа-суффрагана Сладковскаго за побоі 

(1630). Дальше отмѣтимъ еще жалобы: бакалавра Холмской школы Валентна 

Дмовскаго на Савинекаго плебана Хр. Бонковскаго за нанесеніе ему нобоевъ к 

домѣ Скупа (1683); Голембевскаго и Харбицкаго на каноника Бонковскаго и его 

брата Ивана за произведенные ими скандалы на похоронахъ Меглевскаго (1641) 

монаха Кармелитанца Радзецкаго на крестьянина за побои (1645); Гануськи Ав- 

друспхи Ковалихи на каноника Бонковскаго за побои въ сараѣ (1649), и т. д.*) 

За все время епископства Георгія Замойскаго особенно отличался своим 

порочными дѣйствіями и буйствами Холмскій каноникъ и деканъ, онъ же Лі> 

бомльскій плебанъ, уроженецъ Польши, патеръ Каспаръ Мыстковскій, жизнь і 
трагическая кончина котораго какъ нельзя болѣе знакомятъ насъ съ отношенія! 

и людьми того времени, призванными привить русскому населенію Холмской зеш 

свою западную культуру. Мыстковскій въ буйствѣ своемъ не пощадилъ даже своей 

епархіальнаго епископа, нападеніемъ на котораго и кончились его безчинства. 

Оставляя въ сторонѣ процессы Каспара Мыстковскаго о десятинѣ, затѣмъ! 

нападеніяхъ и побояхъ, нанесенныхъ ему дворяниномъ Иваномъ Гоздымъ изъ Г» 

давы (1610), Львовскимъ каштеляномъ Мартиномъ Красицкимъ и Мартиномъ 

жеховскимъ (1619) и вообще о тяжбахъ его со шляхтою, которая сама, безъ су» 

искала съ него удовлетворенія за обиды, сообщимъ нѣсколько фактовъ о его 

телности и кончинѣ, занесенныхъ своевременно въ Холмскія акт. книги.—Такъ 

жалобѣ епископа Арсенія Андреевскаго и Подгороденскаго священника Трох 

отъ 30 марта 1607 г., каноникъ и деканъ Холмскій Каспаръ Мыстковскій зах» 

талъ имѣніе Св.-Ильинскаго монастыря, находящееся близь г. Любомля и издрев» 

принадлежавшее монастырю. 21 іюня того-жѳ года Любомльская городская упряР 

а‘ К' 20124, Л‘ 544; 1Ѳ- 1?; а- к. 20126, Л. 651, 692; № 27; №№ 8. 

1°' 4д®’ 20135, 478; 20136' 557’ 83в- 903; 20188, 41; 20139, 329; 20145, 882; 20149, 
іШэо, 4оо. • . • 9 
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жаловалась на плебана К. Мыстковскаго, его викарія, бакалавра и слугъ за то 

что они ночью напали на городскихъ сторожей и одному изъ нихъ, Роману, на¬ 

несли раны, вслѣдствіе которыхъ онъ не могъ явиться въ судъ; истцы въ? удо¬ 

стовѣрена преступленія предъявили суду палатъ, отнятый у патера. Въ тоже 

время принесена евреемъ Якубомъ Выковичемъ жалоба на слугъ Мыстковскаго 

Ивицкаго и Лясковскаго, за нападеніе 2 іюня ночью на домъ, порчу дверей и на¬ 

несеніе женѣ, въ отсутствіе мужа, ранъ и побоевъ. 

Жалоба городскаго писаря Матвѣя Бѣлевича, записанная 27 апрѣля 1015 г. 

гласитъ: Любомльскій плебанъ К. Мыстковскій послалъ 26 марта Любомльскаго 

ратмана Андрея Вонсовича къ сосѣду его Матвѣю Бѣлевичу съ предложеніемъ 

примириться съ плебаномъ. Послѣ четвертаго приглашенія, когда плебанъ далъ 

свое священническое слово въ безопасности Бѣлевича, послѣдній явился къ нему 

вмѣстѣ съ Андреемъ Вонсовичемъ. Спустя два часа послѣ „примиренія", плебанъ 

велѣлъ Андрею идти домой, а Бѣлевича попросилъ остаться якобы для дѣла, о 

которомъ хотѣлъ поговорить съ нимъ наединѣ. Послѣ этого онъ, (вѣроятно съ 

помощію другихъ), связавъ своего гостя ранѣе приготовленными веревками, поло¬ 

жилъ ему кляпъ въ ротъ и, прикрутивъ руки и ноги къ затылку, тащилъ его та¬ 

кимъ образомъ по землѣ, билъ, топталъ ногами, около 2—3 часовъ ночи, и нако¬ 

нецъ положивъ на возъ, велѣлъ отвезти къ озеру и тамъ утопитъ его; люди, однако, 

сжалились надъ писаремъ и не исполнили воли изувѣра. 

Въ жалобѣ ректора Мацеевской школы Валентина Паулидеса (Павловича) 

отъ 22 августа 1617 г. находимъ слѣдующее: Когда Паулидесъ 1 августа при¬ 

былъ на торгъ въ м. Любомль и остановился въ домѣ мѣщанина Андрея Вонсо¬ 

вича, то патеръ К. Мыстковскій и Гавріилъ Хмель напали на домъ и, захвативъ 

его съ собою, повели въ мѣстную школу. Поваливъ его тамъ на землю, били 

веревками куда ни попало. Затѣмъ еле живаго вывели на школьный дворъ, бро¬ 

сили опять на землю и уже самъ плебанъ наносилъ тогда несчастному несмѣтные 

палочные удары по всему тѣлу. Наконецъ завернувъ въ простыни и подушки, от¬ 

везли въ Мацеевъ, гдѣ онъ долго лѣчился. Возный по освидѣтельствованіи на- 

піелъ его въ жалкомъ положеніи еще 7 числа того-же мѣсяца. 

Любомльскій ратманъ Станиславъ Стилька заявляетъ 8 августа 1618 г.: Не 

Довольствуясь прежними обидами и нанесенными жалобщику побоями, плебанъ К. 

Мыстковскій, приглашенный въ ново-отстроенный послѣ пожара домъ Стильки 

-9 іюля, затѣялъ съ нимъ ссору послѣ выпивки, вырвалъ изъ бороды его много 
волосъ и проч. 
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7 іюня 1619 г. Анастасія инъ Моцарскихъ Коруечаковая жаловалась суду 

отъ своего и наслѣдниковъ имени на К. Мыстковскаго и его слугъ Андрея Ва¬ 

ковскаго, Луку Буковскаго, Ѳому Розвадовскаго и Іоанна Броновскаго, заявляя, 

что они, сговорившись между собой, напали около трехъ часовъ ночи на докъ 

Любомльскаго мѣщанина Ивана Жолнѣра и потомъ выстрѣломъ убили ея мужа 

Матвѣя Корунчака. слугу и пѣхотинца Львовскаго каштоляна Мартина Кра- 

сицкаго. 

Послѣднія записи 1620 г. касаются нападенія на епископскій дворъ въ С'кер- 

бешовѣ и кончины виновника. 

Епископъ Георгій Замойскій 3 августа подалъ на настроенныхъ плебанонъ 

К. Мыстковскимъ дворянъ Андрея Янковскаго и Якова Хасцкаго жалобу въ судъ 

за нападеніе на епископскій дворъ въ Скербешовѣ, во время пребыванія епископа, 

и учиненныя тамъ буйства. Въ другой записи говорится, что послѣ задержанія 

главнаго зачинщика Мыстковскаго на мѣстѣ преступленія, сообщники его отпра¬ 

вились въ г. Любомль, гдѣ сперва одинъ изъ нихъ. Янковскій, напалъ на плебаеію, 

квартиру Мыстковскаго, и, подъ предлогомъ слѣдуемаго ему по условію вознагра¬ 

жденія за совершенное выше дѣяніе, счелъ себя въ правѣ изъ находящагося и 

приходѣ имущества захватить все, что ни попало. Приказавъ обмолотить тпенвцу 

въ амбарѣ и продавъ ее на мѣстѣ, онъ съ деньгами и другими награбленными въ 

приходскомъ домѣ вещами, сколько могъ ихъ привязать къ лошади, угналъ неиз¬ 

вѣстно куда. Вскорѣ послѣ ухода Янковскаго прибылъ въ домъ плебава Мыстков¬ 

скаго второй его сообщникъ Хаецкій, съ цѣлью получить такое же вознагражденіе 

за свои труды. Призвавъ фактора и управляющаго домомъ, приказалъ ему подъ угро¬ 

зой смерти отпереть всѣ комнаты и похитилъ найденныя тамъ лучшія вещи пле* 

бана; затѣмъ велѣлъ обмолотить пшеницу, которую тутъ-же и продалъ, и наконецъ 

приказалъ закопать въ землю пергаменныя привилегіи и подлинныя грамоты рин,- 

кат. каѳедральной церкви и капитула Холмскаго, бывшія на храненіи у плебава. 

и уѣхалъ, неизвѣстно куда, на лошади, захваченной имъ же изъ плебанской конюшни. 

Узнавъ о такомъ опустошеніи и ограбленіи плебаніи, протестующій отъ имени 

пригласилъ къ себѣ Любомльскаго 
подстаростія Альберта Горжеховскаго, также городскихъ управителей и просилъ 

ихъ принять подъ свою охрану остальныя вещи, какъ плебанскія, такъ и церковныя. 

Управляющій Георгій передалъ Сѣцѣховскому выкопанныя привилегіи, подстаро¬ 

стію-четырехъ лошадей, хлѣбъ, домашнюю мебель и др. вещи, Любомльскому же 

мѣщанину Альберту и городской управѣ-рим. церковь съ ея утварью. Обо всею 
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этомъ донесли суду возный и его понятые дворяне.—Наконецъ 16 сентября явился 

въ гродскій судъ дворянинъ Іоаннъ Мыстковскій, сынъ покойнаго Станислава изъ 

Мыстковца Мыстковскаго (изъ Каменецкаго повѣта въ Мазовіи) и жаловался отъ 

своего и Варшавскаго каноника Петра Мыстковскаго имени на дворянъ Николая 

Погрошовскаго, Власія Гаржимѣйскаго, Трущинскаго, Вольскаго и Морозовскаго— 

слугъ Холмскаго лат. епископа Георгія Замойскаго, также на войта и управляю¬ 

щаго Велемовича, бурмистра Павла Жидка и ратмановъ Седмкротя, Краснаго, 

Талабана, Дубила, Матвѣя Волгу и др. сообщниковъ изъ м. Скербешова. Когда 

Каспаръ Мыстковскій (говоритъ его братъ) въ сопровожденіи викарія (или слуги) 

прибылъ і іюля 1620 г. въ Скербешовъ на назначенный судомъ срокъ и остано¬ 

вился въ гостинницѣ мѣщанки Валешковой, вышеупомянутыя лица, ударивъ въ 

набатъ, собрали толпу у епископскаго дома и вмѣстѣ съ нею бросились на Кас¬ 

пара. Послѣ того какъ Трущинскій схватилъ сзади Каспара, послѣднему стали на¬ 

носит). раны и затѣмъ избитаго и раненаго посадили сначала подъ арестъ близь 

римской церкви, а послѣ связаннаго повели въ епископскій дворъ и, помѣстивъ 

въ хорошо укрѣпленномъ зданіи, соединенномъ съ архіерейскимъ жилищемъ, про¬ 

держали тамъ около 12 дней, вовсе ие заботясь о его лѣченіи, лишая даже пищи 

и воды. Такъ какъ къ Каспару Мыстковскому никто не былъ допущенъ подъ угро¬ 

зою смерти, то онъ долженъ былъ умереть въ страшныхъ мученіяхъ. Тѣло его по 

старанію епископа было погребено при Скербешовской римской церкви. Законное 

объявленіе объ убійствѣ (ргосіашаііо саріііз) не было допущено. Кромѣ того, истецъ 

жаловался на похищеніе убійцами золотыхъ и серебряныхъ вещей, денегъ, кареты, 

лошадей и бумагъ какъ принадлежавшихъ собственно покойному, такъ и довѣрен¬ 

ныхъ ему какъ опекуну наслѣдниковъ дворянина Бургацкаго и князя Коширскаго. 

Возный и его понятые донесли суду, что они, по настоянію истцовъ, были 14 

сентября на кладбищѣ, но ихъ не допустили къ разрытію могилы покойнаго Ка¬ 

спара Мыстковскаго и освидѣтельствованію трупа *). 

Какое удовлетвореніе послѣдовало для родственниковъ покойнаго Каспара 

Мыстковскаго, намъ неизвѣстно. Вскорѣ послѣ этой послѣдней жалобы скончался 

0 епископъ Георгій Замойскій, вслѣдствіе чего вѣроятно прекратилось дѣло и от¬ 

носительно обвиняемыхъ, которые дѣйствовали по желанію и велѣнію епископа, 

своего господина. 

*) № 12; № а. КП. 20124, Л. 433—5; №№ 23, 29; Л? а. КН. 20130, л. 299; № 36; № а. к. 

20132, л. 255; № 42. 
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Вообще наши акты изобилуютъ данными для характеристики ри мскаго дую. 

венства въ описываемое время, и еслибы мы могли не стѣсняться мѣстомъ въ на¬ 

стоящемъ изданіи, то охотно удовлетворили бы желанію Краковскаго рецензента 

XIX тома Виленской Коммиссіи и помѣстили бы всѣ подлинные документы (или 

по крайней мѣрѣ ихъ полное содержаніе), относящіеся къ жизни и дѣятельности 

шляхты и римскаго духовенства Холмской области *). Къ сожалѣнію, мы вынуж¬ 

дены не касаться многаго, что стоитъ въ связи съ исторіей Руси и Польше, 

чѣмъ однако могутъ воспользоваться другіе. Наша задача состоитъ пока въ из¬ 

слѣдованіи церковно-политическаго быта русскаго народа въ данной области за 

извѣстное время, причемъ оказалось нужнымъ принять во вниманіе также матеріалы, 

служащіе поясненіемъ нравственнаго уровня той среды, которая болѣе другихъ 

инородныхъ^дементовъ вліяла на судьбы края и его культуру. Для этого мы 

извлекли изъ акт&»ь данныя, характеризующія тогдашнее общество съ его по¬ 

роками и добродѣтелями, не взирая на то, къ какой кто партіи принадлежалъ. 

По ^ даннымъ, римское духовенство вообще не мало способствовало въ 
ХѴП Е. ухудшенію положенія жителей Руси, терзаемыхъ, кромѣ того, разный 
другими бѣдствіями. 

Рим*~Ьат. епископы Холмсніе и ихъ суффрагзны. 

По хронологическому списку лат. епископовъ Холмскихъ, сообщенному нами 

въ томѣ „Актовъ Бил. Археогр. Комиссіи* (Предисловіе стр. ХІЛІТ) отыѣ- 

т) С.\г. журналъ „Ргге^Цгі роѵзгесЬпѵ*. Кгакбѵ Кѵіесійп Ікчч- г-тт, ш а 
зш г. А. Шарловскій сомнѣвается вошли ли въ XIX *,1 к Т АВТ°РЪ реЦ6Н' 
акты Холмскіе, сохраняющіеся .ъна’стоящее в“Гв^снс^° ШнтГГ' 
и относящіеся къ дѣламъ бывшей уніатской Холмской епЗ Гр іЦентРальномъ АРІІ[вѣ 
не встрѣчался съ нашимъ изданіемъ я ой епархш. Рецензентъ, повцдимому, 

статьи. Иначе онъ убѣдился бы что иг Свое сужденіе на основаніи газетной 
не могла еще б ыТь ™ д ^ № въ Холмской Руси 
касаются лишь актовъ 1428—1603 гг - что К&КЪ докУменты и предисловіе къ нимъ 

важные документы напечатай что нак^шГ Т0ЛЬК°- ВСѢ болѣе ВіІЖІІЫе- »> и менѣе 

документы, по недостатку мѣста непомѣщедаГТъ^ѣ06^^ ТаКЖе иа 
что въ гродскнхъ книгахъ могли быть акты ппогготГ»?' Е Г' ШарловскШ ДУмаегь- 

то онъ ошибается. Мнѣніе его, будто сначала пті! Г ДѢла ВЪ лучшемъ видѣ- 

епископъ Діонисій Збируйсгай’представленъ въ^о^Лп^ “ затѣмъ пеРвый уніатскія 
предшественники, назначаемые Польшею певѣппо ‘ агопРштпомъ свѣтѣ, чѣмъ его 

„нужною, оживляющею и спасительною-’ для Руси и Полішй ^ упІЯ оказалаа 
рим.-католическіе епископы и духовенство были лѵч,™ ’ асколько Уніатскіе и 

—изъ н— можио 
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пены епископы: Іоаннъ изъ Опатовичъ доминиканецъ съ 1420 по 1430 г., Андрей 

Ласкій (по док. Тейнера II, 40) 1432 г., Іоаннъ 1444—1461. 

Въ Холмскихъ, Люблинскихъ и Красноставскихъ актахъ встрѣчаемся съ са¬ 

маго начала XV в. до 1462 г. съ епископами имени Іоаннъ. На одномъ листѣ 

Холмс кой книги, отмѣченномъ 1-102 г., вычитали мы: ерізсориз СЬеІтепзіз Іоап- 

пез. Историкъ Булинскій упоминаетъ объ епископѣ Холмскомъ Іоаннѣ въ 1416 г. 

Въ нашихъ актахъ нѣтъ слѣда ни объ Андреѣ Ласкомъ, который, по ватикан¬ 

скому документу, будтобы былъ епископомъ Холмскимъ въ 1432 г., ни о Стефанѣ, 

который, по словамъ Несецкаго, умеръ въ Холмѣ въ 1417 г. По записи въ Краено- 

ставской книгѣ 1433 г., епископомъ Холмскимъ былъ тогда Іоаннъ, владѣлецъ ро¬ 

доваго имѣнія Брыковца. Изъ грамотъ 1434 и 1436 гг., приведенныхъ въ актахъ 

Холмскихъ XVII в., видимъ, что дѣйствительно въ то время былъ епископомъ 

Іоаннъ. Пополняя затѣмъ пробѣлъ перваго нашего списка, поставимъ: епископъ 
Іоаннъ 1433—1451 (вмѣсто 1414—1451). Съ 1452 г. управлялъ лат. церковью 

въ Холмской епархіи другой Іоаннъ (Краска Тарановскій), затѣмъ съ 1463 г. 

епископъ Павелъ изъ Грабовы и т. д. до епископа Замойскаго. 

Георгіемъ Замойскимъ, начавшимъ въ Холмѣ свою епископскую дѣятельность 

въ послѣдніе годы Діонисія Збируйскаго, завершенъ нами въ упомянутомъ томѣ 

списокъ лат. іерарховъ съ 1420 г. и съ тѣмъ же Замойскимъ продолжаемъ рядъ 

епископовъ до кончины Холмскаго уніатскаго владыки Августина Лодзяты, т. е. 

до 1691 г., при чемъ, пользуясь предоставленнымъ намъ на сей разъ болѣе об¬ 

ширнымъ мѣстомъ, приводимъ о нихъ нѣкоторыя данныя, отмѣченныя изъ акто¬ 

выхъ книгъ. 

Изъ десяти лат. епископовъ Холмскихъ описываемаго времени первый (За¬ 

морскій) дѣйствовалъ въ Холмской епархіи 20 лѣтъ и здѣсь скончался почти въ 

одно время съ Андреевскимъ; послѣдній (Свивцицкій) епископствовалъ въ Холм- 

щинѣ столько же времени и скончался тутъ же во время уніатскаго епископа Оран¬ 

скаго. Конецпольскій и Пстроконскій состояли епископами Холмскими до смерти 

своей, каждый по 13 лѣтъ; Леженскій послѣ девятилѣтняго правленія Холмской 

епархіей переведенъ въ Луцкъ; Лубенскій, прослуживъ въ Холмской епархіи 6 лѣтъ, 

былъ назначенъ архіепископомъ Познанскимъ; наконецъ четыре епископа управ¬ 

ляли епархіею по 2 года: изъ нихъ Пясецкій перешелъ въ Перемышль, Домбскій 

въ Луцкъ, а Жсгоцкій и Рожицкій скончались въ Холмщинѣ. Изъ суффрагановъ 

первый — Сладковскій — дѣйствовалъ въ Холмщннѣ 22 года, второй—Свирскій— 
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35 л., третій—Вожучинскій—назначенъ съ 1681 г. Первые два скончались Холм* 

сними суффраганами. 

Въ XVII в. Холмскими лат. епископами были: , 

1) Георгій Заыойскій 1000—1620. 

2) Матвѣй Лубенскій 1621—1627. 
3) РемигіанъКонецпольекій 1627—1640. 

4) Павелъ Пясецкій 1642—1644. 

5) Станиславъ Пстроконсній 1645—1657. 

6) Ѳома Леженскій 1658—1667. 

7) Іоаннъ Рожицкій 1667—1669. 
8) Христофоръ Жегоцкій 1671—1673. Я 
9) Станиславъ Домбскій 1674—1676. 

10) Станиславъ Свинцицкій 1676—1696. ^ 

Послѣ него назначенъ былъ епископомъ Холмскимъ Николай Выжицкій. 

Суффраганы: 1) Авраамъ Сладковскій 1621—1643. 
2) Николай Свирскій 1645—1680. 
3) Іоаннъ Вожучинскій съ 1681 г. ’ 

1) Епископъ Георгій Замойскій 1600—1620. 

Послѣ перевода Станислава Гомолинскаго въ Луцкъ назначенъ 18 ноября 

1600 г. епископомъ Холмскимъ Георгій Замойскій. Въ Холмскихъ актахъ Георгій 

часто упоминается, такъ какъ от. постоянно велъ процессы изъ-за имѣній, деся¬ 

тины и по другимъ дѣламъ. Онъ жаловался на дворянъ Жмудскаго (по каѳедр. 

им. Кумову, Галичанамъ и Поболовичамъ), Чолганскаго, Савицкаго, Ска невскаго. 

Людзицкаго (десятина и др. дѣла), князя Самуила Корецкаго и военныхъ людей 

(за грабежи у него и крестьянъ его имущества) *). Съ другой стороны были жа¬ 

лобы на него и его слугъ. Тогда же вели со шляхтою и крестьянами Холмской 

земли гражданскіе процессы (продолжавшіеся еще во время Конецпольскаго) Львов¬ 

скій римск.-кат. архіепископъ Нрухницкій и разные ордена монаховъ, стекавшихся 

въ большомъ числѣ на Русь. Замойскій считался (равно какъ и др. лат. епископы) 

рьянымъ противникомъ русской церкви; ему, между прочимъ, приписываютъ сож¬ 

женіе многихъ церковно славянскихъ книгъ, въ то время, когда подчиненное ему 

духовенство предавалось, къ соблазну народа, разнымъ порокамъ. 

*) Подобные процессы вели также и его преемники. 
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Грамотою, данною въ Кумовѣ 9 февраля 1601г. епископъ Георгій разрѣшилъ 

Дубненскимъ евреямъ построить въ мѣстечкѣ синагогу, подъ условіемъ однако, 

чтобы оьа находилась вдали отъ рим.-кат. церкви и римско-католическихъ домовъ 

(въ грамотѣ сказано: Меііиш—вѣрныхъ), не была выше другихъ зданій и не при¬ 

носила какихъ-либо убытковъ римской церкви и ея настоятелю. 4 іюня (заппс. 

12 декабря) 1616 г. староста Холмскій Николай Даниловичъ далъ привилегію на 

основаніе при Холмской рим.-кат. церкви братства Пр. Маріи (босініііаз Магіапа 

ессіезіае СЬеІшепзіз Ніѳгаіогиш) съ индульгенціями папы Павла У и назначилъ 

дань „скошцину" въ пользу братства или, какъ выражается староста, „на хвалу 

Божію". Изъ люстраціи 5 января 1617 г. узнаемъ о постройкѣ латинской церкви въ 

Дубнѣ при содѣйствіи всѣхъ мѣщанъ (значитъ, и православныхъ).—Наконецъ, въ 

актѣ 7 сентября 1609 г. находимъ записанную грамоту лат. епископа Холмскаго 

Іоанна, данную въ епископскомъ м. Скербешовѣ 29 іюня 1436 г. (подтвержденную 

епископами: Матвѣемъ изъ Старой Ломжи 11 мая 1502 г. и Яковомъ Бучацкимъ 

5 мая 1525 г.) на учрежденіе въ Скербешовѣ римскаго прихода съ церковью, ко¬ 

торую епископъ Іоаннъ уже построилъ и освятилъ. Въ замѣчательной этой гра¬ 

мотѣ сказано, между прочимъ, что призванный въ Холмскую епископію Іоаннъ 

(доминиканецъ и профессоръ богословія) нашелъ рим.-кат. церковь въ странѣ пра¬ 

вославныхъ (іп іегга „зсЬізшаІісогиш") въ очень жалкомъ состояніи и потому онъ 

по милости Божіей и благодаря щедротамъ короля Владислава (Ягеллы), замѣстилъ 

Холмскую каѳедру прелатами и канониками; затѣмъ заботился о построеніи вездѣ 

церквей для того, чтобы обильнѣе возрастала и укрѣплялась „христіанская вѣра" 

и на спасеніе душъ (сЬгізііапа Мез з.чіиздие апітигиш). Слѣдовательно, онъ и въ 

каѳедральныхъ имѣніяхъ соорудилъ нѣсколько церквей и обезпечилъ ихъ дохо¬ 

дами (напр., Кумовскую церковь 29 іюня 1434 г.), какъ это, наконецъ, сдѣлалъ и въ 

Скербешовѣ. Епископъ Іоаннъ опредѣляетъ, какія мѣстности (15) должны образо¬ 

вать новый приходъ, и, кромѣ другихъ угодій, назначилъ въ пользу плебана деся¬ 

тину отъ всѣхъ кметей (православныхъ) Скербешовской епископской волости.—Со 

времени епископа Замойскаго начались многіе процессы по поводу десятины. Въ 

доказательство того, что плебанамъ слѣдуетъ десятина и отъ крестьянъ (кметей), 

плебаны представляли суду для записи учредительныя грамоты въ родѣ упомяну¬ 

той. Плебаны пользовались тогда также подложными грамотами. Епископъ Замой- 

скій далъ 5 іюня 1610 г. записать привилегію Сигизмунда I отъ 15 мая 1519 г., 

Данную латинскимъ епископамъ Холмскимъ на выдачу имъ ежегодно по 50 гри¬ 

венъ столовыхъ денегъ изъ доходовъ Перемышльской солеварни *). 

*) 7. 28, 15, 21. 
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Объ усердной дѣятельности епископа Замойскаго въ пользу своей церкви 

Епсукіоресіуа кобоіеіпа (III, стр. 249) разсказываетъ слѣдующее. Онъ визитовалі 

всю свою епархію; на епархіальномъ синодѣ 7 іюля 1604 г. поручилъ капитулу 

собрать права и привилегіи приходовъ для храненія въ архивѣ; раздѣлилъ епархію 

на 10 деканатовъ (благочиній), назначая деканами членовъ капитула; 4-мъ канови- 

камъ поручилъ опредѣлить границы приходовъ съ 59 лат. церквами; наконецъ содѣй¬ 

ствовалъ основанію Замойской академіи, имѣвшей духовный характеръ. Кап 

успѣшно развивались тогда латинскія церкви въ Ход некой Руси, видно изъ списка 

1624 г., въ которомъ показаны уже 73 приходскія церкви. 

Епископъ Георгій Замойскій скончался въ концѣ 1620 г. Изъ Холмскихъ ак¬ 

товъ узнаемъ, что по настоянію Холмскихъ канониковъ дана въ Варшавѣ 5 фев¬ 

раля 1621 г. королевская грамота въ защиту церковныхъ имѣній послѣ кончит 

епископа Замойскаго *). 

2) Епископъ Матвѣй Лувенскій 1621 — 1627. 

Въ первый разъ отмѣченъ въ Холмскихъ актахъ плебань—ирепозитъ Мѣхов- 

скій и нареченный епископъ Холмскій Матвѣй Лубенскій о мая 1621 г. въ про¬ 

цессѣ съ сосѣдями епископскаго имѣнія Павлова.—23 іюля тогоже года нареч. 

епископъ Матвѣй, администраторъ Холмской епархіи Іоаннъ Любовицкій и капа- 

тулъ жаловались на наемное нѣмецкое войско за нападеніе на Кумовъ и епископ¬ 

скій дворъ и причиненіе большихъ убытковъ епископу и его крестьянамъ.—'25 

іюля 1624 г. епископъ Матвѣй заключилъ сдѣлку съ Холмскимъ ловчимъ Іерони¬ 

момъ Еловицкимъ относительно возстановленія еретиками (евангеликами) уничтожен¬ 

ныхъ правъ и доходовъ рим.-кат. церкви въ и. Свѣржовѣ. Несмотря на это, Свѣр- 

жовскій плебань велъ съ Еловицкимъ долголѣтніе процессы.—21 іюня 1625 года 

епископъ жаловался на Якова Жуковскаго, участковаго владѣльца въ Тучемпахъ 

за іо, чго онъ съ слугами своими напалъ на епископскихъ крестьянъ, везший 

соль изъ Дрогобычи въ Кумовъ для епископской кухни, убилъ одну лошадь, осталь¬ 

ныхъ забралъ къ себѣ, равно какъ и съѣстныо припасы, изрубилъ возы и избпЛ 

крестьянъ. Особенно много процессовъ епископа Матвѣя Лубенскаго относится к* 

послѣднему (1627) году его пребыванія въ Холмской епархіи изъ-за десятины і 

V *) № а. кн. 20132, л. 483. 
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вообще имущественныхъ дѣлъ; епископъ жаловался также на вездѣ свирѣпство¬ 

вавшія тогда шайки „Лисовчиковъ* *). 

Въ его время совершился вводъ монахинь св. Клары въ Брестскій монастырь 

(1623). Впослѣдствіи эти монахини вели много процессовъ съ Остророгами (до 

1637 г.) но поводу владѣнія имѣніемъ с. Собибора, принадлежавшаго когда-то 

Угровецкимъ.—Епископъ грамотою, данною въ Куловѣ 24 іюля 1624 г., утвердилъ 

основанную Матвѣемъ Могильницкимъ богадѣльню при рим.-кат. приходской цер¬ 

кви св. Мартына въ Павловѣ. Онъ же подтвердилъ въ Куловѣ 19 мая 1627 года 

фундацію Анны Сапѣжины отъ 1596 года для рим.-кат. церкви въ Мацеевѣ. Въ 

послѣдней грамотѣ епископъ Матвѣй Лубенскій именуется уже нареченнымъ ар- 

хіепископомъ Познанскимъ, а 9 августа тогоже года упоминается уже Холмскій 
епископъ Ремигіанъ Конецпольскій **). 

Матвѣя Лубенскаго Епсукі. козе, называетъ весьма дѣятельнымъ епископомъ. 

Онъ перестроилъ и украсилъ каѳедральную церковь въ Красноставѣ, визитовалъ 

епархію, созвалъ синодъ 18 іюня 1624 г., собиралъ фундугаи на семинарію, орга¬ 

низовалъ коллегію каѳедральныхъ викаріевъ и проч. 

Съ 1625 г. нерѣдко упоминается въ актахъ первый суффраганъ Холмскаго 

епискоиа Авраамъ Сладковскій, который не мало причинилъ неудовольствія насе¬ 

ленію Холмской земли. 

3) Епископъ Ремигіанъ Конецпольскій 1627—1640. 

Епископъ Ремигіанъ Конецпольскій упоминается въ нашихъ актахъ въ пер¬ 

вый разъ, какъ выше сказано, 9 августа 1627 г. въ процессѣ о нанесеніи раны 

своему слугѣ Сикорскому. Его время также не было мирнымъ. Польская респуб¬ 

лика была занята то военными походами, то конфедераціями своихъ войскъ, ко¬ 

торыя, не получивъ причитающагося имъ жалованія, нападали на селенія, грабили 

жителей и безчинствовали. Отъ такихъ нападеній и грабежей страдали также 

епископскія и церковно-приходскія имѣнія, всл ѣдствіе чего какъ епископъ, такъ и 

его суффраганъ и плебаны приносили въ судъ жалобы. Въ тоже время, когда 

Уніатскіе іерархи вели борьбу съ православными объ уніи, рим.-католическое дух¬ 

овенство, кромѣ процессовъ о десятинѣ съ русскими, имѣло дѣла съ евангели¬ 

ками и евреями.—12 сентября 1633 г. Иванъ Фирлей, ТСрасноставскій подстаростій 

*) ХЛ* а. кн. 20132, 557, 697; 20135, 231, 596; 20137, 399, 454,514. 
**) №№ а. КН. 20133, 911; 20137, 392, 465; 20135, 396, 679, 806. 

ххи 



Адамъ Рудницкій, Христофоръ Райскій, Иванъ Бѣльскій и Иванъ Горжковскій 

отъ своего имени и отъ имени всѣхъ въ Польшѣ проживающихъ евангеликовъ, 

также отъ имени (вслѣдствіе побоевъ) больного министра Бонецкой евангеличе¬ 

ской церкви Іоанна Байковскаго жаловались на Монятицкаго плебана Альберта 

Совеля за то, что онъ и слуги его (8 августа) на лошадяхъ напали на 60-ти- 

лѣтняго Банковскаго, когда послѣдній возвращался домой отъ Хр. Райскаго изъ 

Чартовичъ (гдѣ совершалъ требы) черезъ село Монятичи, ругали и, выбросивъ его 

изъ повозки, избили кулаками и палками, затѣмъ привели въ плебанскій домъ и 

на цѣлый день заперли въ грязное мѣсто, откуда освободили его лишь по на¬ 

стоянію Хр. Райскаго, вещи же его, какъ одежду, молитвословы и проч., задер¬ 

жали. 19 іюня 1635 г. Савинскій плебавъ Хр. Бонковскій жаловался отъ имени 

епископа на Софію Фирлееву и Петра Воркоксісаго, мать и сына, за то, что они, 

вопреки трибунальному рѣшенію, по дѣлу о разореніи рим.-кат. церкви вь с. 

Пустотевѣ, новоназванномъ „Бончѣ", не допустили въ свидѣтели старыхъ жите¬ 

лей Бончи къ разбирательству дѣла, а привели въ судъ людей изъ дальнѣйшей 

страны, не имѣвшихъ никакихъ свѣдѣній о церкви Бонецкой. Изъ акта 23 мая 

1636 г. узнаемъ, что, на основаніи Люблинскаго трибунальнаго декрета, каменная 

церковь (построенная евангеликами на мѣстѣ прежней деревянной) и деревянная 

колокольня переданы рим.-кат. плебану въ присутствіи, между прочимъ, русскаго 

священника и вознаго. Въ предъявленномъ суду (11 іюня) для записи триб, де¬ 

кретѣ сказано, что евангелики самовольно уничтожили церковь и, построивъ на 

церковномъ погостѣ каменную „синагогу", поставили нѣкоего Іоанна Невѣрскаго. 

ученика Мартина Лютера, управляющимъ ея и учителемъ заблужденій.-9 декабря 

узнаемъ о жалобѣ Холмскихъ евангеликовъ на то, что домъ, принадлежащій ихъ 

общинѣ, переданъ какому-то лицу и послѣ передѣланъ въ церковь латинскихъ 
монаховъ бернардиновъ *). I 

Жалобы христіанскихъ жителей городовъ, мѣстечекъ и селъ на евреевъ в 

послѣднихъ на христіанъ не рѣдкость въ Холмскихъ книгахъ, но рѣдки жалобы 

лат. плебановъ на евреевъ.-18 октября 1628 г. Дубненскій плебанъ Станиславъ 

Фарскій жалуется на весь еврейскій кагалъ мѣстечка за фальсификацію водки в 

др. напитковъ, вредныхъ здоровью, спаиваніе и крайнюю деморализацію народа. 

Тотъ же плебанъ 6 февраля 1(529 г. позываетъ тѣхъ же евреевъ къ суду за то. 

что они, занявъ самовольно христіанскіе дома, владѣльцы которыхъ вымерли во 

время моровой язвы, къ дню св. Мартина не платятъ плебану „столоваго" по 1 

*) №№ак. кн. 20139, л. 217, 1001; 20141, л. 171, 198, 494. 
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гроши съ каждаго дома. 7 мал 1640 г. встрѣчаемся съ искомъ Угровецкаго олебана 

Александра Романовскаго, обвинявшаго евреевъ новаго мѣстечка Опалина въ унич¬ 

тоженіи креста Господня. 12 іюля тогожѳ года епископъ жаловался на маги¬ 

страт!. за непроизводство суда надъ тѣми же евреями, безчестившими св. крестъ 

въ присутствіи уряда.—Но болѣе интересное дѣло записано въ актахъ 28 іюля 

1036 г. Тогда Войславицкій плебанъ Станиславъ Карась позвалъ къ суду всю 

мѣстную еврейскую синагогу, жену еврея Абрагамка Эстеру и служанку ея кресть¬ 

янку изъ Тучемпъ Марину Дутковну за богохульство. По настоянію Эстеры, сго¬ 

ворившейся съ евреями, Марина въ день св. Пасхи приступила будтобы къ при¬ 

частію въ рим.-кат. церкви. Когда патеръ вложилъ Маринѣ въ ротъ облатку или 

гостію, она, отвернувшись, вынула ее изо рта, завернула въ холстъ и отдала Эс¬ 

терѣ. Послѣдняя занесла евхаристію въ синагогу; что съ нею сдѣлали евреи, не¬ 

извѣстно.—Въ инструкціи сеймика посламъ 9 декабря тогожѳ года, поручено ста¬ 

раться укротить дерзость евреевъ, которые, какъ видно изъ жалобъ духовныхъ и 

свѣтскихъ лицъ, между прочимъ, убиваютъ христіанскихъ дѣтей. Вообще жалобы на 

евреевч. приняли тогда огромные размѣры *). Еп. Ремигіанъ велъ много процессовъ 

изъ-за имѣній Савина и др. съ сосѣдями и военными, а на осмотръ епархіи вы¬ 

сылалъ каноника Сасина. 

Изъ другихъ событій времени епископа Ремигіана отмѣчаемъ: 

Въ 1628 г. іезуитамъ педозволено поселиться въ Люблинѣ. Въ 1629 г. предъ¬ 

явлена суду возобновленная фундація рим.-кат. церкви въ Дубнѣ отъ 21 февраля 1622 

г. Тогда же упоминается рим.-кат. церковь св. Духа на предмѣстьи г. Холма. Въ 

1631 г. сдѣлана запись викаріямъ Красностаиской рим. церкви. Грамотою короля 

Владислава ГУ, данною въ Краковѣ 28 февраля 1633 г., подтверждено Богородич¬ 

ное братство, въ 1616 г. основанное Даниловичемъ при лат. приходской церкви въ 

Холмѣ. (Записано въ X. а. 1638 г.) Въ 1634 г. Матвѣй Могильницкій завѣщалъ 

Павловской рим.-кат. церкви половину участка своего въ им. Стагнѣ. Въ 1636 г. 

Ева изъ Скашева Сапѣжина утвердила запись свою на 6000 зол. Мацѣевской 

рим. церкви. 28 января 1640 г. записана въ книги фундація доминиканскаго мо¬ 

настыря въ м. Камени Волынскомъ воеводой Адамомъ княземъ Сангушкой и его 

женой Екатериной изъ Служевичъ Уханской. Учредительная грамота дана ими въ 

Луцкѣ 30 декабря 1638 г. при свидѣтеляхъ Іосифѣ Мокосѣѣ Баковецкомъ, епи¬ 

скопѣ (ун.) Владимірскомъ, и Михаилѣ изъ Козельска Лузинѣ, и подтверждена ко- 

*) а. КН. 20136 (7), л. 355, 477; 20145, Л. 495, 561; 20141, Л. 297, 494. 
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ролемъ Владиславомъ въ Вильнѣ 30 апрѣля 1639 г. Въ тоже время (17 января 

1640 г.) Холмскій лат. капитулъ велъ процессы съ магистратами въ Дрогобычѣ и 

Грябовцѣ о выдачѣ задержавныхь ими документовъ, касающихся тамошнихъ лат. 

церквей *). 

Во время епископа Конецпольскаго отличались своими безконечными процес¬ 

сами, кромѣ монашескихь орденовъ, плебяны и каноники: Банковскій, Бобров¬ 

скій, Фарскій и др. Бонковскій водился по судамъ почти до самой смерти, по¬ 

слѣдовавшей въ 16Ѵ» г. 

4) Епископъ Павелъ ІІлссцкіи 1042—1044. 

Послѣ смерти епископа Ремигіана Конецпольскаго въ 16-Ю г. временно упра¬ 

влялъ Холмскою рим.-кат. епархіею суффраганъ-епископъ Авраамъ Оладковскій до 

начала 164*2 г. Въ Холмскихъ актахъ подъ 14 января 1642 г. говорится еще объ 

управляющемъ вебе ерівгораіі ѵасапіе, а уже 26 апрѣля тогоже года упоминается 

епископъ Холмскій Павелъ Пяссцкій, имѣвшій тогда дѣло сь Потоцкимъ. Онъ пре¬ 

бывалъ въ Холмщинѣ до начала 1645 г. Изъ Холмскаго акта 18 іюля 1645 г. видно, 

что Пясецкій былъ еще 30 декабря 1644 г. въ Кумопѣ и писался тогда епископомъ 
Холмскимъ и нареченнымъ Перемышльскимъ **). 

Хопі епископъ Пяссцкій недолго пребывалъ въ Холмѣ, онъ успѣлъ проявить 

свое нерасположеніе къ уніи и уніатамъ. На созванныхъ имъ двухъ епархіаль¬ 

ныхъ соборахъ въ Красносгавѣ 8 ноября 1643 и 12 апрѣля 1644 г. были рѣшены 

для } ніатскаго духовенства крайне оскорбительныя постановленія; кромѣ того, на 

послѣднемъ соборѣ, онъ постановилъ и опубликовалъ запрещеніе отдавать рим.- 

кат. дѣтей на ученіе въ уніатскія школы, подъ угрозой отлученія отъ церкви рим.- 

кат. родителей и опекуновъ. Основаніемъ такой строгой мѣры послужило епископу 

то обстоятельство, что подъ видомъ уніи юношество рим.-каг. обряда привлекается 

въ церковь греч. обр., чѣмъ уніаты становятся для латинниковъ опаснѣе право¬ 
славныхъ ***). 

т а'(* “"* 4,в; л- м* 20“2' * «**»«• 

**) а. к. 20147, л. 24, 09; 20149, л. 644. ^ 

*) См. меморіалъ митр. Ант. Сѣлявы и уц. епископовъ, помѣщеппый п-к \і IV 
расевича: Аішаіев Ессісзіас гиіЬспае. Львовъ 1862, стр 35,. ВЪ 00 Ч‘ М Г‘ 
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5) Епископъ Станиславъ изъ Буженина Пстроконскій 1645—1657. 

Онъ былъ духовникомъ королей Владислава IV и Іоанна Каанміра и ѣздилъ 

въ Римъ съ королевскимъ письмомъ отъ 10 января 1(550 г. Въ Холм, актахъ 

епископъ Пстроконскій упоминается въ первый разъ 25 февраля 1645 г., затѣмъ 

18 октября—по дѣлу Скербешовскаго рыболова Матвѣя съ арендаторомъ .Макси¬ 

момъ Шемплинокимъ. Тогда же является новый суффрагавъ епископа Холмскаго 

Николай Свирскій, извѣстный дѣятель по насажденію лат. церквей и монастырей. 

Епископъ Пстроконскій выступалъ вмѣстѣ съ своимъ капитуломъ по и ч уществен- 

нымь дѣламъ; религіозныхъ процессовъ у него не было, такъ какъ въ этомъ от¬ 

ношеніи заступали его другіе. Въ его время казаки дважды навѣщали Холмскую 

землю, причемъ, кромѣ уніатовъ, пострадали также немало нѣкоторые римско- 

польскіе дѣятели и ихъ учрежденія. Опалинскій плебанъ Игнатій Гемборжевскій 

позывалъ 23 апрѣля 1619 г. (запис. 5 мая) мѣстныхъ евреевъ за арестованіе 

христіанъ-неофитовъ (крещенныхъ евреевъ), Опалинскихъ мѣщанъ и крестьянъ, 

которые будтобы привели въ свое мѣстечко казаковъ, сжегшихъ новопостроенную 

лат. церковь и плебанскій домъ, также захватившихъ собранную съ русскихъ по¬ 

лей и свезениую въ Опалинъ десятину. 

Изъ другихъ записей находимъ, что въ 1616 г. Холмская мѣщанка Дѣхошъ 

подарила богадѣльнѣ при рим. Св.-Духовской церкви свой хуторъ „Скоморошій 

кугь\ Ві. 1647 г. дворянинъ Клочовскій, вотчинникъ Плаваничъ, завѣщалъ на 

рим.-кат. церковь въ Плаваничахъ 15900, на госпитальный приходъ тамъ-же 

3000 зол. Въ 1652 г. поселились монахи Бонифратры въ гг. Люблинѣ и Красно- 

ставѣ. Въ 1053 г. каноникъ Островскій по - поводу процесса далъ записать въ 

акт. книгу учредительную грамоту Кумовской лат. церкви и прихода съ 1434г.*). 

6) Епископъ Ѳома Ленинскій 1658—1667 гг. 

0 Холмскомъ лат. епископѣ Лсженекомъ немного приходится сказать. Въ 

"ервый разъ онъ упоминается вь 1659 г., въ жалобѣ кан. и плебана Холмскаго 

Фабіана Рацыка на Ящембскаго и Бжезицкаго за нападеніе на людей, которые 

^зли подаренный плсбану матеріалъ для изіюроди. 6 августа 1660 г. епископъ 

*< а. КН. 2014В, л. 507, 700—7; 20153, л. 291, 453, 200—1: Лі 238; Лі гор. а. ка.І 
св' 13, Л. 109; а. ІШ. 20152, Л. 456; 20158, Л. 187; ^ 272. 
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упоминается въ процессѣ его крестьянина, раненаго эпонимомъ изъ Г,тайна Андре¬ 

емъ Радавецкиыъ. 

Изъ болѣе замѣчательныхъ фактовъ времени епископства Леженскаго отмѣ¬ 

чаемъ: Белзскіе Доминикане позвали Холмскихъ евреевъ только въ 1605 г. зато, 

будто они въ 1030 г. захватили въ свое владѣніе землю, зданія и Богородичную 
церковь ордена въ Холмѣ, „основанную Вислицкимъ каштеляномъ ЯнушемъСвир- 

жовскимъ"; церковь обратили въ синагогу, тѣла покойниковъ бросили частію ш. 

добычу звѣрямъ, частію задерживаютъ, не допуская перевезенія гробовъ въ дру¬ 

гое мѣсто. Монахи жалуются притомъ также на Холмскихъ христіанъ православ¬ 

ныхъ, уніатовъ и рим.-католиковъ за содѣйствіе и сочувствіе евреямъ въ присвое¬ 

ніи ими церковнаго добра. (Жалоба предъявлена въ Белзекомъ гродекомъ судѣ 
27 марта, позовъ выданъ въ Люблинѣ 28 и записанъ въ Хомлскія акт. книги 31 

тогоже мѣсяца 16*55 г.) Сеймикъ Холмскій 3 февраля 1666 и 23 августа 1669 г. 

поручалъ своимъ сеймовымъ посламъ заботиться о томъ, чтобы дѣло Доминиканок 

съ Холмскими евреями было безотлагательно разрѣшено сеймовымъ судомъ.—Ве¬ 

роятно евангелики не переставали безпокоить Бонецкаго патера во владѣніи цер¬ 

ковью, вслѣдствіе чего плебанъ Альбертъ Посвятовскій далъ записать въ книгн 
актъ 1636 г. о передачѣ плебанамъ рим. церкви въ Бончѣ или Пустотевѣ въ та¬ 

комъ видѣ и со всѣмъ имуществомъ, какимъ владѣли въ свое время протестантскіе 
министры. I 

Въ 1658 г. Жолковскіе Доминикане введены во владѣніе имѣніями с. Угера.1 

Веремовичъ и Депультичъ по записи Ивана Блиновскаго на 20000 зол. съ правок 
выкупа*).—Интересно духовное завѣщаніе Александра Мокосѣя Баковецкаго, пае 
мянника бывшаго уніатскаго Владимірскаго епископа Іосифа, отмѣченное 22 фев¬ 

раля 1664 г., которое Ольховецкій плебанъ Казиміръ Блиновскій предъявилъ суду I 
23 сентября тогоже года для записи. Потомокъ русско-православнаго рода Мок»- 

сѣевъ и наслѣдникъ имѣній своего уніатскаго дяди—епископа, сознаетъ, что они 
рожденъ и воспитанъ въ римско-католической вѣрѣ и желаетъ, чтобы его "гяезяк 
сіаіо было похоронено въ часовнѣ св. Антонія въ рим. церкви Люблинскихъ Бер-І 
нардиновъ. Тѣмъ же Люблинскимъ Бернардинамъ, также Доминиканамъ, онъ зав! 

щалъ по 600 зол., Францпсканамъ, Августіанамъ, Кармелитамъ босымъ, Бонв-І 
фратрамъ и Реформатамъ по 100 зол., женскому монастырю шъ Луцкѣ 300 ЗОИ 

*) По акту 1680 года (см. еп. Суша), Депультичн находились тогда ужо въ рукйЧ 
Блиновскихъ. 
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уніатскимъ монахамъ на Холмскую Богородичную икону 300 зол, на Жировицкую 

икону 500 зол, Красноставокимъ Авгуетіанамъ на поминовеніе души скончавша¬ 

гося въ Ордѣ родственника своего Захаріи Баковецкаго-600 зл., Ольховецкой рим.- 

кат. церкви 1000 зол.; кромѣ того, 1000 зол. на поминовеніе души дяди и Г»ла- 

годѣтеля своего епископа Владимірскаго Іосифа Мокосѣя Ваковецкаго. Эти 2000 

зл. обезпечены завѣщателемъ на имѣніяхъ Пневнѣ, Ловчѣ, Рудкѣ и Кробоношѣ 

съ правомъ выкупа и обязательствомъ наслѣдниковъ ежегодно уплачивать проценты 

(8/,) Ольховецкому плебану, который долженъ будетъ за то служить обѣдни 

(мши) по пятницамъ попеременно за душу его и епископа Іосифа. Изъ имѣній, 

унаслі.дованныхь отъ епископа Іосифа, Пневно и Кробоноша завѣщаны Викторину, 

Ловча и Рудка—Самуилу Баковецкимъ *). 

Въ 1667 г. епископъ Леженскій перешелъ въ Луцкъ. 

7) Епископъ Іоаннъ Рожицкій 1667 — 1669. 

12 іюля 1667 г. король Іоаннъ Казиміръ просилъ папу подтвердить наречен¬ 

наго имъ епископомъ Холмскимъ препозита Гпезненской каѳедральной церкви 

Іоанна Рожицкаго **). 16 марта 1669 года епископъ Рожицкій скрѣпилъ въ судѣ 

какую-то сдѣлку, заключенную тогоже числа въ Краснѣ съ супругами Маркіаномъ 

и Евою Боржсндкими йодъ залогомъ 2430 зол.; 4 апрѣля записана грамота, дан¬ 

ная епископомъ 12 марта въ Могилѣ, коей одобряется переводъ завѣщанной Холм, 

капитулу докторомъ медицины Мартиномъ Броціаномъ или Бродскимъ суммы 16000 

зол. изъ имѣній Потоцкихъ. 1 августа тогоже года епископъ Іоаннъ Рожицкій 

значится уже покойникомъ; тогда временно управлявшій епархіей капитулъ былъ 

присужденъ каптуровымъ судомъ къ баниціи наравнѣ съ Павловскимъ городскимъ 

магистратомъ за неуплату налоговъ на содержаніе войска. Къ подобному взыска¬ 

нію были 31 августа приговорены суффраганъ Свирскій, уніатскій епископъ Суша, 

уніатскіе монахи, протопопъ Лазовскій и др. Изъ позва каптуровыхъ судей отъ 

26 августа видимъ, что одинъ Свирскій и Люблинскіе Бонифратры владѣли въ 

Красноставѣ 27 домами и многими ланами ***). Суша и др. уніаты были позваны въ 

сУД'ьза то, что не заставили своихъ крестьянъ („подданныхъ") платить налоги****). 

*) а. к. 20163, Л. 438; 20162, 136; 20168, 86, 107; 20163, 160; 20162, 713. 

**) ТЬеіпег Ш, 565. 
***) Во владѣніе рим. духовенства перешло столько городской земли, домовъ и др. 

имущества, что мѣщане Красностава рѣшительно не могли уплачивать наложенныхъ на 
городъ податей и по этому Холмскій сеймикъ требовалъ отъ сойма такойже, какъ въ 
Люблинѣ, ревизіи въ Красно&тавѣ. 

•***) №№ а. КН. 20172, Л. 852, 470—6, 20173, 89; 20306, 286, 292-8, 446. 
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8) Епископъ Христофоръ Жегоцкіп 1671 1673. 

Епископъ холмскій Хр. Же год кій скрѣпляетъ 16 апрѣля 1671 г. какую-то 

сдѣлку съ Николаемъ Емеловскимъ подъ залогъ 1,000 зл., также съ Андреемъ 

Криницкимъ, какъ оказалось позже, на счетъ аренды им. Савина. 

Посланіемъ, изданнымъ въ Павловѣ 17 іюля 16/1 г., епископъ Жегоцкій, по 

жалобѣ Холмскихъ мѣщанъ, предписываетъ духовенству уплату налоговъ съ пріо¬ 

брѣтенныхъ имъ участковъ, за исключеніемъ первоначальныхъ фундацій. 1 іюля 

1672 г. предъявленъ позывъ къ люблинскому трибуналу отъ 2 іюля того же года 

по жалобѣ епископа и евреевъ Лейбовичей, его факторовъ, на арендатора Оавнв- 

скаго имѣнія Андрея Криницкаго и его (20) сообщниковъ за нападеніе на го¬ 

сподскій домъ, захватъ хранящихся тамъ въ сундукахъ и шкафахъ вещей и денегъ, 

принадлежащихъ епископу и евреямъ, затѣмъ изгнаніе послѣднихъ изъ дома въ 

Савинѣ, гдѣ они жили 20 лѣтъ, нанесеніе имъ побоевъ и ранъ, захватъ налич¬ 

ныхъ 125 зл., скота и проч. 

13 января 1674 года является уже управляющимъ епархіей вебе ерізсораіі 

ѵасапіе администраторъ I. К. Вожучинскій, съ разрѣшенія котораго Красностав- 

скій викарій Матвѣй Длугошъ позвалъ въ судъ завѣдывающаго дѣлами староста 

Александра Кобыл янскаго за разореніе имѣнія Вильчковскаго и нанесеніе патеру 

побоевъ. 15 того же мѣсяца Жолковскіе Доминионе позвали въ каптуровыі 

судъ Ѳому Джевецкаго, державцу Угера, Депультичъ и Веремовичъ за недостав¬ 

леніе монастырю 100 корцовъ пшеницы на счетъ условленнаго чинша *). 

9) Епископъ Станиславъ изъ Любранча Домбскій 1674—1676. 

Станиславъ Домбскій упоминается въ нашихъ актахъ въ первый разъ епи¬ 

скопомъ Холмскимъ 22 февраля 1674 г. Тогда арендаторы епископскихъ имѣніі 

Янишевская и Крыницкій росписались въ удовлетвореніи имъ какъ бывшимъ, так 

и настоящимъ епископами и капитуломъ,—26 іюня 1676 г. Домбскій является у® 

нареченнымъ епископомъ Луцкимъ и администраторомъ вакантной каѳедры Влад** 

славовской; но несмотря на то, онъ пребывалъ въ епархіи Холмской и управлял 

ея дѣлами до начала 16/7 г. Тогда онъ жаловался на войско Потоцкаго завзло- 

*) №№ а. к. 20174, 249; 20176, 75-6; 20178, 12, 16. 19. 
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маніе дверей и ограбленіе Красноставской рим.-кат. каѳедральной церкви. Вслѣд¬ 

ствіе этого, воевода издалъ универсалъ войску. 7 іюля 1676 г. подана отъ имени 

епнскопа жалоба на Красноставскаго подстаростія и сборщика податей Ѳому Хосц- 

каго по поводу вторично требуемой съ него и епархіальнаго духовенства уплаты 

контрибуціи, такъ называемаго зііЬзісІіиш сЬагіІаііѵиш, за 1674 и послѣдующіе годы. 

Къ жалобѣ приложенъ счетъ уплаченной контрибуціи. 

Король Собѣскій подтвердилъ на коронаціонномъ сеймѣ 25 марта 1670 года 

права отъ 28 ноября 1035 года, данныя подданнымъ Холмскаго плебана на пред¬ 

мѣстья „Плебанія“ на вольную торговлю на городской площади, продажу водки, 

пива и проч. *). 

Въ концѣ этого года сдѣлана суффраганомъ Свирскимъ значительная загись 
въ пользу монаховъ Піаровъ (см.). 

10) Епископъ Станиславъ Свтцицкгй 1676 — 1696. 

Въ Люблинѣ 23 мая 1670 г. кор. гетманъ Димитрій, князь Вишневецкій издалъ 

универсалъ, коимъ охраняются имѣнія нареченнаго епископа Холмскаго, суффра- 

гана Жмудскаго, архидіакона Варшавскаго и предсѣдателя Люблинскаго корон¬ 

наго трибунала Станислава Свинцицкаго отъ военныхъ тяжестей. Вѣроятно по¬ 

слѣдняя должность не позволяла Свинцицкому ранѣе начала 1677 г. заниматься 

дѣлами своей епархіи. 

Предки епископа „Свянчицкіе“, упоминаемые въ Холмскихъ актахъ съ на¬ 

чала XV в., довольно рано сдѣлались римскими католиками. По словамъ истори¬ 

ковъ, Станиславъ болѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ въ Холмѣ усердствовалъ 

въ пользу Рима, чѣмъ возбудилъ противъ себя ненависть жителей. Біографъ его 

въ Энциклопедіи церк. говоритъ о вызовѣ имъ въ Красноставъ іезуитовъ, од¬ 

ного изъ которыхъ назначилъ при каѳедрѣ исповѣдникомъ, другого—проповѣдни¬ 

комъ; посѣщая епархію, произносилъ рѣчи къ народу; на синодѣ 15 сентября 

1694 г. возобновилъ древнія права церквей. Въ Холмскихъ актахъ до 1691 г. 

не встрѣчаемся съ жалобами на него лично по религіознымъ вопросамъ. За то 

нравственная отвѣтственность падаетъ на него за тѣ неслыханныя безчинства, 

которыя въ его епископствованіе безнаказанно совершали въ Холмѣ піарскіе ученики 

противъ уніатовъ. Правда, „студенты" и до Свинцицкаго буйствовали, но прѳд- 

*) ІМЛ? а. КН. 20176, Л. 600; 20180, 195, 246 641. 
XXIII 



СЬХХѴІІІ 

шественниковъ его извиняетъ то обстоятельство, что они весьма не долго пребы¬ 

вали въ Холмс кой епархіи и не могли принять нужныя мѣры противъ своихъ 

монаховъ и управляемой ими школы. Буйства прекратились лишь тогда, когда 

стали жаловаться на учениковъ также чиновники староста за тяжкія обиды. 

Замѣчательны многочисленныя процессы Свинцицкаго и его капитула съ Холм- 

скимъ старостой и др. шляхтичами по дѣламъ о бѣглыхъ крестьянахъ. Такъ 3 

января 1678 г- Холмскій староста Ржевускій позвалъ въ судъ епископа и капи¬ 

тулъ, какъ владѣльцевъ им. Савина и Козягоры, и Адама Сѣкиржинскаго, какъ 

арендатора, къ выслушанію декрета объ изгнаніи по поводу невыдачи бѣглыхъ 

крестьянъ изъ Пневна, недопущенія ввода истца въ имѣніе и неуплаты 1800 гри¬ 

венъ пени. 14 марта выданъ епископу и капитулу баниціонный позовъ по жалоб! 

Станислава Ставскаго, вотчинника Подгородны, за невыдачу бѣглыхъ крестьянъ 

изъБусовна, задержанныхъ въ Савинѣ. По поводу задержанія бѣглаго крестьянина 

изъ Удрича велъ процессъ съ епископомъ и капитуломъ, какъ владѣльцами Скер- 

бешова, двор. Удрицкій; позовъ записанъ въ книги 4 іюля тогоже года. 22 ян¬ 

варя 1680 г. Барановскій, владѣлецъ Плаваничъ, позываетъ епископа за задержа¬ 

ніе бѣглыхъ крестьянъ въ епископскомъ имѣніи Волявцахъ, епископъ же—Бара¬ 

новскаго за бѣглыхъ крестьянъ изъ Поболовичъ. По актамъ 12 марта и 6 іюня 

тогоже года Ольшевскіе изъ Городища вели процессъ съ епископомъ и капиту¬ 

ломъ, а также съ арендаторомъ Савина Висневскимъ по такому же дѣлу. 21 іюля 

1681 г. Брацлавскій воевода Замойскій жаловался на епископа Свинцицкаго, ка¬ 

питулъ и арендатора Скербешова, краковскаго подвоеводія Стефана Важинскаго. 

за невыдачу 5-ти бѣглыхъ крестьянъ его изъ Гощки съ требованіемъ уплаты 

1000 гривенъ—и т. д.—Кромѣ др. процессовъ о владѣніи и десятинѣ, дворянинъ 

Бѣльскій спорилъ съ епископомъ о границахъ между своимъ имѣніемъ Кробоно- 

шею и епископскимъ Саваномъ*). 

Суффраганы рим.-кат. еписноповъ Холискихъ 

1) Авраамъ Сладковскій 1621—1643. 

Въ первый разъ суффраганъ рим.-кат. епископа Холмскаго упоминается въ 

Холмскихъ актахъ въ 1625 г.**). Имъ былъ Авраамъ Сладковскій, СЫНЪ дворян!» 

*) а. к. 20180, л. 192; 20182, 18, 246, 490; 20185, 76, 87, 150, 503; 20187, 420; 
20182, 703. 

**) По словамъ польско-лат. историковъ, Сладковскій былъ назначенъ суффраганом* 

епископа Дубенскаго въ 1621 г. 
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Лаврѳит'я и Ядвиги, урожденной Замойской, епископъ Цитринскій іп рягІІЪпв іп- 

бдеііиш (въ предѣлахъ невѣрныхъ), генеральный оффиціалъ, каноникъ Холмскій и 

приходскій настоятель сначала въ Савинѣ (въ 1625 и пос.), затѣмъ въ Грубе- 

шовѣ, Гороховѣ, Белзѣ и Холмѣ (1633-1643). Многіе листы Холмскихъ актовыхъ 

кипъ наполнены процессами Сладковскаго. Такъ, напр., 6 мая 1625 г. суффра- 

гана Авраама и его брата, ротмистра Андрея, позвалъ въ судъ двор. Станиславъ 

Викторовичъ Верещинскій по денежнымъ и наслѣдственнымъ дѣламъ. 18 апрѣля 

1628 г. записана жалоба Авраама на подкоморія 1. Скашевскаго за оскорбленіе 

чести. 6 сентяоря 1635 г. жалуются на Авраама его прихожане, городская управа 

и прочіе мѣщане въ Грубешовѣ за самовольное отнятіе у нихъ подтвержден¬ 

ныхъ королями правъ и вольностей, городскихъ домовъ, корчемъ, заборовъ, баштъ, 

земель и проч., также за постройку имъ внутри и внѣ города своихъ корчемъ, въ 

которыхъ въ свою пользу заводитъ продажу водки и др. напитковъ. 7 мая 1636 г. 

Авраамъ жалуется на кор. маршала Луку Опалинскаго, на Лещинскихъ и Грубе- 

шовскій магистратъ за то, что оскорбившіе его и слугъ его дѣйствіемъ и при¬ 

сужденные къ заключенію православные крестьяне изъ Чернятина и Грубегаов- 

скіе мѣщане бѣжали изъ тюрьмы; 8 же августа обвиняются имъ королевскіе ком- 

миссары, которые назначены были судить Грубешовскихъ мѣщанъ, но, ничего не 

сдѣлавъ, разъѣхались по домамъ. 2 іюня 1638 г. суффраганъ, его капелянъ Матвѣй 

Козицкій, родственникъ Росинскій и кучеръ Станиславъ зовутъ въ судъ всю город¬ 

скую управу въ Грубешовѣ за содѣйствіе Грубешовскимъ православнымъ мѣща¬ 

намъ и Чернятинскимъ крестьянамъ въ нанесеніи имъ побоевъ и др. обидъ*). 

23 іюля 1639 г. мѣщане Грубешовскіе жалуются на Авраама за захватъ город¬ 

ской земли, разореніе домовъ и проч. 8 іюля 1641 г. Опалияскій, жена его Софія 

Даниловичевна и Грубешовскіе мѣщане зовутъ въ судъ Авраама за захваты и 

притѣсненія. Съ другой стороны Сладковскій позвалъ къ суду мѣщанъ Грубе¬ 

шовскихъ. 14 января 1642 г. Авраамъ Сладковскій (епископъ-суффраганъ, админи¬ 

страторъ вакантнаго Холмскаю епископства, онъ же приходскій настоятель или 

препозитъ Холмской, Белзской и Грубешовской церквей) позвалъ супруговъ Опа¬ 

ринскихъ за неуплату 500 гривенъ пени по поводу процесса о банѣ, находящейся 

вблизи Краеноставскаго замка внѣ городскихъ стѣнъ. Наконецъ, изъ возобновлен¬ 

наго 8 февраля 1644 г. процесса Грубешовскихъ мѣщанъ противъ декана Холм- 

скаго и плебана І'рубешовскаго Христофора Банковскаго узнаемъ, что Сладковскій 

д 
*) См. „Еп. М/Терлецкій*. 
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уже не жилъ*). По свѣдѣнію, сообщенному Я. Сушей своему патрону **), Авраамъ 

Сладковскій скончался осенью 164В г., на второй день по принесенной имъ въ 

Люблинѣ (ложной) присягѣ по дѣлу о десятинѣ (въ пятницу—говоритъ Суша— 

Сладковскій присягалъ, а въ субботу умеръ). Преемникъ Сладковскаго въ Грубе- 

шовѣ, какъ видно изъ дальнѣйшихъ актовъ, продолжалъ процессы съ мѣщанами и 

др. о десятинѣ, мешномъ, пропинаціи и пр. 

Изъ выше приведенныхъ нами данныхъ видно, что первый суффраганъ Авра¬ 

амъ Сладковскій не могъ считаться геніемъ Холмской Руси. 

2) Николай изъ Романова Свирскій 1646—1680. 

Въ Холмскихъ актахъ суффраганъ Холмскій, епископъ Цитринскій і. р. іпГ. и 

приходскій настоятель въ Павловѣ Николай Свирскій упоминается въ первый разъ 

въ жалобѣ священника Тулашевича изъ Хоенецъ, поданной 18 октября 1645 г. на 

кучера суффрагана, ранившаго его ножемъ въ домѣ Павловскаго священника Со¬ 

фронія. Въ 1647 г. онъ значится суффраганомъ-епископомъ, каноникомъ, викаріемъ 

по духовнымъ дѣламъ, генеральнымъ оффиціаломъ Холмскимъ, приходскимъ на¬ 

стоятелемъ Любомльскимъ и королевскимъ секретаремъ. По кончинѣ епископа 

Іоанна Рожицкаго въ 1669 г. онъ временно управлялъ епархіею. Въ противопо¬ 

ложность своему предшественнику, Свирскій лишь по необходимости являлся въ 

судахъ по дѣламъ лично-экономическимъ. Такъ 14августа 1676 г. поданъ имъ позовъ 

Красноставскимъ мѣщанамъ, причинившимъ ему убытки въ городскомъ участкѣ, 

пріобрѣтенномъ покупкою и бывшимъ въ мирномъ пользованіи его, какъ сказано 
въпозвѣ, въ теченіи 48 лѣтъ. 

За то дѣятельность его была обращена на умноженіе на Руси римск.-катол. 

церквей и монастырей со школами. Владѣя большими матеріальными средствами, 

суффраганъ Свирскій, между прочимъ, основалъ въ Холмѣ, въ 1669 г., монастырь 

піаровъ со школами, записавъ имъ земельные участки и значительныя денежныя 

суммы (1669—1676). Кромѣ того, онъ поощрялъ шляхту къ записямъ на римско- 

кат. церкви и др. заведенія. (См. „Рим. монашество-1). 

*> а- кн- 20135- Л- 507; 20136 (7), л. 134; 20139, л. 1108; 20141, л. 148- 136; 
173; №№ а. кн. 20145, л. 219, 905—7; 20147, л. 24; 20149, л. 175. 

**) См- ^шіненіе ун. кан. Холм. Іоанна Поцѣя: „О (Ігіезі^сіпасЬ козсіеІпусЬ па Кизі* 
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Актъ отъ 3 іюля 1680 г. упоминаетъ о кончинѣ суффрагана Николая Свир- 

скаго, имущественными наслѣдниками котораго, по духовному завѣщанію, являются 

Францъ Свирскій, сынъ дворянина Николая, и Андрей, сынъ Казн міра и Екате¬ 

рины Свирскихъ *). 

3) Іоаннъ Константинъ Вожучинскгй съ 1681 г. 

Ранѣе назначенія суффраганомъ Холмскаго епископа съ титуломъ Библинскаго 

епископа і. р. іпГ. Вожучинскій былъ каѳедральнымъ Холмскимъ деканомъ, гене¬ 

ральнымъ оффиціаломъ и препозитомъ приходскихъ церквей въ Холмѣ, Белзѣ н 

Лопеникахъ. Въ отсутствіе епископа (въ 1673 и 1676 г.) онъ завѣдывалъ дѣлами 

епархіи. 

Какъ на епископа Свинцицкаго, такъ и на его суффрагана Вожучинскаго при¬ 

носились въ судъ тѣми же лицами жалобы по поводу задержанія и невыдачи бѣг¬ 

лыхъ крестьянъ съ ихъ семействами и имуществомъ. Одна такая жалоба подана 

была въ судъ 27 августа 1681 г. старостой Ржевускимъ на суффрагана Вожучин¬ 

скаго, владѣльца участка земли и двора въ Красноставѣ, за невыдачу задержан¬ 

наго имъ бѣглаго крестьянина Левка Бородчука изъ Сѣдлища **). 

Больше дѣлъ о Холмскихъ епископахъ и ихъ суффраганахъ встрѣтить можно 

въ Красноставскихъ актовыхъ книгахъ. Самыя однако интересныя данныя о 

Сладковскомъ и др. потеряны для насъ, такъ какъ Красноставскіе гродскіе акты 

до 1648 г. уничтожены. 

Имѣнія Холмской рим.-кат. епископіи. 

По спискамъ податныхъ сборщиковъ отъ 1629 и 1650 гг. Холмской рим.-к. 

епископіи принадлежали имѣнія: Скербешовъ м., Чешинъ, Кумовъ, Галичаны, Во- 

лявцы, Воля Гаевницкая, Высокое, Поболовичи, Савинъ м., Козягоря, Лыщъ, 

Павловъ м., Сѣдлище и Парипсы. Въ такихъ же спискахъ 1662 и 1674 гг. на¬ 

ходимъ с. Древники, зато пропущены Воля Гаевницкая и Высокое, перешедшія 

въ другія руки; въ послѣднемъ спискѣ нѣтъ также Лыща ***). 

Дополняя сообщенныя нами въ изданіи 1892 г. свѣдѣнія новыми данными, 

открытыми въ актахъ о владѣніяхъ Холмской лат. епископіи, мы должны прежде 

*) а. к. 20149, 706; 20152, 455; 20306, 286; 20180, 387; 20185, 602. 

**) №№ а. К. 20178, 12/ 20187, 564. 
***) а. КН. 20136(7), Л. 595; 20154, 1; 20165, I, 79. 
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всего указать на подложность хранящейся въ Холменомъ музеѣ будтобы королев¬ 

ской грамоты отъ 1508 г., гдѣ, между прочимъ, говорится о пожалованіи Хал*, 

скимъ лат. епископамъ имѣній Стрыжовца, Чешина и части Плаваничъ, которыя, 

какъ извѣстно, только въ 1588 г. были отняты у русскихъ владыкъ. Подложность 

документа не была замѣчена авторами историческихъ статей (Ал. Будиловичет 

и др.), которые воспользовались имъ какъ достовѣрнымъ источникомъ. 

По двумъ польскимъ энциклопедіямъ—церковной и всеобщей, — король Вла¬ 

диславъ Ягелло далъ 19 августа 1417 г. лат. Холмскимъ епископамъ жалованную 

грамоту на имѣнія Кумовъ, Поболовичи, Добрыневъ, Плитники (Загайчицы) и Туръ 

эъ принадлежностями; онъ же въ 1419 г. прибавилъ Сѣдлище и Лыщъ или Пав¬ 

ловъ, сынъ его Казиміръ въ 1456 г.—Савинъ и послѣ Скербешовъ; король Але¬ 

ксандръ (?) по просьбѣ епископа Костелецкаго подарилъ ему въ 1510 году часть 

имѣнія Бѣлой, наконецъ король Сигизмундъ—Чешинъ, Стрыжовецъ и часть Пла¬ 

ваничъ *). 

Не подлежитъ сомнѣнію, что имѣнія Кумовъ, Поболовичи и Добрыневъ уае 

въ 1417, а Лыщъ въ 1419 г. принадлежали Холмскимъ лат. епископамъ. Вь 

нашихъ актахъ упоминаются еп. имѣнія: Кумовъ— въ 1434 и 1441 гг., Поболовичи- 

въ 1451 г., Добрыневъ — въ 1493 г., Лыщъ — въ 1472, Павловъ — въ 1487 г.; о 

Плитникахъ или Загайчицахъ и Турѣ ничего не находимъ, зато подъ 1429 г. упо¬ 

минается еп. имѣніе Волпвцы. Савинъ считается сначала плебанскимъ, затѣвь 

около 1456 г. епископскимъ имѣніемъ; Скербешовъ—какъ ниже покажемъ—принад¬ 

лежалъ уже въ 1428 г. Холмскому епископу. Зато Сѣдлище было до второй по¬ 

ловины XVI в., въ рукахъ шляхты, которая вела процессы (о границахъ) еь 

епископами, владѣльцами смежныхъ имѣній. О предоставленіи королемъ „по про¬ 

мѣру предковъ" Чешина и др. имѣній православной каѳедры лат. епископамъ ві 

1533 г.—извѣстно. Остальныя имѣнія, упомянутыя въ спискахъ 1629 и др. годовъ, был 

пріобрѣтены въ XVI в., им. Древнти—во второй половинѣ XVII в. Епископы об¬ 

мѣнивались имѣніями (особенно отнятыми у православныхъ владыкъ) со шляхтою, I 

нѣкоторыхъ епископовъ были свои частныя имѣнія, наприм., Брыковецъ— имѣніе 

еп. Іоанна (1433 г.), Гощки Холевины—еп. Матвѣя (1494 г.) **). 

Лонгиновъ въ соч. „Червенскіе города" (стр. 243), опираясь на привилегіі 

короля Альбрехта 1494 г., утверждаетъ, что Холмская лат. епископія къ концу X' 

*) Епсукі. койс. 242—3; Епсукі. роѵзг., Т. 23, р. 34. 

**) №ак. кн. 19827, л. 17, 30, 337. 344. 
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в., кромѣ дру гидъ имѣній располагала еще Скербтовомъ. Этотъ фактъ былъ подтверж¬ 

денъ нами на основаніи Холмскихъ актовъ 1473 и 1437 гг. Въ настоящее время 

«Ы удостовѣрились, ч го Скербешовъ принадлежалъ Холмскимъ епископамъ уже въ 

началѣ тогоже вѣка и что бывшимъ тогда епископомъ Іоанномъ былъ назначенъ 

тамъ лат. священникъ, который въ 1428 г. былъ избитъ и раненъ вмѣстѣ съ слу¬ 

гой епископа людьми дворянина Гороха. По Красноставскому акту 1430 г., 

Красненскій священникъ („попъ") Вацъ, ведя процессъ съ Ѳомой Квачолой Смо- 

лвговскимъ за нанесеніе ему побоевъ, заявилъ судьямъ, что король (Ягайло), пожало* 

вавъ лат. епископамъ село Скербешовъ, „не отдалъ имъ поповъ во владѣніе". Въ 

Хо.тмской записи 8 мая 1433 г. упоминается епископскій экономъ или прокура¬ 

торъ въ Скербешовѣ. Изъ помѣщенной въ Холмской книгѣ подъ 1609 г. грамоты 

еп. Іоанна отъ 1436 г. узнаемъ объ учрежденіи имъ въ имѣніи лат. церкви (іп 

Ьопіз ессіезіае позігае сказано въ грамотѣ) Скербешовѣ рим -кат. прихода, со¬ 

стоящаго изъ м Скербешова и 15 селъ, въ пользу которыхъ назначаетъ разныя 

угодья, также взиманіе десятины въ мѣстахъ, приписанныхъ къ Скербешовской 

лат. церкви, построенной и освященной епископомъ въ честь Бога, Успенія Бо¬ 

городицы, св. Доминика (епископъ изъ ордена доминиканцевъ) и всѣхъ Святыхъ. 

Между прочимъ, въ составъ прихода вошли села Воля, Гаевники, Чешинъ, Жу¬ 

ковъ и Древники *). 

Ранѣе еще, въ 1434 г., тѣмъ же епископомъ былъ основанъ лат. приходъ въ 

еп. имѣніи Кумот, съ присоединеніемъ къ нему 27 мѣстностей, изъ которыхъ 

Чоболовти, Волявцы считались уже тогда собственностью епископа, Высокое же 
п Галичани впослѣдствіи. По Холмскому акту 1429 г., епископъ Іоаннъ имѣлъ 

Дѣло въ судѣ съ вдовой нѣкоего Пашка, дѣти которой причинили епископу убытки 

на его полѣ въ Волявцахъ. Холмскій епископъ, какъ владѣлецъ Поболовичъ, велъ 

въ 1451 г. пограничный споръ съ сосѣдями **). 

Въ 1465—1469 гг. епископъ Павелъ и лат. его капитулъ, какъ владѣльцы 

Скербешова, имѣли пограничное дѣло съ дворянкой Екатериной изъ Гаевникъ. 

Владѣльцы Гаевникъ и Гаевпнцпой Воли, нуждаясь въ деньгахъ, часто заклады¬ 

вали свои участки; въ 1492 г. лат. епископъ Матвѣй за данныя въ ссуду 70 гри¬ 

венъ Александрѣ Юрьевой и ея дочери Екатеринѣ Гаевницкимъ былъ введенъ 

и владѣніе ихъ имѣніями, по акту же 1499 г. дворяне Шпитки продали этому 

' *) Л5№ а. кн. 20009, л. 5; 19826, л. 858, 22; ^ 15. 

**) № 272; №№ а. кп. 20009, л. 15; А. подком. I, 13. 
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епископу берега Гаевникъ и Гаевницкой Воли, окружавшіе Скѳрбешовскій пруДг. 

Впослѣдствіи Гаовницкая Воля сдѣлалась епископскимъ достояніемъ, которое 

около 1660 г. перешло въ другія руки, быть можетъ, въ обмѣнъ за смежное имѣ¬ 

ніе Древннки, появившееся въ первый разъ между епископскими имѣніями въ по¬ 

датномъ спискѣ 1662 г. вмѣсто Гаевницкой Воли. Древники принадлежали въ 

1467 г. князьямъ Янушу и Александру Красничинскимъ, въ 1491 г.—братьямъ Ре- 

шовскимъ, которые имѣли процессъ съ епископомъ Матвѣемъ за наѣздъ на Скер- 

бешовскую мельницу и уводъ мельника. Епискому предписано судомъ молчаніе, 

значитъ, онъ проигралъ процессъ *). 

Холмскіе плебаны и каноники: Виславъ съ 1428-1440 и Петръ съ 1445— 

1449 гг. вели, какъ вотчинники м. Савина, постоянные споры съ Угровецкими по 

землевладѣнію. Виславъ, кромѣ того, имѣлъ въ 1438 г. судебное дѣло съ Савон¬ 

скимъ „поиомъ" Львомъ, въ 1437 г.—съ такимъ же попомъ Михалкой о владѣ¬ 

ніи прудомъ въ Савинѣ. Несмотря на предъявленную суду грамоту короля, Мв- 

халко проигралъ процессъ. Плебанъ Альбертъ съ 1451 г. продолжалъ дѣло съ 

Угровецкими, а около 1456 г. Савинъ считался уже епископскимъ имѣніемъ **). 

Въ Красноставской актовой книгѣ подъ 1465 г. записанъ актъ отъ 1417 г., на¬ 

чинающійся словами: N03 СЬпгеіѵа, Ьаегез сіе Ьузхсг еЬ саріЬапеііз Сііеішепзіз по- 

іит іасішиз и проч. Вотчинникомъ Лыща въ 1417 г. былъ староста Холмсѣ 

Хорева, вскорѣ однако, уже въ 1419 г. (по энциклопедіямъ) имѣніе Лыщъ аі 

Павловъ было присоединено королемъ Ягеллой къ епископскимъ владѣніямъ. Хо¬ 

рева дѣйствительно скончался тогда, такъ какъ преемникомъ его около 1420 г. яв¬ 

ляется староста Матвѣй изъ Суходоля; но въ такомъ случаѣ Хорева или не был 

вотчинникомъ Лыща, а временнымъ его владѣльцемъ, или онъ умеръ, не остлвпві 

потомства, и имѣніе какъ гез пиШиз было подарено королемъ лат. церкви. Изъ 

Холмскихъ актовъ 1472 г. узнаемъ о бывшемъ тогда пограничномъ спорѣ епи¬ 

скопа Павла и его капитула, какъ владѣльцевъ Лыща, съ Ивашкомъ Хоенскигь. 

владѣльцемъ Хойна, и Бесскими Окутковичами, владѣльцами Веска. Наслѣдствен¬ 

ными войтами Лыща (или Леща) были Стиборы или Оциборы (1469-1532)***)- 

Въ одно время (1419 г.) съ Лыщемъ упоминается и Павловъ, который од¬ 

ними отождествляется съ Лыщемъ, другими считается отдѣльною мѣстностію- 

*) а. К. 20012, Л. 392, 587; 19827, Л. 318, 534, 306. 

**) № а. кп. 20009, Л. 37—8, 51—2, 90; А. подком. I, 4, 9. 

***) а. КН. 19826, л. 344; А. подк. I, 42. 
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Между тѣмъ въ нашихъ актахъ говорится съ начала лишь объ одномъ Лшцѣ, а 

только въ первый разъ въ 1487 г. упоминается о Лыщѣ селѣ и Павловѣ мѣстечкѣ, 

принадлежащихъ епископу Матвѣю и его каѳедрѣ. Онъ и его преемникъ Нико¬ 

лай Костелецкій (въ 1508 г.) вели процессы съ сосѣдями по дѣлу о границахъ 

между Лыіцемь и Павловомъ съ одной стороны, а Сѣдлищами , Яновичами и Це¬ 

линой Могильницей съ другой. 

По всей вѣроятности, м. Павловъ основано вблизи Лыща епископомъ Па¬ 

вломъ изъ Грабовы между 1472 и 1479 гг. и имъ названо по своему имени. 

Епископы часто проживали въ Скербешовѣ, Павловѣ и Кумовѣ. 

Римско-Ьатол. .монашество со школами еъ Холмѣ. 

Вѣкъ XVII особенно обиленъ для Руси римско-катол. монашествомъ. Мо- 

вахи разныхъ орденовъ устраивались по городамъ и мѣстечкамъ, находя ктито¬ 

ровъ и благодѣтелей для своихъ монастырей, церквей, школъ и богадѣленъ. Не 

былъ оставленъ безъ вниманія и г. Холмъ. Недавно насажденная въ немъ „унія" 

со спеціальными монастырями и школами обоего пола оказались недостаточною 

гарантіею для искорененія „схизмы". У іезуитизма не хватало терпѣнія ждать, 

пока унія сама со временемъ не разложится въ латинизмъ и полонизмъ. Столь 

медленному процессу не могли сочувствовать тѣ, которымъ удалось уже до нѣ¬ 

которой степени ослабит г, русское православіе, т- е. сдѣлать первый тагъ въ этомъ 

направленіи. 

Римско-польскіе дѣятели опасались, что посредствомъ хорошо устроенной при 

уніатскомъ монастырѣ школы, особенно при такихъ, какъ Терлецкій и Суша, ру¬ 

ководителяхъ. можетъ упрочиться въ цѣлости греческій обрядъ, а съ нимъ и рус¬ 

ская національность, что не могло имъ нравиться. Вскорѣ, какъ извѣстно, стали 

появляться нападки на Терлецкаго, Сушу и ихъ гимназію подъ предлогомъ рас¬ 

пущенности учениковъ. Терлецкій и Суша отстояли свое заведеніе, хорошо по¬ 

нимая. что съ паденіемъ въ то время уніатства выиграло бы православіе. 

Тогда лат. іерархи стали помышлять объ основаніи въ г. Холмѣ своего мо¬ 

настыря вмѣстѣ со школою; вопросъ касался только средствъ. У Холмскихъ епар¬ 

хіальныхъ епископовъ (которые, впрочемъ, тогда не долго пребывали въ Холм- 

ской епархіи) ихъ ее оказалось, у шляхты тоже. За то нашлись средства у на¬ 

значаемыхъ (послѣ 1620 г.) епископовъ-суффрагановъ, которые до кончины своей 

°ставались въ епархіи и занимали мѣста канониковъ, декановъ, оффиціаловъ и пле- 
XXIV 



СЬХХХѴІ 

бановъ съ громадными доходами и десятинными сборами. Второй по порядку суф- 

Фраганъ Холмскаго епископа Николай Свирскій, нажилъ больше другихъ, будучи 

съ 1645-1680 г., т. е. въ теченіе 35 лѣтъ епископомъ-суффрагаеомъ, генералъ- 

нымъ викаріемъ, оффиціаломъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, приходскимъ настоятелемъ Пав¬ 

лова, Любомля и проч., также временно управляющимъ Холмскою епархіею. На 

его долю и выпало дать прочное основаніе пребыванію въ Холмѣ монаховъ-та- 

ровъ. которые уже въ 1666 г. заботились о пріобрѣтеніи земли для себя въ го¬ 

родѣ и вслѣдствіе этого вели споры съ уніатскимъ епископомъ Сушею и Холм- 

скими мѣщанами, которые, конечно, не очень сочувствовали новымъ гостямъ. 

По Холмскимъ актамъ, Николай Свирскій 21 августа 166'.) г. записалъ Холмской 
коллегіи шаровъ 21000 зол. п., обезпеченныхъ на разныхъ имѣніяхъ, и8000;зл., ко¬ 

торые были завѣщаны двор. Михайловскими суффрагану и обезпечены на имѣніяхъ 

Повсины идр. въ Варшавской области. 14 декабря 1676 г. находимъ неменѣе зна¬ 

чительную дарственную запись суффрагана Свирскаго въ пользу Холмскихъ піа- 

ровъ, именно на участки въ имѣніи Ясликовѣ, Красноставскаго повѣта, и с. Ма¬ 

лые Кривичи подъ Холмомъ, также на сумму 11000 зол. и., обезпеченныхъ на 

имѣніи Франца Горжковскаго, с. Сѣничкѣ. Въ 1680 и 1681 гг. піары вели про¬ 

цессъ съ Цетнерами о 2000 зл. долга, уступленнаго Свирскимъ Холмской колле¬ 

гіи. (Долговая запись Свирскому была выдана покойнымъ Александромъ Цетве- 

ромъ во Львовѣ 26 марта 1645 г.). Суффраганъ Свирскій уступилъ піарамъ также 

1000 зл., обезпеченныхъ на еврейской школѣ или синагогѣ. На основаніи этого, 

піары были введены во владѣніе синагогой 29 марта 1669 года до времени ея 

выкупа. 2 сентября 1672 г. они во второй разъ занимаютъ школу до уплаты ев¬ 

реями 500 зол., на что послѣдними выдана запись, помѣщенная въ Холмскихъ 
актахъ 28 ноября *). 

Изъ сказаннаго видно, что суффраганъ Холмскаго епископа Николай Свир¬ 

скій былъ основателемъ Холмской коллегіи піаровъ и ихъ школъ. По его примѣру 

нашлись и другіе жертвователи въ пользу коллегіи. Упомянемъ только о записяхъ: 

Боржендкой на 300 зол. (1673), Блиновскаго на 600 зл. (1674), Бржезицкаго и 

патера Мадалинскаго на разныя суммы (1675) и объ,;уступочной записи Кочовскаго 

на 12000зл. (1683). Монахи уже въ 16/3 г. могли дать 19000 зл. Богуславу Марко¬ 

вичу Рею на имѣніе Реевецъ, во владѣніе которымъ были введены въ маѣ 1674 г. 

впредь до уплаты долга или ежегодныхъ процентовъ въ суммѣ 1330 зол. 

*) а. кн. 20306, 267; 20172, 401, 473, 475; 20173, 85; 20174, 323; 20137, 236; 
20180, 639. 
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Вообще монахи очень много занимались дѣлами о пріобрѣтеніи имущества. 

Въ Н)9і г. пріоръ піаровъ представилъ суду человѣческія кости, случайно най¬ 

денныя на землѣ Холмскаго мѣщанина, смежной съ землею Св.-Духовской часовни, 

и на этомъ основаніи истецъ требовалъ присужденія мѣщанской земли піарамъ. 

какъ завѣдателямъ часовни *). 

Коі да с\ іцесгвованіе Холмской піарской коллегіи вмѣстѣ со школами было 

обезпечено въ матеріальномъ отношеніи, осталась забота объ утвержденіи піарскаго 
учебнаго заведенія сеймомъ. Собравшіеся 20 августа 1669 г. на сеймикъ шляхтичи 

поручили своимъ посламъ хлопотать на коронаціонномъ сеймѣ о томъ, чтобы школа, 

основанная Николаем!, Свирскимъ и „весьма полезная для обывателей Холмской 

земли , была 5 гверждена сеймомъ. Сеймъ, засѣданія котораго происходили въ концѣ 

октября 1669 г., повидимому, не успѣлъ удовлетворить желаніе сеймика Холмскаго, 

вслѣдствіе чего послѣдній повторилъ свои инструкціи посламъ въ съѣздахъ 22 ян¬ 

варя и 29 іюля 1670 г. Сеймовое утвержденіе піарскихъ заведеній послѣдовало, 

наконецъ, 14 января 1676 г. подъ условіемъ, чтобы ненарушены были права и 

доходы Холмскаго старосты, іезуитовъ и академій Краковской и Замойской **). 

8 ноября 1678 г. сеймикъ Холмскій постановилъ освободить піаровъ отъ пла¬ 

тежа въ казну чоповаго и шеляжнаго налоговъ. 

Подъ 1682 г. записана грамота Холмскаго лат. епископа Христофора Жегоц- 

каго огь 1672 г., въ коей оо. піарамъ дается право завѣдыванія рим.-кат. при¬ 

ходскою церковт съ доходами и часовнями (госпитальная Св.-Духовская) съ тѣмъ, 

чтобы искореняли „схи.зму“ и ересь (иі охзЬіграгепі зсЬузша еі Ьаегезіш ***). 

О дѣятельности старшихъ патеровъ въ этомъ отношеніи нѣтъ данныхъ въ 

Холмскихъ актахъ, хотя нельзя сомнѣваться въ ихъ усердіи, за то о „ подвигахъ" 

(съ ихъ согласія) клерикоиъ и воспитанниковъ акты сообщаютъ больше, чѣмъ это 

было бы желательно- Изъ занисанныхъ фактовъ однако трудно заключать „о боль- 

*) а. кн. 20176, 358, 520, 536, 620, 760, 765; 20196, 42, 727. 

**) а. к. 20173, 239; 20174, 37; 20177, 604; 20180, 1034, 1119. Тогдаже получили 
сеймовую апробату другія фундаціи суффрагана Николая Свирскаго, именно монастыри 
бонифратровъ въ Люблинѣ, Красноставѣ и Замостьѣ. 

***) .V 334. Шары не строили новой своей церкви въ Холмѣ, какъ ошибочно утвер¬ 

ждаютъ историки, а завладѣли готовой уже рим.-кат. приходскою церковью и часовнями. 

Рим.-катол. приходская церковь существовала въ Холмѣ у лее въ ХѴІ в. и раньше, хотя 
нуждалась въ прихожанахъ. Ново построенъ шарами лишь монастырь съ помѣщеніемъ 
Для школы и учениковъ. , 
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шей пользѣ піарской школы для обывателей Холмской земли*. Вотъ нѣкоторые 

факты въ сокращеніи. 

8 іюля 1669 г. Холмскіе евреи представили суду списокъ убыткамъ, причи- 

неннымъ въ ночь наканунѣ этого числа Дзятковичемъ и другими (15) ученикац 

піарской школы въ еврейской каменной синагогѣ, гдѣ оказались выломанными че- 

тыре большихъ окна и стекла въ нихъ разбитыми. Въ синагогѣ оказалось много 

набросаннаго учениками камня. Кромѣ того, ученики разрушили четыре еврей¬ 

скія лавочки. Въ то же время Станиславъ Самборжецкій жаловался на тѣхъ хе 

учениковъ за многія произведенныя ими безчинства не только надъ евреями, нов 

надъ христіанами-ыѣщанами и духовенствомъ греч. обр. Отъ евреевъ вымогали 

безконечныя дани, нападали вооруженною толпою на ихъ дома и магазины, разо¬ 

ряли ихъ и производили въ городѣ неслыханныя насилія. 

12 іюня и 15 іюля того же года встрѣчаемся съ позвами по жалобѣ уніат¬ 

скаго протопопа Іоанна Лазовскаго, который обвинялъ учениковъ Станислава 

Висневскаго и Христофора Вродацкаго въ нанесеніи ему 10 іюня тяжкихъ ранъ, 

въ то время, когда онъ въ торговый день по дѣламъ своимъ находился въ домі 

хирурга еврея Якова Иршовича. Ученики сначача оскорбляли священника словам, 

потомъ стали безпощадно колотить его палками. 

Въ донесеніи полнаго 26 іюня 1673 г. объ арестованіи, по настоянію епи¬ 

скопа Суши, плебанскаго войта и піарскаго подданнаго Франца Вольскаго и др. 

мѣщанъ за побои и др. насилія, встрѣчаются также піарскіе ученики и ихъ слуги- 

20 декабря 1674 г. поступила въ судъ жалоба Холмскаго жителя изъ предмѣсты 

Владычина-Николая Вариводы, который 17тогоже мѣсяца былъ избитъ и тяжко ра¬ 

ненъ на погостѣ Св. Никольской церкви піарскимъ клерикомъ Котецкимъ и учениками: 

Руцкимъ, Яблонскимъ, Кремзою и др. Вариводу повалили на землю и били пал¬ 

ками безпощадно, отчего послѣдовала преждевременная смерть мѣщанина. Въ ма¬ 

гистратскихъ актахъ подъ 1677 г. находимъ духовное завѣщаніе тогоже Николя 

Вариводы, гдѣ говорится объ избіеніи его до смерти піаромъ (тогда клерикой) 

Котецкимъ и учениками, о прощеніи вины, записяхъ женѣ своей Маріи Моей* 

левнѣ и дочери Маріаннѣ, супругѣ священника Шпиклоской Св.-Дмитріевской цер¬ 

кви Александра Шибицкаго, наконецъ о лселаніи его быть погребеннымъ въ ка¬ 

ѳедральной церкви*). 

*) №№ 295, 298: №№ а. к. 20173, 183; 20177, 731, 756; 20178, 490; № I, связка'13» 

1619 —1683 и др. гг., стр. 318. Завѣщаніе, отмѣченное 23 апрѣля, записано въ книгу послі 
смерти Вариводы 6 мая 1677 г. 
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3 апрѣля 1677 і'. записана жалоба Василіанъ Холискаго монастыря, вмѣстѣ 

и отъ имени епископа Суши (который тогда находился въ Варшавѣ съ цѣлью 

защиты въ сеймѣ правъ уніатской церкви), на приготовляющихся къ духовному 

званію піарскихъ учениковъ Михаила Яцевича, Александра Зимборскаго, Стани¬ 

слава Зарембу, Луку Яблонскаго, Адама Рыбицкаго, Луку Сливинскаго, Николая 

Пясѳцкаго и Станислава Заѳнчковскаго—какъ главныхъ зачинщиковъ и другихъ 

своевольныхъ юношей, пользовавшихся званіемъ учениковъ піарской школы, за 

то, что они. кромѣ другихъ многочисленныхъ насилій, совершенныхъ надъ людьми 

всякаго званія и возраста въ городѣ Холмѣ, полагаясь на свою безнаказанность, 

дерзнули 1 апрѣля насильственно и толпою ворваться въ ограду Холмской каѳе¬ 

дральной церкви. Нѣкоторые изъ нихъ якобы для молитвы вошли въ церковь, кто 

съ саблею, кто съ палками, во время совершаемой обѣдни, вызвали на дворъ 

пѣвца и ученика монастырской школы, котораго избили, потомъ скрылись; иные 

же съ палками, скрытыми подъ одеждой, сгрупировавшись на площади предъ шко¬ 

лами, производили большой шумъ, чѣмъ встревожили молящихся въ церкви и пре¬ 

рвали школьное ученіе, а затѣмъ выходящихъ изъ школы профессоровъ, учителей и 

учениковъ встрѣтили непристойными словами и побоями, угрожали жизни нѣкоторыхъ 

учениковъ нападеніемъ на монастырь и насиліями въ ученическихъ помѣщеніяхъ. 

10 мая регенсъ (правитель) гродской канцеляріи Францъ Стефановичъ Ян¬ 

ковскій и виценотаріи (помощники гродскихъ писарей) Іосифъ Кучинскій и Францъ 

Бѣльскій (послѣдній оправившійся отъ побоевъ) принесли жалобу на тѣхъ же уче¬ 

никовъ и др. юношей отчасти плебейскаго, а отчасти якобы дворянскаго происхо¬ 

жденія, прибывшихъ для поступленія въ Холмскую піарскую школу послѣ исклю¬ 

ченія ихъ за буйства изъ другихъ заведеній, которые, вмѣсто того, чтобы зани¬ 

маться науками, разбойничали на большихъ дорогахъ, наѣзжали на дворы шляхты, 

ранили и убивали людей; затѣмъ тѣже лица жаловались на Августина и Павла 

Барщевскихъ, какъ соучастниковъ выше названныхъ учениковъ, за то, что они 

послѣ нападенія на Холмскій монастырь при греч. к. каѳедральной церкви, въ 

коемъ находится чудотворная икона Богородицы, оскорбили жалобщиковъ словомъ 

и Дѣйствіемъ. Когда оо. Василіане того монастыря по поводу упомянутаго напа¬ 

денія и насилія прибыли въ судъ для записи своего протеста въ гродскіе акты 

и правитель канцеляріи принялъ ихъ справедливую жалобу, то ученики піарской 

школы стали явно угрожать его жизни. Янковскій, возвращаясь 30 апрѣля изъ 

квартиры гродскаго писаря Ивана Петровскаго, находящейся въ домѣ мѣщанина 

Григорія Сидоровскаго, былъ настигнутъ за городомъ поджидающими его въ засадѣ 

вооруженными студентами, отъ руки которыхъ спасло его только Провидѣніе. 



14 мая записана жалоба на тѣхъ-же учениковъ писарями Карломъ Бржозов- 

скимъ и Іосифомъ Кучинскимъ за то, что студенты, возвращаясь пьяными еі 

попойки, напали вооруженною толпою на домъ гродокаго вознаго Прыемца, кото¬ 

раго угрожали вытащить изъ дома и убить, а затѣмъ поджечь домъ; чему воспре- 

пятсгвовала, однако, бывшая въ домѣ шляхта. Другіе буяны, выслѣдивъ жалобщи¬ 

ковъ на дорогѣ, напали на нихъ съ оружіемъ и угроз,• али убить. Когда-же истцд 

спасаясь бѣгствомъ, остановились въ домѣ мѣщанина Павла Волосовича, то піар¬ 

скій воспитанники, окруживъ домъ, угрожали сломать двери и наконецъ скрылись 

въ разныхъ мѣстахъ, поджидая выхода истцовъ изъ дома; послѣдніе, предполагал 

что буяны ушли, отправились въ свои квартиры, но въ это время ученики выско¬ 

чили изъ своихъ засадъ и съ крикомъ: бей! бросились на нихъ, стрѣляя изъ ру¬ 

жей. Къ счастью, выстрѣлы были неудачны и преслѣдуемые спаслись отъ вѣрно! 

смерти, причемъ былъ раненъ только мѣщанинъ Илья Николаевъ ваковскій, сыт 

Холмскаго кузнеца *). 

Жалобы на студентовъ продолжались въ 1678 году. 20 января происходил 

драка въ домѣ мѣщанина Ермолая Бучковича, въ которой были ранены правитель 

канцеляріи Янковскій и писаря: Брзожовскій и Николай Залескій. Со своей сто¬ 

роны ученики указывали на нанесенныя имъ раны. 

Позвы піарскихъ учениковъ въ суды: трибунальный Люблинскій отъ 27 ян¬ 

варя и гродскій Холмскій 21 февраля еще больше раздражили умы буйнаго юно¬ 

шества противъ гродскихъ чиновниковъ. „Нѣтъ для насъ закона", кричали сту¬ 

денты, „не оставимъ Холма, пока не убьемъ нѣсколько канцеляристовъ!" 

Какъ видно изъ позва 28 февраля, чиновники жаловались наландвойта Петр 

Сидоровскаго и его писаря Валентина Туркевича за снисхожденіе къ студента» 

по повелѣнію какой-то особы (ех ішрегіо сщазйат регзопае). Мы, напротивъ, ду¬ 

маемъ, что ландвойтъ опасался судьбы канцеляристовъ, на которыхъ ученики еще 

разъ нападали. Изъ акта 1 марта узнаемъ, что піарскіе ученики Яблонскій, Мро- 

зовичъ, Архиповичъ, Яцевичъ и др., также органистъ Андрей Станевскій поколотив 

предъ домомъ Питкевичей и въ другихъ мѣстахъ правителя канцеляріи Янков¬ 

скаго и помощниковъ писарей: Бржозовскаго, Залескаго, Будзинскаго и Ляховым 

также слугу регенса Фр. Бѣльскаго. Вслѣдствіе этой жалобы позовъ выданъ Холт 

скимъ старостой 28 апрѣля. Ю мая ученики произвели ужасный погромъ еврее» 

съ грабежомъ на улицѣ за „Люблинскими воротами 14 того же мѣсяца оо.: вика- 

рій ун. каѳедр. церкви Генадій Сопоцько и учитель монастырской школы Василіі 
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йторъ отъ себя в отъ нмеяв о. Іосифа Лащинскаго, ризничьяго ваоедр „ерввв 

даЮна Меѳодія Александровича в др. уніатскихъ монаховъ, также отъ в,енГи “’ 

^ГтГкГ00'1 ^УШа “Л0МЛ“СЬ ““У"™»«овъ піарской школы: Мвх. Нцеаича 
Огсф. ЦФшкеви ш Мих. Карася, Петра Маковскаго, Зах. Архиповича, Луку Сла- 

шскаго, етра Родю, Георпя Фр. Лясковскаі-о, Ивана Шохоцкаго. братьевъ Ив 

,Яв. Красовскихъ, Георпя Жураковскаго, ИванаГрифинскаго, Ник, Липецкаго, 

Мартина Дшевича, Стефана Корейка,-„-какъ главныхъ зачинщиковъ оиисывае- 

шо .факта, наймъ „а многихъ другихъ пользующихся званіемъ учениковъ ,«Ыо 

і ш юзогиш К«и еп а), на дѣдѣ же составляющихъ безчинствующую толпу, извѣег- 

ч„ многочисленными и необыкновенными преступленіями. Отличаясь врагомъ 

иновѣрною ненавистью къ уніатамъ, піарскіе воспитанники не перестаютъ дѣ¬ 

лать имъ насилія. 28 апрѣля Яцевмчъ, Цѣшкевичъ в Карась напали съ сообщив- 

ши на мирно гуляющаго на Люблинскомъ ііредмѣегьи ученика Холмскаго мона¬ 

стыря Инана Прыемда и избили его дрекольемъ. Въ тоже время, когда изъ рус¬ 

ской богадѣльни, находящейся при Успенской церкви па томъ же предмѣстій 

вышли нѣкоторые монахи съ истцомъ, направляясь къ своему монастырю, тѣже 

зачинщики, скрывшіеся въ оградѣ Св.-Духовской часовни, напали на нихъ изъ 

засады съ саблями, дрекольемъ и проч. и, ругая ихъ, преслѣдовали до городскихъ 

воротъ. -Здѣсь лцевичъ бросился съ обнаженною саблею на отцевъ, но былъ за¬ 

державъ народомъ. За монахами слѣдовали по той же дорогѣ въ городъ два іеро¬ 

діакона: ризничій каѳедральной церкви Іосифъ Лащинскій и Меѳодій Александро¬ 

вичъ, ихъ такъ же встрѣтили упомянутые студенты среди города руганью, вы¬ 

зывая на дуэль, одинъ же изъ нихъ, Карась, вынувъ саблю, крычалъ: „Подождите 

такіе-то сыны, напишемъ шляхтѣ, чтобы намъ прибавила стрѣльбы (ружье) и по- 

Р°М> тогда ударимъ на вашъ монастырь и по одному будемъ васъ вытаскивать 

Г*Да и четвертовать! На все это смотрѣлъ народъ съ ужасомъ и недоумѣніемъ, 

шого ремесленника изъ епископскаго Владычина, Николая Саковича, тѣже господа, 

и енно Карась, схватили на большей дорогѣ, избили и преслѣдовали почти до 

СаМаго его дома на Владычинѣ. 21 іюля жаловались на тѣхъ же учениковъ за на- 

!есенше имъ побои и раны Альбертъ Пали конскій и Иванъ Суфчинскій, слуги 
Ратьевъ Петрушевскихъ*). 

Новыхъ подобныхъ подвиговъ піарской школы въ Холмѣ не находимъ въ 
Дальнѣйшихъ актахъ аяттиг»яншл\!и Пл ПІОПІЛ ППЫППП пФічЛпірііа ... .. /Г.х._• 

а. кн. 20182. л. 45, 50—1, 13 <, 135, 350, 546; № 322. 
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что ничѣмъ не обузданная молодежь могла сдѣлаться и для нихъ самихъ опасною; 

если и случались буйства, то управляющіе школою сами творили судъ, не допуская 

обиженныхъ обращаться въ гражданскіе суды съ жалобами. 

Піарская дікола существовала до 1731 г. и въ зданіи, гдѣ она помѣщалась, 

открыта о октября 1865 г. мужская гимназія, воспитывающая русскому государ- 

ству полезныхъ гражданъ и дѣятелей. 

Кромѣ Піаровъ, упоминаются въ актахъ того времени Домѵникане и Бернар 
даны, которымъ однако не удалось водвориться въ г. Холмѣ. Въ процессѣ Белз- 

скихъ домнникавовъ съ Холмскими евреями въ 1665 г. сказано, что послѣдніе, 

завладѣвъ въ 1630 году доминиканскою Богородичною церковью и ея землею въ 

Холмѣ, обратили первую въ свою синагогу, выбросивъ изъ вея гробы христіан¬ 

скихъ покойниковъ и проч., чему, къ скорби истцовъ, сочувствовали даже Холм- 

скіе рим.-католики. Какъ дерзость евреевъ относительно господствующей религіи, 

такъ и хладнокровіе Холмскихъ рим.-католиковъ были бы немыслимы, еслибы еврея 

въ данномъ случаѣ не были правы. Они доказали документами, что зданіе принадлежитъ 

имъ, а не доминиканцамъ, которые, присвоивъ себѣ синагогу, передѣлали ее въ 

рим.-кат. церковь. Это, впрочемъ, не подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ въ против¬ 

номъ случаѣ на евреевъ подана была бы жалоба въ судъ тотчасъ послѣ совер¬ 

шеннаго ими насилія, т. е. въ 1630 г., а не послѣ истеченія 35-ти лѣтъ*). Не* 

смотря на то, Белзскіе доминиканы добивались, наконецъ, рѣшенія ихъ дѣла въ 

сеймѣ. Сеймъ однако медлилъ удовлетворить монаховъ, какъ это видно изъ инструк¬ 

цій Холмскаго сеймика 1666, 1669 и 1670 гг., и синагога осталась за евреями. 

Въ Холмѣ доминикановъ не было. 

Подобно Доминиканамъ, хотѣли водвориться въ г. Холмѣ монахи Бершірдинн- 

Въ одной записи 1634 года отмѣчено, что двор. Іоаннъ Поструцкій былъ убитъ 

близъ бернардинской церкви, а изъ жалобы въ Холмскомъ сеймикѣ 9 декабри 

1636 г. узнаемъ, что зданіе, передѣланное въ бернардинскую церковь, принадле¬ 

жало евангелической общинѣ. Въ 1638 году процессъ еще ее былъ рѣшенъ 

сеймомъ, но послѣ уже ничего не находимъ въ актахъ о бернардинской церкви- 

*) Въ связи съ претензіей доминикановъ къ Холмскимъ евреямъ вѣроятпо стоитъ 
нападеніе уетроенное учениками уніатской школы па синагогу въ 1641 году (См. .У* 
гимназія”). Открытаго процесса монахи не рѣшались вести раньше. 1 
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Читаемъ лишь о бернардинскомъ монастырѣ на горѣ св. Антонія (выше Туробина), 

основанномъ около 1666 г. также извѣстнымъ суффраганомъ Николаемъ Свир- 

скимъ *). г і)(1 

Десятина. 

Самою вопіющею несправедливостію и грубымъ злоупотребленіемъ въ поль¬ 

ской Руси было взиманіе рим.-кат. духовенствомъ десятины у иновѣрцевъ, несо- 

стоящихъ съ ними ни въ какой связи. Православные, равно какъ уніаты, должны 

были дѣлиться своимъ достояніемъ съ безбѣдными представителями чуждой имъ 

церкви и такимъ образомъ доставлять имъ въ руки оружіе противъ самыхъ себя. 

Съ крестьянскихъ полей эта дань отдавалась плебанамъ помѣщиками, никогда въ 

принципѣ не сопротивлявшимися ей, такъ какъ, по конституціи, шляхтичи—срод¬ 

ники плебановъ получали двѣ трети частей плебанскаго наслѣдства, т. е. отби¬ 

рали уплаченное ими съ прибылью. По обнародованіи еп. Сушею римскаго де¬ 

крета въ 1668 г., признавшаго десятину съ полей уніатовъ за уніатскимъ же ду¬ 

ховенствомъ, шляхта протестовала противъ декрета подъ предлогомъ, что, буд- 

тобы, за недоставленіемъ лат. духовенству десятины съ русскихъ полей послѣ¬ 

дуетъ упадокъ рим.-кат. церквей. Съ другой стороны шляхта часто жаловалась 

на плебановъ за неумѣренныя ихъ вымогательства и нерѣдкое злоупотребленіе ими 

церковнымъ отлученіемъ (1669). Процессы о десятинахъ встрѣчаемъ очень часто 

въ актахъ ХУІІ в., гдѣ лат. духовенство не только со шляхтою водилось по су¬ 

дамъ по поводу недоимокъ, но требовало также отъ православныхъ и уніатскихъ 

мѣщанъ взноса странной для нихъ дани. 

Попытки взиманіи десятины съ полей православно-русскихъ мѣщанъ дѣла¬ 

лись плебанами уже въ XVI в. на основаніи пріобрѣтенныхъ ими въ корол. 

канцеляріи поддѣльныхъ документовъ. Такъ Холмскій плебанъ Мартинъ Остров¬ 

скій затѣялъ процессъ съ Хо.імскими русскими мѣщанами на основаніи составлен¬ 

ной въ 1519 г. „корол. грамоты“, по словамъ которой упомянутые мѣщане, воз¬ 

дѣлывающіе поля, будтобы принадлежавшія въ древности „лехитамъ", должны 

отдавать Холмскимъ плебанамъ десятину съ полей и квартальный чиншъ съ до-: 

ловъ, будтобы бывшихъ искони во владѣніи лехитовъ. По мнимой этой грамотѣ 

Сигизмунда I, были обязаны платить плебану новый налогъ не одни только рус¬ 

скіе, а всѣ жители Холма, не исключая евреевъ. Позванные Холмяне. возразили 

*) №№ а. кн. 20168, Л. 74, 84, 6 90; 20169, л. 56; 20173, л. 237, 239; 20І74, Л. 37. 
XXV 
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совершенно вѣрно, что лехиты никогда не владѣли ихъ полями и домами и поэто¬ 

му они не обязаны давать плебану требуемое, такъ какъ и предки ихъ не давали. 

Староста, разбиравшій дѣло, рѣшилъ 20 марта 1520 г.: „предоставляется сторо¬ 

намъ избрать 8 старцевъ (4 рим.-кат. и 4 правосл.), которые до воскресенія (25 

марта) должны разрѣшить вопросъ, принадлежали ли когда-либо лехитамъ ука¬ 

занныя поля, или нѣтъ" *). Очевидно, вопросъ былъ рѣшенъ въ пользу русскихъ мѣ¬ 

щанъ, такъ какъ Холмскіе плебаны молчали до 1634 г. Въ это злополучное время 

плебанъ Іоаннъ Бобровскій, опираясь на подложную грамоту, сталъ нападать на 

поля русскихъ мѣщанъ и захватывать хлѣбъ подъ предлогомъ слѣдуемой плебанамъ 

отъ ста лѣтъ десятины. Мѣщане обратились съ жалобой на плебана въ город¬ 

ское управленіе, которое рѣшило запретить патеру дѣлать насиліе истцамъ. Тогда 

Бобровскій постарался получить грамоту изъ королевской канцеляріи 5 августа 

1634 г., предъявленную Холмскому гродскому суду (21 и 23 того же мѣсяца), въ 

коей предписывается Холмскому магистрату, чтобы онъ, собравъ десятину съ рус¬ 

скихъ полей, хранилъ таковую у себя до тѣхъ поръ, пока дѣло не будетъ окон¬ 

чательно рѣшено королемъ или его судомъ, въ лехитскія же поля не вторгался и 

не стѣснялъ комендарія въ древнемъ правѣ взыскивать десятину. Приходская 

рим.-кат. церковь—говорится въ грамотѣ—много понесла убытка вслѣдствіе от¬ 

каза ей въ поборѣ десятины. Во второмъ мандатѣ того же числа призываются 

на судъ короля бурмистръ и ратманы г. Холма (Павелъ Плихата, Лаврентій Ар- 

нольфикъ Паржипескій, Григорій Крупа и Конрадъ Жабировичъ), также Романъ 

Жабировичъ,—первые по поводу будтобы несправедливаго постановленія по дѣлу, 

касающемуся взноса десятины плебану и его предшественникамъ съ имуществъ о 

земель русскихъ въ Холмскомъ староствѣ; послѣдній (Романъ Жабировичъ)—по 

тому, что онъ не только не отдаетъ со своихъ полей десятины, но еще все дѣло 

о десятинахъ выставляетъ на общее поруганіе**). 

Въ то смутное время, когда Меѳодій Терлецкій велъ процессы изъ-за уніи я 

бывшихъ епископскихъ имѣній, а Холмскіе мѣщане—христіане дрались съ ев* 

реями, которыхъ, кромѣ другихъ дѣлъ, обвиняли даже въ поджогѣ г. Холма, 

плебанъ Бобровскій съ чрезвычайною энергіею добивался своей цѣли, не брезгая 

даже предъявленіемъ древнихъ документовъ, о существованіи которыхъ ранѣе ни- 

) См. Акты Вил. Археогр. Ком. Т. XIX, стр. 29.-Въ соч. I. Поцѣя „О сігіевіѳсіоасіі 
па Воя' упоминается грамота 1519 г., помѣщенная въ Метр, кор 

**) №№ іи, 112. 
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кому пе было извѣстно*). По указаніямъ Холмскихъ актовъ, мѣщанѳ отказы¬ 

вались удовлетворить плебана до половины 1636 г., наконецъ покорились коро¬ 

левскому декрету, когда убѣдились, что и признаніе себя въ жалобѣ уніатами не 

помогло ихъ дѣлу. Тогда вступился за нихъ Меѳодій Терлецкій съ обычною своею 

энергіею; онъ велъ борьбу изъ-за десятины до конца своей жизни и передалъ ее 
своимъ преемникамъ. 

По дѣлу Холмскихъ мѣщанъ греч. обр. съ плебаномъ Бобровскимъ о деся¬ 

тинахъ находимъ еще слѣдующія записи: 

1635 г. 13 января Холмскіе мѣщане греч. обр. назначаютъ двор. Мартина 

Свѣжинскаго своимъ повѣреннымъ. 7 февраля Холмскимъ комепдаріемъ или пле¬ 

баномъ Бобровскимъ предъявленъ суду мандатъ короля отъ 5 января, коимъ 

Холмскіе священники церквей: Рождественской—Ермолай, Успенской—Андрей 

и Никольской—Георгій призываются на судъ короля въ Варшаву по поводу де¬ 

сятины, которую долженъ доставить плебану Холмскій гражданинъ Романъ Жаби- 

ровичъ. Послѣдній получилъ такой же позывъ по поводу „грабежа" имъ десятины, 

каковое дѣло было начато въ Холмскомъ гродскомъ судѣ, а потомъ, по апелляціи 

перенесено въ городскій магистратъ и оттуда въ королевскій судъ. 7 сентября пле- 

банъ Бобровскій жалуется на Жабировича и др. мѣщанъ по поводу невзноса ими 

десятины, слѣдуемой ему, плебану, якобы по королевскому декрету 1405 г. 13 

того же мѣсяца возный арестуетъ хлѣбъ у русскихъ мѣщанъ г. Холма для обез¬ 

печенія слѣдуемой плебану десятины. 5 октября русскіе мѣщане, считаясь „уніа¬ 

тами", жалуются на Холмскаго плебана за небывалые прежде, когда были еще 

православными, претензіи. По словамъ жалобы, требованіе лат. патеромъ у нихъ 

десятины лишено всякаго основанія **). 

1636 г. 6 августа мѣщ. Романъ Жабировичъ, Василь Чемеръ и Никола Куль- 

жикъ заявили суду, что они, не сопротивляясь королевскому декрету, отдали и 

отвезли плебану Бобровскому десятину съ русскихъ полей. 13 ч. Бобровскій удо¬ 

стовѣряетъ въ полученіи русской десятины. 

1637 г. 2 сентября Холмскій плебанъ жалуется на епископа Терлецкаго и 

его капитулъ за сопротивленіе ихъ во взносѣ ему десятины уніатами ***). 

*) Составленіе подложпыхъ документовъ пе было тогда рѣдкостью въ П ольшѣ. Осо¬ 
рио изобрѣтательными въ этомъ отношеніи оказались лат. патеры. Это доказываетъ, 
между прочимъ, и ун. прелатъ Потѣй въ сочиненіи .6 Эгіеві^сіпасіі па Кизі“. 

**) № а. кн. 20139, л. 809, 844, 11|5, 1176; ОДІ120—1. 
***) № 135; №№ а. КН. 20141, л. 334; 20142, л. 272. 
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1(538 г. 23 января, въ доказательство того, что Холмскимъ плебапамъ должна 

быть отдаваема десятина какъ католиками, такъ и „схизматиками" Холмскими, па- 

теръ Бобровскій предъявилъ для записи въХолмскія книги: грамоту, будто-бы со¬ 

ставленную въ Красноставѣ 11 октября 1436 г. въ пользу Холмскаго плебана Ви- 

слава и его преемниковъ; эатѣмъ копію декрета короля Владислава IV отъ 3 но¬ 

ября 1635 г., выданную 30 января 1637 г. по дѣлу о грабежѣ будто-бы плебан- 

скаго хлѣба Романомъ Жабировичемъ въ 1635 г.; наконецъ, декретъ папскаго нув- 

ція Филонарда отъ 5 ноября 1637 г. противъ русскихъ священниковъ о десяти¬ 

нахъ. Защитникъ послѣднихъ Александръ Кудельскій выступилъ противъ притязаній 

плебана и рѣшетя нунція, заявляя, что внесетъ апелляцію римскому престолу. 

Интересно то, что аудиторъ и нунцій сослались въ своемъ декретѣ на королевское 

рѣшеніе 1635 г. *). 

Жажда наживы съ иновѣрцевъ дѣйствовала тогда сильнѣе на лат. духовенство, 

чѣмъ всякія представленія о вопіющей несправедливости его претензій. Вслѣдствіе 

ходатайства духовныхъ своихъ совѣтниковъ, король Владиславъ IV не только дѣло 

Холмскихъ мѣщанъ рѣшилъ въ пользу плебана, но въ то же время позволилъ пле- 

банамъ взыскивать съ русскихъ полей десятину и въ своихъ королевскихъ имѣ¬ 

ніяхъ. Узнавъ о королевской грамотѣ 1635 г., лат. патеры стали уже вездѣ по 

мѣстечкамъ и корол. селамъ нападать на поля и забирать для себя десятину, ко¬ 

торую жители прежде отдавали своимъ священникамъ. Епископъ Меѳодій Тер- 

лецкій протестовалъ отъ имени ограбляемыхъ уніатовъ, но напрасно: лат. плебана 

поступали еще нахальнѣе, требуя десятины даже съ самыхъ же уніатскихъ свя¬ 

щенниковъ. Тогда Терлецкій подалъ апелляцію въ Римъ, откуда вышло въ 1641 г. 

запрещеніе (іпЬіЬіііо) съ позвомъ (сит сііаѣіопе), доставленное Холмскнмъ кано¬ 

никамъ 6 іюня 1642 г. 

Обыкновенно лат. патеры повиновались Риму, не обращая вниманія на волю 

короля; по матеріальнымъ же вопросамъ, напр. о десятинѣ, они слушались того, 

кто рѣшалъ въ ихъ пользу. Въ отвѣтъ на римскую „ингибицію", Холмскій плебані 

) Л. 169. I. Поцѣй въ соч. „О (МезіесіпасЬ на Кизі* (стр. 41) говоря о выше упою 
нутой грамотѣ, помѣщенной также въ Метрикѣ кор. (204, стр. 349) и оттуда нмъ'выш 
санной, основательно доказываетъ ея подложность. Соглашаясь съ доказательствами П- 
цѣя, укажемъ лишь на одну его ошибку, гдѣ онъ утверждаетъ, что города .Крас01 
става въ 1436 г. еще не было, а былъ Щекоцинъ или Щекачовъ. Между тѣмъ Крас* 
ставъ существуетъ съ 1394 г. па мѣстѣ с. Щекарова. Въ „Вил. Центр. Архивѣ* храшШ 
понынѣ земскіе акты Красноставскіе съ 1429 г. *’ ’ ,,ГГ с-* • ** 
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21 іюля 1642 г. предъявилъ для записи въ Холмскія книги данный въ Варшавѣ 

24 марта ІМо г. королевскій декретъ, коимъ уничтожается рѣшеніе городскаго 

суда (магистрата) и предписывается русскимъ мѣщанамъ отдавать плебану десятину 

сь полей, находящихся внѣ города Холма. Вслѣдъ затѣмъ плебанъ выслалъ сво¬ 
ихъ людей для сбора на русскія поля. 

I ^ ^ А А » ' * ■ 

20 августа 1642 г., читаемъ въ Холм, актѣ, Холмскіе каноники Христофоръ 

Бонковскій и Яковъ Ростковскій жалуются на слугъ и учениковъ епископа Меѳодія, 

также на Холмскихъ мѣщанъ *) и др. за то, что они, сговорившись съ епископомъ 

Меѳодіемъ, при набатномъ звонѣ, съ оружіемъ напали того асе числа на везущихъ 

собранную на поляхъ русскихъ Холмянъ десятину, для доставленія ея настоятелю 

латинской церкви, избили людей и захватили хлѣбъ. Главныхъ зачинщиковъ Уса- 

ковскаго и Чернявскаго каноники посадили въ тюрьму на свой счетъ. — Иначе 

представляется фактъ въ помѣщенномъ вслѣдъ затѣмъ протестѣ іеромонаха и ка¬ 

ѳедральнаго проповѣдника Іереміи Смотрицкаго, протопресвитера Андрея Вавры- 

шевича и священника Григорія Сидоровича—членовъ капитула, противъ канони¬ 

ковъ Бонковскаго, Бобровскаго и Ростковскаго, которые 19 и 20 августа съ во¬ 

оруженною толпою напали на русскія мѣщанскія поля, захватили десятую часть 

находившагося тамъ хлѣба и какъ протестующихъ, такъ и другихъ присутство¬ 

вавшихъ тамъ людей избили, ранили и арестовали, вовсе не обращая вниманія на 

запрещеніе папы и нерѣшенный еще споръ о десятинахъ между истцами и кано¬ 

никами. При наѣздѣ на поля о. Смотрицкій раненъ, у священника Сидоровича ока¬ 

залась вырванною лѣвая половина бороды и проч. 

По поводу этой драки посыпались жалобы съ обѣихъ сторонъ. Со стороны 

канониковъ плебанскій войтъ Николай Вольскій раненъ, нѣкій Александръ Ческій 

Убнть (жалоба 6 сентября). Со стороны владыки: Адамъ Терлецкій раненъ пате- 

Рояъ Бобровскимъ (жалоба 19 сентября), Усаковскій и др. ранены. Въ позвѣ своемъ 

8 своихъ слугъ отъ 8 октября епископъ Терлецкій обвинилъ безземельныхъ („іп- 

роньеззіопаіоз, обагібз еі доМан®) двор. Іоанна Стриховскаго, Альберта Горскаго, 

Иапроцкаго и Щалковскаго, нанявшихся къ патеру Бонковскому для того, чтобы 

*) Изъ обвиненныхъ названы въ жалобѣ: а) комнатные слуги епископа: дворяне 
‘«апъ Усаковскій, Павелъ Чернявскій. Иванъ и Адамъ Тсрлецкіе. Григорій Хомннскій 
Иванъ Силичъ; б) ученики уніатской школы (гимназіи): Николай Всцнслнцкій, Иванъ 
Родзицкій и Стеф. ІІІимогіовнчъ: в) управляющій имѣніями Андрей ІІётрЬвігчъ; г) мѣ- 

Холмскіе: Гриць, поповичъ Микулинскій, Григорій Мапичекъ, Конрадъ Жабнровичъ 
Ѵ/ТеФавъ Борщовка, Захарія Жуковнчъ и Иванъ Кульжикъ. ,,ц. у ’ 
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силою захватить на русскихъ поляхъ 30 мѣръ пшеницы, столько же ячменя о 

проч., и нанесть истцамъ раны и побои. Въ другомъ позвѣ епископъ выступил 

противъ школьныхъ служителей (сопіга рІеЪфз регзопав зеи зегѵііогез зсЬоІагеа, 

аііаз Ыкоіс і кіескоіѵ Шсіеіпуск), которыхъ патеръ Бонковскій пригласилъ къ сей 

для совершенія насилія; затѣмъ въ третьемъ позвѣ епископъ Меѳодій жаловала 

на „бакалавра" и органиста, въ послѣднемъ — на дворянъ Іоанна и Христофор» 

Потоцкихъ, Христофора Клопотовскаго и др. *). 

По настоянію судебнаго инстигатора, канониковъ и Андрея Ческаго, брага 

убитаго Александра, Усаковскій и Чернявскій были вызваны для явки въ Люблин¬ 

скій трибуналъ. Изъ акта 31 октября узнаемъ, что Иванъ Усаковскій изъ Пере- 

мышльскаго **) и Павелъ Чернявскій изъ Брестскаго повѣтовъ, слуги еп. Меѳодія 

Терлецкаго, присоединившись къ протесту своего господина, только что занесенное 

въ Красноставскіе акты противъ каноника Христофора Вонковскаго и двор. Хр. По¬ 

тоцкаго изъ Новоселокъ, заявили суду о томъ, что послѣдніе, не обращая вниманіз 

на трибунальный декретъ, предписывающій освободить изъ тюрьмы заключенным 

для явки въ трибуналъ, отнеслись съ пренебреженіемъ къ правамъ и вольности» 

шляхты, выволокли Усаковскаго и Чернявскаго изъ Холмской тюрьмы, опоясал 

и стиснули ихъ цѣпями, затѣмъ посадили обоихъ въ крытую повозку и заперли к 

нее висячимъ замкомъ, вмѣстѣ съ собакою. Тогда Андрей Ческій и капитанъ г. 

драгунами, въ числѣ около 20 человѣкъ, и другими слугами Потоцкаго вывезя 

узниковъ изъ замка и повезли черезъ городъ въ королевское село Новоселки, гді 

Потоцкая, увидя ихъ изъ своей комнаты, встрѣтила ругательствами и велѣла от¬ 

везти въ г. Люблинъ, крича, что „еслибы они и князья были, все таки имъ бу¬ 

дутъ отсѣчены головы*. Въ три часа ночи, со среды на четвергъ (20—21 августа), 

узниковъ сняли съ воза, посадили на лошадей, подвязавъ руки въ дыбы, а ноп 

подъ лошадей, и въ такомъ видѣ привели ихъ въ четвергъ утромъ подъ конвое» 

12 драгуновъ съ капитаномъ въ г. Люблинъ, во дворъ того же Потоцкаго, и по¬ 

мѣстили въ темный погребъ за двойвыми дверьми, продержавъ тамъ до пятни® 

въ голодѣ и всевозможныхъ притѣсненіяхъ. Въ пятницу (22) изъ тюрьмы повел 
ихъ съ позоромъ черезъ городъ въ ратушу ***). 

*) №№ 207—8; № а. кн. 20147, л. 208, 214; 209. ] 
**) Усаковскій вѣроятно происходилъ изъ м. Гусакова (Ііизакоіѵ) въ Ііеремишльско* 

округѣ восточной Галиціи. у 

*) № 210. 
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Люблинскій трибуналъ рѣшилъ дѣло въ пользу уніатовъ и обвиняемые кано¬ 

никами главные зачинщики смуты Усаковскій и Чернявскій были освобождены. 

Въ тоже время каноники и другіе плебаны, близкіе къ Холму, стали силою заби¬ 

рать у ушатовъ и ихъ священниковъ десятину, якобы издѣваясь надъ папскими 
о трибунальными декретами. 

Среди такихъ обстоятельствъ, епископъ Терлецкій рѣшился еще разъ обра¬ 

титься къ папѣ и зимою 1643 г. отправился въ Римъ. Плебаны, продолжая свое 

дѣло, стали тогда взыскивать десятину съ русскихъ мѣщанъ въ Любомлѣ, Грубе- 

шовѣ и др. большихъ городахъ Холмской епархіи. Суша пишетъ,, что нѣкоторые 

плебаны, принесшіе ложную присягу по десятинному дѣлу, скоропостижно сконча¬ 

лись. Это случилось съ Любомльскимъ плебаномъ Севастіавомъ Андрышевскимъ и 

(въ Люблинѣ) съ суффраганомъ и Грубешовскимъ плебаномъ Авр. Сладковскимъ, кото¬ 

рый осенью 1643 г., на слѣдующій день послѣ присяги въ трибуналѣ, скончался. Въ 

пятницу-говоритъ современникъ еп. Сугаа-Сладковскій присягалъ, а въ субботу 

уперъ. Между тѣмъ Терлецкій, доказавшій въ Римѣ предъ папскимъ аудиторомъ 

Христофоромъ Видманомъ, что десятина издревле русскими прихожанами отдава¬ 

лась русскимъ, а не латинскимъ священникамъ, получилъ 11 декабря того же 

1643 г. декретъ, въ силу коего воспрещено лат. плебанамъ взыскивать десятину 

съ русскихъ полей, подъ угрозой отлученія отъ церкви. Объ этомъ рѣшеніи своемъ 

римская курія извѣстила нунція въ Польшѣ (де-Торреса) 24 января 1644 г., къ 

руководству. О поѣздкѣ Терлецкаго заграницу узнаемъ изъ акта 23 января 1645 г., 

содержаніе котораго сообщено въ другомъ мѣстѣ. Изъ этого видно, что, какъ 

ложно было и предвидѣть, уніатскій епископъ напрасно трудился. 

17 августа 1645 г. записана грамота короля Владислава, данная въ Варшавѣ 

6 августа того же года, коей предписывается бурмистру, ратманамъ, войтамъ, 

Равно какъ и всѣмъ обывателямъ Холмскимъ римскаго и русскаго вѣроисповѣ¬ 

данія, чтобы десятина была отдаваема безостановочно римско-кат. церкви и ея 

служителямъ, какъ это исполнялось и прежде согласно обычаю и королевскому 
декрету *). 

Тогда, по разсказамъ Суши, помѣщеннымъ въ извѣстномъ намъ сочиненіи 

Иоцѣя, начатъ былъ процессъ предъ нунціемъ, коммиссары котораго дважды 

пріѣзжали въ Холмъ и каждый разъ возвращались въ Варшаву безъ успѣха. 

6 октября 1646 г. свидѣтели сознали въ судѣ нунція (въ Варшавѣ) подъ прися- 



гою, что русское духовенство издревле получало десятину отт» русскихъ жителей; 

Наковецъ, въ 1648 г. получено изъ Рима новое указаніе нунцію въ пользу уніа¬ 

товъ. Вслѣдствіе этого плебаны еще безпощаднѣе стали добиваться десятины ол 

Руси, взыскивая эту дань также съ полей священниковъ. Самъ Суша былъ не¬ 

званъ въ Люблинскіе суды за невзносъ плебанамъ десятины съ дворскихъ а 

крестьянскихъ полей Вѣлополя и Бусна. Противъ позва и взыскиванія десятины 

Суша протестовалъ; въ первый разъ какъ администраторъ епархіи 20 января 

1652 г., второй разъ въ званіи епископа 8 апрѣля 1654 г. Изъ Рима онъ полу¬ 

чилъ 13 апрѣля 1652 года воспрещеніе (іпЬіЬіііо), позывъ (сіЫіо) и наставленіе 

(шапиіепйо) для плебановъ, чтобы не брали десятины съ уніатскаго имущества, 

но все напрасно: плебаны не слушались и продолжали свое дѣло съ большимъ еще 

нахальствомъ. Суша обращался съ римскими декретами въ суды въ Холмѣ і 

Люблинѣ въ 1655, 1658, 1662 гг., но послѣдніе считали себя въ рѣшеніи этого 

вопроса некомпетентными. Плебаны же не только не довольствовались даньіо рус¬ 

скихъ прихожанъ, но стали настойчиво требовать таковую отъ русскихъ священ¬ 

никовъ, затѣмъ также отъ ихъ женъ, дѣтей и прислуги. Отъ этого страшнаго 

гнета освободилъ послѣднихъ рескриптъ короля ЯнаКазиміра, данный (по просьбѣ | 

еп. Суши) 21 іюля 1662 года. Уніатскій епископъ отправился затѣмъ въ Римъ а 

послѣ долгихъ пререканій съ противною стороною, успѣлъ получить новый декретъ I 

1 іюля 1665 г. Но и это помогло немного. 8 іюня 1668 г. вышла отъ аудитора! 

Бурлемонта угроза объ отлученіи упорствующаго лат. Холмскаго капитула и ду-1 

ховенства; тогда капитулъ заключилъ съ уніатами 8 августа 1668 г. мировуь! 

(сотрозіііо), на основаніи которой отказался отъ взиманія съ уніатовъ десяти I 

въ г. Холмѣ и въ нѣкоторыхъ селахъ вблизи Холма, обѣщая притомъ такхе I 

всѣхъ плебановъ склонить къ повиновенію римскому декрету. Вмѣсто того, однако, | 

чтобы исполнить условія взаимнаго соглашенія, каноники и плебаны побудил I 

шляхтичей къ поднятію на сеймикахъ протестовъ противъ веденія тяжбъ (одесн 

тинѣ) въ Римѣ. Нѣкоторые плебаны дѣйствительно были Римомъ Отлучены. * 

ихъ это не затрудняло; они могли заявить папѣ тоже самое, что заявилъ ему й 

свое время архіепископъ Уханскій, который на угрозу папы объ отлученіи его й 

Римѣ отвѣтилъ угрозой отлученія послѣдняго въ Гнезнѣ. Что и дальнѣйшія угроза 

Рима 1677 и 1678 гг. нб подѣйствовали на корыстолюбивыхъ плебановъ, вида»I 

изъ ТОГО; что и преемники Суши вели напрасные процессы по дѣлу о десятиназч 

Только немногіе пбвйновгілись строгимъ декретамъ папскихъ аудиторовъ. Требо¬ 

ваніе плебановъ и сеймиковъ, чюбы дѣло было рѣшено дома, а не въ РигіІ 

исполнилось. 15 декабря 1678 г. слѣдовало постановленіе сейма . (въ ГродвЧ 
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чтобы законъ о десятинахъ 1635 г. оставался въ полной силѣ и все ему про¬ 
тивное было уничтожено *). 

Въ дополненіе сообщаемъ въ хронологическомъ порядкѣ еще нѣкоторыя за¬ 

писи Холмскихъ книгъ по вопросу о десятинѣ, начиная со времеви епископство- 
ванія Арсенія Андреевскаго. 

Первый Дубненскій плебанъ Іоаннъ Яблонскій и его преемники требовали 

десятины отъ Руси. „Но смотря на то“, говоритъ Сигизмундъ Ш въ грамотѣ 

24 февраля 1005 г., „что Дубненскій священникъ Лаврентій (Душенка) выстроилъ 

церковь своимъ собственнымъ иждивеніемъ и трудами, при участіи и помощи 

мѣстныхъ русскихъ жителей, римскій плебанъ Іоаннъ Яблонскій требуетъ себѣ 

десятины не только отъ римлянъ, но также йотъ Руси\ вслѣдствіе этого король, 

находя подобное требованіе несправедливымъ, поручаетъ Городельскому старостѣ 

воспретить плебану его незаконные поборы. Не смотря, однако, на ясный смыслъ 

королевской грамоты, данной на Варшавскомъ сеймѣ, Дубненскіе мѣщане и впредь 

не были свободны отъ притязаній латинскихъ плебановъ. Какъ тотъже о. Ла¬ 

врентій въ 1604 и 1025 гг., такъ о. Андрей Троицкій въ 1629 г. были вынуждены 
защищать себя отъ плебанскихъ требованій. 

Изъ акта 30 января 1625 г. узнаемъ о процессѣ о. Лаврентія съ плебаномъ 

Флоріаномъ Кучковскимъ, незаконно взыскивавшимъ со всѣхъ русскихъ жителей 

м. Дубны десятину, т. называемое „мешное“ **) и другіе доходы. По настоянію 

плебана Станислава Фарскаго, о. Андрей Троицкій и русскіе мѣщане были вызваны 

въ судъ позвомъ, выданнымъ въ Варшавѣ 14 апрѣля 1628 года, записаннымъ въ 

Холмекіе акты 6 февраля 1629 г. Плебанъ велъ процессъ на основаніи записки 

люстратора м. Дубны, сдѣланной вѣроятно по желанію бывшаго тогда лат. патера 

и гласящей, будто жители греч. обряда должны исполнять повинности римскому 
плебану. ***). 

1635 г. 31 декабря возный отъ имени больнаго уніатскаго священника Чуль- 

чицкой церкви Игнатія Попелицкаго доноситъ суду, что священникъ, въ присут¬ 

ствіи его и понятыхъ изъ шляхты, жаловался на Савиискаго и Чульчицкаго плебана 

Христофора Бонковскаго за присвоеніе имъ себѣ (издревле Чульчицкой церкви 

принадлежащей) десятины, не оставивъ уніату почти ничего, чѣмъ нанесъ ему и 

*) № 324. 

**) Мешное—тіззаііа—дань за совершеніе литургіи (шізза). 
***) №№ а. к. 20123, Л. 567; 20133, л. 946; 20135, л. 398; 20136(7), л. 478. 
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церкви большіе убытки.—Въ тоже время плебанъ велъ процессы съ Потоцкими 

и др. о десятинѣ. 

1637 г. 24 октября священникъ Парчовской Успенской церкви о. Даміанъ 

жалуется на Люблинскихъ викаріевъ Симеона и Станислава, заявляя, что они 16 

августа съ слугами и возами совершили наѣздъ на русско-церковное поле въ 

Цихостовѣ и захватили хлѣбъ подъ предлогомъ десятины, которая имъ никогда 

не отдавалась съ полей Парчовской церкви. 1 декабря Любомльскій плебанъ Се- 

вастіанъ Андрышевскій жаловался на старосту Альбрехта Модлишевскаго за то, 

что онъ не отдавалъ ему десятины съ полей подданныхъ своихъ греческаго и 

латинскаго обрядовъ, какъ изъ м. Любомля, такъ и селъ Вишнева, Верезца, Ры- 

марей, Ягодина, Заполя, Почапъ и др. 

1638 г. 29 іюля Любомльскій бурмистръ Лавринъ Геравецъ, ратманы Панасъ 

Лелишко и Матвѣй Абрамовичъ жаловались отъ имени всѣхъ Любомльскихъ мѣ¬ 

щанъ, какъ Руси, такъ Ляховъ и Евреевъ, на кан. С. Андрышевскаго и на ста¬ 

росту Модлишевскаго и его подстаростія Горжеховскаго за то, что плебанъ, имѣ¬ 

ющій много доходовъ, забираетъ, ири содѣйствіи старосты и подстаростія, съ го¬ 

родскихъ полей десятину. Вслѣдствіе часто повторявшихся жалобъ Любомльскихъ 

мѣщанъ на старосту (который ранѣе былъ обвиняемъ плебаномъ въ оплошности), 

король Владиславъ IV послалъ Модлишевскому 11 декабря упоминальный листъ, 

въ которомъ говорится о причиняемыхъ мѣщанамъ обидахъ и о порученіи старо¬ 

стѣ не дѣлать имъ насилія до разрѣшенія десятиннаго спора. Любомляне предъ¬ 

явили королевскіе мандаты для записи въ книги 18, 22 и 29 декабря. Не смо¬ 

тря на то, захваты продолжались и мѣщане были вынуждены возобновить про* 

цессъ съ наслѣдниками старосты Станиславомъ и Николаемъ Модлишевскимн, 

какъ это видно изъ позва отъ 20 марта 1640 года, помѣщеннаго въ Холмской 

книгѣ 3 апрѣля того же года. 

1639 г. 4 августа Любомльскіе и др. священники Любомльскаго староства 

подали въ судъ жалобу на плебана и старосту за взиманіе съ ихъ прихожанъ 
десятины *). , і 

1640 г. 16 іюля и 11 августа встрѣчаемся съ жалобами Столпенскаго ун. 

священника Іоанна Андреевскаго и епископа Терлецкаго на Угровецкаго пле* 

бана Александра Казиміра Романовскаго за вымогательство десятины съ рус¬ 

скихъ полей. 

*) №№ 123, 164; № а. кн. 20142, л. 378, 805, 808, 810; № 174; № а. кн. 20145, 1 
461; № 183. 
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1641 г. 17 іюля Свиржовскій плебанъ Адамъ Поляцкій позвалъ русскихъ 

жителей въ судъ за невыдачу ему десятины.—30 декабря священникъ Чулъчиц- 

коЙ церкви Василій (сынъ Игнатія) Попелецкій жалуется на плебана Христофора 

Вонковскаго, заявляя, что онъ, наславъ 22 сентября брата своего Стефана Бон- 

ковскаго съ слугами на Чульчицкія церковныя земли, забралъ небывалую и неслѣ¬ 

довавшую ему десятину (т. е. ржи копъ 3 и сноповъ 6, овса копу и сноповъ 24, 

пшеницы копу и сноповъ 6, ячменя '/* копы и сноповъ 6), чѣмъ причинилъ 

священнику и церкви большой ущербъ и нарушилъ права и вольности, дарован¬ 

ныя королями св. церкви. Въ жалобѣ говорится о притѣсненіи бѣднаго духовен¬ 

ства, которое почти „кровавыми слезами“ хлѣбъ свой пріобрѣтаетъ. Въ другой 

жалобѣ о. Василія сказано, что плебанъ Бонковскій захватилъ десятину изъ овина, 

нанося при этомъ оскорбленіе словами. 

1642 г. 17 апрѣля и 20 ноября бурграфъ Холмскаго старосты Казиміръ 

Пшещельскій жаловался отъ имени своего господина на крестьянъ селъ Верхней 

и Нижней Руды, также Вересичъ Холмскаго староства за то, что они не хотятъ 

отправлять барщины и отдавать десятины рим.-кат. церкви, однимъ словомъ под¬ 

няли настоящій бунтъ.—На подобный же „бунтъ" крестьянъ селъ: Чульчичъ, 

Сайчичъ и Зарѣчья жаловался Потоцкій 25 февраля 1645 г. *). 

1644 г. 22 февраля Холмскій деканъ и Грубешовскій плебанъ Хр. Бонков¬ 

скій позвалъ магистратъ и мѣщанъ Грубешовскихъ за неуплату мешнаго (шізза- 

Ііа) за 1629—1639 гг. со всѣхъ имуществъ или городскихъ земель Грубешова. 

1649 г. 8 іюня тотъ же Бонковскій позвалъ Гавріила Модринскаго за недо¬ 

ставленіе ему десятины съ полей всѣхъ его подданныхъ. Въ то же время Холм¬ 

скій каноникъ Метельскій водился по судамъ съ Владимірскимъ уніатскимъ 

епископомъ Іосифомъ Мокосѣемъ Баковецкимъ по поводу требуемой имъ десятины 

съ пріобрѣтенныхъ епископомъ имѣній Ловчи, Руты, Кробоноши и Пневны, а 

также съ Потоцкимь. Процессы Вонковскаго возобновились съ наслѣдниками ста¬ 

росты Кривчицкаго и съ епископомъ Баковецкимъ въ 1654 г. Послѣдній умеръ 

въ томъ же году, самъ же каноникъ Бонковскій скончался въ слѣдующемъ, 1655 г. 

Крестьяне Баковецкихъ показали подъ присягой, что они до крайности разорены 

военными людьми. Процессы о десятинѣ вели тогда также Холмскіе каноники и 

плебаны: Савинскій Іоаннъ Хондзияскій и Кумовскій Михаилъ Орловскій. Первый 

*) № а. КП. 20145, Л. 563, 587, 930; № 198; 

Л. 508. 

№№ ак. кн. 20147, л. 93, 247; 20149, 
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выступаетъ еще разъ истцомъ въ 1659 году (23 января), требуя десятины съ 

крестьянъ с. Хотчи *). 

1660 г. 20 мая въ первый разъ встрѣчаемъ уніатскаго священника (о. Фи- 

липла Федоровича), требующаго взноса десятины съ владѣльцевъ Сосновицы на 

основаній записи для церкви. 

Въ Холмскомъ сеймикѣ 3 февраля 1666 и 23 августа 1669 г. высказано же¬ 

ланіе, чтобы десятинные споры съ уніатскимъ владыкой были рѣшаемы не въ 

Римѣ, а сеймомъ или его коммиссарами въ присутствіи нунція; 13 же марта 16(4 г. 

дано депутатамъ порученіе постараться о скоромъ рѣшеніи вопроса. Сеймъ я-зшь 

въ 1678 г. постановилъ утвердить конституцію 1635 г. **). 

Еще до постановленія сейма заключена была въ Холмѣ 28 мая 1677 г. 

между еп. Сушею иХолмскимъ старостой Михаиломъ Ржевускимъ слѣдующая сдѣл¬ 

ка. На основанія соглашенія, заключеннаго между лат. капитуломъ и Ходнскип 

уніатскимъ епископомъ, вслѣдствіе котораго подданные старосты греч. обр. селъ: 

Новоселокъ, Чульчичъ и Столпья съ принадлежностями обязаны отдавать деся¬ 

тину своему пастырю, староста изъ этихъ имѣній будетъ доставлять епископу по 

100 зол. ежегодно 1 января, подъ его росписку. Суша въ виду тяжкаго времени 

согласился пока на столь малое денежное вознагражденіе за десятину, но предо¬ 

ставилъ себѣ свободу отмѣнить условіе, когда настанутъ лучшія времена.—Въ ак¬ 

тахъ 1678 г. упоминается сдѣлка покойнаго плебана Рацыка съ Андреемъ Вере- 

щинскимъ отъ 12 мая 1668 г., подтвержденная епископомъ (лат.) Домбскимъ 23 

мая 1675 г. 

По записи 4 іюля 1678 г., плебанъ, монахи-доминиканцы и какіе-то гр. к. 

священники въ Грубешовѣ были позваны въ ассессорскій судъ по жалобѣ мѣ¬ 

щанъ, христіанъ и евреевъ, за вымогательство несправедливой десятины съ по¬ 

лей, садовъ, домовъ и проч. 

Крупные процессы со шляхтою начинаются, по Холмскимъ книгамъ, съ 1605 

г. Кромѣ Холмскихъ, Красноставскихъ и др. прелатовъ, канониковъ и плебановъ. 

въ судахъ имѣли дѣла также ихъ викаріи. Особенно много вели процессовъ 

Красноставскіе викаріи, которыхъ при каѳедрѣ было 5 человѣкъ. 14 апрѣля 

*) №№ ак. кн. 20149, л. 186; 20153, л. 287, 291—6; 20158, л. 755, 758, 850, 103$ 
20160, Л. 5. 

**) № а. кн. 20162, Л. 60; № 290; №№ 20173, л. 239; 20178, л. 116; № 824. См. „НѢь 
рѣшенія Холм, сеймика". 
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1681 г. они позвали въ судъ Красноставскаго старосту Феликса Потоцкаго, тре¬ 

буя вознагражденія за десятину изъ имѣній староства за 86 лѣтъ (1646—1681) 
въ 10000 гривенъ*). 

Рим.-кат. духовенство, не обращая вниманія па запрещеніе папъ **), продол¬ 

жало взимать десятину съ полей русскихъ уніатовъ до половины настоящаго 

столѣтія. Еще въ 1840 г. Холмскій уніатскій епископъ Шумборскій сдѣлалъ 

представленіе русскому правительству въ томъ смыслѣ, чтобы уніаты отдавали 

десятину своимъ священникамъ, а не латинскимъ плебанамъ. Въ докладѣ своемъ отъ 

1 мая 1813 г. тотъ же епископъ заявилъ, что плебаны получали тогда десятину 

еще отъ 69 греко-уніатскихъ приходовъ. Съ цѣлью устраненія этихъ анормаль¬ 

ныхъ отношеній, русское правительство образовало 1842 г. въ Варшавѣ коми¬ 

тетъ, однимъ изъ членовъ котораго состоялъ Холмскій уніатскій прелатъ Іоаннъ 

Поцѣй, напечатавшій свои историческія изслѣдованія о десятинахъ въ особой 

брошюрѣ на польскомъ языкѣ въ 1845 г. Въ этомъ сочиненіи, кромѣ другихъ не¬ 

маловажных!. для исторіи данныхъ, встрѣчаются также сообщенія еп. Суши, со¬ 

гласныя съ документами, помѣщенными въ Холмскихъ книгахъ его времени. 

Нѣкоторыя рѣшенія Холмскихъ сеймиковъ 1636—1681гг. 

Въ Холмскихъ актахъ ХУІІ в. отмѣчены, между прочимъ, важныя для исторіи 

постановленія (Іаисіа) и наставленія (іпзігисііопез) сеймиковъ Холмской земли и 

Красноставскаго повѣта. 

По указаніямъ польскихъ историковъ, сеймики, воеводскіе и земскіе, появи¬ 

лись въ первый разъ въ 1404 г. и въ этомъ же году состоялся въ Новомъ-Кор- 

чивѣ главный или генеральный сеймъ. Въ послѣдствіи сеймики получили законное 

основаніе. Уже король Казиміръ обѣщалъ въ Нишавѣ 1454 г. не издавать зако¬ 

новъ и вообще не предпринимать ничего важнаго въ государствѣ безъ согласія 

сеймиковъ. Тотъ же король въ 1468 г. предоставилъ воеводствамъ и землямъ изби¬ 

рать своихъ пословъ или депутатовъ въ главный сеймъ. Сигизмундъ I постановилъ 

*) ак. КН. 20180, Л. 1037; 20182, л. 211, 506; 20187, Л. 361. 
**) КорытющкШ плебанъ отвѣтилъ Депультицкоыу уніатскому священнику (о. Лит¬ 

овскому), предъявившему копію римскаго декрета: „Епископъ управляетъ у насъ, а не 
Пвп«*- (Поцѣй, 50). 
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въ Быдгощѣ въ 1620 г., чтобы сеймики предшествовали провинціальнымъ сеймащ. 

По этому же королевскому постановленію, сеймики въ первый разъ выбрали изъ своей 

среды депутатовъ на Петроковскій коронный сеймъ 1521 г. Белзское воеводство 

высылало въ сеймъ 4, Холмская земля съ Красноставскимъ повѣтомъ 2 депутатовъ 

До 1791 года каждый совершеннолѣтній шляхтичъ имѣлъ право голоса на сейіі 

своего округа, не смотря на то, владѣлъ ли онъ какимъ либо имуществомъ или нѣть 

Мѣстомъ собранія и совѣщаній сеймика служила латинская церковь, не толью 

по причинѣ недостатка обширной залы въ городѣ, но также въ видахъ обуздана 

буйныхъ членовъ съѣзда, которые, какъ предполагалось, въ храмѣ будутъ весп 

себя сдержаннѣе. Не смотря на то, въ костелѣ случались иногда неприличныя свя¬ 

тому мѣсту сцены. Такъ во время выбора (въ 1644 г.) въ судьи Іеронима Сметано, 

Холмскій храмъ огласился невообразимымъ шумомъ, произведеннымъ шляхтичая 

причемъ пущены были въ ходъ сабли какъ въ церкви, такъ и внѣ оной. *) Ві 

виду того, что сеймики происходили въ римской церкви, назначались денежны 

пособія на нужныя въ ней починки. На этотъ предметъ, на пр., Холмскій сеймип 

постановилъ 19 іюня 1690 г. выдать оо. піарамъ 200 зол. изъ чоповаго налога. Во 

время моровой язвы въ г. Холмѣ, сеймики происходили въ полѣ (1652, 1653) 

Нерѣдко встрѣтить можно жалобы прибывшихъ на сеймикъ шляхтичей, чтошгьп 

разоренномъ военными постоями Холмѣ негдѣ остановиться, какъ это было, в 

примѣръ, въ 1669 году. 

Постановленія сеймиковъ касались преимущественно финансово-экономическая 

дѣлъ области: налоговъ, содержанія общественныхъ учрежденій, войска, чиноввв- 

ковъ, вознагражденій и проч. Инструкціи начинались обычно съ заявленія предан¬ 

ности и благодарности королю, сенаторамъ, отличившимся въ войнѣ гетманамъ! 

полководцамъ, также соболѣзнованія въ случаѣ неудачныхъ военныхъ походовъ і 

несчастныхъ событій. Затѣмъ высказывалась готовность шляхты содѣйствовать о 

исправленію зла своими средствами и способами. Наконецъ слѣдовало перечис¬ 

леніе тѣхъ вопросовъ изъ соціально - политической и религіозной жизни свой 

области или всего государства, рѣшеніе которыхъ должны были исходатайствовав 

въ сеймѣ депутаты сеймика. 

Болѣе интересныя для насъ постановленія шляхетскаго собранія состояли» 

во времена Холмскихъ епископовъ Меѳодія Терлецкаго (ун.), Балабана (правой] 

и Суши (ун.), именно съ 1636—1681 гг. Они наглядно указываютъ на то, ^ 

*) № а. к. 20149, листъ 403. 
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йльшипст.,0 тогдашней сеймовой шляхты болѣе дружелюбно относилось кълюте- 
ранамъ, чѣмъ къ православнымъ и уніатамъ. 

Въ протоколѣ сеймика Холмскаго отъ 9 декабря 1636 г. находимъ между 

наставленіями депутатамъ слѣдующее: Жаловались въ колѣ пашемъ рыцарскомъ 

нікоторыо братья наши евангелической религіи, что каменный домъ, принадлежащій 

ш, общинѣ, данъ кадучнымъ правомъ, вслѣдствіе необитаемости, извѣстному лицу 

послѣ же обращенъ въ церковь монаховъ бернардтт. Гг. депутаты сейма должны 

стараться о возвращеніи зданія законнымъ владѣльцамъ. Дѣло евангеликовъ оста¬ 

влено въ сеймѣ безъ движенія и было возобновлено въ Холмскомъ сеймикѣ 27 

явваря 1038 г. Тогда, кромѣ „казацкаго своеволія", говорили опять объ евангели¬ 

ческихъ обывателяхъ и о зданіи ихъ, передѣланномъ въ бернардинскую церковь *). 

На сеймикѣ 27 марта 1640 г. главное дѣло касалось „сохраненія вольностей 

в правъ шляхетскаго сословія". Другой вопросъ (ст. 25) относился къ поруганію 

святыни и рим. кат. вѣры извѣстнымъ въ исторіи г. Вильны эксцессомъ, произ¬ 

веденнымъ стрѣльбой одного изъ членовъ евангелическаго сбора. Оказалось, что 

обиженныя евангелическимъ сборомъ Виленскія монахини подали свою жалобу даже 

въ Холмскій сеймикъ съ просьбой о защитѣ, хотя виновные были жестоко наказаны 
сейчасъ на мѣстѣ **). 

Болѣе любопытными для насъ представляются инструкціи Холмскаго сеймика 

отъ 23 декабря 1642 года. Рьяный пропагандистъ уніи Меѳодій Терлецкій, между 

прочимъ, позволялъ себѣ самовольно замѣщать приходы своими сторонниками, не 

спрашивая на это согласія шляхтичей, владѣющихъ помѣстьями и проч. Вслѣд¬ 

ствіе этого подана жалоба въ сеймикъ такого содержанія: „Съ большимъ оскор¬ 

бленіемъ шляхетскаго сословія владыка Холмскій Терлецкій присвоиваетъ себѣ 

патронатскія права (дога раігопаіиз) и назначеніе въ шляхетскихъ имѣніяхъ 

*) а. к. 20141, л. 494; 20142, л. 449. 
**) № а. к. 20145, л. 455. Фактъ, надѣлавшій столько шума, описанъ въ исторіи 

Вильни слѣдующимъ образомъ: Насупротивъ костела св. Михаила, построеннаго Львомъ 
Саиѣгою для бернардинокъ въ 1596 г., существовалъ въ ХѴН вѣкѣ сборъ Кальвинскій на 
т°иъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ конвиктъ Виленской гимназіи. Въ 1639 г. нѣсколько 
«Рѣлъ, пущенныхъ со двора этого сбора подгулявшимъ мѣщаниномъ Пекарскимъ, (на¬ 
мѣревавшимся убить ворону на церкви), упало на Михайловскій костелъ и одна изъ 
ш,*ъ вонзилась въ лѣвую ногу Архангела, нарисоваппаго на деревянной доскѣ на фа- 
ЙДѣ костела. Монахини подняли крикъ о поруганіи святыни, а іезуитскіе студенты 
Использовались этимъ случаемъ, чтобы совершить неистовства надъ несчастными каль¬ 
ки летами. 
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свящѳі никовъ съ предоставленіемъ имъ особыхъ вольностей, устроилъ школу *) 

въ Холмѣ, ученики которой безчинствуютъ, присвоиваетъ себѣ право на мѣсто въ 

сеймиковыхъ собраніяхъ и, наконецъ, пренебрегаетъ властью р и м.-като л. епископа, 

которому владыки издавна подчинены." Отъ гг. сеймовыхъ депутатовъ требуется за 

тѣмъ представить сейму, „чтобы владыкамъ были предоставлены только тѣ права, 

которыми они издавна пользовались, и чтобы назывались въ грамотахъ лишь „вла¬ 

дыками", а не „епископами*. 

Далѣе находимъ въ инструкціяхъ посламъ: „ Въ случаѣ турецкой войны разрѣ¬ 

шить общее ополченіе по обычаю предковъ; татарамъ же слѣдуетъ заблаговременно 

отдавать обычные подарки, чтобы не находили повода нападать на земли респу 

блики". Посламъ вмѣняется также въ обязанность усердно стараться о томъ, чтобы 

Галицкая земля не пользовалась преимуществомъ передъ Холмскою, а воеводство 
Кіевское передъ Русскимъ и проч. 

Въ подобномъ же собраніи 2 января 1645 г. шла рѣчь о внутреннихъ и внѣш¬ 

нихъ недоразумѣніяхъ, о вооруженіяхъ сосѣдей и подаркахъ татарамъ. Топо¬ 

графы за опечатки, оскорбляющія извѣстныхъ лицъ при печатаніи сеймовыхъ по 

становленій, должны быть наказаны смертью, по жалобѣ обиженныхъ въ королев¬ 

скихъ трибуналахъ въ Петрковѣ или Люблинѣ. Далѣе говорится, что духовные 

плебейскаго происхожденія не должны пользоваться отличіями и прелатствами и 

капитулахъ. Греческая релшія должна быть оставлена при давнихъ правахъ и обы¬ 

чаяхъ, а попы, какъ уніаты, такъ и православные, должны оставаться во влася 

пановъ. Точно такая же инструкція касательно „греческой религіи" и „поповъ1 

дана была сеймовымъ посламъ на сеймикѣ Холмскомъ 13 сентября 1646 и 13 апрѣи 

1647 г. Въ послѣднемъ собраніи, вслѣдствіе сообщенія короля о грозящей опас¬ 

ности отъ турокъ, разрѣшается общее ополченіе въ случаѣ войны, однако лпв 

для защиты, а не для наступленія и притомъ, если всѣ воеводства вообще буду* 
согласны на ополченіе **). 

Оставляя въ сторонѣ рѣшеніе сеймиковъ, собранія которыхъ чаще всего про¬ 

исходили по поводу несчастной для Польши борьбы съ казаками, или вѣрнѣе, б 

русскимъ народомъ, равно какъ смерти короля и выбора новаго, перейдемъ о 

инструкціямъ сеймика 11 октября 1649 г., т. е. послѣдняго въ этомъ году, ко№ 

дѣла поляковъ послѣ пораженія ихъ подъ Зборовомъ ухудшились. Посламъ порт 

*) Рѣчь 0 новоучрежденной уніатской гимназіи. 

**) №№ 211, 214; № а. к. 20152, л. 181, 323. 
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„ено тогда благодарить „гороевъ“ ва дѣло подъ Збараже». Но интереснѣе всего- 

» ”0РГ,етѲ ПОтп Д0б™ІЬМ "««ной законной строгости противъ населенія 
, духовенства, подозрѣваеиаго въ сочувствіи казакаиъ и про,., и полнаго несоблю- 

дешв въ болѣе глухихъ и отдаленныхъ отъ казаковъ иѣстахъ условій договоровъ 

заключенныхъ съ казаками. Послы должны усердно заботиться о томъ, чтобы 

Холмскіе владыки были, согласно древнему обычаю, рекомендованы всею землею 

(шахтою) и чтобы владѣли помѣстьями. Денежная сумма, взятая отъ города 

Янова во время Пилавецкаго погрома, должна быть возвращена; куда эта сумма 

дѣвалась, спросить. Въ виду того, что гродскіе и земскіе акты Красностявскіе 

одни цѣликомъ, другіе въ значительной части истреблены во время непріятельскаго 

нашествія, послы пусть постараются о томъ, чтобы шляхта не потерпѣла какихъ 

,ів«о убытковъ въ своихъ записяхъ, чтобы плебеи не получали правъ шляхты 
какъ это обезпечено постановленіями сейма 1636 г. 

Кромѣ того, шляхта собиралась въ 1649 г. два раза на сеймикъ: 22 марта, 

гдѣ шла Рѣчь объ опустошеніи непріятелемъ Холмекой земли и Красноставскаго 
повѣта и, вслѣдствіе этого, невозможности жителей платить налоги; 5 мая сеймикъ 

разсуждалъ о „хлопскихъ бунтахъ", подстрекательствахъ, разореніяхъ шляхты и 
т. п. вопросахъ *). 

Въ 1650 г. были два собранія шляхты въ Холмѣ: на первомъ (27 февраля) 

Дѣло шло объ уплатѣ и поборахъ чоповаго и проч., второе (7 ноября) характери¬ 

зуетъ, какъ нельзя лучше, тогдашнее положеніе дѣлъ Польши, которое было довольно 

серьезно и заставляло пановъ присмирѣть въ своихъ буйствахъ. Сеймикъ поста¬ 

новилъ, между прочимъ, поручить своимъ посламъ на сеймъ, чтобы, соображаясь 

сь другими воеводствами, старались о томъ, дабы переговоры съ войскомъ Запо¬ 

рожскимъ были одобрены сеймомъ и исполняемы; частныя жалобы должны быть 

улажены коммиссарами, дабы по поводу частныхъ дѣлъ не былъ нарушенъ общій 

чиръ. Крымскому хану заявить благодарность за его готовность содѣйствовать 

Польшѣ противъ Москвы; уладить съ Московскимъ царемъ нѣкоторые сомнительные 

пуккты касательно заключенія съ нимъ мира и составить коммиссію для обсужденія 

Условій мирнаго договора со Шведами. Узнаемъ далѣе, что уніаты просятъ позабо¬ 

титься о предоставленіи имъ церкви Св. Николая въ Холмѣ и фольварка Св. Спаса 

Сь Церковью. Русскіе священники и церкви въ шляхетскихъ имѣніяхъ должны 

оставаться на правахъ 1647 г. Г. Холмъ и Замостье, почти совсѣмъ разоренные 

*) 241; № а. К. 20153, Л. 54, 205. 
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непріятелемъ, должны получить льготы но износѣ податей; также разоренный г, 

Красноставъ до.чженъ получить подтвержденіе королевской привилегіи, данной щ 

его пользу 20 іюля 1649 года. 

Въ инструкціи сеймика отъ 11 марта 1653 г., данной посламъ, отправляемымъ 

на Брестскій сеймъ, поручена забота (напрасная) о томъ, чтобы уніатскіе свящев- 

ники, по крайней мѣрѣ отъ части, были освобождены отъ тяжелыхъ военныхъ 
повинностей *). 

Съ 1654 по 1657 г. постановленія Холмскаго сеймика касались обществен¬ 

ной безопасности и защиты отъ короннаго непріятеля и, еще болѣе, отъ соб¬ 

ственнаго своевольнаго войска, которое съ цѣлію грабежа нападало не только на 

шляхетскіе, мѣщанскіе и крестьянскіе дома, но и на церкви, какъ русскія, такъ 

и иновѣрческія. Въ королевскомъ универсалѣ отъ 18 сентября 1656 г., опредѣ¬ 

ляющемъ срокъ для сеймика на 2 октября, сказано: „Рагіьілѵо ризѣозгу піе іуіко 

піерпэдаиіеі когоппу, аіе і іпіга об зъѵоъѵоіі н^зко паз/.е, кібге па (Іоту згіа- 

сЬескіе і па коасіоіу параба". А раньше еще, 30 августа, король универсаломъ, 

даннымъ въ Люблинѣ, разрѣшилъ жителямъ прибѣгать къ самозащитѣ и бнть 

какъ по частямъ, такъ и цѣлые военные отряды, которые, разгуливая по селамъ, 

притѣсняли жителей. За такую самозащиту населеніе не будетъ подвергаться су¬ 

дебнымъ взысканіямъ. Въ виду этого шляхта, собравшаяся на сеймикъ 2 октября 

1656 г., постановила перевести свои семейства и драгоцѣнности въ городскія 

укрѣпленія въ Холмѣ и Красноставѣ, снабдить крѣпости всякимъ оружіемъ и дру¬ 

гими припасами, для каковой цѣли разрѣшены были денежныя средства. 

1 марта 1659 г. сеймикъ поручилъ просить у папы субсидій, назначить ан- 

наты **) въ пользу республики и освободить лат. епископію на нѣсколько лѣтъ 

отъ налоговъ. Не менѣе интересны инструкціи сеймика отъ 3 февраля 1666 года. 

Шляхта сознаетъ, что междоусобица страшнѣе внѣшней войны, а потому пору¬ 

чаетъ посламъ просить короля Яна Казиміра о помилованіи Любомірскаго я 

возвращеніи ему чести и имѣній, затѣмъ объ удовлетвореніи войска, которое 

опустошаетъ села, и о недопущеніи чеканки плохой монеты Воратинской и тим- 

фовъ. Войско занимается грабежами и совершаетъ неимовѣрныя преступление 

заслуженный обыватель республики, почтенный старецъ Петровскій убитъ, сельчан» 

спасаются бѣгствомъ а про,. Неуплаты долги князю Бравденбургскомѵ, имперг 

тору, князьямъ Курляндскому и де-Круа; пусть они дожидаются лучшимъ врем® 

1111 
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*) а. к. 20153, л. 1060; 20158, л. 275. 
**) Дкнаты дань отъ епископовъ папамъ. 

Пото 



ССХІ 

И йіісіога Іешрога). Между рим.-католич. капитуломъ и Холмскимъ владыкою 

не кончены еще споры о десятинѣ, но такъ какъ дѣла о десятинахъ ложатся 

тяжело не на одномъ лишь Холмѣ, но и на имѣніяхъ шляхты во всѣхъ вое¬ 

водствахъ и русскихъ земляхъ, то сеймикъ заявляетъ желаніе, чтобы перенесен¬ 

ный въ Римъ вопросъ о десятинахъ былъ рѣшенъ сеймомъ или коммиссарами въ 

присутствіи нунція. Также поручено посламъ стараться о разслѣдованіи и обсуж¬ 

деніи дѣла объ убійствѣ Кіевскаго воеводы Ивана Выговсваго. Далѣе, въ 

виду того, что греческая религія еще до сихъ поръ не умиротворена и вслѣд¬ 

ствіе этого вся Украина волнуется, гдѣ часто происходятъ народныя смятенія, 

гг. послы должны въ сеймѣ настаивать на томъ, чтобы русское вѣроисповѣданіе 

было умиротворено на основаніи Гадяцкаго договора *). Въ концѣ поручается 

посламъ заботиться о томъ, чтобы король обратилъ свое милостивое вниманіе на 

вастоящаго гетмана войска Запорожскаго, который пріятенъ Польшѣ, однако не 

отчуждая отъ республики имѣній въ его пользу (зіпе аііепаііопе ,]'ес1пак «іоЬг Кге- 

иурозрпііі;^ **). 

21 января 1669 г. состоялось рѣшеніе (Іашішп) Холмскаго сеймика, въ ко¬ 

торомъ, между прочимъ, излагается жалоба на крайнее отягощеніе шляхты въ 

*) ОД6 а к. 20158, л. 1202-3; 20163, л. 345; 20169, л. 47; 3\а 290. Отличавшійся въ 
шведской войнѣ 1655—1657 гг. великій коронный маршалъ князь Юрій Любомірскій ока¬ 
зался въ 1661 г., между прочимъ, противникомъ французской политики короля Яна Ка- 
зюгіра и его жены, желавшихъ обезпечить наслѣдіе польскаго престола за племянни¬ 
комъ Людовика XIV, за что 24 декабря 1664 г. былъ присужденъ къ изгнанію, ли¬ 
шенію чиновъ и имѣній, какъ предатель короля и отечества. Побѣдивъ въ сраженіи ко¬ 
ролевское войско въ 1666 г., кп. Любомірскій добровольно отказался отъ своихъ правъ и 
поселился въ Силезіи, гдѣ, въ ожиданіи милостей короля, 31 декабря того же года скоро¬ 
постижно скончался.—Титъ Ливій Воратини и Яиъ Тимфъ изготовляли монеты весьма 
Дурнаго качества; въ 1663 г. выданы войску па содержаніе 9 милліоновъ штукъ такихъ 
монетъ, вслѣдствіе чего возникли опасныя волненія — Извѣстнаго въ исторіи Ивана Выгов- 
®аго, пользовавшагося довѣріемъ гетмана Богдана Хмельницкаго, но во все время слу¬ 
жившаго интересамъ польской республики и богато вознагражденнаго послѣднею, стали 
наконецъ подозрѣвать въ измѣнѣ королю и самолюбивыхъ начинаніяхъ, и гетмапъ Чар- 
яецкіп велѣлъ схватить воеводу, осудить воеппымъ судомъ и разстрѣлять въ 1664 году. 
ГаДяцкій договоръ, заключенный И. Выговскимъ 16 сентября 1658 г., требуетъ пол¬ 
ям свободы для православія, мѣстъ въ сенатѣ для митрополита й епископовъ, до- 
яущенія православныхъ къ должностямъ въ республикѣ, замѣщенія сенаторскихъ мѣстъ 

Кіевскомъ воеводствѣ православными дворянами, учрежденія академіи и гимназій 
Русскихъ въ Кіевѣ и др. городахъ, воспрещенія строить уніатскія церкви и проч. По- 
Яятно само собой, что Польша не исполняла своихъ обязательствъ. 

**) Опасались, чтобы вознагражденіе пебыло подобно надѣленію Выговскаго въ 1659 г., 
*Яорый, кромѣ титуловъ и гербовъ, получилъ Любомльское староство въ потомственное 
^Дѣніе. (№ а. кн. 20160, л. 83, 87). 
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томъ, что .духовные или попы греческой религіи" по разнымъ поводамъ по- 

даютъ позвы на своихъ пановъ въ уголовные суды, что имъ должно быть запре¬ 

щено закономъ. Священники должны получать приходы не по волѣ владыкъ, а 

пановъ, согласно конституціи 1617 г.; владыки же Холмскіе должны быть назна¬ 

чаемы королемъ по рекомендаціи всей Холмской земли (шляхты); кромѣ того опи 

должны быть мѣстными уроженцами *) (Ср. 1649 и 1650 гг.) 

Сеймикъ 20 августа тогоже года далъ своимъ избранникамъ, отправляющимся 

на коронаціонный сеймъ въ Варшаву, между прочимъ, слѣдующія наставленія: 

Такъ какъ король (Михаилъ) обязался расіів сопѵепііз ходатайствовать въ Римѣ 

по нерѣшенному тамъ еще дѣлу (о десятинахъ) между Холмскимъ рим.-кат. капи¬ 

туломъ и Холмскимъ владыкой о томъ, чтобы это дѣло было разобрано и рѣшено 

королевскими коммиссарами дома **),—то просить короля и республику, чтобы 

королевское ходатайство вышло отъ предстоящаго коронаціоннаго сейма. Каса¬ 

тельно десятины, послы должны возобновить статьи прежнихъ рѣшеній и пре¬ 

пятствовать законнымъ путемъ, чтобы (латинское) духовенство не обременяло 

шляхту столь часто повторяющимися отлученіями отъ церкви (ехсотшипіса). 

Вопросъ о допущеніи митрополита Коленды въ сенатъ отлагается до общаго на 

это согласія республики. Въ виду того, что въ Красноставѣ многія поля и земли 

перешли во владѣніе (латин.) духовенства и вслѣдствіе этого городъ не въ состо¬ 

яніи уплатить государственныхъ налоговъ, депутаты постараются о томъ, чтобы 

въ Красноставѣ, равно какъ и въ Люблинѣ, предпринята была ревизія. Кромѣ 

того, въ инструкціяхъ говорится объ освобожденіи на 3 года отъ военныхъ зим¬ 

нихъ квартиръ города Холма, который почти совсѣмъ разоренъ многими пере¬ 

ходами и зимними постоями войскъ и не можетъ дать помѣщенія для съѣзжаю¬ 

щейся на сеймики и др. собранія шляхты. Требуется тоже, чтобы впредь одному 

лицу не давалось нѣсколько староствъ или королешцинъ, чтобы сеймъ не про¬ 

должалъ своихъ засѣданій болѣе 6 недѣль и т. д. ***) 

На сеймикѣ 22 января 1670 г. высказано желаніе, чтобы, въ виду предстоя¬ 

щей войны съ турками, стараться снискать для Польши расположеніе казаковъ 

) № 292. Срокъ для собранія сеймика былъ первоначально назначенъ на 10 ян¬ 
варя; собраніе тогда рѣшило, „что злота вольносць дороже всего для шляхтичей" и на- 
значило день 21 того же мѣсяца для новаго съѣзда. 

**) Дѣло о десятинѣ было уже Римомъ рѣшено въ томъ смыслѣ, чтобы уніаты от- 
давали десятину уніатскимъ священникамъ, а не рим.-кат. духовенству. Но шляхта не 
признавала этого, а хотѣла, чтобы вопросъ дома былъ рѣшенъ въ противномъ смыслѣ. 

***) Л» а. к. 20173, 237. 
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« “•’Ю’ВТ'' СОЮаъ съ “"“О"*"» царемъ. Говори™ наиовецъ о разореніи г 
Зб»р*>, повторяются неосуществленныя требованія прошлымъ сеЫиѴовъ и 

31 поля того же года представлено па сеймикѣ, какъ и раньше, крайне 

затруднительное и отчаянное положеніе отечества. Тимфовая монета разорила 

страну, но принесла евреямъ огромные барыши. Татарамъ слѣдуетъ доставить 
подарки. Въ разоренномъ г. Холмѣ нѣтъ помѣщенія для шляхты. 

Въ 1672 году постановлено предложить сейму: для спасенія погибающей рее 

публики требовать пособія у папы и половины доходовъ у архіепископовъ и епи¬ 

скоповъ, отправить съ такою же цѣлью посольства ко всѣмъ монархамъ, дать 
подарки татарамъ и проч. *) ’ 

13 марта 1674 г. сеймикъ высказалъ желаніе, чтобы споръ о десятинахъ между 

рви. катол. капитуломъ и Холмскимъ владыкой окончательно былъ рѣшенъ на 

предстоящемъ сеймѣ **). Холмская земля обременена громадными и тяжелыми дол- 

гага, войско не удовлетворено. Рѣшенъ сборъ податей: шеляжиой, чоповой и 
подымной. 

12 сентября 1678 г. рѣшено выплатить Василіанамъ 1000 зол. изъ чоповаго 

налога на пріукрашеніе Холмской Богородичной чудотворной иконы ***). 

9 іюня 1879 г. сеймикъ постановилъ просить Брацлавскаго воеводу о хода¬ 

тайствѣ предъ королемъ, дабы тотъ авторитетомъ своимъ заставилъ Кіевскаго митро¬ 

полита Винницкаго начать переговоры о примиреніи между уніатами и православ¬ 

ными (собственно о соединеніи православныхъ съ римскимъ папствомъ) ****). 

Сеймикъ 9 сентября 1680 г. жалуется, между прочимъ, на то, что лат. ду¬ 

ховенство не хочетъ наравнѣ со шляхтою принимать участія въ платежѣ налоговъ 

*) ^5 а. к. 20174, л. 385.—Изъ королевскаго универсала Яна Ш отъ 4 іюля 1674 г. 
.ѵзваемъ, что лишь одинъ папа далъ пособіе (зиЬзійішп), сосѣдніе же князья ничего не 
ЛИН. № а. к. 20178, л. 273. 

**) № а. к. 20178, л. 116—8. Въ засѣданіяхъ Гродненскаго сейма 15 декабря 1678 г. 
Рѣшено право о десятинахъ 1635 г. оставить ненарушеннымъ, претензіи же между уніа- 
Тамп и православными отложить до будущаго сейма. 

***) № а. К. 20182, Л. 699. 

****) № 325. Православный Кіевскій митрополитъ Антоній Винницкій оказался непо- 
Ко'іебнмымъ въ своихъ убѣжденіяхъ. Тогда король Собѣскій универсаломъ, даннымъ въ 
^°Ровѣ 9 октября 1679 г., предписалъ явиться православнымъ и уніатамъ 24 (14) января 
1680 года въ г. Люблинъ, съ цѣлью собесѣдованія и заключенія мира въ присутствіи 
^Ролев. комиссаровъ. Неповинующимся волѣ короля епископамъ и др. угрожается лн- 
®епіемъ мѣста и др. наказаніями. Соборъ состоялся однако безъ желаемыхъ папистами 
Результатовъ. 
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на государственныя нужды. Иэъ январскаго акта 1681 года узнаемъ, что одинъ 

сеймикъ (предъ сеймомъ) не состоялся въ 1680 г. по какимъ-то недоразумѣніяц 

между послами, которые сеймикъ „сорвали", и потому королевскимъ универсаломъ 

былъ созванъ новый съѣздъ на 30 декабря 1680 г. Главнымъ предметомъ послѣд¬ 

няго сеймика было дѣло о податяхъ и налогахъ, которое однако отсрочено. 

Посламъ, отправляющимся на Варшавскій сеймъ 14 января 1681 г., поручено ста¬ 

раться о томъ, чтобы послѣ столь многихъ пораженій и потеръ провинцій, республика 

заботилась о собственной безопасности, заключила союзъ съ Москвою и проч. 

При этомъ высказывается сожалѣніе, что войско въ нѣкоторыхъ воеводствахъ не 
получаетъ жалованья, монета плохаго качества и т. д. 

Далѣе помѣщены въ Холмскихъ книгахъ универсалы, какъ короля, такъ к 

гетмановъ, относящіеся къ войнѣ съ татарами того времени, къ выкупу и замѣнѣ 

плѣнныхъ и проч. Засѣданія сеймиковъ происходили тогда очень часто, даже 

ежемѣсячно (17 сентября, 18 октября 1681 г.); рѣшенія ихъ касались налоговъ, 

вознагражденій и пособій (между прочимъ, монастырю оо. Шаровъ въ Холмѣ). 18 

октября 1681 г. рѣшено заплатить „изъ чоповаго* старостѣ и подкоморію Ході- 

скимъ по 2000 зл. въ вознагражденіе за понесенныя ими издержки во время долгаго 

пребыванія ихъ на гослѣднемъ Варшавскомъ сеймѣ. 

В. Площанскій. 



При семъ прилагаются 
книгахъ подписей 

дна листа снимковъ съ найденныхъ нами въХолмскихъ актовыхъ 
бѣдующихъ лицъ, упоминаемыхъ въ настоящемъ изданіи: 

Леонтій Пельчицкій, Холмскій епископъ. 

Діонисій Збируйскій, Холмскій епископъ. 
Ѳедоръ Терлецкій, Холмскій войскій. 

Каспаръ Мыстковскій, Холмскій рим.-к. деканъ. 
Арсеній Андреевскій, Холмскій ун. епископъ. 

Меѳодій Терлецкій, Холмскій ун. епископъ. 

Ермолай Василейковичъ, Холмскій ун. протоіерей. 

Андрей Ваврыгаевичъ, Холмскій ун. свящ. Успенской ц. і 
Григорій Сидоровичъ, Холмскій ун. свящ. Никольской ц. I(***** по°писи)- 

Авраамъ Сладковскій (Слядковскій), Холмскій лат. суффраганъ 
Ермолай Василейковичъ (русская подпись). 
Андрей Старчановскій, управляющій имѣніями. 
Меѳодій Терлецкій (рус. подп.) 

Филоѳей Кизаревичъ, игуменъ Клев. Мих. мон. 

Игнатій Оксеновичъ (Старушичъ), іеромонахъ. 
Рафаилъ Корсакъ, ун. митрополитъ. 

Іосифъ Мокосѣй Ваковецкій, Владимірскій ун. епископъ. 
Николай Свирскій, лат. еп.-суффраганъ. 

Захарія Аѳанасій Фурсъ, нареч. Холм. ун. епископъ. 

Сильвестръ Коссовъ, Кіевскій прав, митрополитъ. 

Яковъ Суша, ун. іеромонахъ (впослѣдствіи Холм, епископъ). 
Иванъ Жабировичъ, Холмскій мѣщанинъ (рус. подп.) 
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АКТЫ 
ХОЛМСКАГО ГРОДСКАГО СУДА. 

№ 1.—1604 г. 28 Іюня. 

Долговое обязательство епископа Арсенія Андреевскаго Фридриху Подгородѳнскому 
и его наслѣдникамъ на сумму въ сорокъ элотыхъ. 

Асіиш іп сазіго СЪеІгаепзі Гегіа зесипііа розі ЬШ таіпаіі рго Гѳгіа Іегііа апіе Гезіиш запсіае 
Гезішп Лаііѵііаііз запсіі Доаппіз Варіізіае ргохіша, Аепеііз ѵігдіпіз, ргохіте ѵепіига *) зоіѵеге еі сігса 
ашо Богаші тШезішо зехсепіезігао йиагіо. асіа ргаезепііа сазігепвіа СЬѳІтепзіа, аЬзепиа сге- 

сШогіз аиі е_)из зиссѳззогпга поп оѣзіапіѳ, геропеге 
Жіайгса Росікогосіепзкіт іпзсгіЫІ. герозііаяие поп еШ(1в)иЬегѳ, пес йиоѵів то<іо аге- 

зіаге. Бе саеіѳго іпзсгірііопеш ргаезѳпіега, ех Ьіз 
Сотрагепз регзопаіііег согат ргаезепіі оШсіо аСйз ехсеріат, асі асіа іеггезігіа СЬеІшепзіа Ігапз- 

асі^ие сарПапеаІіЬиз сазІгепзіЬиз СІіеІшепзіЬиз р0гіаге, зиЬ ѵайіо зітіііз зпгашае Чиа<1га8іпІа 
геѵегешіиз Агзепіиз Апсіггеіоіѵзкі, Оеі дгаііа ѵѵіа- йогепогпп роіопісаіішп, іп сази поп зоіиііопіз зпш- 
аіса СЬеІтепзіз еі Веігѳпзіз, запиз тете еі сог- шае ргаеГаІае, рго Іетроге еі Іосо зирегіиз ех- 
роге ехізіепз. а Іегга, бізігісіи, раіаііпаіи. Того, ргеззіз, еі поп Ігапзрогіаііопіз іпзсгірііопіз ргае- 
№. Іигізсіісііопейие зиа^иаѵіз ргоргіа еі сотре- 8еп1із а(1 50іѵеп(1иш зисситЬепёо. Рго Чпо ѵайіо 
Іепіі гесейепйо, ргаезепіі ѵѳго .щгі ас іигізйісііопі Ѳ1 сопйіііопе яиаІіЪеІ гесодпозсепз регетріогіе сит 
сарііапеаіі сазігепзі СЬеІіпепзі зе сит Ьопіз еі 8ці8 зиссеззогіЬиз гезропйеЬіІ, ехізіепз сііаіиз, зиі- 
зпссеззогіЬиз зиіз асі гезроп(1еп<1ига гаііопе отпіит ^ие зиссеззогез ехізіепіез сііаіі ай оГйсіига ргаѳ- 
т&азсгіЬепйогига іпсогрогапйо, ІіЬеге еі риЫісе 8еПз сазігепзе сарііапеаіе СЬеІгаепзѳ, гесейепйо а 
гесо&поѵіі, диіа ірзе зе еі зиоз зиссеззогез йе от- 1егга, Гого еі .іигізйісііопе зпа диаѵіз сотреіепіі, 
шЬиз еепегаіііег Ьопіз зиіз Ііаегейііагііз еі оЫіда- іці аиіет, ай диат сига зиіз зиссеззогіЬиз еѵоса- 
^піз, шоЫНЬиз, іттоЬіІіЬиз зиттіздие ресипіагііз Ьііиг. зѳ еі зиат розіегііаіега зиуісіепйо, ргі- 
ипіѵегзіз, ай ргаезепз іп диосипдие раіаііпаіи еі тиш Іегшіпшп еі аііоз отпез, ехіпйѳ зиЬзедииіи- 
йізігісіа ЬаЬШз еі іп розі ЬаЬепйіз, іпзсгіЬіІ еі Гоз, йіІаііопіЬиз депегаіііег огапіЬиз, еѵазіопіЬиз, 
оЬІі^аІ ^епегозо Ргійегісо РойЬогойіпзку е^здие 
,е8іІішіз зиссеззогіЬиз зишгааш диайга^іпіа Йоге- 
П0гиго, ресипіае еі пишегі роіопісаііз, Іідиійі йе- *) 18 января 1606 года. 

1 
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ігарѳбітепііз Іѳ^аііЪаз ѳі яиіЬивѵіз ехсорІіопіЬиз, 
тоІіопіЬиз ас еагиш ргозеяииІіопіЬиз, вепогаіііег 
ѵѳго ипіѵегзіз ^игіз тебііз поп ѳѵшіепбо, ішо ѳіз- 
бет гепипііапбо ас іпзсгірііопіз ргаѳзепііз ѵабіо 

зоіиіо, Іоііез, (\иоііез орив Гивгіі, ваІіаГасегв щ 
сит виіѳ виссевзогІЬиз оЫідапбо еі опѳгапііо. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суда 

за 1603—1605 г., ЛЙ 20133, л. 311-312. 

№ 2 —1004 г. 28 Іюня. 

Долговое обязательство Арсенія Андреевскаго н его капитула Богдану Оосновскому 

на сто шесть злотыхъ. 

Ыет Вовпоткіети іпзсгіЬіІ. 

Сошрагѳпз рѳгзопаіііѳг согаш ргаезепіі оГйсіо 
асіізяие саріІапѳаІіЬиз сазІгепзіЬиз СЬоІтепзіЪиз 
гѳѵогепсіиз Агзѳпіиз Апбггѳіо\?зку, Оеі дгаііа \Ѵ1а- 
біса СЬеІшепзіз еі Веігепзіз, еі ѵепѳгаЬіІез ТЬѳо- 
бог Мікоііпзку, ЛоЬап 8р1ѳпзку, СЬѵѳбог Зразку, 
Нгекогіиз Ріаіпісгкі — сарііиіит гііиз ргаесі СЬѳІ- 
тепзіз, запі тепІіЬиз еі согрогіЬиз ѳхізіѳпіез, а 
Іеггіз, бізІгісІіЬиз, раІаІіпаІіЬиз, Того, ргіЬиз ,)и- 
гізбісІіопіЬизяиѳ зиіз яиіЬизѵіз ргоргііз еі сотре- 
Іепііѣиз гесебепбо, ргаезепіі ѵего .)игі ас.)игі8біс- 
ііопі сарііапеаіі сазігепзі СЬеІгаѳпзі зе сит Ьопіз 
еі зиссеззогіЬиз зиів іпсогрогапбо, ІіЬѳгѳ еі риЫісѳ 
гесодпоѵегипі еі еогпт япіііЬѳі зио рго іпіѳгеззе 
гесо^поѵіі, яша ірзі тапи сощипсіа еі іпбіѵіза, 
ппиз рго аііо йбеіиЬопбо, еі зе ргіпсіраіез беЬі- 
Іогез ропепбо, бе отпіЬпз ^епегаіііег Ьопів виіз 
Ъаегебііагііз, оЫіваіогііз, тоЬШЬиз, іттоЬіПЬиз 
зиттізяие ресипіагііз ипіѵегзіз, аб ргаезеоз іп 
яиосипяиѳ раі&ііпаіи еі бізігісіп ЬаЬіІіз еі іп ро- 
8Іегит ЬаЬепбів, іпбсгіЬипІ еі оЫідаиІ депегозо 
ВоЬбапо Зозпоѵзку еіибяие Іедііітів зиссеззогіЬиз 
зиттат сепіит вех Йогепогит, ресипіае еі питегі 
роіопісаііз. Ііяиібі беЬіІі тпіиаіі рго біе еі Гѳзіо 
запсіае А$пеІів ѵіг($іпіз, ргохітѳ ѵѳпіиго, зоіѵеге 
еі сігса асіа ргаѳзѳпііа сазігепзіа СЬеІтѳпзіа, аЬ- 

вепііа сгебііогіз аиі е.)и8 зиссоззогит поп оЬзІапіе, 
гѳропегѳ, гѳрозііаяие поп еГйбе.)иЬегв, пес яиоѵіз 
гаобо агезіаге. Бе савіего іпзсгірГюпеш ргаезеп- 
Іеш, ех Ьіз асііз сазІгепзіЬиз ехсеріат, аб асіа 
Іеггезігіа СЬеІтѳпзіа іпГга бесигзит ипіив аппі 
Ігапврогіаге, зиЬ ѵабіо зітіііз зиттае сепіит зві 
Йогепогит ресипіае роіопісаііз, іп сази поп зоіп* 
Ііопіз зиттае ргаеГаіае, рго Іетрогѳ еі Іосо зп- 
рѳгіиз ѳхргеззіз, еі поп Ігапзрогіаііопіз іпзсгірііопіз 
ргаезѳпііз аб зоіѵепбит зисситЬепбо. Рго ячо 
ѵабіо еі сопбіііопѳ яиаІіЬеІ гесо^позсепз регетр* 
Іогіѳ гезропбеЬіІ, зиЦие зиссевзогез гезропбеЬипІ, 
ѳхізіѳпз сііаіиз впіяие зиссеззогез ѳхізіепіез сі- 
Іаіі, аб оШсіит ргаезепз сарііапеаіе сазігеазѳ 
СЬѳІгаепзе, гесѳбепбо а Іегга, Того ві іигізбісііопе 
зиа яиаѵіз ргоргіа еі сотреіепіі, іШ апіет, ыі 
Яиат ѳѵосаЬіІиг, зе еі зиат розіегііаіет зиуісіеп* 
бо. Ргігаига Іегтіпит еі аііоз отпез ехіпбе зиЬ- 
зеяииіигоз, біІаІіопіЬиз депегаіііег отпіЬиз, вѵа- 
віопіЬиз, ітребігаепііз Іе^аІіЬиз еі яиіЬизѵіз вхсер* 
ІіопіЬиз, тоііопіЬиз еі еагига ргозеяииііоиіЬиз, §о- 
пегаіііѳг ѵего ипіѵегзіз іигіз тебііз поп еѵабешіо, 
ігао еізбега гѳпипііапбо ас іпзсгірііопі ргаезепіі 
ѵабіо зоіиіо Іоііез, яцоііез орпз Гпегіі, заІізГасегв 
зе сит зиіз зиссеззогіЬиз оЫі§апбо еі опегапбо. 

Тоже. 

Л& 3.—1005 г. 20 Января. 

Заявленіе Арсенія н Іоанна Андреевскихъ о полученіи ими долга отъ Роиановокнхъ. 

Асіит іп сазіго СЬеітепзі Гѳгіа яиіпіа іп ѵі- 
^іііа Гезіі запсіае Адпеііз ѵіг^іпіз, аппо Потіпі 
гоіііевіто вехсепіезіто яиіпіо. 

Котапогѵзсгу диіеЫпіиг. 
Сотрагепіѳз регзопаіііег согат ргаѳзѳпіі оГйсіо 

асіізяие сарііапеаііЬиз сазІгепзіЬиз СЬеІіпѳпзіЬо* 
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геѵегепііиз Агзепіиз, аііаз Доаппез, ѵіайіка СЬеі- 
шепзіз еі Веігепзіз, еі .Іоаппез Апйггеіоѵзсгу, 
Ггаігез еегшапі еі вііі оііш поЬШз ЗіерЬапі Ап- 
йг2ѳіо\Г8кі, запі тѳиіѳ еі согрогіѣиз ѳхізіепіез, 
а іегга, сИзігісіи, раіаііпаіи, Того, ,)иге іигізсіісіііо- 
деяие зиа яиаѵіз ргоргіа еі сошреіепіі гесейепйо, 
ргаезѳпіі ѵѳго .іигі асіигізйісііопі сарііапеаіі сазі- 
гепбі СЬеІтепзі зѳ сиш Ьопіз еі зиссеззогіЬиз зиіз 
асі гезропйепйит гаііопе огапіига іпГгазсгіЬѳпсІо- 
гит іпсогрогапсіо, ИЬеге еі риЫісѳ гесо§поѵегипІ 
еі еогпт яиШЪвІ зио рго іпіегеззѳ гесо^поѵіі, яиіа 
бе гаапіЬиз еепегозогит АІЬегІі еі Місоіаі Кота- 
покзкісЬ, Ггаігит деггаапогит. Шіопші сНт депе- 

гозі Іоаппів Котапоѵзкі, ѵісесарііапеі Сгазпозіа- 
ѴІѲП8І8, вигагаат сѳпіит Йогепогит роіопісаііига, 
рѳг ргаеіаіит оііт Іоаппет Котапо\ѵзкі поЫП 
оііга ЗіерЬапо Апйггеіоѵзкі, рагепіі гесодпозсеп- 
Ііиш іп асііз яшЬизѵіз, Іат іеггезІгіЬиз, яиат 
сазІгепзіЬиз іпзсгіріащ еі іп Ьопіз зиіз аззесигаіат, 
Іиіегипі еі гесерегипі, (1е яиа зитгаа, ргаезепііЬиз 
Іеѵаіа, ѳозсіѳт Котапоѵзкіѳ, иіі зиссевзогез іеді- 
Іігаоз, яиіеіапі еІНЬѳгоз Гасіипі, іпзсгірііопѳз сит 
отпіЬиз еогипсіет сопйіІіопіЬиз ві Іідатепііз саз- 
запі, гоогіійс&пі регреіие, асіи еі поіа зиагит 
регзопаііига гесодпіііопит ай ій ассеііепіе. 
Тоже, л. 427. 

№ 4.—1605 г. II февраля. 

Заявленіе вознаго о недопущеніи Лукой Зѣнковичѳмъ ввести Софію Андреевскую 

Збируйскую во владѣніе имѣніемъ Врусъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІгаѳпзі Гѳгіа зѳхіа розі 
Гезіига запсіае Оогоіеаѳ ѵігдіпіз ргохіта, аппо 
Бошіш тіііѳзіто зехсепіезіто яоіпіо. 

АпЛггеіогѵзкіеу йепедаіа іпіготіззіо. 

Согаш ргаезепіі оГйсіо асіізяие сарііапеаІіЬиз 
сазІгепзіЬиз СЬеІтепзіЬиз регзопаіііег зіапз тіпі- 
зіегіаііз депѳгаііз гедпі ргоѵіііиз 8і&І8типйиз Ка- 
(І2іко\гзку сіе СЬеІт, оГйсіо ргаезепіі поіиз, ипа 
сит поЫИ Айато ЗіесИізку, зесит регзопаіііег 
сотрагепіе, аззегепйо зесит ЬаЬеге аііегит поЬі- 
іет Сазрагит Вгіску, іп ѵіт ййеііз зиае геіаііо- 
піз, иЬіѵіз Гасіепсіае, риЫісе гесодпоѵіі: яиіа ірзе? 
ехізіепз а .іийісіо іеггезігі СЬеІтепзі аййііиз ай 
тігошіііепйиш поЬіІет 2орЬіат Апйгге.іолѵ5ка, 
асігісега зигеѵіпсеиіет, іп Ьопа, гаогіе оііт поЬіІіз 
Міс-Ьаеі 2Ьігиізку, іп ѵіііа Вгиз еі иЬіѵіз а)іЫ іа- 
сепііа, йегеіісіа, Іисгіз еі регіисгіз іпГгазсгірІіз 
опегаіа, ехіипс Гегіа яиагіа розі Гезіит Ригійса- 
ііопізВеаіае Магіае Ѵігдіпіз ргохіте ргаеіегііа *), 

регзопаіііег сопйезсепйепйо ай сіѵііаіет Сгазпу- 
зіатѵ, еапйет іпІгошІ53іопѳш ех рагіе шешогаіаѳ 
2орЬіае арий зиссеззогез оііт ргаеГаІі МісЬаеІіз 
2Ьігиізку, петре Сіпѵеипага Сгегпікотѵзка, Ап- 
йгеага, Сопзіапііпит—Шіоз оііт Іѵгазгко ІЛіазго- 
ѵіс, сіѵез Сгазпозіаѵізпзез, Ьисат 2іепкотгіс іп 
Ьопа зиргазсгіріа, іп ѵіііа Вгиз ^асеп^іа^ Іисгіз 
еі регіисгіз рег еапйет 2орЬіага Апйггеіотгзка 
зирег зиссеззогіЬиз ргаеГаІі оііт МісЬ&еІіз іп ^и- 
йісіо Іеггезігі СЬеІтепзі оссазіопе поп зоіиііопіз 
зишгаае попілдепіогит Йогепотт ресипіае, еійет 
асігісі рег оііт ргаеГаІит МісЬаеІега 2Ыги)зку 
йеЬіІае, оііт Іезіатепіо аііезіаіаѳ, іахапйо тіііе 
Йогепогит ресипіае, опегаіа, ргоиі еайет регіисга 
Іаііиз сапипі, аЯесІаЬаІ, ѵегига еапйет іпігоіпіз- 
зіопеш ипиз ех зиссеззогіЬиз йісіі МісЬаеІіз, петре 
Гатаіиз Ьисаз 2іепко(\ѵісг) зио еі аііогит погаі- 
піЬиз поп айгаізіі, ішо Іегаеге йепедаѵіі. Эе яио 
йісіиз іпіпізіегіаііз ргаезепіѳт геіаііопет Гесіі. 
зиргазсгіріо поЬіІі ій ірзит зиа регзопаіі гесо^пі- 
Ііопе аііезіапіе. 

Тоже, л. 450. 

9 февраля. 
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№ 5.-1605 

Заявленіе Холмокаго владыки Арсенія 

оскорбленія Иваі 

Асіиш іи сазЬго СЬеІтепзі Гегіа диіліа іп 
сгазііпо Гезіі запсіі Апсігеае Арозіоіі, аіто Бо- 
тілі тіИезіто зехсепіезішо диіпіо. 

Апйггеіоткі ргоіезіаііо. 

Ѵепіѳпз регзопаіііег а(і оШсішп ргаезопз асіа- 
<іие сарііапеаііа сазігепзіа СЬеІгаепзіа геѵегеікіиз 
іп СЬгізІо раіег (іотіпиз Агзепіоз Ап(1ггеіо^зкі, 
ѵіайіса СЬеІтепзіз, зоіеппііег еі оШсіозѳ іп еі 
сопіга поЬіІега Іоаппѳш \ѴіеІггупзку яиезіиз еі 
ргоіезіаіиз езі, диіа ірзе сііе Ьосііегпа, іп асіи 

\ 1 Декабря. 

Андрѳэвскаго о нанѳоѳнін ему личнаго 

омъ Вѣтринскимъ. 

сопіепіа, зирегѵепіеп(іо ѵіоіепіег іп шопазіегіищ 
СЬеІгаепзе, еипсіеш ргоіезіапіеш, Ьогаіпега расій- 
сиш піЦие зіЬі оЬпохіит, піаііз еі іпЬопезІіз ѵег- 
Ьіз, Гашаш ірзіиз ІаесіепІіЬиз, айесіі еі еппсіеш іп 
ресіиз ридпо регсиззіі, Гашіііаш ірзіиз ргоіезіалііз 
ех еойет шопазіегіо ехриііі аііоздие шиііоз ех- 
сеззиз іп еосіега шопазіегіо раігаіиз езі. Бе чпо 
сопіга еипсіет зоіеппііег ііегиш аЦие ііегит 
диезіиз еі ргоіезіаіиз езі, ойегепсіо зезе рго ргае- 
шіззіз огапіЬиз Іешроге еі Іосо зиіз сотреІепІіЬиз 
іп Того Гогі ,)игѳ асіигиш. 

Тоже, л. 854. | 

№ 6.-1606 г. 9 Март. 

Заявленіе епископа Холмскаго Арсенія Андреевскаго по дѣлу его крестьянина съ 

евреемъ. 

Асіиш іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа ^иіп(а розі 
(іошіпісаш <3иа(1гаее8іта1ет Ьаеіаге ргохіта, аппо 
Юошіпі гаі11е$ішо зехсепіезішо зехіо. 

Ех рагіе ѴШісае СЫтетіз геЫіо. 

Согага ргаезепіі оГГісіо асіізяие саріІапеаІіЬиз 
сазІгепзіЬиз СЬеІгаепзіЬиз регзопаіііег зіапз гаіпі- 
зіегіаііз §епега1із гедпі ргоѵіііиз Ьаигепііиз СЬо- 
Іахѵзкі йе СЬеІт, оЯГісіо ргаезепіі содпііиз, іп 
ѵіга бйеііз зиае геіаііопіз, иЬіѵіз Гасіепііае, риЫісе 
гесороѵіі: зесшп сііе Ьосііегпа, іп асіи сопіепіа, 
ех рагіе геѵегетіі Агзѳпіі Ашігге.іои'зкі, Ѵіасіісае 
СЬеІтепзіз, зоіеппііег ргоіезіаіпт еззе, чиіа ірзе 
рагаіиз егаі тіпІ5ІгаІіопет .іпзііііае сит еі йѳ 

Ьопсзіо Ьѵапо, Шіо Ьопезіі Іііае, зпЬІіІо хѵіасііса- 
Іиз СЬеІтепзіз Іепиіае зиае, гаііопе ^иазі рег ір- 
зит І'ѵапит 1іп«иае еяио соіогіз епіас1еу регйіі 
Ісгко, еепегі Рескотееу, ^ис1аеі СЬеІтепзіз, аЬзсі- 
зіопіз, іихіа аесгеіит айѵосаііаіе ѵЫісаІш 
СЬеІтепзіз еійет ,)и<]аео Гасеге, ѵегит циопіатіз 
і(1ет .іиііаеиз еатіет тіпізігаііопет .іизііііае рго 
гаю еі 8гаіо зизсіреге поіиіі, пес Ьос Мет йесге- 
Шт зпзсеріі, ѵегит асі ітіісіига Іеггезіге СЬеІ- 
тепзе тоііопет іпіегрозиіі, Шео зоіеппііег ііегит 
аЦиѳ ііегит потіпе ргаеГаІі ѵЫісае СЬе1теш>і5 
езі ргоіевіаіига. Бе ^ио ііісіиз гаіпізіегіаііз ргае- 
зепіѳт зпат геіаііопѳт Гесіі. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суда 

за 1606-1608 г., Л? 20124, л. 60. 
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№ 7.—ит г. 31 Октября. 

Разрѣшеніе еп. Холмскаго Георгія Замойскаго евреямъ мѣстечка Дембны на по- 

стройку оннагоги. 

Асіипі іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа Іегііа іп ѵі- 
рііа ГезІіОшпіиш Запсіогига, аппо Эотіпі шіііе- 
сішо зехсепіезіто зехіо. 

Маеогит Офпепзіит оЫаІа Шегагит. 

А<1 розіиіаііопет регйсіі Зігаоп ІлІтапо\ѵісг, 
;а^аеі еісіѵіз Б^Ьпепзіз, зио еі аііогаш іпйііеііііт 
доіаеогит Б$Ъпепзішп потіпіЬиз Гасіага, оШсіиш 
ргаезепз ргіѵііерит іпГгазсгірІит, шапи ргоргіа 
Шкігіз еі геѵегепсііззігаі іп СЬгізІо раігіз йотіпі 
6еог§іі 2атоузкі а 2атозсіе, Беі §;гаІіа ерізсорі 
СЬеІшепзіз еі аЬЬасіае Сгегтеепепзіз регреіиі асі- 
тіпізігаіогіз, зиЬзсгірІпт еі зі§і11о оЬзі^паІит, іп 
ппііо ѵісіаіпт, а<1 ас Іа оЯісіі зиі зизсеріі еі іп 
еаііѳш іп^гоззагі тапсіаѵіі зиЬ Іепоге Іаіі: Оѳог- 
§іп$ 2агаоузкі а2ашозсіе, Беі еі арозіоіісаѳ зесііз 
&гаІіа ерізсориз СЬеІшепзіз, аЬЬасіае Сгепгепеп- 
зІ5а(ішіпІ5ІгаЬог регреіииз. Коіига Гасітиз ппіѵег- 

еі зіп^иііз, яиогит іпіегезі ѵеі роіегіі іпіе- 
ге$зе ІешрогіЬиз Гиіигіз, ^иосі зирріісаіига поЬіз 
еіііііі а соттипііаіе .іисіаеогііш іпйсіеііапі, іп 
оррМо В§Ьпа засгае ге^іае п^езіаііз йедепілит, 

«ІпаІепцБ ірзіз асі зіпа§о^аш сопзігиепсіат іп еоііеш 

оррібо, іп Іосо сотреіеиіі, сопзепзит позігит, 
тоге апіесеззогит позігогит, а диіЬиз соттипі- 
Іаіез уийаеогит отпез Гоге рег Ьапс йіоесезіт 
зітііез оЬііпиегипІ сопзепвиз, рег позігаз раіепіез 
Іііегаз сопсѳйсге еі ргаеЬеге Йідпагетиг. N03 іді- 
Іиг, сопзиеіийіпі ргаесіесеззогит позігогит аЦие 
Іигі соттппі оі ргіѵііедіо засгае гедіае п^езіаііз 
іпЬаегепйо, йісіае соттипііаіі іийаоогпт оррісіі 
С§Ьпа зіпадодат сопзігиопііі сопсейігаиз Гасиііа- 
іѳт позігитчие огйіпагіит ргаеЬетиз сопзепзит, 
йиттойо зіі іп Іосо, аЬ ессіезіа еі ЙотіЬиз ййеііипі 
гетоіо, сопзіііиіа еі сопзітсіа, педие аііііисіо зеи 
зитііаз аейійсіі ірзіиз Йотогит оррійі аііііисііпет 
ехсейаі, зей Іесіит ірзіиз зіпадодае Іесіо аііагит 
йотогит іп аііііийіпе гезропйеаі, педие, диой 
зигатит езі, рег Ьапс зігисіигат зіпадодае ргае- 
Гаіае ессіезіа БдЬпепзіз іп зиіз ргоѵепііЬиз еі 
етоіитепііз, зеи ірзіиз гесіог аіідиой зиЬѳаІ йеігі- 
тепіит. Іп сщиз геі еѵійепііиз Іезіііпопіит зідіі- 
Іит позігит ргаезепііЬиз езі зиЬітргеззит. Баіит 
Ситоѵіае попа РеЬгиагіі тіііезіто зехсепіезіто 
Яиагіо. Сеогдіиз 2атоізкі, ерізсориз СЬеІтепзіз, 
аЬЬаз Сгепѵепепзіз. 

Тоже, л. 235. 

Л® 8.— 100В г. О Декабря. 

Заявленіе Уханскихъ о вэносѣ ими арендной платы съ имѣній Холмскаго епн 
скопа Арсенія 

Асіит іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа диагіа ірзо йіе 
ВІІ запс1і ЭДсоІаі ропіійсіз, аппо Юогаіпі іпіііѳ- 

5'Шо зехсепіезіто зехіо. 

-&■ рагіе Лсііапзкіск геЫіо сит герозіііопе 

зиттае. 

Міпізіегіаііз ІеггезІгІ8 депегаііз гедпі ргоѵійиз 
^Іоіотаепз Вгойупа йе ІІсЬапіе, оГйсіо ргаезѳпіі 

®пе содпііпз, ипа сига поЬіІіЬиз МаіЬіа СЬгузгоиг- 
5 1 е* йоаппе 2а1езкі, зссит регзопаіііег сотра- 

Андрѳевскаго 

гепІіЬиз еі сігса іпГгазс.-іріа отпіа регзопаіііег 
зесит ехізІепІіЬиз, согат еойет ойісіо сарііапеаіі 
еі асііз ргаезепііЬиз сазІгепзіЬиз СЬеІтепзіЬиз 
регзопаіііег зіапз, риЫісе ас рег ехргеззит ге- 
содпоѵіі: диіа йіе Ьойіегпа, ѵійеіісеі Гегіа диагіа, 
ірзо йіе Гезіі запсіі N100181 ропіійсіз, сит еізйет 
поЬіІіЬиз, Гатиіиз тадпійсаѳ Аппае йе Риізіуп, 
геіісіас сопзогііз оііт іпадпійсі Гапіі Ійсііаизкі] 
раіаііпі Веігепзіз ех рагіе Іат ііііиз, яиат депе- 
гозагит: Иеіепае—депегозі Хісоіаі Вапііоѵісг йе 



Йигоѵ, сарііапеі ИгоЬоЬусепзіз, ОогоіЬѳае—дѳпе- 
го$і Ап(ігеае Кгоіозкі, раіаііпісіаѳ Іпоѵѵіаііізіазѵіеп- 

зіз, ІгаЪѳІІаѳ зѳи ИѳПгаЪеіЬ — ша^пійсі Иісоіаі 
Зіешазгко, сазіеііапі Вгасіаѵіепзіз еі сарііапѳі 
Ьисеогіепзіз, сопзогііит, аЦиѳ СаіЬегіпае, ѵіг^іпіз, 
Шіагигп еі зиссеззогиш ргаеГаІі оііш шадпійсі 
Раиіі ІІсЬапзкі, раіаііпі Веігѳпзіз, асіегаі еі айе- 

гапі регзопаіііег іп шопазіегіо СЬеІшепзі, гезійеп- 
Ііа геѵѳгошіі Агзеиіі, аііаз Іоаппіз Апсіггеіолѵзкі, 
ргоіапс Ѵіайісдѳ СЬеІшепзіз, саш сапопе ѵі^іиіі 
шагсагиш, ресипіае роіопісаііз, ііе ѵііііз Віеіероііѳ 
еі Визпо яиоіаппіз, іихіа ргіѵііе^іиш ргоіезіап- 
Ііит .іигіз етрЬіІеиІісі, ессіезіае гііаз §гаѳсі то- 
пазіегіі ніайісаіиз СЬеІшепзіз, зеи гесіогі іШиз 
рго ео(1еш Гезіо запсіі Кісоіаі ропйГісіз регііпѳпіе, 
ѵоіепіез іп рагаіа ресипіа еиийет сапопеш ѵі^іпіі 
шагсагиш, ресипіае роіоп., ѳісіет мгіайісае СЬеІ¬ 
шепзі ріепагіе геййеге еі пишегаге; зесі яиопіат 
ісіепі геѵегепсіиз ас поЬШз. \ѵк(1іса СЬеІшепзіз, 

регзопаіііег іп еойет шопазіегіо СЬеІшепзі ргае- 

ѵепіиз еі геяиізііив, ргоиі аипіа вирегіогіЬия, іц 
еі аппо ргаезвпіі еишіот сапопеш ѵідіпіі шага- 

гит гесіреге поіиіі, пеяие гесеріі; ісіео, ргоѵМепі) 

ішіетпііаіі Ьопогит зиргазсгіріогиш, ргаеГаіі 
шиіі е.|и5ііет гаадпіГісае риіаііпае Веігзпзів, & 

тіпае зиае, потіпе Іат ііііиз, диат еагпшіеа 
Йііагиш е.)изі1еш, еоііет шіпізіегіаіі, ргаетіш5о- 
Іеппі ііе ргаетіззіз ргоіезіаііопѳ, еазііеш ѵфпл 
тагсаз ресипіае, іпЬаегепіІо ргіогіЬиз зиіз рг^. 

ІезІаІіопіЬиз, ргоиі аиіѳ, ііа еі аипо ргаезепіи* 
зеяиезігиш сапсѳііагіаѳ СЬеІшепзіз согаш оГю« 

ргаезепіі сарііапеаіі сазігепзі СЬеІшепзі іоіе^ге 
герозиегипі, питегаѵегипі еі геііяиегипі. 0щ$ 

ѵіб'тіі тагсаз ресипіае оГйсіит ргаезепз сазігепз- 

СЬеІтепзе ріепагіе гесеріі еі зеяпезіго сапсеИала* 

зиае сігса зе геІЦиіІ. (}иіЬи$ ргаетіззіз отпіЬ^ 
ійега іпіпізіегіаііз сиш ргаеГаІіз поЬіІіЬиз ргае$еь- 
айегаі еі сіе ргаетіззіз ргаезепіет зиага геіібо- 
пет Гесіі. 

Тоже, л. 258. 

Арендная ваннсь 

№ 9.—1007 г. 10 Февраля. 

Кіевскаго митрополита Ипатія Потея его служителю Григорію 

Михайловичу. 

Асіиш іп сазіго СЬеІшепзі ВаЬЬаІо розі Гезіиш 
запсіаѳ БогоіЬеае ѵіг^іпіз ргохішо, апио Погпіпі 
шіііезігао зехсепіеззіто зеріігао. 

ОЫаіа аЛѵііаШаШ Нгекогіі Місііаііогоісз. 

Ѵепіепз регзопаіііег аіі оШсіига ргаезепз асіа- 
Яие сарііапеаііа сазігепзіа СЬеІтѳпзіа поЬіІіз 
ЫгеЬогіиз МісЬаіІолѵісг оЬіиІіі еі аіі асйсапйига 
ігасіісіи Іііегаз іиГгазсгірІаз, гиіепісо ііііошаіѳ 
зсгіріаз, еійет рег геѵегепііиш Ніраііит Рой), 
тѳігороіііат Куоѵіеизет, ѵѵіаііісат ѴѴІойітігіѳп- 
зеш зирег Ьопа ЗизгіЬаЬу ііаіаз ас гаапи ргоргіа 
еіизііет шеігороіііае ас ЬопогаЪіІіит Ілѵапі ѴѴіегг- 

Ьіскі, ргоіорорі \Ѵ1оі1ішігіеп$із, АрЬапазіі Мікоііп- 
зкі, Котапі, ргезЬіІегі арозіоіогит зиЪзсгірІаз еі 
зі^іИіз Іат е^изйет шѳігороіііае, яиаш ѳі сарііиіі 
^Ѵіаііітігіепзіз оЬзі^паіаз. <3иагит іепог зеяиііиг 
іаііз. 

Мы Ииатей Потый, з воли Вожей архпешшѵ 
копъ, митрополитъ Кпевъскп, Галпцъки н вся 
Руси, владика Володнмерскп и Берестенъшз 
капптулою церкви соборъпой ВолодимерскоВ ся- 
той Пречистой, овпаймуемъ симъ листомъ в- 
шпмъ, кому то ведати палежало теперь ив 
потомь будучимъ. ишъ мы дознаиъгаи веръвнп 
и ціютливыхъ службъ служебника нашего Г|* 
горки Михайловича, который иа иекоториесправ 
церъковные еппишкопие Володпмерские есть» 
требный и намъ отъ часу немалого пожитечв* 

и заслужоиый, протошъ вигорожаючи тнезаслр1 
его в хотечи его па далыви часъ собе заховаП 
аре в ъдо вались мо ему и симъ листомъ ііаоп^ 
арепъдуемъ земъли, которая пусто, ие ост*# 

лежала в сельди Суши-Бабы, пмеішчка церкоаѵ 
иого, волокъ дот при, придавъши до тип»*1 

волокъ, яко ве до зуполъвыхъ, еще волокъД^ 

которие передъ тпмъ Квяганъски ненкил**?*1' 
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з тоиъ же сели Суши-Бабы, з полъми, сино- воти его тие групъти з поддавимъ, яко власъ- 

5згьми и зо всиігь, яко ся тиѳ волоки в собѳ постъ церъковпая, упять до церкви приверпепа 
эрвна маютъ. Ку тому тамъжѳ в Суши-Бабѣ быти маетъ; а веть же будованье, што тамъ при- 
подданого одного па имя Сенька Типъчица зо будуетъ, 8а увнапиемъ люди добрихъ эаплатитися 
всямъ групътомъ его придали есьмо, такъже п кому маетъ, а пепогочатъ ли платити, и потомъ- 
віацъ на побудовапиѳ дворца надъ ставомъ Суши- комъ Грегоровымъ тое будовапие своевольно 
Вабъскнмъ на взгоръку до живота его. Маетъ будутъ кому хотечи продати и з прожного грунъту 
онъ Грегори намъ и иотомъкомъ пагаимъ, епи- нашего внести. Такъже збожа вшелякие озимъние 
скопомъ Володимерскимъ з того грунъту и за и яринъние, в гумнѣ зложоное и на поляхъ за- 
юго поддапого па кажди рокъ арепъди по пяти- сияпние, потомекъ Грегоровъ добровольне зобрати 
нщать золотихъ польскихъ давати, а то па и гдѣ хотечи звести маетъ и вольно будетъ, а 
певъный часъ о Божпмъ нароженью свята римъ- мы сами и потомъки наше сами черезъ себе, 

ского в замочку Володимерскимъ класти, а надъ ани чересъ кого иного в томъ имъ трудности 
то большей никоторихъ повинъности 8 того онъ чпппти не маемъ. И па то есьмо тому Грегорому 
вамъ и иотомъкомъ нашимъ полъннти не маетъ. Михапловичови дали сей нашъ листъ з печатиго 
Которыхъ же грунътовъ и поддапого поменеиого и з подппсомъ руки иашой, такъже з печатию 
овъ Григорп деръжати, па ппхъ робити и вше- канитульиого и з подписомъ рукъ ихъ. Писанъ 
шне пожитъки собѣ на нихъ привлащати маетъ, в Володимери року тисеча шестьсотъ четверъ- 
также вольно ему будетъ, гдѣ бы самъ тихъ того, месеца Мая десятого дня по старому. Власт- 
грунтовъ зробити не могъ, п подданпхъ на нихъ ною рукою Іоанъ Неръбицъки, протопопъ Воло- 

вмдати п водлугъ найлепшого баченья своего димерски. Властною рукою Афзпазый Миколинъ- 
шъ собѣ пожитокъ мети; в чомъ всемъ оному ски. Власоою рукою Романъ, презвитеръ апо- 
уряданкн наше Кунеговъские ппякой перекази стольски. 

чннитп пе маютъ, ашъ до живота его, а по жи- Тоже% л. 320. 

№ 10—1607 г. 10 Февраля. 

Заявленіе Кіевскаго митрополита о разореніи его имѣнія Рожанкн управляющимъ 
Григоріемъ Михайловичемъ. 

Ех рагіе МеІгороШае Кцоѵіепзів ргоШаІіо. шозсі рапоѵ ІлѵіскісЬ гѳ ѵзі Окипіпкі, кіогу 
шаіо піе об Ііаііі бѵибгіезіи Ьуі ші г^кобаупут 

Ѵепіепз регзопаіііег аб оГЙсіиш ргаезѳпз асіа- зіие^, рггузіаѵзгу бо шпіе іуіко ѵѵ іебнеу зик- 
ЯпесарЦапеаІіа сазігепвіа Сііеігаепзіа поЬШз СЬгі- шашпіе ЫаЬеу па іебпеу згкаріе, кібгеши хчѵіѳ- 
КорЬсгиз Вопіескі, Гатиіиз геѵегѳпбі іп СЬгізІо ггуіет зі§ у баіет ти игг^б >ѵ ітіепіи піоіет 
Р*1гіз, богоіпі Нірраііі, агсЬіерізсорі, теігороіііаѳ Когаасѳ у чѵзгузікіеу таі§Іпо$сі теу роигіеггуіѳт 
Кііоѵіае ас Іоііиз Киззіае, потіпе зиргазсгіріі бо- щи Ьуі, аіе оп, іако іедо паіига Ьуіа сЫорзка, 

виі зоіеппііег еі оШсіозв іп еі сопіга ^аеп- піе раті^ІаЦс боЬгобгівузІіѵа ше§о, ро \ѵ$2уз1кіѳ 
ЗД НгеЬогіит МісЬаіІоѵІсг гаііопѳ іпГгазсгірІо- сгазу кгабаі ті$ у згкобу піѳтаіе іако \ѵ ^ит- 
Піт ргоівзіаіиз езі. Сиуиз ргоіезіаііопіз, іп рагаіа п-іе^ іак у тѵ оЬогге сгупіі, а Іо гЦб, ігет §о 
^ріа роггесіае, Іепог бе ѵегЬо аб ѵвгЬига 8е^иі- п^бу ІісгЪу піе зіискаі, иГаі^с соосіе іе^о; к іегаи 

ід Ьипс тобат. у роббапет тоіга чѵіеікіе іаріехіѵа у кггу\ѵбу, 

Рапіе иг^бгіе! ороѵіабага у зкагг§ зі$ Ьоіе у дгаЫеіе сгупіі, Іак іі ші рггег кіікабгіе- 

^ггаозсіога па піеіакіе^о НгеЬога МісЬ(аііо)\ѵі- зЦі роббапусЬ ъ ішіепіа гогр^бгіі, піеіііозсто 
Ч сЫора ргозіедо, оусгуса у роббапе^о ісЬ- разІчгЦс зі$ паб піті, тогбиЦс у каіиЦс ісЬ, а 



сЬосгай С2$$іокгос тіетсаіега зкагді па піедо о<1 
росМапусЬ зтсоісЬ, гапіѳгааЦс, йѳЬу ІЬо г тсазпі 
сгупіѳіі, іако іезі ровроИіа сЫорот па ип^сіпіка 
тсо}ас. підсіут іегаи \ѵіагу піѳ (Ыатса}, аіет Іо 
ризгсга} шіто изгу, а оп га іупі лѵі^ізгоу зтсѳу 
тсоіі гагутса} у рга\ѵіо пізгсгу} у диЬі} шаі^іпозй 
тоі§, аг іеі рггузгіо сіо Іодо, іе ші ёаоо тсіасіо- 
шозс о піет, іг ризгсгд гаоіе КогапіѳсЦ, кіоге- 
іеш 052с2§с1гаІ, гаацс іеу Ьагго тпіо тс таі^іпозсі 
зтсеу, кібгѳу іако ока зіггесѳт рііпіо гогкага}, 
оп Ьѳг тсіасіогаозсі тоіеу, иіакотітсзгу зід па 
Ьазагупкі, а роЬгатсзгу росіагкі и сЬіоротс, сіори- 
зсіі іш зтсеу тсоіі, іак ій тсі^сеу, а піг па ті1§ 
тсудиЬіеИ ті ризгсгу у па роііа рорггегаЬіаІі, з 
кіогусЬ роі іегаи росіагкі сіатсаіі, а шпіе иіе іуі¬ 
ко, йеЬу тіеіі сгупзг ріасісг, аііе тсісігі Вод, хеш 
зі$ у (іотсіесігіес піѳ тод} о іак тсіеікіѳу зкосігіе 
ігоіепіа зтсѳдо; дсіуйет рос! сгаз іесітсіе у тсе сітсіѳ 
Іесіе Ьутса} тс іеу шаі^іпозсі зтсоіеу, а оп іуш 
сгазеш со сЬсіа}, іо Ьгоіі. ѴѴісІг^с іесіу іак окгиі- 
п^ згкосіу зтсоі$, гіогутсзгу до г игг^сіи, кагаіеш 

ши сіо ІісгЬу доіотсае га ІЬе тсзгузікіе ІіаіЬа 
у г сітсоги кагаіет зі§ Гоготсас, Ъо заш іуіко іе- 
Йеп зіиг^с сЪотса! рггег рі^іоазсіе сгѳіасігі па 
сЫеЬіѳ шоіт. Оп гагагет г сітсоги гаедо тсурго- 
тсасігі} $і$ па гаіазіесгко шоіе, у Ьуіет іеу па- 
(Ігіеіе, йеЬу піе тіа} осііасііас, аг Ьу зі§ шпіе 
тсзгузікіедо зргатсіі; аіе дсіу ті 2па<$ сіапо, іо зі§ 
2Ѳ тсзгузіЦ таі^іпозсЦ тсурготсасіга сіо ѴѴІосІатсу, 
ро$}а}ѳга сіо піедо, иротіпаЦс до, аЬу піе осііей- 
сігаі, аг Ьу ті ІісгЬу исгупі} у тсзгузікіедо, со 
пап зкагга, зргатсі} зі§; оп, паіаіатсзгу розіапсотсі 
тети, осіргатсіі до г Гикаті у исгупіе} росЬтсаі- 
к$, сЬс^с $і$ исіас сіо піекіогуеЬ піерггуіасіо} гао- 
ісЬ у оЬіесиЦс тзсіс зі§ кггутсйу піе тсіет іакіѳу 
па<іе тп^, а роіут гаЬгатсзгу тсзгузік^ таі^іпозс 
зтсоі^ па кііка тсоготс, осГтсЬа} ргесг г тіазіесгка 
тедо, ро кіогедо розуМет кііка кгос, иротіпа- 
і^с, аЬу зі§ тсгосіі, ІісгЬу исгупі}, гедозіга у ріе- 
пЦсіге шоіе осісіаі, сЫорот пзргатсіесііітсі}, оЬіѳ- 
сиіас, ге ти у тс}оз г діотсу піе зрасіпіе, іуіко 
аЬу ті іакіедо ііезресіи піе тсугг^сіга}, а га сіоЬ- 

госігіѳузітса тоіѳ гіут піе осісіатса}. Оп рвд ^ 

у па іЬо паротіпаиіе шоіе иссгутсе піесІЬаІ, ||е 
іако гЫгіоу у гсігауса шоу гіасЬа}, па кібгедо 
ргоіозіиі§ зі$, іо ті исгупі} згкосіу сіаіѳу, а яіщ 
па іггу ІузЦсе гіоіусЬ; к іети Іізіу у тащга^ 

шоіе, кібгусЬет ти зід іако иггдсіпікотсі гетіеггуі, 

у іо гаЬга}, а оззоЫітсіе гозіаі ші тсіпіеп г§ко. 
сІаупусЬ ріепі^сігу тоісЬ кор зіо ІііетсзкісЬ, кй- 
гѳт гаріасі} іедогаозсі рапа Міко}аіа Озігогода 
зіисігѳ, піеіакіоти \ѴгоЫетсзкіети, окириі^с ^агіІЬ 
іедо с1і}орзкіе, а іЬо 8 іеу тіагу, \і іЬеп \ѴгоЬ- 
Іетсзку р}уп^} па зіаіЬкасЬ рапа зтседо Видіеш 
сіо Осіапзка у дсіу ао таі^іпозсі тоіеу Коіапіес- 

кіеу рггур}уп^}, гтсас1§ гасг^} тс гаіазіесгко ] 
розіггеіі} росМапедо гаедо, іеп игг^сіпісгек пму, 
тс піеЬуіпозсі тоіеу піе розі^ри’цс зоЬіе ргатспіе* 
іако рггесітс озоЬу згііасѣескіеу, у іагдп^ѵѵзгу 5і§ 
па іедо ѴѴгоЫетсзкіедо, гЬі} до куіті у гтопіо.* 
тса}, а роіет роітатсзгу тс }апсисЬ окотсаі у 4о 
іигту до гЬсігіеузкіеу піетііозсітсіе тсзасІгИ у 
ге}^у}, га со, іако сЬ}ор ргозіу, ге зі§ па згііаск- 

сіса іагдп^} у заш г піедо зоЬіе зргатсіесііітгозс 
сгупі}, озз^сігопу Ьу} па дагсііо; іа, окириі^с дапііо 
іодо, гар}асі}ега іети \ѴгоЫетсзкіети га піедо 
доіотсусЬ ріепі^сігу кор зіо ІііетсзкісЬ, гогитіеіас, 
іо ші іЬо тіа} осіз}игус споііітсіе, аІЬо гаріасіс, 

аіе оп, у іедо гэраті^іЬатсзгу, исіек} осіе шпіе іако 
2}ос1гіеу у гсігауса шоу, у к іегаи зпас іакіез 
ітсаггу па ті§ киіе, исгупітсзгу тпіе затепш і 
росісіапут гаоіт у ігаіѳпіи тоіети па Іггу іу$ш 
г}оіусЬ згкосіу у тсі^сеу. О со тсзгузіко іегаг, Не 
парг^сісе тод}ет зі§ іотсіесігіес, ргоіезіиі? 
па піедо, а о іпзгусЬ роіаіогапусЬ згкосІасЬ шоЙ 
у гсігасІасЬ іедо іезгсгѳ сіотсіасіиі^ зі§, о кіогуЛ 
ті Ыгіе ротсіасіаі^, у о ІЬе, рокайе 1і зі§ соре»- 
педо, піѳ гадгасігат зоЬіе сігоді іуіп оротсіаіапіеа 
тоіет сіо ргатса у сіо сіаізгеу ргоіезіасу тоіеу. 

І)аса тс Когапсе у сігіаіо зі^ аппо І)отіпі шШе* 

зіто зехсѳпіѳзіто зѳріігао, сііе сцііпіа РеЬгпагі]. 
Нураііиз, АгсЬіѳрізсориз теігороіііаСіопіае еію- 
ііиз Киззіае. 

Тоже, л. 321—2. Щ 
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11.—1007 г. 10 Марта. 

Заявленіе вовнаго о готовности епископа Арсенія Андреевскаго удовлетворить 
Павла Оржеховскаго 8а нанесеніе ему побоевъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі заЪЬаІо розі ёоті- 

пісаш Оиаёга^езітаіет: Іпѵоса\ІІ, ргохіто, аппо 
Бошіпі шіііезіто зехсепіезіто зерііто. 

Ех рагіе ѵШісае Сііеітспзіз геіаііо. 

Согага ргаезепіі оГйсіо асі^ие саріІапеаІіЪиз 
сазігепзіЬиз СЬеІтепзіЪиз регзоиаіііег зіапз шіпі- 
5Іегіаііз ^епегаііз ге^пі ргоѵісіпз Ьаигепііиз СЬо- 

ІаѵБкі ёѳ СЬеІга, оЯісіо ргаезепіі со^пііиз, ипа 
сот поЫИЬиз Апіопіо Кгиіапоѵзкі еі Апёгеа Р$- 

ікікопзкі, зесит регзопаіііег сотрагепііѣиз еі іп- 
Ггазсгіріа иііго аІІезіапІіЬиз, іп ѵіт йёеііз зиае 
геіаііопіз, иЬіѵіз Гасіепёае, риЫісе гесо&поѵіі: зе 
сит ёісііз поЬіІіЬиз ёіеЬоёіегпа, іп асіи сопіепіа, 

ех рагіе ѵепегаЬіІіз іп СЬгізІо раігіз ёотіпі Аг- 
зепіі Апёггеіотсзкі, Беі §гаІіа ерізсорі СЬеішепзіз 

г»1из &гаесі, іп ѳі сопіга ^епегозит Раиіига Огге- 

сЬолѵзкі, зиссагаегагіит СЬеІтѳпзет, сарііапеиш 
Зигахепзет зоіеппііег еі оШсіозе ргоіезіаіит еі 
оЬёисІит Гоге, яаіа ірзе ѵіаёіса СЬеішепзіз рагаіпз 
егаі шіпізігаііопеш .іизііііас сит зиЪёіІіз зиіз бе 
ѵіііа Рокготеа, аё ѵіаёісаіит СЬеІшепзеш регіі- 

пепіе, ѵідоге ёесгеіі Іеггезігіз СЬеішепзіз еіёет 
^епегозо Раиіо ОггесЬохгзкі гаііопе іпіигіагага 
Яиагитѵіз, іп еоёет ёесгеіо сопіепіагит, Гасеге, 

ѵегиш диопіат пошіпе ргаеіасіі §;епѳго5І зисса- 
тегагіі СЬеішепзіз еапііет шіпізігаііопеш іизііііае 
пето аііепІаЬаІ, іёео еѵаёепёо Іахат еі роепаз, 

іп еоёет ёесгеіо ехргеззаз, весит ііегит ргоіе- 
зіаіит еззе гесо^поѵіі еі ёе ргаетіззіз езизтоёі 
зиат геіаііопет Гесіі, поЬШЬиз ргаеГаІіз іё ірзшп 
аІІезІапІіЬиз. 

Тоже, л. 368. 

№ 12.—1607 г. 30 Марта. 

Заявленіе еп. Холмскаго Арсенія Андреевскаго о вахватѣ монастырскихъ имѣній 
Холмскимъ каноникомъ Каспаромъ Мыстковскнмъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа зехіа апіе 
ёотіпісагп (}иаёгадезіта1ѳт: ёиёіса, ргохіта, аппо 
Вотіп і шіііезішо зехсепіезігао зерііто. 

ТѴШіеа СЫтепзіз ргоіезіаіит. 
Ѵепіепз регзопаіііег аё оШсіит еі асіа ргаа- 

5етіа сарііапеаііа сазігепзіа СЬеІтепзіа геѵегеп- 

биз Іѵап аііаз Агзепіиз Апёггеіохѵзкі, гііиз вгаесі 
ерізсориз СЬеІгаепзів еі Веігѳпзіз, зио ѳі сарііиіі 

потіпіЬпз зоіеппііег еі оШсіозе, іпЬаегепёо 
ргоіезіаііопі, рѳг геіідіозит ТгосЬіга, роропега ёѳ 
РоёЬогоёпа зпо еі сарііиіі зиі гііиз оіизёош по- 
шіпіЬиз сігса ехреёіііопега асіиз дгапісіегига іпіѳг 
'•Наш РоёЬогоёпа ех ипа, еі Ьопа Мапазіегзсгіяпа, 
іп атЬііи ВиЬотІіепзі зііа, Гегіа зесипёа еі Іегііа 
(1081 ёотіпісат (іиаёгаяезітаіега: Кѳтіпізсего, рго- 

хігао ргаеіѳгіііз, Гасіат, чиат ргітига зіЬІ поііііаѳ 
ёеѵепіі, ргоісзіаіиз езі сопіга геѵегепёит (хазра- 
гит Ыізікохѵзкі, сапопісит СЬеІтепзет еі ріеЬа- 
пит ЬиЪотПепзот, іёео, ^иіа ірзе пиііо іигѳ Ьопа, 

аё шопазіегіиш запсіі Еііае ргорЬеіаѳ гііиз дгаесі 
апІЦиіІиз регііпепііа, іп атЬіІи орріёі [шЪопШеп- 

зіз зііа, Іепеі, іп ргаеіиёісіит топазіогіі е.)'изёет 
аЦиѳ ёеігігаепіит геіі^іопіз оссираі, еі пиііо аііо 
иІіГгиепёо еі ёізропѳпёо согарѳіипі,, пізі зіЬі рго- 
Іезіапіі зеи сарііиіо ѳ.)из, зциіёѳш еіиз ге^ітіпі 
ёіоесезцие отпіа топазіегіа дгаѳса зипі еі пиі- 
іига аііит ргаѳіег оит зрѳсіапі. <}иаге ііегиш 
аЦие ііегит зоіеппііег езі ргоіезіаіиз, оЯегепёо 
зе рго ргаетіззіз зигѳ асіигит.. (іиага ргоіозіаііо- 

пош реіііі псііз іпзсгіЬі, диоё еі оЫиІіі. I. 

Тоже, л. 393. ;•! . - : ' . ц. і ^ і 

2 



№ 18.—1609 г. 31 Март. 

Клятвенное показаніе Емёловскаго о принадлежности привозимаго имъ рѣкою Ву- 

гомъ хлѣба Луцкому ун. епяокому Евстафію Еловичу Малинскому. 

Асіит іп спзіго СЬеІтепзі Гегіа Іѳгііа розі 
йотіпісат: Ьаеіаге, (іиасігавезітаіет ргохіпіа, аппо 
Вотіпі тіііегіто зехсепіезіто попо. 

Іетіоіоісзкі. Жігатепіит. 

ИоНПз Іоапаез Іетіоіоѵѵзкі, Гашиіиз гѳѵегешіі 
іп СЬгізІо раігіз (іошіпі ЕизІасЬіі Іѳ*о\ѵісг Маііп- 

зкі, ерізсорі Ьисеогіѳпзіз гііиз ^гаесі, согаш оГЯ- 
сіо еі асііз ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз саріІапоаІіЬиз 
СЬеІтепзіЬиз ргаезііііі согригаіо іпгатопіит асі 
іта^іпет Сгисійхі Йехіз §епіЬи$ еі гоіа, рег ті- 
пізіегіаіеш &епега1ет гедпі ргоѵісіит Зібізтишіит 
Касігікотезкі (1е СЬеІш еі<1ет ргопипсіаіа, іп Ьаес 
ѵегѣа: ^а ^ап Іетіоіоіѵвкі рггузі^ат Рапи Во^и 
ѵзгесЬто^сети «• Тгоусу зш^іеу іесіупети, ізг 

іо /Ьо/е. Іію іезі 2у(о, кібгедо іезі когаіад сгіегу, 

г кіогеш ггек^ Ви^іога сіо ОЫапзка р!уп$, іец 
іѵіазпе^о игосігаіи дгипіи у игоЬки рапа шедо 
іедо газсі хі^га ОзІарЬіоіа іеіо\ѵісга МаГшзкіедо, 
ѵѵЫукі Ьискіедо, г шаі^іпозсі Маііпа, ВогЬіпа, 

Бети у Кокувсз, піе киріопе пі о<1 кодо. апі 
пікогпи рг/есіапо, апі яасіпут іпзгст сопігасіещ 
окгуіе; Іак тіѳ, Ропіе Воге, \ѵзрото2 у т$ка 
8ігі§1а. Еі оШсіиш ргаезопз сазігепзо СЬеІгпепзе 
.Іигагаепіит ргаеГаіиш, іп ргаезепііа оШсіі зиі ргае- 

зіііит ас а(і розіиіаііопет ргаеГаіі Іетіоіотокі 
асііз ргаезепІіЬиз іпзсгіріит, аиіЬепІісе еззе ехіга- 

сіепсіит сопсеззіі. 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суда 
за 1609-10 г., М 20125, л. 15. I 

№ 14.-1609 г. 8 Апрѣля. 

Нѣкоторые пункты ивъ Варшавской Конституціи 1609 года. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа ^иа^^а розі 
Ботіпісат: Лисііса, (^иасігазезітаіеш ргохіпіа, аппо 
Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто попо. 

ОЫаіа СопзігіиНопит Иерпі \Ѵагзоѵіепзтт 
ипіѵегзаііит сопігіЪиІіопіз риЫісае еі Лией* 
Іогит, нес поп агіісиіогит ЬеШсотит, аиіогі- 

Ше сопѵепіиз еуизйст ІѴагзоѵіепзіз аррго- 
Ьаіогит аппі МВС1Х. 

Асі оШсіига &сІшріѳ ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа оЫаІае еі асі асіісапсіит 1га- 
(Іііае зипі Ііііегае рарігеае сопзіііиііопит Кедпі 
риЫісагит, іп сотііііз депегаІіЬиз гедпі ѴѴагзаѵіаѳ 
аппо ргаезепіі ипа сит ишѵегзаіі зирег ехі^еп- 
сіат сопІгіЬиііопет риЫісат рго аппо ргаезепіі 
ас ёисШогит Іашіаіагит, пес пои агіісиіогит 
ЬеШсогит, аиіогііаіѳ сопѵепіиз е.)и8<1ет аррго- 
Ьаіогит, сит вгаііа еі ргіѵііе^іо 8. К. М. 

есПіаѳ Сгасоѵіае, Іуріз Апсігеае Реігісоѵіі, іу- 

родгарЫ ге^іі аппі ерзсівт іпіргеззае, зідШо 
тіпогіз сапсеііагіае гѳ§пі типііае, іп пиііо ѵісіаіае 
іто заіѵае еі Шезаѳ опшщае поіа зизрісіопіз пои 
сагепіез рго сІеЪіЮ оШсіі зиі асі розіиіаііопет по- 

Ьіііз Вгопізіаі Кисіпіскі еі рег оШсіит ргаезеп.5 

зизсеріаѳ еі асііз ргаезепІіЬиз соппоіаіае, циагиш 
Іепог сіе ѵѳгѣо асі ѵегЬит зе^ш^и^ езЦиѳ 1а1і5. 

Сопзіііиііо зеути мгаіпе^о когоппедо ѵ \Ѵаг- 

зга^ѵіо гоки Рапзкіедо ЫБСІХ сит §га1іа еі ргі‘ 

ѵііе&іо 8. К. М. \ѵ Кгако\ѵіѳ . . . \Ѵ Ігаіе Рал* 
зкіе, Ашеп. Ху^типі 111,2 Іазкі Воіеу кгоі Роізкі, 

ѵѵіеікіе хЦ2е Ьііеіѵзкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маю* 

тѵіесгкіе, Етисігкіе у ІпЯапсІзкіе еіс. еіс. а ЗгивДЙ 
(іоіску, ѴѴапсЫакі сігіесігісгпу кгбі. 

ѴѴзгѳт >ѵ оЬес у коМети гозоЬпа, котаѵѵіе- 

сігіес паіѳху, о^паутиіету, іі га гіогѳпіет осі 
(11а ѵѵіеІкісЬ у лѵаіпусЬ а па^ІусЬ Кгесгу розро- 

Іііеу роіггѳЬ зеути піпіеузгвдо сіо \Ѵагзгаѵгѵ, ^ 

пігеу орізапе ггесгу сіо гаіггушапіа сіоЬгедо I 



Ъе$ріесгпе§о Кгѳсгу розроіііѳу, га зроіпц ѵзгесЬ 
зіапб*, іак раполѵ гасі (1исЬо\?пусЬ у зтеіеІскісЬ, 
іако у роз1о\ѵ гіетзкісЬ оЬоіе^о пагоди гдосЦ 
Р05іаполѵі1і5гоу. 

Агапіз Ііа. 

.Іакозшу $і$ г ѵягеіакц ріІпозсЦ гагаг па ро- 
сг^іки гоггисЬолѵ <іото\ѵусЬ зіагаіі, аЬу іо, со 
зегса оЬутсаІе16\ѵ рпіізіѵѵ пазгусЬ $1\ѵоггуіо, осікгу- 

Ю, а зроіп^ гасгеу г$осЦ иѵагпіе, піе Іитиііет 
2П037.ОПО Ьус гпо^іо, Іак у Іѳгаг, дду паз Рап В6§ 

ро іусЬ іпіезгапіпасЬ гпотси г тііозіегдгіа з\ге§о 
(Іо ріепѵзгеу іесіпозсі у роѵѵіппе^о рггесі\ѵ пат 
роМапусЬ пазгусЬ розіизгѳпзіша (га сЬ^Іпут па- 

§гуш сіо Іе§о зкіопіепіет) рггуѵіоёі, сЬсету 
іут, кагп Рапзка \ѵ ІусЬ гоггисЬасЬ ро \ѵзгуІкіет 
піетаі злѵіесіе ираІгиЦс, оусо\ѵзка па$г§ Ьепі^пі- 
Шет рггесіте Іеу гаспеу Кгесгу розроіііеу &гип- 
Іоѵпіе рокагас, іі сЪосіаг ту осі піекІогусЬ оЬу- 
ѵаівіоѵѵ рапзіѵѵ пазгусЬ г гбгпусЬ гаіаг лѵ <1о$1о- 

іепБІѵіе пазгут з^ игагепі, а іо іедпак іѵзгузікіѳ 
Іе 2\ѵіеггсЬпозсі у сіозіоіепзіѵѵа пазге^о игагу 
зроіпѳу оусгугпіе сіагиіету у опусЬ іп регрѳ. 
доит гаротіпату у ипіѵегзаіу рггесітѵ піга 
ео потіпѳ \ѵу(1аиѳ родпозгугаі, Іак ізг гасіеп г 
ІусЬ, кіоггу іѵурошедгіапе розіизгепзігѵо рггузіоу- 
пут пат рггвргозгепіет гшти осібаіі у (ігисігу 
Цгтге зрозоЬет га родапіет пазгут оддалѵас, іако 
уіпзгу ролѵ іппі Ъ§<Ц, о гадпе гіагду рггсзгіѳ у Іи- 
(ігу (іо киру гтѵаЪіапіе, апі о гасіеп іпзгу рггѳсіѵ 
пат у дозіоіепзііѵи пазгети розі^рек апі осі паз 
затусЬ, апі осі ко^о іпзгедо пі іакіт зрозоЬет 
гомапу Ьус піе таЦ ѵѵіесгпеті сгазу, г Іут іезгсге 
йокЫега, іг кагдети г ІусЬ сіе поЬіз еі гериЫіса 

оріітѳ тѳгіііз, ѵѳі Ьепѳ тегііпгіз, Іазк§ у згсго- 

дгоЫі\ѵозс пазг$ ех оссавіопв озѵіадсгасг сЬсету, 
піо исЬуІаі^сг іесіпак Ц сіесІагаіЦ пазг^, (кіог^ 

іп ѵіт сопзіііпііопіз іп ѵоіитоп 1е§ит ѵрізасг 
кагаіізту) рга\?пе&о каЙети рггвсш іут досЬо- 

(Ігепіа, кіоггу роіиріепіакобсіоібіѵ, тогйу% паіагйу, 

изіізііса у іппе іут роіоЬпе: сгітіпаіпе, ргахѵи 
розроіііети ргвееіизпе іѵузі§ркі ро іе свозу росву- 
паіі. 

Веіідіа Ѳгеска. 

Іг Іисігіе геіідіеу ^гескіеу дгипіолѵгпіеузге^о 
изрокоіспіа гѳііреу з\?еу у оЬіазпіепіа агсукиіи, 

па рггезгіут зеутіе о Іут исгупіопе^о, роігге- 
Ьопгаіі, іе(1у Іегаг ргге пахѵаіпозс зргаѵ рггузб (Іо 
Іе$$о піе тодас, оікЫату Іо ѵ іеуге гаосу сіо 
(Ігиеіебо зеути Ыізко рггузгіедо. Л іпіегіт га- 
сЬоѵаѵзгу дѵсаіе сопзіііису^ рггезгіѳ^о зеути, 

лѵагиіету, аЪц сі рггеіогепі Яискоюпу, Ыогву ипущ 
в козсіоіст гвутзкіет ргвуіф, іут, кіоггу ргге- 
5іагоас г піті піе сЛса, у ^гаіега г (Іги^іеу зігопу 
іут, со \ѵ пісу ц, йайпут зрозоЬет у ргеіехіѳт 
орргеззіеу у рггопа^аЬапіа іесіѳп (Ігпдіегаи піе 
сгупііі, аіе лѵ рокоіи ѵге ^ѵЫусІлѵасЬ, тапазіе- 
гасЬ, сгегклѵіасЬ у (іоЬгасЬ сегкіѳтѵпусЬ, Іак 
когопіѳ, іако у \ѵіе1кіт хі§зІ\?іе Ьііеіѵзкіга гасЬо- 
^ѵапі Ъу<$ таі^ росі ѵѵіп^ (ігіезцсу Іузі^су гІоіусЬ, 
кіо Ьу со па роіуга рггесіп^ іоти исгупіі, о со 
Гогшп па ІгуЬипаІ 1е&о (іокіаіаі^с, іг іезІіЬу со 
кіога зігопа §\га11ет аЬо іакіт коішек зрозоЬет 
оіі зеути рггезгіе^о йгадіеу зігопіе оіі^іа, Іейу 
о Іо теоіпѳ ргаѵет сгупіепіе рггеіі ігуЬипаІет 
сотрозііі ііпіісіі гозіа^иіѳту. 

Тожеу л. 26—32. 

№ 15.—1609 г. 7 Сентября. 

Фундушѳвая запись на Скѳрбѳшовскую церковь. 1436 г. 

Кезійиит іп ѵі&іііа Каііѵііаііз Магіаѳ Аппо 
1809. , 

ОЫаІа ргіѵііедіі [ипйаііопіз ессіезіае ЗкіегЫе- 
, , згоѵіепзіз. 

А(1 уисіісіит еі асіа ргаезепііа Іеггезігіа СЬѳІ- 

Шепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵѳпегаЫІіз Оазраг 2іе- 

тіап, рІеЬапиз ЗкіегЬіѳзгоѵіепзіз, оЫиІіІ еі ад 
асіісапдит роггѳхіі Іііегаз аиіепіісаз ргіѵііедіі 
Гипдаііопіз ессіезіае рагосЬіаІіз ВкіегЬіезгоѵіѳпзіз, 
тапи ргоргіа геѵегепдіззіті Іасоѣі Висгаскі, Беі 
бгаііа ерізсорі СЬеІтепзіз, Оеог^іі Возпо^зкі, са- 
попісі СЬеІтепзіз, Іоаппіз КіѳгаЬуІоѵѵзкі, сапопісі 
еі оГГісіаІіз СЬеІтепзіз, Зіапізіаі Тг^Ьзкі, сапопісі 
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СЬеІтопзіз, зиЬзсгіріаз еі зі^ііііз ірзіив орізсорі 
СЬеІтепзіз аЦиѳ ѳ]пз сапіиііі типііаз, зппаз, заі- 
ѵаз, Шаезаз еі ошпі поіа зизрісіопіз сагѳпіоз, рѳ- 

Іѳпз еазсіот асііз ргаезепІіЬиз іпзсгіЬі. С}иіЬиз іи- 

сіісіит ргаезоиз ѵізіз заіѵіз, запіз оі отпі поіа 
зизрісіопіз сагеп*'Ьиз саз(1еш зизсеріі оі асііз ргае¬ 
зепІіЬиз іпзсгіЬі сигаѵіі. диагшп Юпог 8е^иі^иг 

ІАІІЗ. ' ' ' 1 ' ' Л‘ л,г 4 

Іи потіпе Богаті Атеп. А(1 зеіпрііегиат геі 
тетогіаш. Коз ІасоЬиз сіе Висгас, і дгаііа ері- 
зсориз СЬеІтепзіз, ипа сит ѵепегаЬШЬиз (іотіпіз 
ргаеіаііз еі сапопісіз сарііиіі позігі ессіезіае са- 

іЬесігаІіз СЬеІтепзіз, зіепійсагаиз іепого ргаезеп- 
Ішт, чиіЬиз ехресііі, ипіѵегзіз еі зіпдиііз, Іаш 
ргаезепІіЬиз, дпат Гиіигіз, Ьагит поііііат ЬаЬіІи- 

гіз: ^иото(іо сігситзрісіопсіо ргіѵііедіа Гитіа- 
Ііопіз, егесііопіз еі Іітііаііопіз сареііае рагосЬіаІіз 
іп ЗкіегЬіезгоѵ, оііт сііѵае тетогіае геѵегепсіогит 

1п СЬгізІо раігит сіотіпогит: «Іоаппіз огсііпіз Гга- 
Ігит ргаесіісаіогит, засгае ТЬео1о§іае ргоГеззогіз, 
МаіЬіае а Іогпга, Оеі§гаІіа ерізсорогит СЬеІтеп- 
зішп. ргаесіесеззогига позігогит, зі§і1Ііз сопзі^паіа 
сіесопзепзи сарііиіі, іп рагіѳ тадпа оЬ еогит апіі- 

^ш^а^ет еі тасіісіаііопет, аЦие сизіосііага іпсіѳЬі- 

іат Гиіззе, зіпепсіо, пе іп розіегига ех еогит 
йезігисііопе ас шасіісіаііопе ріиз аппіЬіІагеІиг ех 
Іііиіо сіезігисііопіз, ессіезіа ргаеГаІа сит зиіз гесіо- 
гіЬиз (Іеігітепіит еі ігаресіітепіит аІЦиосі іп 
зиіз ргоѵепІіЬиз раііаіиг, еі ^ша іп аіічиоі Іосіз 
ірза ргіѵі1с"іа оЬ еогит сіезігисііопст ргоѵепіиз 
ессіезіае поп Іп1е11і§еп1ез сопзѵсіисішеіп, іига иозіга 
іп ргаезепйа поп і^погапіез. Еі іп еѵіііоаііиз Іе- 
зіітопіит Іезіез сііаѵітиз еі ехатіпаѵітиз, ѵіііе- 
ІісеІпоЬіІет сіотіпит Уісоіашп Зруіек На,)оАѵпіс- 
кі, .Іоаппет Сгукозг. ргоіиис ргосопзиіега 8кіег- 

Ьіезгоѵіепзеш, еі Лоаппеш Іѵозікотѵзкі еі ЛасоЬит 
ОкІрЬапу, сопзиіез еіизсіет оррісіі, иіесііо .іигашепіо, 
Газзі зипі ессіезіае ргоѵепіиз, иіі іпГегіиз сопііпе- 

Іпг. НопогаЬіііз сіотіпиз Ваііазаг КорсіезсЬа, ге- 
сіог е.іизііеш рагосЬіаІіз, шосіегпиз сареііапиз по- 
зіег, сит іпзіапііа сіеЬіІа Ьитііііег поЬіз зирріісаі 
ве гетесііо зиае ессіезіае ргоѵісіегі, иі ѵісіеіісеі 
Ша ргіѵіісзіа іп ипит іппоѵагеіпиз. Аппиепіез 
реііііопі еі е,)пз ргесіЬиз, сіе ѵегЬо асі ѵегЬпт іп- 
зсгіЬеге, гепоѵаге тапдатиз еі гепоѵагаиз, яиап- 
Іит ех оГйсіо позіго разіогаіі іісиіі поЬіз, ргоиі 
ее іп зиіз рипсііз, сіаизиііз ипіѵѳгаіз сопІіпеЬаІиг, 

піі асЫепйо, пес тіпиепсіо. Ниіиз епіт езі іепог 

іаііз. Іп потіпе Вотіпі Атеп. Да регреіиат геі 
тетогіаш. (іиіа тетогіа Ьитапа асіегпііаіі поп 
роіозі сотіпопзигагі, і^ииг ехреіііі, пиае зипі іп 
пееоіііз, Ьитапіз іііегагит арісо еі іозііит аппо. 

ІаІіопіЬиз сіосіисапіиг асі сепііисііпет регрсіиііаіі. 

Ргоіпсіѳ поз Ггаіег Лоапіюз, огсііпіз Ггаігит ргае- 

сіісаіогпт, засгае ТЬооІо#іае ргоГеззог, 1)еі дгаііа 
орізсориз СЬеІпюпзіз, зірпіОсатпз іспоге ргаезеп- 

Пит. Оит асі ессіезіат СЬеІтепзеіп ѵосаіі Гиівзе- 

тиз, іпѵѳпітиз еат сіеѵазіаіат оі раиреггіташ 
пиііип^иѳ зііропсііит зизіепіаііопіз ЬаЬепІет, 

ессіезііз саіЬоІісіз, зісиіі іп Іогга всЬізгааІісогиш, 
ѵаісіе гагит. Ідііиг сиріепіез, иі Бео соорегапт 
сиііиз сЬгізІіапиз еі оЬесііепІіа готапаѳ ессіезіае 
ехсгезсапі іп еа, сіссіііпиз орегат, саіЬесігат СЬеІ- 

теизет сіе ргаеіаііз еі сапопісіз иі ргоѵісіегешоз, 
^ио^1 сіе тізегісогіііа Всі еі зсгепіззіті ргіпсіріз 
сіошіпі ѴѴІасІізІаі, ге"із Роіопіае еі зиргеті ргіл- 

сіріз ІлПѵапіао Іагдіііопе регГесітиз, ргоиі Ьос іп 
ргіѵі!е§;ііз сіісіі ргіпсіріз сіаге раіеі; сіеіпсіе сіеііі- 
тиз орегат, иі сігсипиц^ие саІЬоІісае Гшкіа- 

гепіиг ессіезіае, ^ио иЬегіиз сЬгізІіапа йсіез за- 

Іизчие апітагит іиѵаіезсегепі аЦие ехсгезссгепі 
N03 аиіега іп ірзіз Ьопіз ессіезіае позігае сіоіез 
поѵііег аіщиоі егехітиз, сопзесгаѵітиз еі сіои- 
тиз, іпіег аііаз ессіезіат ѳгехітоз іп ѵіііа 5кіег- 

Ьіе§2о«ѵ іп Ьопогет Отпіроіепііз Беі Е^ие 
Оепіігісіз Ѵігдіпіз Магіае Лззитрііопіз іп соеіош 
еі запсіі Оотіиісі Іоііиздие сигіае соеіезііз Гипйа- 

ѵітиз, егехітиз, сіоіатиз еі сопзесгатиз еі ай 
еапсіет гесіогѳт зіаіиітиз еі еізсіет зизіепШіо- 
пет сІесПіпиз еі аззідпаѵітиз, ѵісіеіісеі, сіиоз 1апео5 

сит-ргаііз, ипит іп Мозсгопа еі аііит іп НовѴ 
гоѵ, атЬоз ех оррозііо Ииѵіі \Ѵо1исга, аззегепгіо 
еі ПЬегат сарііопега різсіит іп різсіпіз ЗкіегЬіе- 
згоѵіепзіЬиз рег різсаіогет зииш, ^иі ІгіЬиз сііеЬаз 
іп зеріітапа рго тепза гесіогіз ессіезіае, рго іеш- 

роге ехізіѳпзіз, геІіЬиз аііаз ѵпспсіеггті ІгіЬиз сі- 
ріеі, Ьос езі ^иаг^а1 зехіа, заЬЬаіо Гегііз еі аЬ&рн 
огйіие аііаз ргаег сіцді еі зіпе теігеіа зіѵе теп- 

зига тоііаге сіеЬеЬіІ іп іпоіепсііпіз еі отпіз дгаш 
Ьгазецие сіе тоіепсііпіз позігіз 8кіегЬіез20ѵіепзі- 

Ьиз сіесітат іпеігеіаш зеи тепзигага ЬаЬеІ. Оесі* 
таз ѵего тапіриіагез іп ргаѳсШз повігіз ЗкіегЬіе- 
згоѵіепзіЬиз сіесіітиз еі іп аіііз ѵііііз асі оапсіеш 
зресІапІіЬиБ ^ш1іЬе^ стеіо сіе ^ио1іЬѳ^ тапзо 
Іапео ігез саззиіаз рІеЬапо яиаІіЬеІ теззо сІаЬік 
ипат ѵісіеіісеі зШ^іпів, аііат Ігііісі еі іегііі* 
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аѵішае, іи ^иаііЬѳі сотриіашіо зехавіпіа тапіри- 

Іагез. ѴШа ѵѳго ВкіегЪіезгоѵіепзіз ііі ісіега ІепеЫ- 
іиг еі ДеЪеЫіиг ріеѣапо боіѵогѳ, зссишіит ^иос1 
еі аііае ѵШае, ѵіііеіісеі саззиіаз Ігез (1е ^ио1іЬе^ 

Іапео, ех гаііопѳ соІитЪаІіопіз (Ііо ЕрірЬапіагига 
циШЬеі сіе Лото ипит дгоззит зоіѵоі, зиЬзіЛез 
уего рег шейіит вгоззит; ЬаегеЛез. а<1ѵосаІі еі 
фиш 5егѵіІііз зеііепі отпіит ѵіііагит рагосЫаііига, 
іЬніеш регііпепііит, шапіриіагет рІеЬапо йесітага; 
еі ѵіііаз аЛ ргаеГаіат ессіезіат аЛіапхітиз рег- 

реіпе рѳгііиѳгѳ еі ѵіііаш Мозсгопа, ѵіііат На,)о\ѵ- 
пікі, ѵіііат \Ѵо1а, ѵіііат Сгезгуп, ѵіііат 2ико\ѵ? 

ѵіНатВсягісс, ѵіііат Ьагізка, ѵіііат Сгазпікі. ѵіііат 
Н<шка \Ѵа1азка, ѵіііат 2егЬупо\ѵа Нозсгка, ѵіііат 
Яовсгка Бгіеггколѵа, ѵіііат Зиіітісо, ѵіііат 2аЬу- 
Іоіг, ѵіііат Югелѵпікі, ѵіііат Зігуіолѵ. Шаиіетот- 

діа$иргаЛісІа ргойЛеІіит заіиіезизсіріапіиг ѵоііѵа 
шсгешепіо ірзіз асі регреіиат бгтііаіет еі гоЬпг, 
аисіогііаіе СЬгізІі иотіиіз Ьапс і§іІиг Лопаііопет, 
^оаш Гесітиз, сопсеззат, йгтііег оЬзідпагі ѵоііі- 

тиз, ргаезепІіЬиз ѵепвгаЬШЬиз Лотіпіз ргаеіаііз 
еі сапопісіз ГгаІгіЬиз позігіз, ѵіііеіісеі Сіетепіе 
ргаерозііо, Зіаиізіао Лесапо, Ѵізіао Кісоіао 8сге- 
сгупка, ГеІгоРІиІка, сапопісіз еі аіііз яиага ріи- 

гіЬиз Ме Лідпіз. Іп сіу из геі Іезіітопіит зі§і11о 
ИОбІго еі сарііиіі позігі зиЬаррепзіз. Баіиіп іп 
8кіегЬіе520лѵ іііе Лотіпісо, яио Лесапіаіиг іпігоііиз. 

Оиа$і тсхіо депШ, аппо Оогаіпі шіііезіто. яиаЛгіп 
бепіезіто Ігі^езіто вехіо. Нет аішіі ргіѵі1е§іит. 

Ков МаШаз, Беі дгаііа ерізсориз СЬеІтепзіз, сит 
сопзепзи ѵепегаЬПіз сарііиіі, ргаеіаііз еі сапопісіз 
позігае ессіезіае саіЬесігаІіз СЬеІтепзіз, ѵіііепіез 
(Ыгисііопет ргоѵепіиипі ессіезіае іп 8кіегЬіе$20\ѵ 
рег тапиз ТЬапагогит, ііесіітиз, сіопаѵітиз еі 
регреіие азсгіЪітиз ргпеГаІас ессіезіае різсіпат 

ііісіат Вгосге\ѵка сит гіра еі сит ргаіо сігсит- 

Гегепііаіі, ііа Іоп^е, ргоиі зо різсіпа ехіепЛіІ еі 
ехіопііеге роіезі регреіие еі іп аеѵит. Іп 
Яиогиш йііеіп еі Іезіітопіит $і§і11о позіго еі 
сарііиіі позігі СЬеІтепзіз зиЬаррепзіз, ргаезеиІіЬиз 
ѵепегаЫПЬиз ііоіпіпіз ргаеіаііз, сапопісіз 8іерЬапо 
сіесапо еі 81ерЬапо сапопіео—ойісіаіі СЬеІтеп- 

зі, пес поп Ѵаіепііпо сапопіео, рІеЬапо іп 6га- 

Ьо\ѵіес, еі аіііз яиат рІигіЬиз йЛоЛі"піз, асі ргае- 
тізза ѵосаііз. Баіит іп 8кіеі*Ъіез20\ѵ ишівсіта 
Маіі, аппо І)отіпі гоіііезіто яиіп^епіезіто зесшиіо. 
^ио^1 яиіііет ргіѵі1е§іит поз ЛасоЬиз, Иеі &гаііа 
ерізсориз СЬеІтепзіз, арргоЬатпз, сопГігтатиз еі 
гаІіЬсатиз ргаезепІіЬиз, ЬаЬеге еі оЬііаеге іп огп- 
піЬиз еіиз рипсііз еі сіаизиііз регреіиае йгтііаііз 
гоЬиг ѵоіитиз. Асішп еі ііаіит іп 8кіег- 
Ъіезго\ѵ фііпіа Маіі, аппо Вотіпі шіііезіто диіп- 

депіезіто ѵідезіто ^иіп^о, ргаезепІіЬиз ѵепегаЬі- 
ІіЬиз, ЬопогаЬіІіЬиз еі депегозіз ЛасоЬо, (Іесаио 
СЬеІгаѳпзі, Кісоіао 2еЬго, рІеЬапо іп Кито\ѵ, Ьаи- 
гепііо 2е1е$піскі, сапопіео ессіезіае позігае, Зітопе 
сіе Кіиѵа, Аіѳхіо 2о1кіеіѵ$кі, сарреііапіз позігіз, 
Ріогіапо Кгаріѵзкі ерізсораіиз СЬеІтепзіз, ѴѴІасІі* 
зіао 8роІ еі 8іаиіз1ао Віегискі еі аіііз ^иат ріи- 
гіЬиз Йсіе ііі^піз ІезІіЬиз, аЛ ргаетізза ѵосаііз; $і- 
дШит позігит еі сарііиіі позігі ргаезепІіЬиз езі 
аррепзит іп еѵіЛопІіиз Іезіітопіит. Баіит апио, 
йіе, Іосо, циіЪиз зирга. ЛасоЬиз Висгаскі Оеі вгаііа 
ерізсориз СЬеІтепзіз гаапи ргоргіа. беогдіиз 8о- 
зпоіѵзкі, сапопісиз СЬеІтепзіз тапи ргоргіа. Лоап- 
пез КіегаЬіІодѵзкі, сапопісиз СЬеІтепзіз еі оЯісіаііз 
тапи ргоргіа. Зіапізіаиз Тг^Ьзкі сапопісиз СЬеІ- 
тепзіз гаапи ргоргіа. 
Изъ актовой книги Холжкаго земскаго суда 

за 1601-1613 г., Л9 20029, л. 1004—6. 

№ 16.—К>09 г. 16 Сентября. 

Жалоба Марціана Опацкаго на ксендза Мыстковскаго за нанесеніе ему тяжкихъ ранъ. 

Асіиш іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа ^иа^^а розі 
Й8ІПШ Ехаііаііопіз 8апсіае Сгисіз ргохіша, аппо 
Ьотіпі шіііезіто зехсепіезіто попо. 

Ораскі сопіга Музікогѵзісі, йесапит СЬеІтеп- 

$ет ргоіезіаіиг. 
Ьо иг2$<іи у асі ІиІесхпусЬ дгосІгкісЬ зіагозсі- 

ЧЙ СЬеІтзкісЬ. оЫісгпіе ргауетесізгу зІасЬеіпу 

Магсуап Ораскі, \Ѵо1і Ьезгсгапзкіеу (ігіег&пѵса, 
ЫоЫі\ѵіе оз\ѵіа(Іс2а! у изкагйаі $і§ рг2есі\ѵко 
\ѵіе!еЬпети Лгіекадоигі СЬеІшзкіеіпи о іо, і$2 он 
сгази піѳ сіазпо рггезгіево, Ю іезі \ѵ піебгіеі^ 
ргйей іігЦЦ Магуц МавбаІеп^ Ыізко рггуз'/Ц. 
§(1у ротіепіопу Ораскі сіо іевотозсі хі^сіга Ьізкира 
СЬеІтзкіедо (іо Китоѵа Ло йѵоги сііа ре\ѵпусЬ 
ззусЬ роІггѳЬ ргяуесііаі у іат/е хазіаі хі^йга 
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дгіекапа, кібгу, кггулѵйу іакіез у оЬгагу зѵуоіе до 
піедо зоЪіе тіапицс, піе рогапцспа з\ѵоі^ ігокасЦ 
кяріапзкд, ла роіедупек ѵугуѵа! до; у дду Ораскі 
ротіепіопу, піесЬсдс Ьгопі зѵеу па каріапа (ІоЬу- 

лѵас, роіедупки $ іуш Іо хіддгет дгіекапега сгу- 
піс піе сЬсіаІ, дсіу хѵузгіі па ёлѵогэ гагаг Іеп 
рггеггесгопу хіадг дгіекап до когда зі$ гяисіі у 
ЬеяЬгоппедо Іедо Іо рала Ораскіедо окгиіпіе 
изіекі у ггапіі, од кіогедо ггапіепіа зтіегсі Ыізку 
Ъуі у рга\ѵіо копаі, аг Іазкд затд \Ы$ родг\ѵі- 
риіопу Іегаа доріего з ІусЬ гал ролѵзіа*, зкого 
едпо гшоді, Ід ргоІезІаіЦ зтеоід сгупі у гапу 

иггддоіѵі рокахиіе, Іо іезі ріегѵзг^ гапд ла рі$. 
зіасіі рг/ег доіѳк д*ид^ окпШц згкодііѵ^, <* 
кіогеу ліо Іизгу зоЫе діидо Йус, дгидо ѵ д1о?к 
па Іе^ѵеу зіголіе, од шіеггсЬи діоѵу к и зкгопіові 
зі$ сіддлдсд, Ігяесіеу гапу Ыійпе па раіси ѵзка- 
гиідсут ргаѵѳу гдкі, о упзгусЬ гапасЬ віпусЬ } 
НисгопусЬ рошеда!, кіоге даѵпозсід сгази у к. 
кагзі\ѵу гдазіу. (}иае ѵиіпега полдиш сигаіа оЬ 
сіит ргаезепз ѵідіі еі зизсеріі. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суц 

за 1609—1610 г.,- М 20125, л. 303. • 4 

Л 17.-1609 г. 4 Декабря. 

Заявленіе Сигизмунда Енѳловскаго объ убійствѣ брата его каноника Флоріана 

Емѳловскаго. 

Асіигп іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа зехіа розі Ге- 

зілпі запсіі Апдгеае арозіоіі ргохігаа, аппо Ботіпі 
тіііезіто зехсепіезіто поло. 

Лтіоіомвкі, Сапопісі Сііеітепвіз ргссіатаііо 

саріігв. 

Согаш оШсіо еі асііз ргаезепІіЬпз сазІгепзіЬиз 
саріІапеаІіЬиз СЬеІтепзіЬиз рѳгзопаіііег зіапз ті- 
пізіегіаііз дѳпегаііз гедпі ргоѵідиз Лоалпез Ва\ѵ- 
сяотезкі де СЬеІпі, оШсіо ргаезеліі Ьепе лоіиз, ила 
сиш поЬШЬиз Реіго ЕаЬіоскі ѳі Зітопе Опоіпзкі, 
Ьіс ідегп зесит рѳгзопаіііег сотрагепІіЬиз еі іп- 
Ггазсгіріа ошпіа иііго аІІезІапІіЬиз, раіаш еі рег 
ехргеззлт гесодпоѵіі, диіа ірзе діе Ьодіегпа, іп 
асіи сопіепіа, ад аіГесІаІіопега поЬіІіз Зідізшипді 
Летіоіоѵзкі, Ггаігіз дегшапі оііга поЬіІіз ас гѳѵѳ- 

гепді Ріогіапі Летіоіотезкі, сапопісі СЬеІшепзіз 
ірагосЬі СЬодпѵапесепзіз, рег депегозоз Зіапізіапш 
Ногузгоѵзкі, Раиіит Кгиягупа еі Ьапгепііиш Ла- 
Ьодупзкі, депегозі Оазрагі ЛаЬодупзкі, эидісш Іег- 

гезігіз Веіяелзіз йііиш, Ьаегедез, зеи диоѵіз ]игіз 
Іііпіо роззеззогез ѵіііаѳ СЬоді\гапсе еі ессіезіае 
іЬідеш ехізіепііз соііаіогез, иіі ргіпсіраіез, аЦие 
Л оаппеш Б^Ьгоѵгзкі, Лоаппеш Сгддгкі еі Тушко 
загіогеш, Гашиіоз ірзогиш, иіі сошргіпсіраіен, рег 

іпйісііопеш ѵиіпегит сгиепіогит, іп ргоІезЫіоа 
сазігепзі Веігепзі ехргѳззогит, аппо ргаезепііа 
ргаѳГаІа ѵіііа СЬоду\гапсе іпіегетріі еі песай, 

сігса зѳриііигаш еі Ьитаііопет ехапдиіз садаѵеш 
оііш ргаеГаІі поЬіІіз ас гѳѵегепді Ріогіапі Лешіо- 
Іолѵзкі іп соѳтѳіегіо ессіезіае рагосЬіаИз саІЬоІіаг 
СЬеІшепзіз, еоздѳт депегозоз Зіапізіаиш Яогузгоі- 

зкі, Раиіит Кгизгупа ѳі Ьаигепііиш ЛаЬодрзЦ 
депегозі Оазрагі ЛаЬодупзкі, іидісіз Іеггезігіз Вд 
гепзіз ПНит, Ьаегедез зеи диоѵіз іигіз ЙЫ» 

роззеззогез ргаеГаіае ѵіііаѳ СЬодутапсе еі ессіезіі? 
іЬідеш ехізіопііз соііаіогез, иіі ргіпсіраіез, аЦк 
Лоаппет ОдЬготезкі, Лоаппега Огадгкі еі ТутЬ 
загіогеш, Гашиіоз ірзогиш, иіі сотргіпсіраіез рег- 

ѵеі*зі Ьотісідіі еі іпІегГесІіопіз, іп ргаезепііа 
Ьіііига ргаеГаІогит еі аііогипі гаиііогит Ьогаіпші 
іЬідеш ехізіепііит, ад поііііат деЬііат таій 
ЬотіпіЬиз іЬідеш сопдгѳдаііз дедисепдо, аіи б 
зопога ѵосе ргаѳсопіса Ігіпіз ѵісіЬиз де Гогша у& 
ргосіатаѵіі еі роЫісаѵіІ. ^иод зіс еі поп аіііег е5» 

ідѳт тіпізіегіаііз оШсіо ргаѳзепіі геіиііі, дѳ рг^ 
тіззіздие отпіЬиз еат зиага геіаііопега ехргез»* 

ад асіа ргаезепііа Гесіі, поЬіІіЬиз ргаеГаІіз Й ''?■ 
зит аІІезІапІіЬиз. 

Тоже, л. 366. 



№ 18.—1610 г. 14 Апрѣля. 

Жалоба Любом л ьскаго свящонвнка Іоанна Пнооцкаго на мѣстныхъ евреевъ аа 

ванѳоеніе ему побоевъ, выбнтіе стеколъ въ церковныхъ домахъ и порчу огорода 

регіа яиагіа розі Гозіа зоіѳппіа РазсЬаѳ рго- 

хіша, аппо Ботіпі тіііезішо зехсѳпіезіто сіесіто. 

Нзоскі іжоіезіаіиг. 

Асі оГйсіит ргаезепз еі асіа сарііапеаііа сазі- 

гепвіа СЬеІтепяіа регзопаіііег ѵепіспз ЬопогаЬіІіз 
Уоаппез Різоскі, роро гііиз дгаесі оссіезіае гиіЬе- 

оае Веаііззітае Магіае Ѵігдіпіз, іп оррісіо засгае 
ге§іае л^езіаііз ЬиЬотІ зііае, зоіеппііег еі оШсіозе 
ргоіезіаіиз ас циезіиз езі іп еі сопіга іпйбсіез 
ІГ52 Іско, Ш'шт Вук Мозгко еі СЬаіт, е,)и5с1ет 
Мозгко §епегит, зисіаеоз еі сіѵез ЬиЬошІепзез, 

ірзі заЬЬаіЬо ргохіше ргаеіегііо*), а^иисііз 
яЬі шоШз сошрПсіЬиз. ірзіз сіе потіпѳ еі содпо- 
тіие Ьепе поііз, зіпе иііа саиза, іп Гепезігіз сіиа- 

ѣи$ е^изсісш ессіезіае гисЬепае, сіісіае сесгкіеіо 
Ъісиузіеу, огЬез ѵіігеаз, іп питего осіо, ѵиі^о 
іуЬ от, ѵі еі ѵіоіепіег ехсаззегипі еі сіиосіесіт 
риіѵіпоз, ѵиідо уггфу, іп Ьогіо с^зсіет ргоіезіап- 

ііз ргоргіо, іЬісіеш зііо, сере, разііпаса, рараѵеге 
еі Ьапіса, ѵиідо ѵіагсіпсіе сопзетіпаіоз, реіІіЬиз 

*) 10 апрѣля. 

соасиісаѵегипі. Ніз поп сопіепіі, ргоіезіаиіет 
ѵегЬегіЬиз аГГссегипІ. (}ио<і ѵегійсапсіо, ргаезепіі 
согаш оГЙсіо озіепсііі ѵиіпиз ипига іп согроге зио, 
зсііісеі іп зишшо саріііз рагѵиш сопсиззига, сіеіги- 

зиш; іпзирег еі орегагіит зиигп, іп аііо ЬоПозио 
риіѵіпоз Госііепіет еі ІаЬогез ехегсепіст, Ьопезіиіп 
ѴѴазко Віапік сіе оррісіо еосіеш ЬиЬотІ ѵегЬегі- 

Ьиз еіріа^із тиіііз епогтііег аіГосегипІ. (Зиіргае- 

Гаіиз ѴѴазко оЬ пігаіат аебгііисііпвт еі ішЬесіІі- 
Іаіет согрогіз зиі оШсіиш ргаезепз асіѵепіге поп 
роіегаі. Еі Ьіс ісіет, іп сопііпепіі, іп ѵегійсаііо- 

пет ргаешіззогит зіаіиіі согаш оШсіо ргаезепі- 
тіпізіегіаіеш ге^пі ^епегаіет ргоѵісіига ІасоЬит 
ВисЬосіоІзкі сіе ЬиЬотІ. (^иі, аззегепсіо зесит Ііаі 
Ьѳге поЬПеш Оге^огіиш Коззіескі еі Апйгеат 3а- 
гѵогзкі, риЫісе гесо^поѵіі, зе Гегіа звсипсіа ргохігае 
ргаеіегііа *) зпргазсгіріоз огЬез ѵіігеоз, ѵи1§о згуЬу 
іп Гепезігіз вхсиззоз еі риіѵіпоз рѳйіЬиз сопсиіса- 
Іоз еі зиргазсгіріига ѴѴазко Віапік ае^гоіапіещ 
ѵісІІБзе еі зесига ргоіезіаіиіп еззе. Бе ^ио Ыега 
тіпізіегіаііз еага зиаш геіаііопет Гесіі. 

Тоже, л. 552. 

*) 12 апрѣля. 

Кг- - ' №19.—1610 г. 14 Апрѣли. 

Жалоба діакона Любоильской церкви на тѣхъ же евреевъ эа нанесеніе ему п обоевъ. 

Ѵепіепз регзопаіііег асі оШсіиш ргаезепз асіа- 

Апе сарііапеаііа сазігепзіа СЬеІшепзіа тіпізіегіаііз 
гері бепегаііз ргоѵісіиз ІасоЬиз ЗпсЬосІоІзкі сіе 
ЬпЬопіі, оШсіо ргаезепіі Ьепе поіаз, аззегепсіо зе- 
сот ЬаЪеге поЬПез Огедогіит Ьаяіескі еі Апбгеат 

«Іаѵогзкі, риЫісе еі ІіЬеге гесо^поѵіі, зе Гегіа 
Исипйа ргохіше ргаеіегііа іп согроге Ьопезіі 
СЬѵеёко сіе сіѵііаіс ѴѴоіосіітіегг, Йіасопі ессіе- 

йае гиіопае, сіісіае Ргзесеузіеу, іп оррісіо засгае 
Гесіае та]е$1аііз ІліЬотІ зііае, ѵиіпега сіио, зсііі- 
сеі ргішит іп зирегйсіе раітае татіз бехігае, 

іишеГасіа, ірзі сііасопо заЬЬаІо ргохітѳ ргаѳ- 

Іегііо *) сігса ѵегЬегаІіопеш ЬопогаЬіІіз Лоаппіз 
Різоскі, роропіз ессіезіае гиіепае, сіісіае Рггссгу- 
зіеу іп оррісіо з. г. т. ЬиЬоті, зіпе иііа Іедіііта 
саиза рег іпйсіеіез Ігзг Іско, йГшт Вук Мозгко еі 
СЬаіт, еіизсіет Мозгко депегит, іисіаеоз еі сіѵез 
ЬиЬотІіепзез, іііаіа, ипа сит зиргазсгірііз поЬіІіЬиз 
ѵібіззе еі зесит ргоіезіаіа еззѳ. Бе ^ио гаіпізіе- 

гіаііз еат зиі геіаііопет асі асіа ргаезепііа Ге Ц. 

Тоже. 

) Ю апрѣ ія. 
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№ 20.—1610 г. 18 Мая. 

Жалоба Овуфріевскаго священника Андрея на Петра Жуковскаго аа вападеніе на 

его домъ. 

Аспіт іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа іегііа розі 
дотіпісат Коваііопит ргохіша, аппо Ботіпі 
тіііезіто зехсепіезішо (Іесішо. 

Ех рагіе роропіз Опоргузкі ргоіезШіопів 

геіаііо. 

Согат оШсіо еі асііз ргаезепІіЪиз сазІгепзіЪиз 
сарНапеаПЬиз СЬѳІтопзіЬиз регзопаіііег зіапз ті- 

пізіегіаііз ге§пі депегаііз ргоѵісіиз Сазраг .Іизгко- 
\ѵіс сіе ЛѴоіз1а\ѵісе, оГйсіо ргаезепіі поіиз, ипэ 
сит поЬШ №со1ао Тагпа\ѵіесгкі, аззегеікіо зесиш 
ЬаЬеге аііегшп поЬіІет Зіапізіаига МісЬаІоѵзкі, 
риЪІісе еі ИЪеге гесо^поѵіі, яша ірзе сит іізсіет 
поЬШЬиз а(1 геяиізіііопега ЬопогаЪіІіз Апсігеае, 
роропіз Опоргузкі (ііе Ьезіепза, асііз ргаезепІіЪиз 

ргохігае ргаесс(1еп1ѳ, ад дошит роропіз іп \Ѵоу. 
віаіѵісм зііат сопдезсспдіі іЪідепцив діе (1ош> 

піса ргохіте ргаоіегііа*) рог поЬПет Реігитй- 
ко\ѵзкі де \Ѵо1а Тисгарвка іп ГогіЬиз аігіі аа$ег«а 
ипаш рѳг ѵіт охсиззига еі ѳІГгасіит еі Гопезіпа 
зресиіагет сопсиззат, іп еадие огЬез ѵіігеоз соа- 

сиззоз еі ехсиззоз, На иі ѵіх ипит еогига геііспш 
зіі, еі ідет роро іпѵііиз Гп^а вѳ сит сопзогіе« 
Гатіііа сопіиіегаі, ѵідіі еі сопзрехіі, зесипцпе еі 
дісііз поЬіІіЪиз оЬдисіа еі ргоіезіаіа еззе оГбй 
ргаезепіі геіиііі еі де ргаетіззіз ргаезепіет ша 
геіаііопет Гесіі, поЬіІі ргаеГаіо ід ірзит аііезіапіе. 

Тоже, л. 616. ’ п 

*) 16 мая. 

Л 21.-1610 г. 5 Іюня. 

Королевская грамота на выдачу Холмскнмъ лат. епископамъ ежегодно по 50 гри¬ 

венъ столовыхъ денегъ изъ доходовъ Пѳремышльской солеварни. 

ЗаЪЪаіо розі Гегіа зоіеппіа Репіесозіеп рго- 
хіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто десіто. 

Ерізсорі Сііеітепзіз оЫаІа рпѵііедіі. 

Ад розіиіаііопет поЫІіз АІЬегІі 81ггу2о\?зкі, 
пипііі, еі потіпе іііизігіз еі геѵегепдіззіті дотіпі 
Оеог^іі 2атоузкі а 2атозсіо, ерізсорі СЬеІтепзіз 
еі аЬЬаІіае Сгугѵепѳпзіз регреіиі адтіпізігаіогіз, 
^ідісіаіііег Гасіага, ргіѵііе^іига раг^атепеига зеи 
Іііегаз раг^агаепеаз зегѳпіззігаі оііт діѵае шешо- 
гіаѳ Зівізтипді, ге^із Роіопіае, шали ргоргіа ша- 
дпійсі СЬгізІорЬегі де ЗсЬідІоте, раіаііпі еі сарііа- 
пеі депегаііз Сгасоѵіепзіз ас Ке§пі Роіопіае сап- 

сеііагіі зиЬзсгіріаз, сит аррепзо зідіііо таіогіз 
сапсеііагіае ге^пі, огапЦие зизрісіопіз поіа сагеп- 

Іез, ойсіит ргаезепз сарііапеаіе сазігепзѳ СЬеІ- 

тепзе рег оЫаІага іпзсгіЬепдаз зизсеріі еі іп асіа 

ргаезепііа сазігепзіа іпзсгіЬі адгаізіі, ^пагит Іе» 

езі Іаііз. 

Зідізтипдиз, Реі дгаііа гех Роіопіае, Мар* 
Бих Шѵапіае, Киззіае, Ргпззіае еіс. дотішвд 
Ьаегез.’ 1 ^ ^ •* * 

МапіГезІит Гасітиз Іепоге ргаезепііит ой* 

ѵегзіз еі зіпдиііз, ^иіа поз тоіи ргорпз 
еі ех сегіа зсіепііа зресіаІЦие ЪепіриИ® 

позігае сіетепііа гоѵегепдо іп СЬгізЮ раШ & 
тіпо дасоЬо де Висгасг, ерізсоро СЬеІтепа в» 

аіііз ерізсоріз СЬеітепзіЬиз, рго Іетроге ехіви- 
ІіЬиз, ^иіп^иа§;іп^а таг саз ресипіагит топеіае й 
питегі роіопісаііз, ^иад^а§іп^а осіо §гоззоз пДО 
сат іп ^иатиЬв^ сотриіапдо, іп 2ирріз повЙ* 

Киззіае РгаетізІіепзіЬиз зіп^иііз аппіз рго ^ 
запсіі Магііпі Ьіпс ад Ъеперіасііит ѵоіип^ 

позігае зиссеззогипщие позігогит дапдаз еі й®* 
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оеоііошіаз бихітиз, батиздие еі сопсебігаиз 
ргаезспІіЬиз рог ейпбет ботіпиган ЛасоЪит, 
ерізсорит еі аііоз рго Іетроге ехізІепіо8 ері- 

зсороб СЬеІтопзез зііі^иіів ііппіз ргаеГаІаз дпіп* 

^0I8^п^л шагсаз еі поп ріиз пе^ио шіпиз рег- 

сіріеп(1о еі рго иШіІаІв тепзао виае ерізсораііз 
СЬеІгаепзіз сопѵогіепбо. (}иосігса ііЬі еепегозо 
ОсіпѵіипоИогепІіпо, ргаеГесІо 2иррагит ио*1гагит 
Ргяетізііепзіиш гаобвгпо еі аіііз рго Іетроге ехі- 

зІевіІЬоз соттіііітиз, ргасзепІіЬиз тапбапіез, чиа- 
гепаз ргаебісіаз ци^иабіпіа шагсаз тетогаіо 
ііотіпо басоЬо ерізсоро еі аіііз рго Іетрого ехі- 

$іеоІіЬаз зіп^иііз апдіз рго Гезіо запсіі Магііпі 
іатіііи. ^и<ши1іи а поЬіз аііисі зирег ргаешіззіз 
поп ЬаЬиегіиз іп тапбаііз, ехігабаз еі ехігасіі Га- 

сіа$ ()иі1ап1іага Іиш <1е Іііиіо еі зі^Шо зиіз зирег 

ехігабіііз ргаеГаІіз яи^падіпіа тагсія, аЬ ео ас!ер- 
Іаш, ^и,1т ѵоз іп гаііопе рег Іе еі аііоз рго Іет¬ 

рого ехізіепіез ропешіаш На гаіаш оі дгаіаш 
ЬаЬіІигі еі зизсеріигі зитиз, асзі шапи ге^іа еі 
ЗІ8І1І0 позігіз сотшипііа Гиегіі, Ьагит, диіЬиз зі- 

дШит позігит езі зиЬаррепзига, Іезіітопіо Іііега- 

гиш. Паіит Сгасоѵіаѳ сііе ііогаіпіса Гезіі запсіае 
2орЫае*) аппо Оошіпі шіііезішо циіп&епІе$ігао 
сіесішо попо, гс^пі ѵего позігі (Іесігао іегііо. Ке- 
Іаііо шадпійсі ОЬгізіорЬегі (іѳ ЗсЫбІоѵг, раіаііпі 
еі гарііапеі ^епогаПз Сгасоѵіепзіз ас Ке^пі Роіо- 
піае сапсеііагіі. т. р. СЬпзЮрЬегиз (Іе 8. Раіі. 
Сгас. ас К. Р. Сапсеі. 

Тоже, л. 634—5. 

*) 15 мая. 

№ 22.—1612 г. *6 ЗІпя 

Приказъ короля Сигизмунда III Мартину Красицкому о возвращеніи захвачен¬ 

ныхъ имъ земель Любомльской церкви. 

Аеіига іп сазіго СЬеІшепзі ЗаЬЪаІо роз* Бо- 
гаіпісапі: Сапіаіе, ргохішо, .аппо І)отіпі шіііезішо 
зехсепіезіто биобесіто. 

Роропіз Ле ІмЬотІ оЫаІсі. 

А б оГбсіиш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа СЬеІ- 

тепзіа ѵепіепз регзопаіііег тепегаЫНз Ітѵап Ргге- 

сі$геѵг$кі, ргезЬіІег ессіезіае гііиз §гаесі Веаіаѳ 
Магіае Ѵіг^іпіз іп оррібо ЬиЬопіІ, аЯесІаѵіІ ойі- 

сшш, диаіеппз тапбаіига засгае ге&іае шазезіаіів, 
ЭДШо шіпогіз сапсеііагіао ге^пі типііига, зирег 
Вепегозит Магііпиш Кгазіскі, сарііапеига ІгаЬот- 
Іео5сш ебііит, асііз ргаезепІіЬиз іпзсгіЬаІиг. Асі 
№ аНесІаІіопет ойісіит тапбаіит ібега іп 
Иіа оГбсіі зпі іпзсгіЬеге гаапбаѵіі іп іепогет зіс 
^пепіегп. " 

2у§шипІ Тггесі, г Вогеу Іазкі кгбі Роізкі, 
^кіе хЦ2е Ьііеѵзкіѳ, Низкіе, Ргизкіе, Махо- 

^іескіе, Ятибгкіе, Іпйапізкіѳ у Зхѵебзкі, боізкі, 
'Ѵапйаізкі бхіебхісгпу кгбі. Цгобгопети Магсіпоѵі 
Кгазіскіети ... у ЬиЬошзкіети зіагозсіе, теіегпіе 
Пат шііети 1а$к§ пазхц кгбІеѵѵзЦ. ІІгобхопу у 
^іегпіе паш шііу! Узкагха! зі$ ргхеб паші хѵіе • 

ІеЬпу Ітеап Ргхесізгехгзкі, ргѳхЪіІег сегктѵіѳ Ргхе- 
сгузіеу Раппі Магіеу хѵ шіезсіе пазхега ЬиЬотІп, 
із2 таЦс хбахѵпа осі рггобкохѵ пазгусЬ зтсі^іеу 
раші^сі кгбіолѵ Роізкісіі ре^пѳ &гип1у у гоіѳ ііо Іеу 
сѳгкніе Гипбоѵапе у пасіаие, кібгуск сегкѵіасЬ 
у дгипІасЬ Ьуіі рггеёіет рггос1ко\ѵіе Іеу сегк\?іѳ 
\? зрокоупет иху\ѵааіи, азг роіѳш га пазіаріепіет 
обшіеппуск сгазоѵѵ зііа дгипіод? у гоі осі Іеу сег- 
клѵіе осіезгіо у, іако паш бапо зрга\7§, бо бгіеггахгу 
ЬиЬотзкіеу па Іеп сгаз \ѵіегпозсі іѵѵ^еу рггуЦсго- 

по, со іезІіЬу іак Ъуіо. сЬсешу тіес у лѵіегпозсі 
1\ѵеу гозкагиіету, аЬуз ^ѵіегпозс Іша рггеггесго- 
пе§о ргегЬіІега сегк^іе Рггесгузіѳу, рггу ргалѵаск 
у рггіѵѵіІеіасЬ іе^о 2асЬоѵѵа\ѵз2у, Іѳ ^гипіу обі^іѳ 
саіо гирѳіпіо, хѵебіе орізапіа рггітѵі1еіо\ѵ б>ѵи, рггу- 
ѵѵгбсіі у оббаі, іпасгеу піе сгупщс з роѵ^іппозсі 
игг^би згсе^о у 61а Іазкі пазгеу. Бап \ѵ \Ѵагзга- 
лѵіе бпіа тѵІоге§о тіезцса Ьізіораба, гоки Рап- 
зкіедо МЭСХІ, рапонгапіа кгбіезітѵ пазгуск роі- 

зкіе^о XXIV, Зѵескіеео ХѴПІ. Ьаигепііиз, ѳрі- 

зсориз ѴѴІабізІаѵіепзіз, ге^пі Роіопіае сапсеііагіиз, 
па хѵіазпе кгбіа ітсі гозкагапіе. 
Изъ актовой шит Холуйскаго гродскаго суда 

за 1611-12 г., Л 20126, л. 760. 

3 
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№ 23.-1615 г. 2? Апрѣля. 

Заявленіе Матѳея Вѣлѳвича о нанесеніи ему побоевъ ксендзомъ Каопроиъ Мыст- 

еовскимъ. 

Асішп іп сазіго СЬоішепзі Гегіа зесипгіа розі 
Бошіпісат Сошіасіаз РазсЬаѳ ргохіта аппо Бо- 

тіпі тШезігао зехсепіеззіто бесігао яиіпіо. 

Сіѵіз ЬиЬотІепбіз ргоіезіаііо. 

Ех Соріа. 

Бо хіад дгосІгкісЬ СЬѳІтзкісЬ рггузгесізгу оЬ- 
Іісгпіе зІасЬеІпу МаіЬіаз Віеіетгіс, різаг2 тіеузкі 
ІліЬогазкі, гаІоЫіѵіе зі§ з\ѵіа(ісгу1 па ѵіѳІеЬпѳ^о 
Сазрга Музікоѵзкіе^о, рІеЬапа ЬиЬопізкіедо, іг 
он тсе сгѵгагіек ро Хтеіазіоигапіи В1о§;о5Іалѵіопеу 
Раппу Магіеу *) ро<і ргаѳіехіѳт гіеііпапіа дпіе\ѵи, 

кіогу тіебгу зоЦ тіеіі, рггузіаі сіо з\ѵіасіс2^С2е§о 
зі§ боти $1а\уеІЬпе"0 Апбггеіа ѴѴ^отеіса — гаусѳ 
ЬиЬотзкіе^о, з^зіаба зтеіабсг^сгеяо зі§, аЬу зі§ 
роіебпаі; кіогу сгіегу кгос сЬобгі! сіо рггеггесо- 
пе§о зшабсг^сге^о зі§ у оЬіесоѵѵаІ Іо росі рггу- 

зі$ф у росі зитпіепіет каріапзкіет осі піѳдо, го 
та піс гіедо піе тіа} сгупіс; га кіогѳті оЪіеІпі- 

саті у сЬс^с зчѵе зптпіепіе иѵѵоіпіс, іеп зѵѵіаб- 
сг^су зі§ рггузгебі бо піе§о у роіебпаі зі^гпіет. 
Ро кіогуга іебпапіи туѳ сЬѵіе добгіпіѳ, Іети Ап- 
бггеіо\Уі рггеггесгопу хцбг рІеЬап гозкагаі обеузс. 
Тат ге гагаг на^оитатузгу зоЬіе зІгусЬо^, кпуЬ- 

•) 26 марта. 

Іоѵ, ротѵгогпѵѵ, \ѵ2І^\ѵзгу з^інбсг^сгедо зіе.гні^ 

кпеЬпІ ѵ ѵѵргаѵѵіѵзгу, а бгидіет Іу? діоиу 
гакг^сіі, г$се. по$і гѵЦгаѵз/у, у | оіуш розігопек 
иѵіагаі и згуіо. 'УІосгуі ро гіеіпі, па кіогеу «о- 
сігіп б\ѵіо аЬо Іггу Ісйаі сѵ пос, кіогедо зиЫ- 

сг^сге^о зі§ Ьіі по^аті, ріегзі роііик у ѵіоіуѵдт 
па пос кага! піебс бо ісгіога у иіоріс кагаі, аіе, 

11 зі$ зіибгу гтііоѵаіі, піе иіорііі. Біа кібгедо 
гЬісіа, гтогботсапіа па Іеп сгаз «гіеікіедо, рта 
хі^сіга рІеЬапа зѵіабгг^сгети зі$ исгупіопедо, іеп 
зтеіабсгасгу зі§ га зѵѵіега сіо игг^сіи Іиіесгпе^о 
(11а <>Ь\ѵіебгспіа Іедо ѵѵзгуікіе^о піе то"1 рггузс, 
аіе іак зкого сіо гсіго\ѵіа рггузгебі, Іегагпіеу- 

зга. ргоІезЫіа бо хі%д бгобгкісЬ СЬеІтзкісЬ ро- 

баі, ргозгаг, аЬу Ьуіа рггуі§1а, со ти іезі рогѵо- 

Іопо, а па \ѵі§кзгу (іо\ѵо*і Іе^о 5ѵѵіабсг%сгу §іе 
5Іа\УІ1 лѵогиедо ^епегаіа когоппедо ораіггпедо 
Апсіггеіа ба\Уогзкіе80 г БиЬотІа, пгг^сіо^ѵі гоаіо- 

тедо, кіогу, рггесі игг§(іет зЬо'цс, іа\ѵпіо гегааі, 

12 ѵ зоЬоіЬ^ ро Яяіазіоетапіи Віо^озіаѵіопеу Рап¬ 
пу Магіеу па сіеіе здѵіасісг^сгеко зі^ гапу теісігіаі. 

осі кпеЫо>ѵ орисЫа у гѣіц, па згуіе у (А 
розІгопко\ѵ сі\ѵіѳ гапіѳ зіпе, кг\ѵіц пасіекіе у ріегзі 
зіпе зііисгопе \ѵі(1гіа! у игг^боіѵпіе о§1а«іаІ, у о 
іЬуш геііаііц зтсоЦ сіо акіЬ піпіеузгусЬ исгупіі. 

Изъ актовой книги Хоямскаго гродскаго суд* 

за 1615—16 г., 20128, л. 131. 

24:—1615 г. 12 Іюня. 

Показаніе свидѣтелей по Дѣлу о нанесеніи Вѣщнцкимъ оскорбленій священнику 
Лаврентію 

Асіиш іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа зехіа розі Ге- 

зіа зоіеппіа Репіесозіѳп ргохіта, аппо Ботіпі тіі- 
Іезіто зехсепіезіто бесіто ^піп^о. 

Роропгз (Іе ВиЬпа оЫаІи. .і 

А(1 розіиіаііопѳт тіпізіегіаііз гедпі депогаііз 
ргоѵісіі Бѵапі бѳ Віеіѳроіе, потіпе геіідіоні Ьаи- 

Душѳнкѣ. 

гѳпііі Бизгепка, роропіз сіе оррібо БиЬпа, Гасіаш. 
оГйсіит ргаезепз сазігепзѳ іпГгазсгірІит Іезіішо- 

піит, ех асііз сіѵШЬиз Б^ЬпепзіЬиз ехігасіиш, 5І- 
біНо оШсіі е]из(1от Б^Ьпепзіз оЬзі^паІит еі тапп 
поіагіі сіѵіііз зиЬзсгірІит, асі асіа ргаезопііа 1»ег 
оЫаІат роггесіит, зозсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬог» 
тапсіаѵіі іп Іепогет 80^иеп^іет. 
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Аоішп Г)<?Ьпо Ліе зесипЛа Зипіі, аппо Вотіпі 
тіііезііпо зехсепіеззіто Лосіто яиіпіо, ргаезѳпІІЬиз 
(Іотіпіз: Ніасіпіо Ьисазгехѵіс, ргосипзиіе, Лоаппѳ 
8кир, СЬіІішопѳ Мікіііся, сопзиІіЬив. 

По игг$Ли піпілузгедо Вигтівіггоѵзківдо, гхѵузг 
різапедо П^Ьійзкіедо Ьуіі рггурогѵапі зхѵіаЛкохѵіе 
иійеу тіапохѵаиі оЛ хѵіеІеЬпедо оуса Ьаигепіедо 
Оизгепкі, змгіѳзсгвппіка сегкхѵі П^Ьіпзкіеу, ки 
Евхпапіи зхѵіаЛесІхѵя, сгедо зхѵінЛоті; кіоггу зхѵіаЛ¬ 

кохѵіе, кигЛу г озоЬпа оіі о$оЬу зхѵеу, ѵвЛІе рга- 

іга зиЬ опеге іигатѳпіі гегпаГі: Ріегхѵзгу зхѵіаЛек — 

ассіѵгя ІаполѵаВ'ѵііусг, тіозска ПеЫпзка. гегпаіа: 

іг хѵе сгхѵагіек Ыі$ко рггезгіу, Іо іезі хѵ Лгівіі Во- 
гедо \Ѵзцріепіа лѵесііе каІепЛагга каіоііскіедо, о 
гтіеггсЬапіи рггузгеЛІ рап ЛаЛатохѵзкі ііо сіоти 
тедо, кіогу зіаі и шпіе дозроЛа, у іаі зі§ Ггазо- 

хѵас. сЬоЛг^с ро ігЬіе у іпохѵіас: еу, каіЬ гаі Іо 
падоЛгВ, пшзіаіега коЬіеггес газіахѵіс и хі^Лга 
хѵе гМусЬ згезсіи; а хѵ Іут рггузгеЛі Ло піедо 
рап ѴѴіезсгускі у гЛуЬа! до сЬоЛг^седо ро ігЬіе 
у зіекіегк^ хѵ г$ки таЦсгедо, у ггекі рап ѴѴіе- 
зеяускі (Іо рапа ЛаЛатохѵзкіедо: Лау ші Іеу зіе- 

кіегкі; а рап ЛаЛатохѵзкі руіаі рапа ѴУіезсгус- 
кіедо: Лок^Л роуЛгіезг? рап ѴѴіезсгускі газ то- 

хпі: а Іо Іат Ьошопіа ІиЛгіе па иііегѵ рггсЛ 
рореш, роуЛ$ (іо пісЬ, Лохѵіепі зі§, со Іо іезі—у 
розгесВ рап ѴѴіезсгускі, хѵгЦхѵзгу зіекіегк^ п рапа 
ЛаЛатохѵзкіедо. Іа, дозросіупі, тотѵВаді рапп 
ЛаЛато\ѵзкіети, геЪу піе сЬоЛгВ 2 дозросіу, аіе 
оп шпіе піе зІисЬаіа.сг, розгеЛі га рапет ѴѴіе- 
бсгускіт. Игиді зхѵіаЛек— СаіЬаггула. хѵЛохѵа,ко- 

тогпіса іеуге Лапохѵеу, гегпаіа іп зігаііі, іуІКо Іо 
рггусгупВа, со зіузгаіа г и$1 рапа ѴѴіезсгускіедо, 

дЛу, хѵгіахѵзгу зіекіегк§ и рапа ЛаЛатохѵзкіедо, 
шохѵВ Іак: роуЛ§ сіо рора у хѵухѵіок? до г Лоти, 
Ьо гаат па піедо дгііехѵ, а рап ЛаЛатохѵзкі Ьа- 

тохѵаі до у ргозіеі, аЬу піе сЬоЛгіі сіо рора у 
пісг піе сгупіі; аіе оп па Іо піе ЛЬа*. розгеЛІ, у 
рап ЛаЛатохѵзкі роіут га піет розгеЛІ. Тггссі 
зѵіаЛек—рап 8іапізІахѵ 2иЬггускі гегпа*: іг хѵ Іеп 
ге сгаз, \ѵ Лгіеп сгхѵагікохѵу, /йхѵузг тіапохѵапу, 
рггузгеЛІет (іо дозроЛу рапа ѴѴіезсгускіедо, аіеш 
до піе газіаі, у рохѵіеЛгіеіі ші сгеіаЛг іедо, іе 

/ 

розгесіі Ло рапа ЛаЛатохѵзкіедо; іа, ЯиЬггускі, ро- 

з/.есііеіп у сіо дозросіу рапа ЛаЛатохѵзкіедо у Іаш 
піе газіаіот ісЬ, а кисЬагка хѵ іеу іаш дозроЛгіе 
рапа ЛаЛатохѵзкіедо рохѵіеЛгіаІа ші. іг іи Ьуі 
ѴѴіезсгускі у гаохѵіі сіо рапа Ласіагаохѵзкіедо, го 
шаш па рора сіігар—у розгесіі г рапош ЛаЛашоѵ- 

зкіеш іаш (іо рора. Ла, 2иЬггускі, іо изіузгаѵѵзгу, 
ггекіеш:—а іа Ьгопіі рора, іако (іоЬгѳдо, 
сгпоіітѳдо сгіохѵіека, Ьо Іо ЛоЬгу сгіоѵгіек іезі, 
у розгесВеш Іаш сіо рора, а рггузгесізгу па ро- 

сіхѵогге ророхѵе, газіаіеш Іаш и ііггхѵі зіеппусЬ 
рапа ѴѴіезсгускіедо, у кгаіа іиг Ьуіа хѵуіашапа 
•іо зіепі, а піехѵіазіу лѵ зіепі хѵоіаіі; аіо рапа Ла- 

(Іашохѵзкіедо Іаш піе газіаіеш, у іо оЬасгухѵзгу, 
ге Іисігі гЬіедіо Ъуіо піо та іо па оп ѵѵггазк, ро- 
згесііега г іатЦсі ргесг у піе хѵіот, кіо кгаік§ 

хѵуіатаі. Сгхѵагіу зхх'іасіек—іедошозс рап Зіапі- 

зіахѵ Лаііатохѵзкі, кіогу, рггузгебзгу Ло игг^сіп 
хѵуг різапедо Вигті$Іггоххгзкіедо ПдЬіизкіедо, ге- 
гпаі: іі хѵ іеп сгаз, кіссіу рапа ѴѴіезсгускіедо 
гапіопо, хѵо сгхѵагіек Ыізко рггезгіу, рггузгесВега 
сіо дозросіу зхѵеу у кагаіеш зоЬіе Лас іезс дозро- 
сіупіеу, а Ьуіо іиг рбгпо; у ѵѵ іут рггузгеЛ! Ло 
шпіе рап ѴѴіезсгускі у тохѵіі ші: тат сЬгар 
Лахѵпу па рора, роЛг гетп^, Ъ$Л§ до ЬВ, а іа 
тохѵііѳт:—Лаусіе рокоу іегаг, рапіе ѴѴіезсгускі, 
тогесіѳ іедо іпакзгет зрозоЬут Лоузе, іако кггуѵ- 

Лу зѵѵеу; аіе рап ѴѴіезсгускі, піеЛЬаі^с па паро- 

тіпапіе тоіе, ѵщ\ѵзгу зіекіегкд г г^к тоісЬ, 
розгеЛі Іаш іо рора, со іа хгіЛгцс, розгеЛіега га 
піет у рггуЛд па роЛхѵогге ророѵе, аг рап ѴѴіѳ- 

зсгускі іиг кгаід хѵ зіепі Лгехѵпіапеу хѵуіатаі у 
хѵггисіі Л о зіепі. а піехѵіазіу ххг зіепіасЬ ѵоіаіі. 
I іа № хѵіЛг^с, розгеЛіет г ІатЦЛ Ло дозроЛу 
зхх’еу, Ьо зі§ ІиЛгіе кирііі па оп хѵггазк піеѵѵіазіЬ, 
а шпіе рор підЛу піо Ьуі хѵіпіеп пісг. Іѵіогедо 
зхѵіаЛесІхѵа гѳгпапіо осіѳс Ьапгепіу, хгузг гаіапо- 
хѵапузхѵіезсгеппікП^Ьіпзкі, рагаі^іпуга гаіогуѵѵзгу, 
Лаі гарізас Ло акіЬ піпіеузгусЬ, со игг$Л рггуці. 
Ех ргоіосоііо Лотіпогит сопзиіига И^Ьпеазіит зиЬ 
зідіііо гезіііиіиш. МаіЬіаз КаЛугаіепзкі, поіагіиз 
ОеЬпѳпзіз. 

Тоже, л. 194. 
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№ 25.—1615 г. « Іюля. 

Ратѳнскимь священникамъ Андрушовичу и Кнриловнчу на 

завѣдываніе приходомъ и принадлежащими къ нему имѣніями. 
Королевская грамота 1604 г 

пожизненное 

Асіи га іп спзіго СЬеІгаепзі Гогіа зесишіа розі 
Гезіига ѴізіЫіопіз Веаіае Магіаѳ Ѵігеіпіз ргохігаа, 
плпо Воіиіпі тіііезітозехсепіезігао (іесішо циівіо. 

Торопит Ваіпепзіит оЫаІа. 

А(1 айесіаііопет ЬопогаЫНит АЬгаЬаті Ап- 

Дгизгоѵгісг, Апсігеае йііі, ас .ІозерЬі Кігііомгісг, 
роропит гііиз дгаесі КаіЬпепзіиш ессіезіае гпіе- 
пісае Веаііззітае Магіае Ѵіг§іпіз, регзопаіііег 
Гасит, оГйсіит ргаезепз сазігепзе Іііегаз іпГга- 

зсгіріаз ргіѵііе^іі, гаапи засгае ге§іае та^зіаііз 
зиЪзсгірІаз еі $і§і11о пицопа сапссііагіае гедпі 
шипйаз, асі асіа ргаезепііа рег оЫаІага роггесіав, 
зизсеріі еі асііз ргаезеиІіЬиз іпзсгіЬеге гаапсіаѵіі 

іп Іепогеш зецивпіет: 
Зівізгапшіиз Тегііив, ^е\ ^гаііа гех Роіопіао, 

та§пиз йох ІліЬиапіае, Коззіае, Ргиззіае, Маио- 

ѵіае, Загао^іііае Ілѵопіаечие, пес поп Виесогига, 
Соііогит Ѵапсіаіогипщие Ьаегесіііагіиз гех. 
Ві^пійсатиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз, Я йог и га 
іпіегезі, ипіѵегзіз еі зіивиііз: сопзегѵаззѳ поз соп- 

зегѵагецио Ызсе Іііегіз позігіз Ьопезіоз АЬгаЬатиіп 
Апёгизго\ѵіс2, Ашігеае бііига, пес поп .ІозерЬит 
Кігііоіѵісв іп изи еі расійса роззеззіопо роропаіиз 
е^зсіет ессіезіае гиіЬепісае Веаііззітае Магіае 
Ѵіг^тіз, іп оррісіо КаіЬио ехізіепііз, сіциз яиісіеш 
сопзегѵаііопіз позігае Ъепейеіо еипііѳіп роропаіит 
сига отпіЬиз адгіз, ргаііз, сатріз, Гишііз, ѵіёеіі- 

сеі Копівшс'Уісіо, а ѵіііа, ТгяеекоА сіісіа, зеи Іаси, 
розі еапбега ѵіііат ехізіепіе, іпсіріепсіо еі асі 1а- 

сит, Мзяапа сіісішп.іеггашапсіо, Іига еі сатріз, ипо, 

Озоіѵси аісіо, іпсіріепсіо а ѵіііа, ЯйотуЛе пипса- 
раіа, зихіа Яиѵіига, Ргсрісс ііісіит, еипсіет Гишіит 
сігситсігса Іегтіпапііо, аііего ѵего сагпро. Вт- 

патіепод ѵосаіо, іпсіріепсіо а ѵасіо, ЯияІгохсА 
сіісіо, розі оррісіит ехізіепіе, Опіеисіо ѵего асі сащ- 

рит, РШяеюе пипсираіит; ііега Іегііо сатро, Те- 
ІіЫоіоііісіо, іихіа Йиѵіит, \ѴісяиІка(Нсіига, йаііо- 
пез ргаеіегеа, ѵМѳІісеІ: Сжіегуііресгпа ѵосаіа, сіе 
ѵіИа. 01 иска сіісіа, ргаезіаге зоіііа, ас аііегазітііі 
сіаііопе, роззеззогіЬиз еіизсіет роропаіиз ех ѵііііз 
2сіоіпізІ еі РгосЬоіІѳсг сопіипсііга сІеЬіІа ас ргае- 

зіагѳ зоіііа, саеіегізяие согатосііз, ргоѵепІіЬоз, 

иІіПіаІіЬиз, аШпвпІііз, регііпепіііз, ипіѵегзіз іп 
депеге еі зіпдиііз іп зресіе сотргеЬепзіз, асі Ьипс 
еипсіеш роропаіига апііяиііиз зресІапІіЬиз, Іепе- 
Ьипі, ЬаЬеЬипІ еі роззіёеЬииі яиіеіѳ еі расійсе 
рго зогіе еі іпіегеззе зио асі ехігета ѵііае зпае 
Іегарога; рготіііітизяие рго поЬіз ас зегепіззііпіз 
зиссеззогіЬиз позігіз, поп еззе поз іііоз аЬ изи еі 
расійса роззеззіопе еіизсіет роропаіиз Ьопогит 
ірзіиз зиргаехргеззогиш атоіигоз, пес атоѵепсіоз 
сиіріаіп Гасиііаіет сіаіигоз, зесі заіѵит ас іпіе^гит 
^Іиз айѵііаіе иігіяие еогит рго іпіегеззе ірзіиз 
зегѵаЬітиз еі зегѳпіззігаі зиссеззогез позігі зегѵа- 

Ьипі, іигіЬиз позігіз ге^аІіЬиз еі ессіезіае саіЬо 
Исае заіѵіз тапѳпІіЬиз. Іп си)из геі йсіѳш ргае- 

зепіез тапи позіга зиЬзсгірІаз зі^іііо гвдпі сош- 

гаипігі тапсіаѵітиз. • Раіит Ѵагзоѵіае сііе XX 

топаю Липіі аппо Г)ошіпі АШСІѴ, ге^погига 
позігогит Роіопіае ХХѴ11, Виесіае ѵего ѵідезішо 
ргігао аппо. 8і§і$типс1из Вех. * 

Тоже, л. 238—.9. 

Ѵ^ЛЛ/ѴѴ>АЛ^ 

№ 26.—1616 г. 18 Іюня. 

Заявленіе Вѳрѳщинскаго овящѳнннка о нанесеніи ему ранъ Альбертомъ Вѳрѳ- 
щинскимъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІшепзі заЪЬаіЬо апіе Ге- 

аіит Яаііѵііаііз запсіі Лоаппіз Варіізіае ргохігао, 
аппо Потіпі шіііезіто зехсѳпіезіто ёесіто зехіо. 

Торо Ас \Ѵсгс$гсгуп ѵиіпегаіиз. 
Асі оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа СЬеЬ 

тепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз ЬопогаЬіІіз ^асоЬи5 
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роро 11108 егаесі сссіезіаі; егезсхупѳазі^, озіеа- 

<111 іп зио согроге ѵиіисга: ргітипі ѵЫсІісеІ іп 
твгіісс саріііз рагіів зіпізігаѳ рвгігизиш сгиепіиш, 
мсшкіит репса осиіит зіпізігит (Іеігизиш, Іег- 
Ііит іи сиЬіЮ тапиз зіпізігаѳ Ііѵіііит, яиаіЧит 
іп взіиіо впрег сиЫіит тапиз еіизйст ІіѵМшп, 
ихіит іп Іаіѳгѳ сіехіго ІіѵЫит. та§пит, зеріі- 
тот іп Озіиіа тапиз йехігао, зирга сиЬііиш, П- 

ѵМит Іеѵе. Еацие ѵиіпега зіЬі рог поЬіІет ЛІЬег 
іот 'Ѵегезгсвупзкі, оііт Оазрагі ЙІічт, іп ѵіа 

ІіЬѳга риЫіса Ьопогвш ѵіііао \ѴоІа ѴѴегезгсгупзка, 
ох еасіѳт ѵіііа ѴѴоІа ѴѴегезясгупзка а<і ѵіііат 
ѴѴегезгсгуп Лощит зилт геѵогіѳпіі, сіоѵоііопе зиа 
іпессіѳзіа, іп еаіісш ноіа ѴѴегезгсгупзка ѳхізіепіе, 

іііѳ Ьсзіегпа, асіит ргиезепіет ргаесеііепіе, пиііа 
оссязіопѳ 1 ісія ііаіа, іИаіа зіЬі еззо діхіі еі ргоіе- 

зіаіиз езі. (}иас ѵиіпега оГбсіит ргаезепз ѵісііС еі 
зизсеріі. -ѵ ,іВс., 

Тоже, л. 637. ; ' . ' ' . . - ’ ... * і 

№ 2?.—НЯ6 г. 3 Декабря. 

Заявленіе лат. свящѳнннка м. Мацѳѳва Христофора Холевицкаго о притѣсненіяхъ 

со стороны Фридриха Саліги. 

Асіиіп іп сазіго СЬеІтепзі заЬЬаіЬо розі Ге- 
зіит яапсіі Апсігеае арозіоіі ргохіто, аппо Ьотілі 
шіІ1с5іпіо зсхсепіезіто Лесіто зохіо. 

РІеЪатіз Масіеіоѵіспзів ; гоіезШиг. 

А(І оГбсіпш еі асЬа ргаезепііа сазігепзіа (Ліеі- 
тепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепогаЬіІіз СЬгізІо- 
рЬепіз СЬоІелѵіскі рІеЬапиз Масіеіілѵіепзіз, зоіеп- 

пііег еі атаѵііег ргоіезіаіиз еі ^иеяіия езі сопіга 
ёепегозит РгИегісит Заріиііа, раіаішісіет Ѵііер- 
всепзега, іп Ма іеіолѵ ііаегеііет, іп со. я и іа іііе іп 
сопігагіит .іигіиш еі іттипііаіит ессіезіазіісагит, 
сопіга Газ еі ехецшші, еі уііірешііит сопзіііиііо- 
ппт, іаті апіщиіогит, ^иат гѳсепііит гедиі аЦие 
віаіиіогшп. пезсііиг ^ио апішо ргоіезіаиіет, Ьо- 
тіпрт расШсиш, ессісзіае Масіеіоѵіеизіз еі СЬгіыі 
МеІіпт аё еапііет ессіезіат сопсиггепіішн, Іиіп 
ргаеГаіі рІеЬапаІиз ас Ьопогит еі геіГатіІі&гиш 
оЬзегѵапііззітит еі <Ші§епІіззігаига аіішірізігаіо- 
гет, йѳ расійса роззеззіопе ѳіизёет РІеЬапаІиз 
Масіеіоѵіепзіз еі Ьопіз, аіяие ірза еейезіа, Іит еі 
впЬііісіз, рег аппоз зеріеіп (*иіеіе, ьіпе ^иаѵі5 ргае- 

рейіііопе, ѵі§оге .іигіит зоогит, рег апіосеззогез 
«I Іиіогез Зарісііа, ргоіезіапііз соіініогез, асі кос 
йЭДое Іетриз Іепіа еі сопіілиаіа, ргііио доіеіет 
^егіа ^иіп^а ірзо (Ііе Гезіі Каііѵііаііз Неаііззітао 
Магіае Ѵіг^іпіз ргохіше ргаеіегііа, ѵі еі ѵіоіепіег 
^хриіегаі, іапііеп^ііе асі тиііат , іпіегсеззіопет 
Іат Іосі зиі огсііпагіі, ^иат сі аііогит іііизігіит 

ѵігогит, ргоіезіапіі рІеЬапаІиіп сига ессіезіа еі 
аіііз аШпепіііз ех іпіедго гезіііиеге аЦие іп ос- 
сісзіа сііѵіпа рега^еге еі іп рІеЪапаІи сіедеге, аі- 

Яие гет іатіііагет ехегееге реггаізегаі. 11і$чие 
поп сопіепіиз, ѵегиш поѵіззіше Гегіа зесітііа іп 
ѵідіііа Гезіі Ошпіиш 8апсЮгит ргохіше ргаеіегііа 
зесипйагіе ііегаіа ішргеззіопо ргоіезіапіеш ііе ео- 

сіет рІсЬапаІи Масіеіоѵіепзі, сигіа еі зиЬіІіІіз. аі- 
^ие ірза ессіезіа ргіѵаіа зиа аиіЬогіІаІо ѵі еі ѵіо- 
Іепіег ехриііі, гез тоЬіІез еі Іоіат зиреііесіііет 
ііоіпезіісаш, аіяие Ггигаепиі, іп Ііоггео ехізіепііа, 

зеяиепііа: зііі^іпіз Ыетакз ёисепіаз ѵідіпіі саз- 
зиіаз, ігііісі зеха^іпіа ипат саззиіаш, аѵепае саз- 
зиіаз диішіесіт, Ііогііеі саззиіаз зех, ргоіезіапііз 
ргоргіо ІаЬоге. зиііоге еі ігарепзіз согарагаіа еі 
попсіиіп Ігііигаіа (ехсеріа сіесіша шапіриіагі ошпіз 
§гаиі еі зетіпіз, розі а§гоз ргаеіііаіез Масіеіоѵіеп- 
зез еіеіеіп ессіезіае ргоѵепіепііз, чиатіііепі (Іоші- 

пиз ВаріеЬа ехігасіеге поіиіі), іит еііат Гоепі 
асегѵоз аіциоі аЦие рессога еі ресиііез зеяиеп- 
іез: ѵассаз ^иш^ие, іиѵепсаш ипат, Ъоѵез сіиоз, 
ѵііиіоз ^иа^ио^\ оѵез ^иіп^ие, зиез осіо, апзегез 
ѵідіпіі ^иІ11^и^^ е^иоз ^иіп^иеэ аііазчиѳ гез піиі- 
Іаз, чиае розіеа сііаііопе ііесІагаЬипІиг, ргоіе¬ 

зіапіі ехігаііего иои ѵиіі, ^иіпішо ііз опшіЬиз іи 
сасіеш сигіа рІеЬапаІі сизЫез рго іііигпа еі пос- 
іигпа ѵі§і1іа еі сизіоіііа аіішоѵіі еі, пе яиіеяиаіп 
рго ѵісіи Гаіпіііао іЬііІеіи ехізіепііз аЦие рессогит 
еі ресийиш ассіріаіиг, ргаесеріі. Іпзирег ессіезіат 
ргаеГаІаш Масіеіоѵіепзет іпоіи зио ргорпо сіаи 



$Ц, іп еа<1еш діѵіпа оГйсіа ехегсеге поп регшМіі 
ацпе сивіойіЬпз іііаш типііі, Гасіепсіо ргаетізза 
іп ргае,)ийісіит іпт ргаѳГаіае ессіезіае, <)иага 
еііат ргоіезіапііз тахітит. Бѳ цші еі ііегот 
ійет ргоіевіапз ргоіезіаіиг, оГГегепйо зѳ гаііопѳ 
ргаешіззогит іп Того Гогі ,)игѳ асіигиіп. Еі іп ѵв- 
гійсаііопет зпао ргоіезіаііопіз зіаіиіс согат оШсіо 
ргаезепіі тіпізіегіаіет ге§пі ^епегаіет ргоѵі(1иіп 
Гапіиш Ргиззодѵісг сіе Ко^овіоікі, оГйсіо ргаезепіі 
Ьепе поіит, еі поЫІез сіиоз: Ѵаіѳпііппш КіеЬогзкі 
еі Реігиш Зтс.сгзсолѵзкі, ^иі| согаш оШсіо ргаезепіі 
регзопаіііег зіапіез, риЫісо гесо^поѵеге з»Ьі ргае- 
тізза отпіа гаосіо зиргазсгіріо йепотіпаіа, ех рагіе 
в^йет рІеЬапі Масіеіоѵіепзіз Гегіа диагіа, ірзо 

сііе Гезіі запсіі Апіігеае арозіоіі, ргохігае ргяеіегіц 
іп ѣопіз ргаеГаІао рІеЬапіав Масіеіоѵіепви сопіга 
еппйет ВаріеЬп ргоісзіаіа еі оЬііисіа еззс еі еа 
отпіа Ггитепіа, рессога еі ресисіа, е^ио$ еі $ц. 
реііесіііет (Іошезіісат зиЬ сизіойіа ехізіспііа гЬ 
сііззе еі іп еа агезіит .(игійісит ітровиіззе, аЦое 
Ьос ісіет агезіит сивіойіЪиз еі Гасіогі Ьопотго 
Масіеіоѵіепзі йепипііазяе, ісіет тіпізіегіаііз геіиііі 
еі Газзиз езі, поЬіІіЬиз ісі аиезіапііЬоз, розіиіапсіо 
еат ргоіезіаііопет. тосіо ргаетіззо Гасіат, сшп 
геіаііопе тіпізіегіаііз еі поЬіІіит рег оГйсішп 
ргаезепз зозсеріат еі асііз ргаезепііЬиз іпзсгіЬеп- 
сіат іпапсіагі. (^иой езі ірзі сопсеззит. 

* Тоже, л. 856—7. 

Л» 28.—1616 г. 5 Декабря. 

Подтвержденіе королемъ ваппсн Холмскаго старосты Даниловича на десятину Холм- 

скому Братству. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зесипсіа ргі- 

сііе Гезіі запсіі Кісоіаі сопГеззогіз, аппо Ботіпі 
тіііезіто зехсепіезіто сіесіто зехіо. 

Зойаіііаііз ессіезіае СЪеІтепзіз оЫаіа ргіѵііедіі. 

Асі розіиіаііопет геѵегепйі Асіаті Ьепсіі, сот- 
тепсіагіі еі ргаерозііі Ьозрііаііз СЬеітепзіз, пес 
поп зепіогіз Ггаіегпііаііз зеи зойаіііаііз Іііегаіо- 
гит ессіезіае рагосЬіаІіз СЬеІтепзіз, потіпе іо- 

ііиз Ггаіегпііаііз сіісіаѳ СЬеІтепзіз Гасіат, Іііегаз 
ргіѵііедіі рег§агаепеаз засгае гедіае тауезіаііз іп- 
Ггазсгіріаз, зідіііо тіпогіз сапсеііагіае ге§пі гаи* 

пііаз еі гаапа еіизйега ге^іае тауезіаііз виЪзсгір- 
іаз, йісіае зойаіііаіі Іііегаіогит ессіезіае рагосЬіа¬ 

Ііз СЬеІтепзіз, рег гедіат п^езіаіет §гаііозе 
сопсеззаз, аіі асіа ргаезепііа рег оЫаіат роггесіаз, 
оШсіит ргаезепз сазігепзе СЬеІгаепзѳ зизсеріі еі 
асііз зиіз іпзсгіЬеге іиззіі іп Ьипс ^иі зеяиііиг 
іепогет. 

Зфзтилйиз Тегііиз, Беі егаііа гех Роіопіае, 
гаа^пиз йох ЬііЬѵапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 
ѵіае, Загао^іііае Ьіѵопіаеяие еіс., пес поп 5ие- 

согпт, Соііогит Ѵапсіаіогип^иѳ Ьаегесіііагіиз гех. 

8і&пійсатиз ргаезепііЬиз Іііегіз позігіз, яиогига 
іпіегезі, ипіѵегзіз еі зіпеиііз, ехЬіЬііаз іюЬіз Гиіззе 

потіпе Ггаіегпііаііз зеи зосіаіііаііз Іііегаіогит аіі 
ессіезіат рагосЬіаіет СЬеітепзет Іііегаз іпГга- 
зсгіріаз рарігеаз, тапи та§;пійсі ^ісоіаі БапИо- 

лѵісг а 2иго\ѵ, сазіеііапі Ьеороііепзіз, СЬеІтепзіз, 
ЗатЬогіепзіз еіс. позігі сарііапеі зиЬзсгіріаз еі 
ьідіііо е]изс1еш оЬзі^паіаз, аззі^паііопет еіёеш 
зойаіііаіі сіесітаѳ іпГгазсгіріае, ех сегііз адгіз сі- 
ѵііаііз СЬеІтепзіз сіагі зоіііае, іп зе сопііпепіез, 
зирріісаіипщие поЬіз еззе, иі еаз гаіаз ЬаЬеге еі 
аиіЬогііаіѳ позіга йгтагѳ йі^пагегаиг. (}иагит 
іепог езі іаііз: Мікоіау БапіЬтсг па 2иго*іе, 
казіеііап Ьѵоѵзкі, СЬеітзкі, ВатЬогзкі, БгоЬо- 

Ьускі, Віеізкі, Сепѵоподгоскі еіс. зіагозіа. Огпаі- 
тиі<2, іг сііа рггутпогепіа сЬ\ѵаіу Вогеу у паЬо- 

гепзіѵа козсіеіе СЬеітзкіт зіагозі\ѵа те^о Г 
аЪу Ьгасі\ѵо Раппу Магіѳу Ггаігипі ШегаЮгиш, 

рггу іутіе козсіеіе Ь^йасе, іпсіиІдехЦіаті ой оуса 
бхѵі^іедо Ра\гІа рЦ1е§о пасіапе, ротпоіепіе Ъгаіо, 
зкорсгугп^ аЬосІ2іезі$сіп$, сіо гатки СЬеІтзкіедо 
зіагозі\ѵа тоіе^о рггусЬойгцс^ г роІ гаіеузкісЬ, 

паг\ѵапус)і Иоіѵту, и ОгІісЬ §ог ІеЦсусЬ, (ѵуі№ 
згу іпзге роіа гаіеузкіе, г кіогусЬ зкорсгугпа аію 
йгіезі^сіпа Йо гатки та паіеіес) іеший Ьгасіѵго 
Раппу Магіѳу Ьііегаскіети ііагиіф у оп^ йо 
Ьгасьѵа іпсогрогиі^, іако ргоѵепіЬ гааіу у ті^*У 
іп52е ргоѵеиіа піе росгуіапу. Ка со зі^ цЦ 
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ж!»»* ро«ІрІ5иіч у ріесг<>с рггукіаііаіп. Ьао * 
УѴігзганіе Чпіа сгіѵагіедо шіезіцса Сгегѵтса гоки 
Іу5іЧС 82е50$ѲіЬ ЗСЗППЗІедО. Мікоіву ПйпИо\ѴІС2, 
казіеііап Ьч’ошакі, СЬеІшзкі ѳіс. зіагозіа. Коз 
іІ*Чиі' зирріісаііопі ргаеЧісІае Ьопідпо аоииешіо, 
Шегаз ргасіпзегіаз аЦиѳ аЧео іраат ііссітае ге- 

сепзііае аззідпаііопепі еі Чопаііопот арргоіап- 

Чаш ві сопйгтапЧат еззе Чихітиз. иіі ^иіЧет 
рег ргазспіез гедіа позіга аиІЬогіІаіе ріеіаііз рго- 
ряеапЧав БІиЧіо, арртЬашиз, сопйгтатоз еі гац. 

йсашиз, Чссегпепіез ѳят ѵіт еі гоЬиг ЧвЬііае аі 
рвгрѳіаае Йгшііаііз оЬііпеге ЧеЬѳге. Іп сц)из геі 
йЧет ргарзеиіез, тапи позіга виЬзсгіріаз, зідіііо 
гергіі позігі соттипіге ас сопзідпаге тапЧаѵітиз. 

Оиіит Ѵагьоѵіае іп сотііііз гедпі депегаііЬиз Чіе 
зехіа тепзіз .Іипіі аппо Йотіпі тіііезігао зехссп- 

іезішо Чесіто зехіо, гедпогит позігогит Роіопіае 
ѵідезіто попо, Зиесіаѳ ѵідезіто Іегііо аппо. 5і- 
дізтипЧиз Кех. 

Тоже, л. 857 -8. 

л» 29.—НЯ? Г. 22 Августа. 

Заявленіе завѣдующаго Мацоевскою школою о нанесенія ему побоевъ плебаномь 

Мыстковскимъ. 

Асіаш іп сазіго СЬеітопзі Гегіа ІѳіЧіа розі 
Ыпт Аззитрііопіз Реаіаѳ Магіаѳ Ѵіг^іпіз іп 
горіпш ргохітя, аппо Г)отіпі тіііезіто зехсепіе- 
$іто сіесіто зерііто. 

РаиІНез ргоІсзШиг. 

Ех соріа. 

Попезіиз Ѵаіеаііпиз РаиГкіоз, гесіог зсіюіае 
Масіеіоѵіепзіз, асі оШсіига еі а:іа ргаезспііа 
сазігепзіа сарііааеаііи СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵе- 

піепз, сопіга геѵегепёиш Сазрагиш Му$Іко\ѵ$кі, 
рІеЬапит ІліЬотІепзет, иіі ргіпсіраіеш, сі поЬі- 

Іет баЬгіеІет СЬтіеІ, иіі сопргіпсіраіет, оі Га- 
ши!о$ ацие Ьаіііоисз, ііііз ііо потіае еі совпоті- 

ае теІіиз поіоз, розЦиагп раиіізрог сопѵаіиіі еі 
Ямтргітиш ргоріег шеіит, циет ісіет ріеЬапиз 
ЬоЬошІіепзіз іп іііез зіпдиіоз ІеггогіЬиз еі еотті- 

мііопіЬиз іисиІіеЬаі, асіа аіііге роіиіі, согат со 
^ет оШсіо зоіеішііег ргоіезіаіиз езі ісіео, чіііа 
Ші Іетроге ргохіше ргаеіегііо, ѵіііеіісеі Гегіа Іег- 

фзо іііе Гезіі запсіі Реігі іп ѵіпсиііз, ргохі- 
Шс ргаеіегііа *), ргоіезіапіеш, аі оррісіит Ьи- 
^шіепзет рго пипгііпіз, іпіегеа Іешрогіз іЬіііет 
сеІеЬгаііз, асіѵепіит еі іп сіошо Гаіпаіі Лпсігеае 
"фо\ѵісг, сіѵіз ЬиЬотІіепзіз чиіеіе, пііііі зіпізігі 
а ^иоріат зрігіІиаИ, иес а зесиіагі зрсгапіет, 

> і августа. 

іпеггаега регѵепіепіеіп, регѵепіипцие тоііо ѵіоіеа- 
Іо аддгеззі зипі аЦие а^геззит сит еі$(іет сога- 
ргіппраіі еі готрІісіЬиз соггірііегппі еі соггеріит 
іп зсіюіат ЬиЬогаІіепзет іпсіихегипі, ішіисіитчие 
ргозігаѵегииі сі ГипіЬиз, аііаз роаімпкаті, рег іо- 
Іит согриз, а ріапіа ресііз изчио а<( ѵегіісет са- 
ріііз сае(іеЬапІ оі іпЬитапіІег ІгасІаЬапІ, сига- 
Чие іат ргоіезіапз ѵігіЬиз (іебсегеіиг еі Іап- 
диііиз аЦие раепе зѳтіѵіѵия Ьиті іасепз ѵегЬа 
рп'Гсгге поп роіиіі, еип«іѳт а Іегга зиЫеѵагипІ 
зиЫеѵа^ит^иѳ іп агеат апіе зскоіага (іеііихегипі, 
еі сіе(іисіит ііегаіа ітргеззіопе ісіет ріеЬапиз 
ЬиЬоіпІіепзіз зоіиз іп Іеггат ргопит ргозігаѵіі, 
ассеріояие Ьасиіо, ѵегЬѳгіЬиз іппитегаЬіІіЬиз Ьаси- 
Іаііз рог Іоіит согриз аГГесіІ, ^иет а^есіит еі 
сгисіеГиег іпЬитаиіІѳ^ио ѵегЬегаІит, іатіаіп 
Гегтс зрігііпт ехкаіапіет, Ьиті іасепіега геіідиіі, 
Яиет Ііпіео оЬѵоІиІит еі сегѵісаІіЬиз сігсигасіаіиіп 
іи орріііат Масіѳіо\ѵ (іѳѵехегипі. Еі ^иошага ргаѳ- 

Гаіа ѵиіпога ргоріег пітіат сопсиззіопѳга еі ай- 
ѵегзат ѵаіеіиііпет поп роіиіі Ьисиз^иѳ асііз 
ргаезопІіЬиз. ѵеі чиіЬизѵіз аііз соіпіпопзігагѳ, ѵе- 

гит і*а іп гесепіі тіпізіегіаіі оі поЫПЬиз-оЬЛихіі, 
пѳ (Іеішіе аііяаісі сіеігітепіі ѳх поп озіепзіопѳ 
ргаеГаіогит ѵиіпегит зпЬ^иаіиг, ііегит аЦие 
іісгит ргоіезіаіиг. Еі іп ѵегібсаііопот ргасчпі&зо- 

гит шіпізіегіаіет ге^иі ^опогаіет ргоѵніпіп І*аи- 
Іит Тгиззои'іс/, (іо Коѵозіоікі еь поЬіІет Ѵаіоп- 
Ііппт Озсгераізкі, аззегепііо зесит ЬаЬиіззо аію- 

гит поЬПет Апсігоат Сгагпаскі, согат -оШсіо 
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ргаезѳпіі зіпіиіі, ^иі рѳгзопаіііег согаш оГбсіо оо- 

(Іеш зіапіез аііезіаіі зипі іп согрого ргоіезіапііз 
ѵиіпега тиііа, чиаѳ сііпигаегагі поп роіегапі, ѵі- 
(іеіісеі а сегѵісѳ рѳг Іоіига йогзшп Ііѵісіа аЦиѳ 
іп йзіиіа зирѳгіогі шапиз віпізігао зирга сиЬіІипі 
^ип^ио^ Ііѵісіа, ипит репез аііисі, Іит іп &\%\1о 
роііісѳ шапиз фзсіога Ііѵ'кіит, Гегіа зесипсіа ап- 
Іѳ Гезіит запсіі Ьаигопіі шагіугіз ргохіте ргае- 
іегііа *) ех оЬдасііопе фзйет ргоіезіапііз (ІеЪііѳ 

•) 7 августа. 

ѵісНззо еі сопзрѳхізяѳ. Розіиіаѵіі яиісіѳгп ргоіез- 
Іапз саш ргоіезіаііопепі сага геЬиіопо шіпівіегіа. 
Ііз ас поЪіІіит зизсірі еі асііз асі іпсѳгіЬепдпщ 
(Іоташіагі. (іиосі ірзі езі рѳг оіГіеіит ргаезвад 
регтіззиіп ѳі сопсеззит. 

Изъ актовой книги Холуйскаго гродскиго суда 
за 1617 г. М 20129. л. 306-7. 

№ 30. -1618 г. 22 Января! 
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Асіига іп сазіго СЬеІгаепзі Гегіа зесипсіа іп 
сгазііпо Гезіі запсіаѳ А&пеііз ѵігдіпіз, аппо Богаі- 
пі тіііезіто зехсепіезіто (Іесіто осіаѵо. 

Тііезаигагіиз гедпі дихеіаіиг. 

Согат оШсіо еі асііз ргаезепІіЬиз сарііапеаіі- 
Ьиз сазігепзіЬиз СЬеІтепзіЬиз согарагепз регзо- 
паіііег геѵегешіиз іп СЬгізІо раіѳг Агзепіиз Леп- 
Лг2Іо\ѵзкі, лѵіаіііса еі ерізсориз гііиз §гаесі СЬеІ- 
шепзіз, тепіе еі согроге запиз, риЫісѳ НЬеге- 

гесо{гпоѵіІ, ^иіа ірзе іііизігет еі тадпШсига 
ЭДсоІаит Оапііолѵіс а Йиппѵ, Йіезаигагіит ге§;ш, 
ЗатЬогіепзет, Віеізсепзега еіс. сарцапеит сіе 

зишша Ігесепіогит Йогепогига роіопісаііига, гаіаа 
ѵісіеіісеі ргігаае. гаііопе агепсіае Ьопогига еі ѵіі- 
Іагига Вііороіе еі Визпо, асі ерізсораіига СЬеітеп- 

зега гііиз ^гаесі регііпепііига, іпіегсіза сегіа, іи- 
Іег еипсіет гесо^позсепіет еі ргаеГаІиш іЬезаига- 
гіит ге#пі сопГесІа еі асііз рег сипсіеш іЬезаи¬ 

гагіит сазІгепзіЬиз ІдіЫіпепзіЬиз, рег гесо^исшп* 
Іет ѵѳго асііз іеггезігіЬиз СЬеІтепзіЬиз гоЬогаи, 

рго аппо ргаезепіі тіііезіто зехсепіізііпо Лесітз 
осіаѵо ргоѵепіепііз, зоіѵі аззесигаі, оЬ ріепагіат 
рго ргаеіаіа зитгаа заІІзГасІіопега чиіеіаі еі 1і- 
Ьегиш Гасіі регреіиіз ІетрогіЬиз. 
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іа сопѵепіи годпі депогаіі \Ѵагзалѵіепзі, ргохігпѳ 
ргае(егіІо, іп гіиріо Іатіаіа, рагаіиз егаі сопігіЬи- 

иопет еапііет іихіа Іііегаз ипіѵегзаіез еі диіеіа- 

ііопет розіітіогот а зіпадода зиа гііия дгаесі 
рег Погепиш и пит а(1 тапиз воздет ехасіогіз 
гечЫеп» еі геаіііег регзоіѵеге (Не Ьоіііегпа, іп асіи 
сопіепіа. Ѵегит япопіат соіигіЬиііоиет ргаеГаІат 
Нет ехасіог, тоёо апргазсгіріо Іаисіаіат, регзис- 

соііесіогет зиига гесіреге гепиіі, еат рсг сіиоз 
Йогспоз східепііо оі ехіогдизшіо, ргоішіо сіе ргае- 
іаіі вразкі роропіз ііііідепііа, ірзіиз ѵсго ехасіогіз 
іп ехідепііа сопІгіЬиІіопе риЬііса гепііепііа ііегит 
ацие ііегит ргоіезіаіиг, реіепз еат ргоіезіаііо- 

пет рег о&ісіит ргаезепз зизсері оі псііз ргае- 
«епііЬоз іпзсгіЬсп(1ат ііеташіагі, диоіі езі ірзі 
сопсезБит. 

Роропіз Ле Віаіа ргоіезіаііо. 

Ай огТісіпт еі асіа ргсзепііа сарііапеаііа са$1- 

геазіа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ЬопогаЬШз 
Іѵгап Тгоіескі, роро сіе ѵіііа Ки(1а, сарііапеаіиз 
СЬеІтепзіз зирегіог, зоіеппііег согат еоііет оГйсіо 
ргоіезіаіиз езі іп еі сопіга двпѳгозит Зеѵегіпит 
Кедоѵзкі, ѵісесарііапеит еі ехасіогѳт сопігіЬи- 
Ііопига рпЫісагит Іеггае СЬеІтепзіз, іп со, диіа 
ір*е, іпііаегепсіо Іііегіз ипіѵвгзаІіЬиз засгае гедіае 
таіезіаііз (1е ехідепііа сопІгіЬиІіопе риЫіса, іп 
сопѵепіи гедпі депегаіі \Ѵагзаѵіепзі, ргохітв ргае- 
іегію, іп ііиріо Іаиііаіа, рагаіиз егаі а зіпадода 
5па гііиз діаесігоиІгіЬиІіопет еапііет .іихіа Іііо- 
газ ппіѵегзаіез рег Йогепит ипит іііе Ьоіііегпа, 
іо асіи сопіеиіа, асі тапиз еіизііет ехасіогіз гесі- 
іеге геаіііегдио регзоіѵеге. Ѵегит диоиіат сои- 

ігіЬиііопеіп ргаеГаІат ісіеш ехисіог рог зиссоііесіо- 
гет $пит іихіа Іііегаз ипіѵегзаіез аЬ еоііет рго- 
іезіапіе гесірѳге гепиіі, еат рег Йогепоз сіиоз 
ехідепііо еі ехіогдиешіо, ргоіпііѳ сіе ііііідепііа 
*аа. ірзіиз ѵего ехасіогіз гепііепііа ііегит аідиѳ 
ііегпт ргоіезіаіиг, розіиіапііо еат ргоіезіаііопет 
Рсг оГбсіига ргаезепз зизсірі еі асііз ргаѳзепІіЬиз 
^гіЬепіІага ііеташіагі, диосі езі ірзі сопсеззит. 

Роро Ле Ріаѵапісе ргоіезіаіиг. 

А<1 оГйсіот еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 

гепзіа СЬеІтепзіа регзопаіііег уепіепв ЬопогаЪіІіз 

ІігеЬогіиз, роро гііиз дгаесі сіе ѵіііа Ріаѵапісе, 
зоіеппііег согпт еоііет оГйсіо ргоіезіаіиз езі іів 
(Іііідепііа зиа іп еі сопіга депегозшп Зеѵегіпит 
Ксдо\ѵзкі, ѵісесарііапеит еі ехасіогѳт сопігіЬи- 
Ііопит риЫісагит іеггае СЬеІтепзіз, іп ео, диіа 
ірзе, іпЬаегепсІо Іііегіз ипіѵегзаІіЬиз засгае гедіае 
ша]езІаІіз сіо ехідепііа сопІгіЬиІіопе риЫіса, іп 
сопѵепіи гедпі депегаіі \Ѵагзаѵіепзі іп ііпріо Іаи- 
ііаіа, запсіііз аппо ргаезепіі тіііезіто зехсѳпів- 

зіто йесііпо осіаѵо, рагаіиз егаі сопігіЬиІіопет 
еатіот .іихіа Іііегаз ипіѵегзаіез еі диіеіаііопез 
апі^иаз, ргаезегііт рэзіегіогет, а зіпадода гііиз 
дгаесі рег Йогепит ипит аіі таппт е^аз(іет ехас¬ 
іогіз геііііеге еі геаіііег регзоіѵеге іііе Ьогііегпа, 
іп асіи сопіепіа. Ѵегит диопіат сопігіЬиІіопет 
ргаеГаІат хсіет ехасіог рег зиссоііесіогет зиига 
гесіреге гепиіі, еат рег сіиоз Погепоз ехідепгіо 
еі ехіогдиешіо, ргоіпііе сіе ііііідепііа зиа ііегит 
аЦиѳ ііегит ргоіезіаіиг, розіиіапііо еат рег оШ- 
сіит ргаезепз зизсірі еі асііз ргаезепііЬиз іпзсгі- 
Ьепііат (іетапсіагі, яаосі оЫіпиіі. 

Ех рагіе роропіз йе Кгазпе ргоіезіаііо. 

Аіі оіГісіит еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа 
сазігепзіа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз Ьопога- 

Ьіііз Ілѵап, роро гііиз дгаесі сіе ѵіііа гедаіі Кга¬ 
зпе, Іепиіае а! ргаезепз деиегозі ЛасоЬі І,уза- 

котѵзкі, ѵехіІІіГегі СЬеІтепзіз, зоіеппііег согат 
еоііет оІУісіо ргоіезіаіиз езі сіе ііііідепііа зиі іп 
еі сопіга депегозит Зеѵегіпит Кедоѵгзкі, ѵісе¬ 
сарііапеит еі ехасіогет сопІгіЬиІіопига риЫіса- 
гшп Іеггае СЬеІтепзіз, іп ео, диіа ірзе, іпЬаегеп- 
ііо іііегіз ипіѵегзаІіЬиз засгае гедіае та.іеяІаІІ5 

сіе ехідепііа сопІгіЬиІіопе риЫіса, іп сопѵепіи 
гѳдпі депегаіі Ѵагзаѵіепзі, ргохіте ргаеіегііо, іп 
ііиріо іаисіаіа, запсіііз, рагаіиз егаі сопігіЬиІіо¬ 

пет еапііет а зіпадода гііиз дгаесі .іихіа іііегаз 
ипіѵегзаіез аіі тапиз еіизііет ехасіогіз рег йоге- 
пига ипит гсіМегѳ еі геаіііег регзоіѵеге. Ѵегит 
диопіат сопігіЬиІіопет ргаеГаІат Мет ехасіог 
.Іихіа ргаезсгіріит Іііегагига ипіѵегзаііит гесіреге 
гепиіі, еат рег Йогепоз йиоз ехіогдиешіо, Мео 
ііе ііііідепііа зиі, ірзіиз ѵего ехасіогіз гепііепііа 
ііегит аідие ііегит ргоіезіаіиг, реіепз еат рго¬ 
іезіаііопет рег оГйсіит ргаезепз зизсірі еі асііз 
ргаезепііЬиз іпзсгіЬепііат йеташіагі, диой оЫі¬ 

пиіі. 
4 
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Роропез (Іс ІічЬопІ ргоісвіапіиг. 

А<і оГйсішп еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 
гепзіа СЬеІшепзіа регзопаііісг ѵспівпіез ЬопогаЬі 
Іез Рокгодѵзкі сіе ѵіііа Ыоіоѵпо, іиш Місішііодѵзкі, 
роропез гііиз егаесі йе оррійо ЬиЬоіпІ, зио еі Ію- 
погаЬіІіз Рггесізкі, роропіз ііійет йе оррійо ],и 
ЬошІ, зоіеппііег согаш еойет оГйсіо ргоіезіаіі зипі 
іп ессопіга цепегозит Зеѵегіпига Ведодѵзкі, ѵісе- 

сарНапешп еі ехасіогет сопігіЬиІіопит рпЫіса- 
гит Іеггае СЬеІтепзіз іп ео, ^иіа ірзі Іихіа диіѳ- 
іаііопез апіщиаз еі Іііегаз ипіѵѳгзаіез васгаѳ ге- 

діае ша;ез1а1із, іп сопѵепіи гѳдпі депегаіі ІѴагза- 

ѵіопзі, ргохіто ргапіегііо (Іо ехідѳтіа сопІгіЬиіі«,а» 

риЫіса іп сіиріо Іаийніа, запсіііз, рпгаіі егапі, соп- 
ІгіЬпІіопет еапйст сііо Ь<х1іогпа, іи асіа сопіеш» 

а зіпадодіз зиіз гііиз дгяосі зоіѵоге, ай тапиз в^п5- 

йот схясіогів рег Оогепиш ипит гсййегс. Ѵсгіш 
«іиопіііш і(іеіп схисіог сопІгіЬиІіопит еатіеш \#і 
Ііогептп ипиш гесірегс гепиіі, еат рог Погепоз 
(Іиоз ехідепйо, ісіео йе сііііцепііа зиі. Ірвіав ѵого 
охасіогіз пшііепііа ііогиш аЦиѳ ііегит ргоіезиа- 
іиг, реіепіез еат ргоіезіаііопопі рег оГйсіит ргяе- 

зепз зизсірі еі асііз ргаевсдІіЬив іпысгіЬеи^аш (іс- 
ташіагі, чиой оЬііпиегит. 

Гоже, л. 204—6. 

№ о-.— І(»І8 г. 21 Іюля. 

Заявленіе братьевъ Сметанковъ о нарушеніи ихъ фундаторсквхъ н колляторскихъ 
правъ по отношенію къ лат. цоркви въ селѣ Ольховцѣ. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа чиіпіа іп ос- 

Іаѵа Гезй Засгаііззіті Согрого СЬгізІі, аппо Бо- 
тіпі тіііезіто зехсеиіезігао сіесіто осіаѵо. 

ОЫаІи тапі/'езШіопія Зтіеіапкою. 

А(і аЯесІаІіопет депегозі АІЬегІі Зтіеіапка, 
п отіпе зио еі аііогит Ьасгейит ѵіііае ОІсЬодѵіес, 

регзопаіііег еі оШсіозе Гасіаш, тапіГезіаііопет іп- 
Ггазсгіріат, шапи зиа ргоргіа зиЬзсгірІат ай асіа- 

яие ргаезепііа рег оЫаІат роггесіат, оГбсіит 
ргаезепз сарііапеаіе сазігепзе СЬеІпіепзе зизсеріі 
еі асііз зиіз іпзсгіЬоге лиззіі іп еит яиі зеяиііиг 
Іепогет. 

Бгіаіо еі? \ѵ ОІсЬодѵси па родггеЪіе піеЬозгсгу- 

ка рапа Йапа Зтіеіапку, рггу Ьуіпозсі іедотозсі 
рала Айата Кийпіскіедо, ройзіагозсіедо дгойгкіедо 
СЬеІіпзкіедо, Мікоіаіа Йазіікодѵзкіедо, Йапа Вгге- 
гіскіедо, Радѵіа у ЛѴоусіесІіа АпйггеіодѵзкісЬ у 
іпзгусЬ хѵіеіе дѵіагу дойпусЬ Іийгі, игойгопу рапо- 
те Апіггеу, ѴѴоусіесЬ у Мікоіау, Магсіп, Іап 
Зтіеіапкодѵіе, дѵ ОІсЬодѵси йгіѳйгісгу, зроіет г іе- 

дотозсіц ралет йапеш Здѵі^сісИт, Іодѵсгут гіетіе 
СЬеІтзкіеу, іако Гипйаіогез у ргітагіі соііаіогез 
козсіоіа у рагарЫбу, дѵ йоЬгасЬ здѵоісЬ ѵе \ѵзі 
ОІсЬотса осі адіесеззопиѵ з\ѵоіс!і ГипЛо^апс^о, сіо 

кіоге^о козсіоіа у здѵедо дуіазпедо дгдпіЬи зизіеп- 

Іаііопет ргезЬіІегот азэдоагепші, ігогауіп Ап- 
сіггеіеіп у сігидіт \Ѵа1епііт ЗокоЬшзкііп з СЬу- 

Ііпа з\ѵіаііС2у1і зі$ рггеспѵко хі$Лги Лапощ 2іш* 
піскіегаи, ріеЬапо\ѵі Рачгіоѵзкіепіи, у ргкесіѵко 
хі^ги ТЬотазгоѵі \ѵікагівти, іг оп ро зтівгсі 
хіфІ2& Магсіпа Б^гаЬго\ѵзкіе&о ОІсКолѵіескіе§о 
рггеггесопу козсіоі іск мге лѵзі 01сЬо>ѵси гаткпеіі 
кіоіік^ злѵоі^ у аррагаіку, іако огдаіЬу у іпзге 
Г2есгуэ сіо Раѵіоѵа ѵуѵіехіі у іецо рг2еггесопе§о 
Лапа Згпіеіапкі, сіаіо. кіогу іег ЬуІ Гитіаіогет, » 

іут козсіеіе росііо\ѵас чѵесііи^ оЬгг^сіош козсіоіа 
рои'52ес1те§о піѳ сіоризсіеіі, кіогедо тизівіі 
ги8*Ч сегклѵі ро^ггекас шішо геШ^Щ іе^о, хасхуо 
Ліа іе§о ітресіішѳпіи каріапа сіо іедо егази, гая- 

і^с іпзсоііаьіопіз іако роіЫѵсгу. росіас піо шо^с, 
кіогѳ^о ті оЬесие^о ІггѳЪа, Ьо іпзгу рІеЬап оёіедіу 
піе тоге Ьусіг апі опут, аді іеі козсіоІо\ѵі иІіШ, 

Ьо (ііа оіііѳ^озсі га ріепѵзгево рІоЬапа хі?(і» 
ВцгаЬго\ѵзкіе80, кіогу ЬуІ анкета рІеЬапіаші 
сіізігасіиз, піе тіезгка! рггу козсМё іуіп, аиі «• 

кагуе"о тіаі, зііа сігіаіек Ьеге кгщ, Агіеіе іо^і 
Ьег зро\ѵіес1гі ротагЬ, ггасіко па гасгпе зш$іЬо 
\Ѵіе1капоспо тзг^ се1еЬго\ѵапо, Ьо «іа діода ріе- 
Ьапіа оЛ ріѳг\ѵзге§о рІеЬапа оіііе^іѳео ро агепйаск 
гангсігу скоЛгІІа и ІиЛгі зжіескісЬ, ' ▼ козсі* 



ЬуЛо у кгоѵу агепбагго гагаукаН, ха сгуш Іеп 
козсіоі иЬоді бо дгииіЬи зризіозяиі, кіогедо соі- 

Іаіого'ѵіѳ сЬса гсзіаигаго. А Іак, ш хЦЦг 2іеш- 

піскі шіііо іигс изигриіо зоЬіо ргеіехіеш Раѵіоѵ- 
зкіоу рІеЬапіеу, кіогу пів тоне Ьубі иШіз Іоши 
ко5СІо1о\ѵі у піеша ргеіехіи, апі Іеі о<1 робатгсоѵ 

іезіі робапу, Ьо іш іако ЬамгебіЪиз іиз соііаііопіз 
даіейу, ргоіезіоѵѵаіі зіе. Бгіаіо зіе, иізирга, гоки 
Рапзкіедо 1СІ7, біс 4 ЗеріетЬгіз. \ѴоісіесЬ йтіе- 
Іапка шапи ргоргіа. . 

• Тоже, л. 248. г 

Л*? 33,—1618 г. 9 Іюля. 

Заявленіе о внесенія Холмскнмн епископами и священниками дополнительнаго 

контрибуціоннаго сбора. 

Асіит іп сазіго СЪеІтепзі Гегіа зссиікіа розі 
Гсзіит \ ізііаііопіз Реаіае Магіае Ѵігдіпіз ргохіта, 

аппо БотІпі тіііезіто зехсепіезігао (Іесігао осіаѵо. 

СарИапеа Ваікпспт диіеШиг. \ 

Согат депегозо \ аіепііпо Вогоѵѵзкі, іп Іосит 
оГбсіі зиі, еі асііз ргаезепІіЬиз сарііапеаІіЬиз сазі- 

гепзіЬиз (ЛіѳІтепзіЬиз регзопаіііѳг сотрагепз депе- 
Г0505 Зеѵегіпиз Иедои'зкі, ѵісссарііапеиз еі ехас- 

Іог сопігіЬиІіопиіп риЫісагит СЬеІшепзіз тепіе 
сісогроге запиз еіс., гесодпоѵіі риЫісе, диіа ірзе 
гаадпібеат ЫеІігаЬеіЬ сіе Ьегіепісѳ, сопзогіѳш оііш 
тадпійсі Ргосоріі Зіепіаѵзкі, шагзаісі сигіае гѳдгіі 
ѵЫиаш геіісіаш, Ьопогит оррісіі Каіпо еі ѵіііа- 

пш ео регііпепііит іепиігісеш, сіе саиза еі ас- 
ііово тосіегпа рег зе гесодпо.<сепіет, и па • сит 
іпзіідаіоге оШсіі ргаезепііз, еісіет рго ровна сіир- 

Ііеі диаіиогбесіт тагсагпт роіопісаііит, рег ір- 
мш оЬ поп зоіиііопет гезіае сопІгіЬиІіопіз риЫі- 

сае а роропіЬиз гііаз дгаесі, адгіз еі еогит ессіе- 
питего зесіесіга, ѵісіеііссі бе оррібо КаіЬпо 

ігіЬиз еі ѵііііз асі сарііапеаіит КаІЬпслзет рег- 

ГшепйЬиз, ѵісіеіісеі ІІгозку а биаЬиз, Ро\ѵіесіѳ аЬ 
ППа» Зашагоѵісе аЬ ипа, ех іпіедго Йогепогит диа¬ 
лог, 2а1езіе аЬ ипа, Кгетпо аЬ ипа, НІиЬу аЬ 

Каіеііезгу аЬ ипа, Кабозгкотѵ аЬ ипа, ЗІосЬо- 
Ь°5І аЬ ипа, ТЬиіѴ аЬ ипа, БиЬесгпо аЬ ипа, 

йаіЬуп аЬ ипа — а зіпдиііз ессіезііз еі роропіЬиз 
Рег аііегит Йогепит, иііга ипит регзоіиіит, рго 
чиаІіЬеІ сопІгіЬиІіопѳ }ихХ& апіідиа гедезіга еі 
Чиіѳіаііопез, ѵібеіісеі Ігідіпіа биогит Йогепогит 
а(* тапиз е.)избет гесодпозсепііз аб ІЬѳзаигит 
ге8"> рго Іетроге іат ргаеіегііо поп зоіиііопет, 

іто весит ,)иге адеге регтіззіопет зиссиЬіІа, аб 

оНісіит ргаезепз сарііапеаіе сазігепзе СЬеГтепзе 
іпзіііиіа еі рег ѵіат гаоііопіз аб ТгіЬипаІ гедпі 
ЬиЫіпепзе беѵоіиіа, іп диосипдие рипсіи еі дгаби 
Зигіз берепбепіе, оЬ ргаезіііат $іЬі ріепагіат рго 
ргаетіззіз отпіЬиз заІізГасІіопет еі ргаеГаІае соп¬ 
ІгіЬиІіопіз .іихіа Іііегаз ипіѵегзаіез зиШсіепІет 
регзоіиііопет диіеіаі еі ІіЬегат Гасіі регреіие. 

ТѴШіса Сііеітепзіз диіеіаіиг. 

Согат депегозо Ѵиіепііпо Погоѵзкі, іп Іосит 
оШсіі зиі, еі асііз ргаезепІіЬиз сарііапеаІіЬиз сазі- 

гепзіЬиз СЬеітепзіЬиз регзопаіііег сотрагепз де- 
пегозиз Зеѵегіпиз Кедо\ѵзкі, ѵісесарііапеиз еі 
ехасіог сопІгіЬиІіопит риЫісагит СЬеІтепзіз 
шепіе еі согроге запиз, гесодпоѵіі риЫісе, диіа 
ірзе геѵегепбиш Агзепіига бепбг2еіо\ѵзкі, ерізсо- 

рит гііиз дгаесі, бс саиза еі асііопе тобегпа рег 
зе гесодпозсепіет, ппа сит іпзіідаіоге оШсіі 
ргаезепііз, еібега рго роепа биріісі диаіиогбесіт 
шагсагит роіопісаііит рег ірзиіп оЪ поп зоіиііо¬ 

пет, ех іпіедго сопІгіЬиІіопіз риЫісае аЬ ессіезііз 
гііиз дгаесі, іп сігеиіо сіѵііаііз СЬеІтеизіз ехі- 
зіѳпІіЬиз, Петре Мікиіепзка, Зріепзка, Ріа.іпіска 
Полезна, а диаІіЬеІ ессіезіа Йогепоз диаіиог, пес 
поп топазіегіі Зразкі ех іпіедга а зупадода еі 
Іюгіиіапіз диаіиог рег дгоззоз диаіиог, ѵібеіісеі 
Йогепогит диаіиог еідгоззогига зебесіга зиссиЬіІа, 
аб оШсіит ргаезепз сарііапеаіе сазігепзе СЬеІ- 
тспзе іпзіііиіа еі рег ѵіат гаоііопіз аб ТгіЬипа 
Кедпі ЬиЫіпепзе беѵоіиіа, іп диосипдие рипсіи 
еі дгаби уигіз берепбепіе, оЬ ргаезіііат зіЬі рго 
ргаетіззіз отпіЬиз ріепагіат заІізГасІіопет диіеіаі 
еі ІіЬегит Гасіі регреіие. 

Тоже, л. 262—3. 
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№ 34.—1619 г. 6 Февраля. 

Жалоба Вѣщнцкаго о нежеланіи епископомъ Холмскимъ Арсеніемъ Андреевскимъ 

равобрать его дѣла съ священникомъ Душенной. 

Асіиш іп са$1го СЬѳІшѳпзі Гегіа іегііа розі 
Гезіига Ригібсаііопіз Вѳаіаѳ Магіаѳ Ѵігдіпіз рго- 
хіта, аппо Богаіпі шіііезішо зѳхсепіезішо бесігао 
подо. 

ТѴгсзгсаускі ргоІезШиг. 

Ех соріа. 

Эо ог2$(іи ухіа$ ргобгкісЬ СЬеІтзкісЬ оЫісг- 
діе рггузгесізгу игобгопу бап ѴѴіѳзгсгускі, изка- 
ггаі зі$ г&ІоЫте ргаесшко іедотозсі хіеііги Аг- 

згепіеши Ашіггектзкіети, ѵіабіеѳ СЬеІтзкіеши у 
сарііиіѳ іедо о іо, і2 опі зргатсіесИшозсі зіизгпеу 
г ѵіѳІеЬое^о Ьаагеп1еро Эизгепкі, зѵѵіѳзгегѳдіка 

ОиЫпзкіево о яабапіѳгап, кіогс оп гасЫ 0(і гоки 
аІЬо (Іаіоу, исгупіс діе сЬсіеІі, 8*1 гіе у Іегаг іеу 
8рга\ѵу, да сігізіеузгу б2іеп 2 беЛЬегасц рггураіа. 
цсоу, г ІеШ2е рорет па іпзіапіц у ргоіЬ? ѵгшія 
ротіепіопс§о рапа ѴѴіезгсгускіодо ѵесііи" ргаѵа 
Цбгіс ѵгЬгапіаІі у ѵгбапіа ирабки зрт*у а 

I піеЬуІпозсц Іе$о рора иг2$бо\ѵпіе (дбу 8і$ іе*о 
богаадаі) харізас піѳ кагаіі, аіе па об\ѵ!ок§ у 
52ко(1§ \ѵіс1кц ргоіезіиіасе^о 8І$ па іпзгу сгаз сні- 
Іоіуіі. О со у рокЧоге озетіабега зі$, сЬс^с г піеші 
о Ю сгупіс ргаттіе іп Того Гогі. Кіога ргоіезіаеіа 
аЬу пш (іо хі$<* Ъуіа рггуі^іа ргозіі, со гаи іезі 
рог^оіоло. 

Тоже, л. 486. 

35.—1619 г. 5 Іюня. 

Жалоба Холмской капитулы на Холмскаго бурграбія за разореніе принадлежавшаго 

духовенству зданія. 

Асіиш іп сазіго Сбеіюепзі Гегіа диагіа іпіга 
осіаѵаз Гезіі засгаііззіші Согрогіз СЬгізІі ргохіша, 
аппо Бошіпі гаіііезігао зехсѳпіезішо йесішо попо. 

Роро 82>а$Ы зио еі аііогит потіпе ргоіе- 

зіаіиг. 

Аб оШсіит еіасіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 
гепзіа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз ЬопогаЬШз 
СЬѵебогіиз Тиіідіотезкі, роро 8разкі, зио еііоііиз 
сарііиіі СЬеІшепзіз гііиз дгаесі потіпе, зоіеппііег 
согат еойет оШсіо яиезіиз еі ргоіезіаіиз езі іп 
еі сопіга депегозиго .Іоаппет СЬесЬоІзкі, Ьигдга- 
Ыиш сазігі СЬеітепзіэ, іп ео, циіа ірзе іііе Ье- 

зіегпа, асіига ргаезепіеш ргосесіепіе, пиііо .іигѳ 
аб іпГгазсгірІа ЬаЬіІо, іто ѵі еі ѵіоіепіег аизиз 

езі Ьоіоііит, ѵиідо зіойоід, іп Гшніо ессіезіазііео 
гііиз дгаесі, репез Гатаіит Рапаз Сгеріі, сіѵет 
СЬеІтепзет, Ьіс іп СЬеІт зііит, циой ЬоЫіит Га- 

таіа оііт 8к»агзка, сіѵіз СЬеІшепзіз, еЫет ес- 
сіѳзіае гііиз дгаесі ІегарогіЬиз регреіиіз іизсгіЬіІ 
еі аззідпаѵіі, «іізіісеге, ргоиі еі бізіесіі бізіесіиш- 

Чие гесіреге еі рго изи сотшоски^ие зио сопѵег- 
Іеге, ргоиі еі гесеріі еі яио ѵоіиіі сопѵегііі, Га- 

сіѳпбо ргаеіпізза іп дгаѵе багаиит еогишіѳт рго- 

Іезіаиііига. Бе дио іііѳт ргоіезіапз зоіеппііег 
ііегига аЦие ііегит езі ргоіезіаіиз, оЯегешІо зе 
еі аііоз огапез, сиі Ьос сотреііегіі, іп Того Гогі сит 
зиргазегіріо ЬигдгаЬіо гаііопе ргаетіззогит іиге 
асіигоз. 

Тоже, л. 613. 
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№ 86.—1619 г. 7 Іюня. 

Заявленіе объ убійствѣ Матѳея Корунчака. 

Асіппі іп спзіго СЬеІшепзі Гегіа зехіа розі ос- 
іауаз Гезіі засгаііззіті Согрогіз СЬгЫі ргохіта, 

«ппо Бошіпі тіііѳзіто зсхсопіезіто ііесіто попо.' 

Мевіаііо сит ргосіатаііопе саріііз сх риг- 

Іе ыссеззогит оііт копсзП Когипсгак. 

Ех соріа. 

Аіі оГйсіиш сі асіа ргшзепііа сазігепзіа сарііа- \ 
пеаііа (Ьеітепзіа регзопаШег ѵвпіеп$ тіпізіѳгіа- ' 

Іі5 гедпі депегаііз ргоѵісіиз Апіігоаз Ла\ѵогзкі (Іе 
ІлЬотІ, аиіЬепІісиз еі уигаіиз, аззегепсіо зесиш 
ЬжЪеге поЫІез Реігиіп Киіікохѵзкі еі Опѵеііогіит 
СЬоІуяеІзкі, іп ѵіга бгіеііз зиае геіаііопіз, иЬіѵіз 
Ьсіетіае, риЫісе гесо^поѵіі зіЬі еі аіеііз поЬі* 
ІіЬпз Гегіа зесипіЗа ате Гезіиш запсіогит Ркіііррі 
еМасоЬіарозіоІогиш, ргохіте ргаеіегііа *), ех раг- 
Іе Ііопезіогиш Апазіагіа Мосагзка, геіісіае сод- 
&0ГІІ5 оііт МаІЬіаѳ Когипсгак, Гашиіі еі ресііііз 
та^пійсі Магііпі Кгазіскі, сазіеііапі Кеороііепзіз, 
Ргаетузііепзіз, ЬиЬошІіѳпзіздие еіс. сарііапеі. 

еі Шіогиіп аЦие зисоеззогига еуиз, іп еі 
сопіга геѵегепсіиш Сазрагит Музікоѵзкі, (Іеса- 

пчш СЬеІтепзет, ргіпсіраісш, пес поп Ашіге&т 

*) 29 апрѣли. 

Вуко\ѵзкі, Ьисат Викон-зкі. ТЬотат Когвабоѵ- 

зкі, .Іоаппет Вгоповгзкі—еіизііет (Іесаеі Гати- 
Іоз еі сотріісез. ібео, чиіа ірзе ііесапиз ргіпсіра- 
Ііз, Гасіа сит зиіз ѳізбет Гатиііз тиіиа соіпіеііі- 

депііа еі сошіісгатіпе, іттетог зіаіиз еі оШсіі 
зиі зрігііиаііз, зсііи, гаашіпіо еі ѵоіипіаіезиіз ас- 

себепІіЬиз, іп (Іоіпит Гатаіі Іоаппіз 2оІпіегг,ор- 
ріеіапі ЬиЬотІіепвіз, ітті8зіз еі зирспіезііпаііз 
ПзАет Гатиііз зиіз сігса Ьогат посііз Югііага. оііт 
ргжГаіиіп МаіЬіаіп Когипсгак, піі абѵегзі а 
чиоріат зрегапіет, ісіиз зсіореіі, риіѵего зиІрЬи- 
гсо еі §1оЬо рІитЬео ітріеіі, іп Іаіиз (Іохігпт зиЬ 
созіат аііаз роЛ гіеіго Ігаіесѳгипі, оссіііегипі ас (Іе 
ѵіѵо тогіиит Гесегипі. диет яиіііет ііесапиш 
СЬеІтеизет гаііоиѳ е,)и5 оссізіопіз ргаеГаІі 
МаіЬі.іс Когипсгак рго ргіисіраіі, соліога аиіет 
Гаіпиіоз рго сотрІісіЬиз Гегіа яиіпіа розі Гезіит 
запсіопіт Ркіііррі еі ЛасоЬі арозіоіогит, ргохіто 
ргаеіегііа *), сігса Ьитаііоиет сасіаѵегіз ргаесіісіі 
Маікіае Когипсгак іп сітепіегіо ессіозіж гііиз 
дгаесі Каііѵііаііз Веаіж Магіаз Ѵігдіпіз ргосіашаѵіі, 

іп ргжзопііа отпіит поЫПит еі аііогига гаиііо- 
гит, риЫісаѵіІяие еі ай поііііат сЫихіІ. Ве Чио 
Ьапс зиат тапіГезІат Гесіі геіаііопет. 
Тоже, л. 619. 

*) 2 пая. 

Л> 37.—1619 г. 3 Августа. 

Заявленіе Холмской капитулы о вахватѣ церковныхъ луговъ Александромъ 

Кривая цк имъ. 

Лсіпщ іп сазіго СЬѳІгаепзі заЬЬаіЬо розі Гезіит 
“®сц Реігі іп ѵіпсиііз ргохіто. аппо Потіпі тіі- 
■«ішо зѳхсепіезіто сіесігао попо. 

Роропез Скеітепзез ргоіезіаіі. 

Аіі оШсіига еі асіа ргаезспііа сазігепзіа сарі- 

^еаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепіез ѵеиега- 

Ьііез Скѵѵобогіиз Тпіідіоѵѵзкі еі Аийгѳаз Зріепзкі 
роропез ессіезіаѳ гііиз дг.іесі СІіеішопзез. зио еі 
Юііиз сарііиіі гііиз егаесі СЬеІтепзіз погаіпе зо- 

-ірппііег согат етіет оШсіо ргоіезіаіі зииі іи еі 
сопіга депогозшп Ліехапагит Кггу\ѵсгускі еі по- 

Ьііез базрагит Захѵіскі, Іит АдпоіЬсга Заѵгіска, 

сощ'идез Іедііітоз, Ьопогит іпГгазсгірІогит яиоѵіз 



^гіз Іііиіороззеззогез, і<1ео, чиіа ірзѳ Кпуѵсгускі, 
ргіѵаіа аиіЬогіШѳ зиа поііоцие іиге ай іпГгазсгіріа 
ЬаЬііо, ргішиш тесііеіаіет, і&пііеій гез'кіиііаіет 
іп аппо ргаѳзепіі Іетроге сегіо, ргохішо ргаеіе- 

гііо, ргаіогпт, (іісіогит Котаподѵісге, іп Гипйо еі 
Ьпегеііііаіѳ СЬеІтепзі зііогит, зе ргоіезіапіѳз 
Шипщие сарііиіит ессіезіаѳ гііиз дгаесі СЬеЬ 
шепзіз ех ѵі .іигіит зиогиш, а ѵепегаЬіІі ТЬео- 

ііозіо, ессіезіаѳ гііиз дгаесі ѳрізсоро ѳі апіесеззогѳ 
е)из, асяиізііогит еі гезіііиіогиш, сопсегпопііит 
аіѳтіі рга^ив, (Іісіа Котапо\ѵіс7.е, зио Гипсіо, 
сіісіо Кшікі еі Йусіогѵзгсиугпа, арргоргіаѵіі аррго- 
ргіаіачие еі зіЬі ѵіпсіісаіа ргаеГаііз 5а\ѵіскіт 
соліи§іЬиз ѵідоге сегіі сопігасіиз, сит ірзіз іпііі, 
іп роззеззіопот ігаііісііі, іп циіЬиз ірзіГоепі саззиіаз 
сігсііег питѳго ігесепіаз іп аппо ргаезепіі соп- 

Гаісазігаѵегипі. Іп ѵегіГісаІіопет сіуиз ргеіепзіопіз 

Л 38.-1619 ] 

Заявленіе во8еаго о передачѣ въ вѣдѣні 

со всѣмн церквам] 

Асіит іп сазіго СЬеітепзі Гегіа ^иаг^а апіе 
Гезішп .Запсіі І-аигепІіі Магіігіз ргохіта, аппо 
Потіпі тіііезіто зехсепіезіто сіесіто попо. 

Ерізсориз гііиз дгаесі іпіготіззиз. 

Ех соріа. 

Ео игг^йи у піпіеузгусЬ |?го<]гкісЬ зіаго- 
зсісЬ СЬеІтзкісЬ оЫісгпіе рггузгесізгу ораіггпу 
Іап Ваігсапгеку, ѵогпу еепега1 г СЬеІта, таЦсг 
рг2у воЬіе (І^осЬ згіасксісоѵ рапа «Іапізіатеа 
5кіЬіскіе§о у Іагозга Ваііѳу, гіоЬптоІпів гегпаі, 

152 га іт2І§сіега рггетгіѳІеЪпе§о іѵ ВоЛгѳ оуса 
АіЬапагеео Ракозіу, потіпаіа ѵіайусіѵа Скѳіш- 

зкіедо у Веігкіеко, (іпіа іігізіеізге^о Ьуі рггу іуга 
6<1у ѵѵіеІеЬпу осіесг НгеЬогу Ьогоѵіек.), ргогорора 
\ѴЫ2ітігзку, га гезіапіеш Іізгоѵѵпуш о<] пау\ѵіе- 

зіаіпогипі іісіот ргоіезіапіез тіпізіегіаіет ге^д} 

дспогаіет ргоѵіііит Іоаппет Ваѵсготсзкі сіе СЬеІп} 

ипа сот поЬИі Іоаппе Могігеіеѵзкі, аззегепсіо ве¬ 

сит ЬаЬиіззе аііегит поЫІет Ваѵгсгоѵзкі, ^иі ех 
оГйсіоза соттоьзігаііопе ргаоГаІогит ргоіезіапііип] 
ргаіа, (іісіа Когпапоѵѵісго, рег ргаеГаІоз 8аѵіскіе 
сопГаІсазігаіа еі іп ситиіоз Гоепит ех ргаіів еі* 

(Іот соііесіигп еі соп^ге^аіит Гегіа ^иаг^а іп ті. 
&Ша Гезіі запсіі ЛасоЬі арозіоіі, ргохіте ргаеіе- 
гііа *), зѳ ѵіііізе еі (ІеЬіІе сопзрехіззо оШсіо ргаезепіі 
гоіиііі езЦие аііезіаіиз. [)е ^ио ісіепі тілізіегіаіи 
Ьапс зиат геіаііопет ай асіа ргаезепііа тапіГе- 

зіат Гесіі, иоЫІі ііісіо еат іп іоіо аііезіапіе. 
Тоже, л. 686, 690. 

*) 21 іюля. 

с. 7 Августа. 

о Аѳанасія Пакосты Холмской епискошн 

і и имуществами. 

ІеЬпіеізяедо иг Погігѳ оуса іе#огаозсі оуса ІогерЬа 
ѴРеІатіпа Кийгкіедо, агсЫерізсора теігороіііу 
Кіижзкіе^о, Наііскіедо у тезгуікіеу Кизі, ѵе<і1а* 
Іізіи рггухѵііеіи кгоііа іе^отозсі сіо зіеЬіе різапе§о 
гезіапу, сегкіе\ѵ саіЬейгаІп^ СЬеітзка ге нгзгуі- 
кіеті сегЬтті (Несегіеу СЬеІтзкіеу у ВеЫсіет, 
зкатЬаші. (1\ѵогега \ѵЫусгуга, з Рокптгь Гоіѵіг- 

каші, лѵзіаті, роііаті, іазаті, кагсгтагаі, зіахѵаті, 
гаіупаті у тезгуікіеті (1а\ѵпеті у Іегагпіѳізгеті 
сіо іе§о ^ѵіасіусіѵа паіеіпозсіаті рггеггесгопетп 
іедотоьсі оуси АпаІЬагети Ракозсіе, потіпаЫ 
Сііеітзкіеши, росіаі у іо іѵзгуіко іе§:ошомі 
іпіготіііотѵаі, со згуггеі у (Іозіаіесгпіеу \ѵ Іізсіе 
роіейсігут оуса НгеЬоге^о ^го\ѵіскіе§о, ргоіорор» 
^Ѵіо(І2ітігзкіѳ§о, у ге^езіггѳ орізапо у <1о1о2опо 
іезь* ^^геу іпіготіззіеу іе^отозсі пікі піе Ьгопй. 
о сгут Іака геііаіі^ исгупіі. 

Тоже, л. 696—7. 
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№ 30-1Ш г. 27 Август. 

Заявленіе повиаго объ убіевін людьми Вандвннскпго слуги Холмсваго епископа 

Аѳанасія ІІакосты. 

Асіага іп сазіго СЬеітепзі Гогіа іегііа розі 
(еаіоіп запсіі ВагіКоІотаеі арозіоіі ргохіта, аппо 
рогаіпі тШезіто зохсепіезіто ііссіто попо. 

Ргоісзіаііо сит })госІатаІіопс сарШа с.с рагіе 

ерізсорі гііиз дгаесі Сііеітспзіз. 

Д(1 оГйсіит еі асіи ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵоиіопз іпіпізіе- 
ііаііз гедпі депегаНз ргоѵісіиз Лоаинез Ваѵѵсготѵзкі 
4ѳ СЬеіш, оШсіо ргасзепіі поіиз, ина сит иоЬіІі- 

Ьо5 Аіехатіго Раргосхкі еі Магііаію Зтоіепзкі, 
ЬісЫетзесит регзопаіііег зІипІіЬиз оі іпігазсгіріа 
ошпіа иііго аІі^зіапІіЬиз, іп ѵіт ѵегае ас йсіеііз 
еиае геіаііопіз гесодпоѵіі риЫісе зіЬі еі сіісііз по- 
ШіЬиз іііе Ьоііішпа, іи асіи сопіепіа, ех рагіе 
ЬопогаЬіІіз Лагтоіі ѴѴазік*іко\ѵіС2, ророиія Ко/езпу, 
потіае ѵспегаЬіІіз Аіііапазіі Ракозіа, ерізсорі гі- 
І05 дгаесі СЬеітепзіз, оЬ(1исіиш еі ргоіезіаіит 
«зе іп еі сопіга ІаЬогіозоз \Ѵазко Ьисігік, иіі 
ргіпсіітіеш, нес поп ЗіерЬапит ілнігік, Ггаігет 
ірзіиз дегтапиш, ииш)иаш Атігеаш, Шіит ргае- 
Гаіі \Ѵазко ЬиЛяік, иіі песіз іпГгизсгіріао сошріі- 

С€§, зиЬіііІоз депегозі Лоаппіз Нціігупзкі, дЫіГегі 
ѴѴоШіпіае, ііѳ ѵіііа \Ѵ егешоиісае, іп ео, яиіа ірзе 
ргіпсіраііз сит зиіз сотрІісіЬиз, ЬаЬііо зесит ти- 
Шо соизіііо, пезсііиг ^ио зрігііи ііисіі, сііе Ьезіегпа, 
асішп ргаезепіет ргосеііепіе, Ьонезіит оііт Ап- 

(ігеат РІосЬі, Гатиіит еі Гасіогеіп ргаеГаіі ерізсорі 
гііиз дгаесі СЬеітепзіз, сіит еі циатіо ргаеиоіиі- 

паіиз оііт Лпсігеаз РІосЬі е сіѵііаіе СЬеіт аіі 

ѵіііаш Рокгоѵѵка, ерізсораіиз СЬеітепзіз гііиз 
дгаесі Іепиіас, аіі ргаезеиз (іоіпіпі зиі ргаеГаіі, 
расііісе еі і|иіе1е зезо сопіиіегаі, пиііа ірзі Цаіа 
Ііііз оссизіопс аіі сопіепііопет, іпіегсеііепііо еі ѵіат 
риЫісаш, іи ріаіеа зіс бісіа КгазпозІа\ѵзка, ас ѵіо- 
Іепіег зирег ірзит е богао Гатаіі Лоаппіз Зѵкігік, 
сіѵіз СЬеітепзіз, сит Ьасиііз іггиепііо, рег іііа- 

ііопет ѵиіпегит іпГгазсгірІогит, иипіего Ігіит, 
ѵі еі ѵіоіепіег іпіегегаегипі, оссісіегипі ас (іе ѵіѵо 
тогіиит Гьсегипі. Ргоиі ісіет тіпізіегіаііз зирга- 

зсгіріиз сит зиргазсгірііз иоЬіІіЬиз ех оГбсіоза 
соттопзігаііопе ргаеГаіі ргоіезіапііз іп согроге 
ехапдиі, оііт ргаеГаіі Ашігеаѳ РІосЬі ѵиіпега, ѵі- 
сіеіісеі: іп сарііе рагііз сіехігае сгиепшш Сопсиз- 
зит, зесип<1ит іп йзіиіа тапиз зіпізігае ргоре 
Ьгасіііиш ііѵіііиаі, іегііиш т Іаіоге зіпізіго Госииі 
зе ѵісііззе, пес пои сігса Ьитаііопет саііаѵегіз 
ргаеГаіі оііт Апіігеае РІосЬі іп соешеіегіо ессіс- 
зіае саіЬеіІгаІіз гііиз дгаесі, іп агсе СЬеітепзі 
зііае, іп ргаезепііа (іісіогит поЬіііит еі аііогит 
Ьотіпит йііе ііідпогит, сігса ргаетізза ехізіеп* 
ііит, ргаеГаІоз ІаЬогіозоз ѴѴазко Оисігік рго ѵего 
Ьоіпісіііа, пес ион ЗІерЬапит еі Ашігеат Бшізі- 
когѵіе рго сотрІісіЬиз песіз зиргазсгіріаѳ іііе Ьо- 

(Ііегпа, іп асіи (Іезсгіріа, зоіеппііѳг риЫісаззе, рго- 
сіаіпаззо ас асі поііііат тиііогиш Ьотіпит (іе- 
ііихіззе оШсіо ргаезѳпіі геіиііі езЦиѳ аііезіаіиз. 
Ре ^ио і(1епі тіпізіегіаііз зиргазсгіріиз Ьапс зиат 
тапіГезІаіп асі асіа ргаезепііа Гесіі геіаііопет, 
поЬіІіЬиз ргаеГаІіз еат іп Юіо аІіезіапІіЬиз. 

Тоже, л. 715—16. 

К 40.—1619 г. » Декабря. 

Заявленіе латинской половины Холмскаго магистрата противъ православныхъ 

членовъ того же магистрата о производимыхъ якобы ими безпорядкахъ. 

Асіипі іп сазіго СЬеітепзі Гегіа пицііа ргіаіо Сіѵез Сііеітепзез ргоіезіапіиг. 

{йіі запсіі Ыісоіаі сопі'еззогіз, аппо Бошіпі шіііе- Ьа соріа. 
5Іто зехсепісзіто босіто попо. ( Асі оГЙсіит еі аси ргаезоиііа сазігопзіа еар. 
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іапеаііа Сііеішепзіа регзопаіііѳг ѵопіепіоз Гатаіі 
АгпоІрЬиз Рагяуріезкі, Ѵаіегіппиз Зсгуеіеізкі, АІ- 

Ьегіиз ЬеЪіосІка—сопзиіѳз, Лоаппоз Нешеі—■ѵісо- 

айѵосаіиз, Ѵаіепііпаз ОгоіЬ, МаШпоз Растоза— 
зсаЬіпі, Віапізіаиз Козгко\ѵзкі еі Лоаппез багііп- 
зкі, зио еі аііогиш сопсіѵіит зиогит потіпѳ ге- 

ІІ8ІОПІЗ огІЬо(1охае саіЬоІісае зоіоппііег еі еГйісіозс 
поп віпедио §гаѵі сіоіого іп ѳі соиіга Гатаіоз сі 
Ьопезіоз Рапаз С/еріѳІ, капает РоПкагролѵісх, 

Сопгаііит 2яЬіего\ѵісг, Котапит 2аЬіего\ѵісг, 
ргіпсіраіез еі ргітагіоз ІигЬаІогсз, пес поп Зіс- 

тіопет Виз, Ьѵапиш 2апсгук, 2ас1іагіат Пгус 
2а1и2пу. сотргіпсіраіез аііоздие еогит геіідіопіз 
Киіііспогит сіѵез СЬеІтепзез сотрііссз, ргоіезіаіі 
зипі сЦиезІі і(1ео, диіа ірзі, іттетогез ехізіспііз 
рпсіз еі сопсогсііае, а ргізсіз ІешрогіЬиз ііздие 
аисііз іпіег Роіопоз еі НиіЬепоз сіѵез ( Ьеітспзез, 

ргае(іесеззогез зиоз, ІіаЬкагит еі Ьисиздие іпѵіо- 
ІаЬіІіІег оЬзегѵаІагит, розі шогіеш еі Лесеззит 
рагепіиш зси ргаеЛесеззогит зиогит сирісіііаіе 
диасіат Лотіпашіі Щпѳ ргоіегѵіа сіисіі, апіе 
зездиіаііегит аппигп Ггаіегпііаіеш диапсіат, .іигі 
(Зіѵіпо, риЫісо еі роіііісо сопігагіага, ішто ехес- 
гаЬіІеш іпіег зе сопзіііиегипі ргішишдио розі еаш 
іпзіііиіат Ггаіегпііаіеш зепзіга еі раиіаііт зезе 
дегепіез, ибдио тосіо іат зиит сопаіит, яиіп ро- 
Ііпз геЬеШопеш риЫісе ііепипсіагипі, еіепіт риЬ- 
Іісіз сопзиІіаііопіЬиз сіе геЬиз геіриЫісае сіѵіііз 
поп іпіегйипі, ігато сопѵепіісиіа зиа іп (ІошіЬиз 

ргіѵаііз зиіз асі гезізіешіиш та^ізігаіиі сіѵііі, іцщ 
сопсііііопі еі геіідіопі Роіопіае рега^ипі. Випцие 
сопііпдіі Роіопиіп сиш КиіЬѳпо еогит саияагп еі 
асііопет согат оГЙсіо сіѵііі ЬаЬеге. іі$ ѵегЬіз 
тиШ и Іип Іи г: N0 зіапсто, пв кагаіі патйіигзгу. 
Зі аиіеш сопіідсгіі КиИюпцт сошрагеге, аЩ 
Іигшаііт оі саіпгѵаііт сопдгедаіі, сіошит іиііісіі 
асісо сотріепі, иі по Іосиз геііпдиаіиг, сіатогі- 
Ьиздие тиіііз ехсііаііз іигізсіісііопет оГйсіі соп- 

Іошріи, ітреіи іп оГйсіиш Гасіо, ріопіз Ьиссіз еі 
ого іггоігепаіо іп зипнпаш Іеѵііаіет еі сіесіеспз 
оГйсіі ѵегЬа еѵотипі: Рапе Пгасііг, Ъисіыг ф 
зіѵоіе сіссгсіи уоіукаіу. Іп зсаЬіпоз. сит Ле ]аге 
асі рідпогапЛа еі аііаз типіа оЬеипсіа (Іотоз ео* 

гит асіоипі, поп зезіпипі рідпогагі, іп Ьаес ѵегЬа 
ргогитрепіез: Игзгчк оЪасгуту, Ыо паз Ъфіе 
[апЫсаІ. Сопзрігаііопо аиіет іп поппиііоз Гасіа, 
тіпіз яиат ріигіпііз иіипіиг еірег попшіііоз зиоз 
аззесіоз асі ѵегЬегапЛит аиі еііат тіегітеп- 

(іит поппиііоз Роіопоз рготріоз зе сіесіагапі, ргоиі 
сіесіагаѵегипі, отпіадие регрегаіп асі іпГгіп^ешІащ 
расет еі сопсогсііат охсііапЛаздие іигЬаз еі зсЫб- 
таіа аііадие схесгапсіа Гасіипі, пес а ргорозііо 
зио гесесіипі, ітто йиае аиіеа тоіііі рега§;еге сі 
ехедиі пііипіиг. Еі ісіео, пе іп розіегига ехЫв 
аіідиае іигЬае еѵепіапі, асі оЬѵіапсІит Ьиіс рго- 

Іегѵіае тетогаіі ргоіезіапіез еащ зиат ргоіезіа- 
Ііоост Гесегипі. * 
Тоже, л. 833. ' 

№ 41.—1620 г. 6 Августа. 

Заявленіе вознаго о недопущеніи Аѳанасія Пакосты, уніатскаго епископа, къ за 

нятію православныхъ церквей. 

Асішп іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа диагіа розі 
Гезіит запсіі Реігі іп ѵіпсиііз ргохіта, аппо І)о- 
тіпі тіііезіто зехсепіезіто ѵі§езіто. 

8ирег сіѵіЬиз СгазпозіаѵіепзіЪиз еі сарііапсо 
Сгазпозіаѵіспзс розііае. 

Асі оіГісіит еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 
гепзіа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіегіаііз 
ге&пі депегаііз ргоѵісіиз Лоаппез Ва\ѵсао\ѵзкі сіе 

Сііеіт, оГЙсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, іп ѵіт ѵегае 
еі йсіѳііз зиае геіаііопіз гесо^поѵіі риЫісе. 
сііаііопез Іііегаіез зеогзіѵаз, питего Ыпаз, іп ипа 
еаЛепциѳ саиза ѳтапаіаз, рго іисіісііз огЛіпагііз 
бепегаІіЬиз ТгіЬипаІіз ге§пі ЬиЫіпепзіз зресіапіез, 
Іегтіпит іп зе а розіііопе сііаііопит еагипсіет 
іп (ІиаЬиз зоріітапіз, аиі сіит еі диатіо саиза 
ргаезепз ех гедѳзіго риЫісо іпіег саизаз зрігііиа- 
Іез оГйсіі асі ^ЛісапЛиіп іпсісіѳгіі, сопІіпепІе5, ѳі 
І»аг1е еі іпзіапііа іпзіідаіогіз ^исіісіі Іеггезігіз Сгаз- 
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во$іаѵіеп$і$ еі геѵегепйіззіші ЛИіапазіі Ракозіа, 

ерізсорі гііиз 8™есі йіоесезіз СЬеІшепзіз еі Веі- 

іепзіз, ипа сит зио сарітіо, йеіаіогіз асіогеае 
рагііз іп еі зирег тадпіОсит ЗіерЬапит Зпор- 

коічкі а Зпоркояг, ѵехіШГвгит гедпі, Сгазпозіа- 

ѵіепзет сарііапеит, ех еойет оГйсіо ірзіиз ргіп- 

сіраівт, гит ГатаЮз Ьисат Реісгускі, Шсоіаит 
МоггутисЬа, Сопзіипііпит Иіазошс, 5а\ѵка Кіеі- 

сгук, Раиіит КуЬіІ>ѵ, іп ргогезіаііопѳ еі ргосеззи 
пошіпаіоз, .Гоаппет Котапзкі, МаІІпѵіеу, Шіит 
кчіппіз, пес поп Сеогдіит аііаз Йизгко Зіетіоп, 
ікіііиіогез Гасіі іпГгазсгірІі еі Іитиііиз, иіі ех 
соттипііаіе асіогез сі соорегаіогоз герегіоз, сіѵез 
Сгапозіаѵіепзез гііиз дгаесі, иіі рагіет, зирга- 

зсгіріо сарііапво Сгазпозіаѵіепзі айЬаегепІет, 
зеогзіѵе сііаіоз ай ѵійепйит еі аисііепсіит рег 
(іесгеіит іийісіі ТгіЬипаІіз ге«*пі ЬиЫіпепзіз зирег 
ірзоз рег ргаеГаіит сарііапеит ехеяииііопет 
роепагит Іе^ит, ѵісіеіісеі саріііз, йесгеіо еойет 
ТгіЬипаІіз а^ийісаіоз, і(Цио іп саиза оссазіопе 
рег ірзоз Гегіа зесипйа розі Гезіит Ригібсаііопіз 
ВеаиеМагіае Ѵіг^іпіз ргохіта*), аппо ргаезепіі, 
5пЬ сеІеЬгаІіопе Іегтіпогит Іеггезігіит Сгазпозіа- 

ѵіепзіппі еі поѵі аппі еойет асіоге ерізсоро Сга- 

зсозіаѵіепзі, (Ііоесезіз зиае Сііеігаепзіз, айѵепіепіе 
еі топазіегіит Засгаііззітае еі Іпйіѵійиае Тгіпі- 

йй$ ех оГбсіо зио разіогаіі ѵізііаге еі сііѵіпа 
засгіГісіа іп еасіеш ессіезіа гиіЬепіса аЬзоІѵеге 
ѵоіепіе, ІедіЬиз еі сопзІіІиІіопіЬиз, Іат апііяиіз, 
Чоат гесепІіогіЬиз гедпі рагѵірепзіз, расіз сот- 

тішіз ІгапяиіІШаІізяие риЫісае іттетогез, зиЬ 
еі іп ірза сеІеЬгаІіопе ,)ийісіогит Іеггезігіит соп- 

Р^аіа рІеЬе гііиз дгаесі, іп ипіѵегзит ассегзііа, 
5ейіііопе соттоіа еі зегѵіге іпзігисіа, сІаѵіЬиз 
ессіезіагит ргіѵаііт гесѳрііз іапиагит ессіезіагит 
«егасиііз рІигіЬиз оссіизіопіз еі саіепіз Геггеіз 
шаіііз оЬвІгіпсІіопіз, аііііиз ай еазйега ессіезіаз 
$іЬі разіогі сит тиіііз ѵосіГегаІіопіЬиз, соттіпаііо- 

п‘Ьиз, іпйщпаІіопіЬиз, поп а&по$сепйо зезе рго 
1е§іііто зио, ргаесіизіопіз еі роропез зиоз, 

118 зе рго оШсіо сопѵепіапі, е сіѵііаіе еѵеоііопіз, 
Шопшцие и$яие ай іпіегѵепііопет іпсеззіопізу’пес 
^ шиііат езизйет ерізсорі геяиізШопет сГаѵіит 
арег1еп(1ит еазйет ессіезіаз ехігайіііопіз, диіпіто 

') Ю февраля. 

отпіит аррагаіиит, сапйеіагит, сапйеІаЬго- 
гит, аигі, агдепіі, саіісига, сіепойіогит, іЬезаигі 
ЮГшз еі аііагит гегиіп засгагит, іп еізйет ессіе- 

зііз ехізіепііит, ргіѵаіа зиа аиііюгііаіе гесерііопіз 
еі еагипйет ессіезіагит йезоіаііопіз еі зіс ірзит 
ерізсорит еі разіогет аЦие аиііюгііаіет зиат 
разіогаіега ай тахітага ідпотіпіат іпйисііопіз еі 
йеЬопезІаІіопіз, расіз риЫісае еі Ігапяиіііііаііз ас 
зесигііаііз зийісіогит еогипйега Іеггезігіит зиіз 
сопзрігаІіопіЬиз, іитиІІиаііопіЬиз, ассІатаІіопіЬиз, 
соіпшіпаІіопіЬизеІ іп зе зирегіогет тасЬіпаііопіЬиз 
йізІигЬаііопіз еі ѵіоіаііопіз, ргоіезіаііопе еі рго- 

розіііопе, согат іийісіо Іеггезігі Сгазпозіаѵіепзі 
Гасіа, ргаетізза Іаііиз сапепіе, ѵідоге йесгеіі е^аз- 

йет ТгіЬипаІіз ге^пі ЬиЫіпепзіз рег тіпізіегіаіет 
сегіит еі поЬіІез, ех рагіе ргаеГаІі асіогіз геяиі- 

зііоз, йесегпі, тетогаіига ѵего гаа^шПсит сарі¬ 

іапеит іп роепіз Іе^іЬиз ге^пі, сопіга пе§1і§еп1ез 
оЯТсіаІез запсіііз, оЬ поп Гасіат ехеяииііопега іп 
регзопіз ргаеГаІогит сіѵіит Сгазпозіаѵіепзіит 
сііаіогит, .іихіа йесгеіига Ьос ійет ТгіЬипаІіз 
гедпі ЬиЫіпепзіз зйссиЬіІіз сопйетпагі, рег йесге- 

Іит іийісіі еуизйет ТгіЬипаІіз ге§пі ЬиЫіпепзіз ипа 
сит Гасіепйа ехеяииііопе йесгеіі ргаеГаІі ТгіЬапа- 
Ііз ге§пі ІліЫіиепзіз аііаяие, іи ІаІіЬиз бегі зоіііа, 

йесегпі, гаііопе ѵегЬогит іп)игіо$огига, сігса аІГес- 

Іаііопет ехеяииііопіз еіизйеіп рег ргаеГаіит сарі¬ 

іапеит іп ргаеГаіит ерізсорит еі тіпізіегіаіет 
ас поЬіІез ргоіаіогит, іп Того Гогі асііопе гезегѵаіа, 

сіІаІіоиіЬиз ірзо зеогзіѵіз сопіга сарііапеит яиійот, 

роепат сепіит тагсагит роіопісаііига сопііпепіі- 

Ьиз,йе ргаетіззіз ІаІіогіЬиз. Еегіа яиіпіа іп сгазііпо 
Гезіі ззпсіае Магіае Ма^йаіепае, ргохіте ргаеіегііа, 

зирег сарііапеит іп сапсеііагіа сазігі Сгазпозіа- 

ѵіепзіз розиіі ас йе розіііопе е^зйега ^епегозо 
йоаппі 0580\ѵзкі, поіагіо сазігепзі Сгазпозіаѵіепзі, 

иі .іигіз езі, поіійсаѵіі. Зирег рагіега ѵего айЬае- 

гепіет йіе зирегіиз йезсгіріа іи сіѵііаіе Сгазпо¬ 

зіаѵіепзі іп йото Гатаіі Ьпсае Реісгускі, ппіпз ех 
сііаііз, розиіі ас йѳ розіііопе ірзітеі еі Гатиіо 
Кісоіао МоггітисЬа, іп йотіЬиз еогит регзопаіііег 
регтапепііЬиз, аііогит ѵего сііаіогит Гатіііае 
йотезіісае йеЬіІе йѳіигіз Гоггаа риЫісаѵіІ. Бе яио 
ійет тіпізіегіаііз' Ііапс зиат тапіГезІага ай асіа 
ргаезепііа геіаііопет Гесіі. 
Изъ актовой книги Xо.'тскаго гродскаго суда 

за 1620—1 г., Л? 20132, л. 259-60. 
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№ 42—1620 г. 16 Сентября. 

Заявленіе Ивана Мыстковскаго объ умерщвленіи его родственника декана Холм- 

скаго Каспра Мыстковскаго. 

Асіиш іи сазіго СЬѳІшѳпяі Гегіа чпагіа розі 
Гезіиш Ехаііаііопіз запсіае Сгисіз ргохіша, аппо 
Ботіиі тіііезіто зехсепіезіто ѵі§е$іто. 

Музікоіѵзкі ргоіезіаіиг. 

Ех соріа. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 

гепзіа СЬеІтѳпзіа регзопаіііег ѵепіепз ^епегозиз 
Доаппез Музікоѵзкі, йііоз дппегозі оііш Зіапізіаі 
Музікотсзкі сіѳ МузІко\ѵісе, сіізігісіиз Сатепесеп- 

зіз Мазоѵіае, зао еі гѳѵѳгепііі Реігі Му5Іко\ѵзкі, 
сапопісі ЛѴагзгаѵіепзіз, Ггаігіз зиі дегтапі, зоіеп- 

пііег еі сшп ІасЬгішіз ргоІезІаЬаІиг сопіга §епѳ- 

Г0505 ЭДсоІаит Родгозгетгзкі, Віазіит Тагатіезкі, 
Тгизгсгупзкі, \Ѵо1зкі, Мгоготекі, Гашиіоз ѵеѵегеп- 

(ііззіті Сеогдіі 2атоі$кі, ерізеорі СЬеІтепзіз, пес 
поп Магііпит \Ѵіе1огаолѵісг, айѵосаіига еі Глсіо- 

гет, Раиіига Еуйек, ргосопзиіет еі сопзиіез, ѵі- 

(іеііееі: Зіейткгоо, Кгазпу, ТаІаЪап, БиЬіІо, Ма- 

іЬіат Шо§а еі ріигітоз ех соттипііаіе орріеіі 
ЗкіегЬіезготуіепзіз аііозяиѳ сошріісез еі соорогаіо- 

гез, яиогит ргоргіа погаіпа, 9иае а<і ргаезепз пои 
зппі зресіЛсаіа, аііогипщие, сит гезсіѵегіі, зресі- 

йсаЪипІиг, геоз іп ео, яиіа ірзі ѵоіипіагіѳ еі йе- 

ИЪегаІе, іп сопіетріпт Іе^ига ессіезіае еі ге§пі, 
оЫіІі Іітогіз Беі, ѵосаііопіз зиае, (Не ргіта Іиііі, 
ргохіте ргаеіегііа, оііт геѵегепсіит Сазрагига 
Музікотезкі. (іесапшп СЬеІгаепзет, рагосЬит Іді- 

Ъотііепзего, сайга іигіісіогит а<1 Іегтіпит сит, 

сегіо ѵісагіо ипіео ѵеі аііего Гашиіо зііраіиз, соп- 

ѵепіззеі іп Ьозріііо Гатаіае \Ѵа1езгко\ѵа, іЬійет 
іп ЗкіегЪіезготѵ, расійсит, зіпе отпі сіаіа саиза 
еі оссазіопе Шіз, пиііа ассѳріа іп)игіа, пиііо ро- 

зііо гезресіи ІіЬегІаІит ессіезіае ѳі регзопагит 
ііііиз сарііиіі зиѣсіііі ехізіепіез, іппосепіет, зідпо 
(Іаіо сатрапа та^па, ѵі соііесіа, зиЬ гезіеіеиііа 
геѵегепіііззіті ерізсорі іп сигіа зиа ерізсораіі са- 

Іегѵаііга іпѵазегипі еі іггиегипі, ірзе Тгизгупзкі 
а іег^о ргішиз саріит ѵиіпега (Ііѵегза еі Іатіет 

аііі сііѵегзіз Югтепііз іпіиіегипі. ѵиіпегаіит еі 
сопсинзит сарііѵаѵегипі еі іп сагсегет зігіеііззі- 
тит, сігса ессіезіат іЪісіет зііит, Іатісга шох 
ѵіѵспіет іп сигіат геѵегепіііззіті (Іохегипі еі іа 
аесіібсіо Ьепо типііо, соппехо гезіеіепііае геѵегеп* 

сііззіті, Ший роіепіег типіепііо еі оссЫешІо, 
ѵіпсиіаѵегипі іЬііетдпе рег сііез ііиогіссіт сііга 
ѵеі иііга зіпе отпі сига ѵиіпегит, зіпе сіЬо ас 
роіи тіпіто, еііат а^иаэ сопзігісііз тзпіЬиз, иЫ 
ассеззиз отпіЬиз зігіеііззіте зиЬ роепа саріііз 
ргоЬіЫіпз еі а петіпе ехіегпо зегѵо аГОі^і^а- 

ѵагі пес 1ап(1ет ѵісіегі роіиіі, тізеггіпіе оссиЪиіі 
Гагаадие ехііпсіиз езі. Сит ргітпга оѣііі, зериі- 

Іига сига геѵегепіііззіті іп ессіезіа іЬкіет Зкіег- 

Ьіезхоѵіепзі шох схреііііа, ѵегит ргосіатаііо Ьо- 

тіеііііі іпіегеа поп регтізза. Іпзирег гез тиіш 
іп аиго, агдепіо, ресипііз, ѵезІіЬиз, сізіага, ѵиІ§о 
згкаІиЦ, іп ^иа іпзегірііопез, зіііо іигіз ЛѴоІЬу- 

піеі раіаііпаіиз зегѵаіо, рагііт ірзі зегѵіепіез, 

рагііт зиссеззогіЬиз оііт "епегозі Асіаіпі Вигкаскі, 

диогшп Іиіогіат де5зіІ, ргаезегііт ѵего а «іисе 
Козгугіепзі зирег аіічиоі тііііа Йогепогит тиііа- 

^ие зегіріа сііѵегзіз регііиѳпііа, іп ргаейат гаоіо 
зроііі гесерегипі еі Юіига аррагаіит, сиггит 
е^ио5^ие ргаеііаіі зипі, рго ^ио іпсиіраіі, иі зорга 
йаЬіІиг Іаііиз іп сорііз. Еі Ьіс ійет регзопаіііег 
зіапз шіпізіегіаііз ге§пі ^епегаііз ргоѵіііиз ТЬеосІо- 

гіиз 2иЬго Не Зіерапкодѵісе еі поЬИез Магііпш 
КуіЬеІ еі Зіапізіаиз Ооіапзкі гесо§;иоѵегипІ р^ 

Псе, ^иіа ірзі (Ііе сіесігаа ^иа^^а ЗерІѳтЬгіз. рго¬ 

хіте ргаеіегііа, ѵепіепііо асі есс1е5іаш ЗкіегЬіеііо- 

^ѵіепзет ех рагіе еі іпзіапііа зиссеззогига геѵе- 

гешіі оПт Оазрагі Музікоѵзкі, (іесапі СЬеІтеп^ 

еі рагосЬі ЬиЬотІепзіз, іп Іосо зериііигае согрогё 
оііт гѳѵегепсіі сіесапі Скеітепзіз, ^иопіат арегіп 
іишиіит поп езі регтіззит іп соетеіегіо ессіе¬ 

зіае е^изііега, Гашиіоз ргаѳГаІоз геѵегешііззіті ері¬ 

зсорі СЬеітепзіз, ргосопзиіет, сопзиіез сотшиш- 

Іаіепцие оррі(1і 8кіегЬіезго\ѵ ас іпзирег от^5 

геоз тогііз оііпі гѳѵегепйі (Іесапі СЬеВпепзіз, <1и0‘ 

ѵіз гаойо сопзрігаіоз, с^изсипчие сопйіііопіз, 
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ѵіш ргоіезіаііопіз еі сопіепіа еуизііеш ргосіашагѳ 
ЬошісісІеБяио риЫісагѳ, розіиіапсіо еагп ргоіезіа- 

Ііопеіп сит ргосіатаііоие саріііз еі геіаііопе ті- 

пізіегіаііз зизсірі еі асііз ргаезепііѣиз іпзсгіЫ. 
(^иоіі езі іііі рег оГбсіит ргаезепз сопсеззит. 

Тоже, л. 293-4. 

Д!» 43.—1620 г. 13 Ноября. 

Заявленіе Родвншѳвскаго о нанесеніи ему ранъ. 

Асіит іи сазіго СЬеІтепзі Гегіа зехіа розі 
Гезіиш зяпсіі Магііпі ропіійсіз еі сопГеззогіз рго- 

хіша, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ѵіде- 
зіто. 

ЛоАгізгегѵзкі ргоіезШиг. 

А(і оШсіит еі асіа ргжзепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііѳг ѵепіеиз поЬШз 
$1апЫаиз КосМзгетезкі, ргжГесіиз зсіюіае СЬеІ- 

тепзіз, зоіеппііег согат еобет оГйсіо ргоіезіаіиз 
іп еі сопіга Гатаіоз Місоіаит 2аЬіеготѵісг, 

сіѵет еі загіогет СЬеІтепзет, ті ргіпсіраіет, 
пес поп Котапит ХаЬіеголѵісг, іііііет сіѵет еі 
загіогет СЬеІтепзет, Іипцие Нгуско СЬотісг 
Віизгсгук, сіѵез СЬеІтепзез, иіі согаріісез, ісіео, 
^сіа. ехсііаіо Іигаиііи риЫісо рег зідпига, сатрапа 
(іаіиш, іп сіѵііаіе СЬеІтепзі, Гегіа диагіа, ргохіте 

ргаеіегііа *), Ьога посііз сігсііѳг ^иіп^а| Лига еі 
ЯиапЛо ісіет ргоіезіапз, Ьото расібсиз пі^ие 
аЛѵегзі а ^иоріат зрегапз, а(і ассіатаііопет ро- 
риіі Гасіат ех Лото гезіЛепііж зиж асі Гогит 
риЫісит зсізсепЛі дгаііа, диае саиза Іапіі Іитиііиз 
еззѳі, ѵепіззеі, ірзі іп еит піі зіЬі ипдиат по- 

хіит іггиепЛо, еипЛет ѵиІпегіЬиз, иіроіе заЬ 
осиіит зіпізігит, зесипЛо іп осиіит ірзит зі- 

пізігпт, Ііѵі(Гі5 регігизіз, Іѳгііо еі ^иаг^о іп ех- 
Ігетііаіе зирегсіііі рагііз зіпізігае регігизіз сги- 
епііз, чиіпіо іп оссіриі рѳпез аигет (іехігага ги- 
ЫсипЛр ѵі еі ѵіоіепіег іпіиіегипі еі іпйіхегипі. 

Іп оу из ргоіезіаііопіз зиж ѵегійсаііопет ѵиіпега, 
зирегіиз Лезсгіріа, согат оГйсіо ргагзепіі соттоп- 

зігаѵіі. (}иж ѵиіпега ойісіит ргаезепз ѵіЛіІ еі 
зизсеріі. 

Тоже, л. 344—5. 

& 44.-1620 г. 13 Ноября. 

Жалоба Холмскнхъ мѣщанъ на своихъ русскихъ согражданъ по поводу обидъ при¬ 

чиненныхъ послѣдними первымъ. 

Асіпт іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зехіа розі 
&зіпт Магііпі ропіійсія еі сопГеззогіз ргохі- 

та, аппо І)отіпі тіііезіто зехсепіезіто ѵіде- 
зіто. = 

Ех рагіе сіѵіиѵп СЪеІіпепщт ргоіевіаііо. 

Ех соріа. (і ..... 

Но игг^Лп у хщд дгоЛгкісЬ зІагозсісЬ СЬеІт- 

ЛісЬ рггузгеЛзгу оЫісгпіе згІасЬеІпу і зіаѵеіпі 
АгпоІрЬ Раггуріезкі, Ьигтізігг па Іеп сгаз Ъ$Л^- 

су, \Ѵа1егуап Згсгудіеізку, НгеЬогу 2апсгук, гау- 

се, ТѴ^аІепІу СгоіЬ, Масіеу Расгозга, Іаѵѵпісу 
СЬеІтзсу, гаіозпіѳ у иговгузсіѳ озгѵіаЛсгаІі зі§ па 
і рггеспѵко зІа^еІпусЬ Рапаза Сгеріеіа, Лапа 
Сагііпзкіедо, Лапа Зк^ріскіедо, іако па ргіпсіраіу 
іигЬасуі, Когаапа 2аЬіего\ѵісга, Наска Засгука, 

32С2ерапа Зшзгсга, Отеііапа Кга^ѵса, ЗіерЬапа 
: РесЬо\ѵісга, іако па сотріісез піяеу орізапусЬ 
Іитиіібіѵ, о іо, ізг опі Лпіа Лгізіеізгедо, піе 

*) 11 ноября. 
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раші^ІаЦс па рггузі^ у па рокоі, ргалѵѳш роз- 

роіііуш оЬтсаго\ѵапу, а 2\ѵ1азгсга роЛсгаз гогги- 
сЬоѵг у гаЫе§6мг \ѵ Когопіѳ, рггег піорггуіасіоіа 
когоппедо ЪдЛ^сусЬ, лѵайуіі зі§ шапи агшаіа 
^ѵѵаНо'ѵпіѳ паразе па рапу гаусѳ ргяу гоЬосіе, 
Ъгашу Кгазпозіатѵзкіѳу \ѵгоІа паргалѵиідсе, сііа 
ораіггепіа рокоіи те гпіезсіе; кіоггу, пазгесізгу у 
тегоіа оЛ Ьгашу оЛеітицс, тіапотеапеео Ьигші- 
зігга Лтеа гагу опеші (Іо теога рггусізп§1і, ки 
иЫігепіи у гпіетеагепіи игг$Ли, Іак сіаіосѳ, іѳ у 
розіизгепзітеа гаЛпе§о осі пісЬ у осі іпзгусЬ, зсоп- 

ГеЛеготеатезгу зі$, сіо паргатеотеапіа у оЪтеаготеа- 
піа тіазіа га ісЬ ротеоЛет піѳ ша иггдЛ, а росі¬ 

сгаз 1е"0 іитиііи Рапаз Сгсріѳі, геіі^іву дгескіеу, 

иіуі Іусіі зіоте па коііед пазго^о, па ітіе Цге. 
1гаге§о 2апсгука—Тук гияіп, а в ЬасНі ргшіаынш. 
Бо Іоео піоіакі Зк^ріскі, пів озіаЛІут Ь$Лдс, апі 
тіеізкіеео ргатеа рггуі^тезгу, піеиссітевті віоч-у 
рггссі Іуга Іигаиііот рггеггесгопедо Ьигшізігга 
2в12у1, піеспоШтееі таікі зупеш опедо пагиаі, а 
зкирітезгу зі§ сі тезгузсу тегтеузг тіапоѵгапі па 
лѵі^ізйц геііутеозе у тег^агЛд иггдЛотег*, рпі \ѵгоі 
осі іоуіе Ьгагпу ггоЬіопѳ оЛі§Іі. О со у роѵгюге 
зі§ зтеоіт у іпзгедо розроізітеа ітіепіет оь\*Ы- 

сгаі% доіотеі Ь^сі^с сгази у тіеізса зтеедо гпіеті 
о іо ргатеет сгупіс. 

Тоже, л. 345. 

№45.—1621г. 25 Сентября. 

Грамота короля Сигизмунда ПІ Мартину Красицкому о нѳобрѳмѳнѳніи крестьянъ 

чрезвычайными поборами. 

Асішп іп сазіго СЬеІтепзі заЬЬаІо розі Гезіиш 
запсіі МаіЬаеі арозіоіі еІ еѵап§е1ізІае ргохіта, 
аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ѵі§езііпо 
ргігао. 

Ех рагіе зиЬЛгіогит сарііапеаіиз ЬиЬотІіеп- 

8із розіііопіз тапЛаіі гсіаііо. 

АЛ оШсіит еі ас Іа ргаезепііа сарііапеаііа саз- 
Ігепзіа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіегіа- 
Ііз гедпі ^епегаііз ргоѵіЛиз Лоаппез Ватесготе- 
зкі Ле СЬеІт, оШсіо ргаезепіі Ьепѳ поіиз, іп ѵіш 
зиж ѵегж ас йЛеІіз геіаііопіз, иЪіѵіз ГасіепЛж, 
риЫісе гесодпоѵіі, диіа ірзе гаапЛаІит іпГга- 
зсгіріит засгж ге§іае тазезіаьіз ех іпзіапііа іп* 
Ггазсгіріае асіогеж рагііз іп еі зирег сііаіат раг- 
іет зиргапотіпапЛае сііаііопіз ЬіцизтоЛі: 2у§- 

типЛ Іггесі, 2 іазкі Вогеу кгоі Роізкі, лѵіеікіе 
хЦ2е Ьііетезкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маготеіескіе, 
2тиЛгкіе, ІпЯапсгкіе у 8г\ѵеЛгкі, Ооізкі, ѴѴап- 

Лаізкі ЛгіеЛгісгпу кгоі. 
БгоЛгопети Магсіпотеі Кгазісгкіеши, сазіоііа- 

поѵі Ілѵоѵзкіегаи, зіагозсіе пазготи ЬиЬоІгазкіе- 
ти, теіѳгпіѳ паш шііети іазк§ пазгд кг6Ііе\ѵзЦ. 

ІбгоЛ2опу, ^гіегпіѳ пага шііу. Зирііколѵаіі зі§ га- 

1оЫі\ѵіе роЛЛапі пазгу ге \ѵзі 8асгка, 8>ѵііаа, 
Ноіогѵпа у КиЛуге, зіагозіѵѵа ЬиЬогаІзкіе"0, іігіег- 

га^у ирггеішозсі 1\ѵоіеу, зкагг^с зіе, ге ісЬ 
ирггеугаозс 1\ѵоіа с1о піег^усгаупусіі гоЬоік рггу- 

тизгазг, 2уіЬа гдІЬе з роііа дшаііет гаЫегас 
гогкагиіезг, лѵі^с Лгіѳзідсіп^ ъ ЛоЪуЬкоте, іак оЛ 
о\ѵіес, \ѵіергго\ѵ у ЬуЛІа го^аіе^о па пісЬ піь 
2\ѵусгаупіе у рггесі\ѵко рга^от ісЬ ^угаадазг, 
кагезг, сгупзге у гаіос1о\ѵе, ІиЬо Іо гаіоЛу росЬу- 
ЬЦ, туто рга\ѵа ісЬ Ла^аб зоЪіе гогкагшея, 

разІ\ѵізка, па кІбгусЬ \ѵзгузікіе ЛоЬуІкі опе ра- 
заіі, ріасіс ісЬ рггугаизгазг, па озьаіек Ъісіет у 
\ѵідгіепіѳт піезіизгпут ісЬ ирггеугаозс іѵоіа 
Ігарізг, со ізг іезі ъ \ѵіѳ1к«% ісЬ кггу\ѵба. Кароті* 
пату ирггеутозс ілѵоі^. аЬу па роіуга Іакоѵеті 
кггулѵЛагаі сі росЫапі, Іак рггег ирггеутозс Ітѵоі?. 
іако у патіезіпікі ирггѳутозсі Іпгоіеу оЬсіайаоі 
піѳ Ьеіі, а іейѳіі Ьу Іети парогапіепіи пазгето 
ирггеутозс 1\ѵоіа Лозус исгупіс піе сЬсіаІ, іе<іу 
пагпасгату ирггеугаозсі Іпгоіеу Іегтіп рггеЛ за- 

Лет пазгут геГегепЛагзкіт га сгЬѳгу піеЛгіеІіе ро 
роіогепіи Іе^о тапЛаІи пазгето, гогкагиідс, 

тгіегпозс иѵоіа рггѳЛ ротіепіопут з^Лет пазгу® 

ЛИа изрга\ѵівЛГпѵіепіа зід \ѵ Іуш, о со зі§ рой^ 

зкагЦ, озоЬ^ з\?^ зіап^і, іпасгеу піе сгупі^с ^ 



- 37 - 

Іазкі пазгѳу 8 ро^іппозсі з\ѵеу, па кібгуіп Іеппіпіе 
ІпЬо зі(} ирггеугаозс Ілѵоіа зіаѵізг, ІиЬо піе, здй пазг 
ртесі'ѵко ирггеугаозсі иоіеу >ѵей!ид рга\ѵа ро- 

5Црі. Яа со сіііа Іерзгеу лѵіагу ройрізавгвгу зі$, 
ріесг^с когопіц рггусізп^езту кагаіі. Вап тс 
\Ѵаг$га\ѵіѳ сіпіа VIII тіезЦеа тсггезпіа гоки 
Йпзкіедо МБСХХІ, кгбіезітс пазгусЬ Роізкіедо 
XXXIV, Згтсейгкіедо XXVIIII гоки. Зідізтипйиз 

№46.-1622 г. 

Жалоба Любомльскаго священника отца 

ему оскорбленія въ то время, когда онъ 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі заЬЪаіЬо розі Сі- 
іегит ргохігао, аппо Бошіпі тіііезіто зсхсепіе- 
ато ѵідезіто зесипйо. 

Роропіз сіе ЬиЬотІ ргоІЫаііопіз оЫаІа. 

Ай аЯесІаІіопет ЬопогаЬіІіз НгеЬогіі, втсіезсгеп- 
шк,роропі5 ессіезіав гііиз дгжсі ЬиЬошІепзіз, йісіж 
МісЬаІіокзка, ргоіезіаііопет іпГгазсгірІаго, ех ас- 

& айѵосаІіаІіЬиз ЬиЬошІепзіЬиз аиіЬсиІісѳ ѳгаа- 
иіат, рег оЫаІат роггесіат, оГЙсіит ргаззепз 
сарііапеаіе сазігепзе СЬеІтепзе зизсеріі еі асііз 
№ іпзсгіЬеге .іиззіі іп еиш чиі зѳяиііиг Іе- 
погеш. 

Асіиш ЬпЪотІі Гегіа зехіа розі Гезіит Ригій- 
саііопіз Веаііззітж Магі© Ѵігдіпів ргохігаа, аппо 
вШеато зехсепіезішо ѵідезіто зесипйо, сііе ргі- 
Ша гавпзіз РеЬгиагіі. ' 

Согат оГГісіо аііѵосаііаіі: Кісоіао Зокоіап, зиЪ- 

ѵісеайѵосиіо ІгаЬотІеизі, ргжзѳпііЪиззса- 
Ьіаіз іагаііз: МаіЫа йдиіо, ВіерЬапо ГаЬго, ЗСапі- 

^гюге. Во ІЬедозг иггдйи гтсузг тіопотса- 

*Ч° тіеізкіедо ЬиЬотзкіедо у акі піпіеізгусЬ 
Ргсузгейзгу осгутсізсіе игойгопу НгеЬогу, зтсіезг- 
^ппік сегклѵіе МісЬаІіотсзкіеу тіазіа ЬиЬотІіа, 
воіеппііег еі оШсіозе ргоІе$ІОтсЛ,8І§ па піетсіег- 

Ч Резі§ гуйотск$, па гоп$ ОашбНа, йокЮга 2уйа 
I піезгсгапіпа ЬиЬотІзкіедо, кібга ши рггезгсй- 

йгоде, а оп згей! г сегктсіе ро іиіггпі 2 иа- 

^^Ьзгут закгатепіст Йо сЬогедо, Ьоз тсзгеііа- 
®еВ° сіапіа рггусгупу, зіотс аіеиссілѵусЬ пагайа- 

Иех—йіе Ьезіета, асіит ржзепіет ргосейепіе, іп 
оррійо ІДіЬотІ іп агсе, іЬійет зііа, розиіі. ас йе 
розіііопе Ьиіизйет шапйаіі ѵісѳ-сарііапео ІгаЬога- 
Іепзі йе іигіз Гогша поіійсаѵіс. ^е ^ио ійет ті- 

пізіегіаііз капе зиаш геіаііопеш шапіГезіат ^ай 
ас Іа ргаэзепііа Гесіі. 

Тоже, л. 748. 

12 Февраля. 

Григорія на еврейку Пѳсю за нанесеніе 

шелъ къ больному со святыми дарами. 

'ѵаіа, пагутсацс до роЬапсет, Іакіеі-отсакіеі гааі- 
кіеі зупеш, гіойгіеіега у со зііпа йо д§Ьу рггупіо- 

зіа. Ка кібг^ іо 2уйотск§ о гайатсапіе іусЬ 
зЫѵ піеиссітсусЬ ііегиш аЦиѳ ііегит ргоіезіиіе 
зі§, гозІатсиЦс зоЪіе г пі$ ваіѵат асііопет іи То¬ 
го Гогі. (іиат ргоіезіаііопет оШсіит зизсеріі еі 
іп ѵегійсаііопет Іѳу ргоіезіаіу ргозіі іЬедо игг§- 
йи тсгтсузг гаіапотсапедо, аЬу гаи Ьеіі рггуідсі 
5хѵіайколѵіѳ, кібггу тсійгіеіі і зіузгеіі, кіейу Іаіаіа 
іа йуйоѵка оіси з^іезгсгѳппікодѵі, кІогусЬ зтгіа- 

йез^ѵо аЬу Ъеіо рггѳй игг^йет гегпапе у йо акі 
\ѵоіІоѵзкісЬ гаіазіа ЬиЬогаІіа гарізапе. Кіоггу Іо 
зѵѵіайкоше, Ь^пй^с руіапі ой игг^йа, кагйу г 
озоЬпа рой зигапіѳпіѳт ^ѵугиаі, піс гайпеу зігопіѳ 
піе ТоІ^иі^с, аііѳ іако Іийгіе Рапа Во^а ЬоЦсу у 
йоЬгедо зишпіепіа Ь^пйцс. Карггбй ріег\ѵз2у з\ѵіа- 

йек Магсіп Нийг\ѵісг гегпаі, ігеш іа вгійгіаі, кіе¬ 
йу НгеЬогу, зичезисгеппік МісЬаІіолѵзкі, згейі ро 
іиіггпі г сегкѵі г Войуга Сіаіеш йо сНоге^о, 
Іатгѳ іа гуйо\ѵкка Резіа, рггезгейзгу гаи йго&§, 

гагаг гаи і^іа Іаіасгіѳтізіо^у, іпбѵцс—роЬапсгѳ, 
іакі-отѵакіеі (гааікі) зупи; роіуга з^іезгсгеппік Мі- 
сііаіолѵзкі рсЬп^І щ ой зіеЬіѳ, а Іут гуйо\тіѳ 
йгийгу ггисііі зі§ пай, агега до іа гаіодѵаі у г 
іпзгеті Іийгті. Бгиді зѵѵіайек гегпаі Бапііо з\ѵгіес, 
ізг іа, Ь^пй^с йогой, изіузгаіега знгаг па иіісу 
у лѵугггаіѳт окпега у, шузгейзгу па и!іс$, оѣасгу- 
Іет, а опо гуйолѵів згаграЦ з'ѵіезгсгеппіка МісЬа- 
Гюѵѵзкіѳдо, у згейзгу ѵгі^іет до ой пісЬ, а піѳ 
йаіега до згаграс у рггурптайгііеіц до. Тот Іезг 
\ѵійгіа1, гѳ зі§ осіес МісЬа1іо\ѵзкі Іггутаі га ріег- 
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зі, гіоЗутсзху г^сѳ. Тгхесі злѵіасіек 8іегаіоп, схѳ. 
Іасіпік Писха зхеѵгсха, ттухпа*, хеш іа г сѳгк^іе 
зхейі га оісеш МісЬаІіотгзкіт у зіузгаіѳш у дѵі- 
йгіа*, кіейу хуйо\ѵка Резіа йокіоголѵа Іаіпіа 
зѵіезгсгеппіко^і, шошас: — роЬапес, хіойхіеіи, 
гакіеі-о\ѵакіеі шаікі зупи, ргхезгейзгу ши сіго^, 
а оп зхейі г паіз\гі§іЬзгут закгатепіет сіо сЬоге- 
&о, а ѵ Іут іа рсЬпці осі зіеЬіе, азх раёіа; ро- 

Іут гуйолгіе гхисіеіі зі§ лап у орасііі &о, а гудоч¬ 
ка ргхег Іийхі куіеш до зі^даіа, ЪіЦс. СхѵагіЬу 

зѵгіайек Нагазіт тѵухпа*. ійеш іа лѵісіхіаі, кц 
ісЬ гогсііашо^апо, хуйу г рорет, а йуйоѵка р®. 
зіа йокІого\ѵа Іаіаіа 8\ѵіезгс2ѳппіко\гі, тбѵі^. 

роітпсгѳ, хіойгіеіи, іакіеі таікі зупа, іе<іг ге 
тп^ сіо СЬеІта. Іп си^из геі ййет зфПига сі- 
ѵііаііз позігае зиЪаррепзига еві. Ехігасіига ех іс- 

Ііз айѵосаІіаІіЬиз сіѵііаііз ЬиЬотІепзіз. Айат 
хіегзкі, поіагіиз сіѵііаііз ЬиЬогаІепзіз. 

Изъ актовой книги Холуйскаго гродскаго суд* 
за 1622—1623 годи, № 20133, л. 71. 

№ 47.---1622 г. 30 Марта. 

Заявленіе о насильственномъ, по распоряженію уніатскаго епископа Аѳанасія Па- 

косты, нападеніи на Холмскую вамковую тюрьму и освобожденіи оттуда нѣкоего 

Петровича. 

Асіиш іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа яиагіа розі 
Гезіа зоіеппіа РазсЬае ргоііша, аппо Богаіпі шіі- 
Іезішо зехсепіезіто ѵібезіто зесипйо. 

Могагѵзкі сопіга гѵІаЛісат ргоіезіаіиг. 

Ай оШсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаШег ѵепіепз ^епегозиз 
Яісоіаиз Могаѵѵзкі, Ьиг^габіиз сазігі СЬеІшепзіз, 

потіпе еі ех рагіе ша§пійсі йоаппіз Бапііотѵісх 
а Йигоѵг, зиЪйаріГегі гедпі СЬеІтѳпзізяие еіс. са- 
рііапеі, йотіпі зиі, зоіеппііег еі оШсіозе ргоіезіа- 

Іиз езі іп еі сопіга геѵегепйит АіЬапазішп Ра- 
козіа, ѵіайісага СЬеітепзѳт, іп ео, яиіа ірзе іи 
аппо ргаезепіі, сііѳ йотіпісо Гезіі РазсЬаІіз, ргохішѳ 
ргаеіегііо, Іетрогѳ шаіиііпо, бит огапез ай ессіе- 
зіат аЬіѵіззепІ еі зе йіѵіпо сиііпі Ігайійіззепі, 

расіз еі зесигііаііз риЫісае ішшетог ехізіепз, яиа 
ошпез ге^ш іпсоіае еаийепі, ргаезегііш агсѳз еі 
сазіга, иЬі ІіЬгі сопзегѵапіиг еі засіісіа поЬіІіит 
ѳхегсепіаг, аЬ отпі ѵіоіаііопе шипііа еззе йеЪепі, 
}иззи еі тапйаіо, ішшіззіз роропіЬиз еі Гашиііз 
зиіз, зіЬі йе потіпе еі собпопііпѳ шѳііиз поііз, 
агсет СЬеІшепзеш ѵі еі ѵіоіепіег іпѵайегѳ іиззіі, 

Яиі ай іиггіт, іп ѳайет агсе ехізіепіет, пшп 
Гогіі еі агшаіа ѵепегипі, іЬійетяиѳ спзіойез Іиггіз 
ргішиш уегЬіз іпіигіозіз, Іапйега шиіііз ѵегЬегіЬи 
айесегипі еі еозйеш а іиггі рериіегипі, еі чпеп- 

йаш Ріоіпшісх, Гатиіит ірзіиз, Ьотіпет зсеіега- 
Ііззішит, оЬ сегіа сгітіпа іпсагсегаіига ехігахе- 

гипі, ѵі еі ѵіоіепіег гѳсерегипі еі ай еинйеш 
«йайісат іп шопазіегіиш гііиз &гаесі йихегоаі 
<3иет розіеа ргаеГаІиз ѵѵіайіса, иі Іиііиз еі зеѵе* 

гіиз сопзегѵагі роззіі, ай ессіезіат гііиз дгаесі, 
иЬі йіѵіпа аЬзоІѵеге еі огпашепіа е,]и5йет ессіе- 

зіае сопзегѵаге зоіеі, йейисеге .іиззіі еі іЬійет 
еипйѳт Ріоіго^ѵісг рег йиаз ѵеі ігез зеріішаіш 
йеіепиіі, Гоѵіі еі отпіа песеззагіа, яиае ай ѵісіат 
зресіапі, ірзі зиррейііаге іиззіі еі еипйеш, аргае- 

Га Іо ЬигбгаЬіо ехізіепз геяиізііиз, ехігайеге поіаіі, 

Яио зио Гасіо агсет СЬеІгаепзет ѵіоіаѵіі. РеЧ110 
ііегит ргаеГаІиз Ьиг^гаМиз сазігі Сііеітепзіз соп¬ 

іга ѳипйет лѵіайісага потіпе ргаеГаІі саріипа 
СЪсІгаепзіз, йотіпі зиі, зоіеппііег ргоіезіаіиг, р‘ 

Іепз еат ргоіезіаііопет рег оШсіит ргаезепз я* 
зсірі, яиой оЫіпиіІ. 

Тоже, л. 163. 
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№ 48. 1622 г. 13 Л «густа 

Заявленіе о совершенія покражи въ Холиской каоедральной церкви. 

Асішп іп сазіго сіісішопзі заЬЪаШо розі Ге- 
йшп запсіі ЬаигепШ шагіугіз ргохігао, аппо Оо- 
шші шіііезігао зехсепіезіто ѵідезіто зѳсипсіо. 

Рор Вокезпу СШтепзіз зегаз соттопзігаі. 

Ай оГйсіиш еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа 
са$(геп§іа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵспега- 
Ьі1і5 Ыеггаоіаиз АѴазіІеуко\ѵісг, роро гііиз дгаесі, 
пошіпе геѵегепсіі АіЬапазіі Ракозіа, \ѵ!аііісаѳ СЬеЬ 
шепзіз, сошгаопзігаѵіі согаш оГбсіо ргаезепіі зегаз 
йоаз тадпаз, асі ессіезіаш зеи аеііез ^Ііѵііаііз 
ВеаІІ55Ітае Магіае Ѵігдіпіз саіЬесІгаІеіп лѵіжіісаіиз 
СЬеітспзіз ехізіепіез, еі еізііеш зегіз оссіезіат 
еашіепі Ьепе оссіизат, пезсііиг рег 9ііегл, ѵі ас 
шахішо ітреіп, ѵагііз іпзігитепііз, шаіео аиі зе- 
спгі, (Не Ьезіегпа, асіит ргаезепіет ргаесесіепіе, 

| іат аЬзоІиІіз ргосіЬиз ѵезрогііпіз, гсзогаіаз, арег- 
из сопсиззазяие, ірзапцие ессіезіаш ісіега роро 
сит аіііз роропіЬиз арогіат гсрегііі, іп диа ипда- 

гісаіст ипаш ех ігаадіпо Веаіаз Магіж Ѵігдіпіз 
ІигЕо аЫаіипі еззе гездие аііаз шиЦаз, диаз поп¬ 
оит Ьепе геѵісіеге роіиіі, аЫаІаз аззегиіі. Бе дио 
ііепщ аідие ііегит ргоіезіапсіо, оЬіиІіІ ргаеіаіит 
гоѵегепсіиш \ѵ|ас1ісат СЬеІтспзет сот зио сарі- 
Іиіо, ѵиідо кгуіозапу, розідиат сіе Ьиіизтоііі засгі- 

Іедо гсзсіѵегіпі, зоіеппеш ргоіезіаііопет Гасіигига 
сит еосіетдие засгііедо аіііздие Гасіі Ьиіиз, ьіѵе 
засгііедіі, соорегаіогіЬиз ^иге іп Того сотроіепіі 
асіпгит, реіспз Ьапс зиага зоіеппеш гаііопе ргае- 

гаіззогит ргоіезіаііопет іп асіа ргаезепііа зизсірі. 
диос! оЬііпиіь. 

Тоже, л. 372. 

№ 49.—1622 г. 14 Сентября. 

О вводѣ епископа Пакосты въ 8авѣдываніѳ Спасскою Столпѳнскою церковію. 

Асіпш іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа диагіа ірзо 
&ѳ [езіі Ехаііаііопіз запсіае Сгисіз, аппо Ботіпі 
йі11е5Іто зехсепіезіто ѵідезіто зесипсіо. 

Шасіука СШтепзіз Шготгззиз. 

А(1 оГйсіиш ѳі асіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 

СЬеітепзіа регзопаіііег .ѵепіепз шіпізіегіа- 
гедпі депѳгаііз ргоѵісіиз МагГшиз 2а1езкі сіе 

оГбсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, ипа сит по- 
иіЬиз 2асЬагіа 2а\ѵа1зкі еі Лоаппе Росідогзкі, Ьіс 

. е® зеспт регзопаіііег зіапІіЬиз еі іпГгазсгірІа 
°Шпіа иііго аііеРІапІіЬиз, іп ѵіт ѵегае ас Гкіеііз 
^Дііопіз, ибТуіз Іосогит Гасіепсіае, гесодпоѵіі 
РйЬіісе, диіа ір$е ех рапе еі аіі гедиізіііопст 
^егепсИ АІЬапазіі Ракозіа, лѵіаёісае СЬеітспзіз, 

(Ііѳ Ьоіііегпа, іп асіи сопіепіа, ипа сиш ііісііз поЫ- 
ІіЬиз асі гаопазіегіит, сіісіит 8разкі, іп ѵіііа 8іо1- 
ріе ехізіепз, асі ѵЫісаіит СЬеІтепзеш зресіапз, 
регзопаіііег еі оГйсіозе сопсІезсѳпЛіі, іЬісІега ргае- 
Гаіига \г1аЛісат іп зиргазсгіріига топазіегіига ѵі- 
дого ргіѵііедіі, зіЬі а засга гедіа п^езіаіс сіаіі еі 
соисеззі, сит отпіЬиз иІіІіІаІіЬиз, ]их1а апіідиат 
Гишіаііопет асі Ьос ісіет гаопазіегіит зресІапііЬиз, 
іпіготізіі. ^иат іпіготіззіопет поЬіііз Лоаппез 
Ти1ідіо\ѵзкі, розі сіесеззиш геѵегепіИ СЬлѵесІогіі 
Тиіідіо^зкі, ргезЬііегі е]изЛега шопазіегіі, рагепііз 
зиі, ипісиз ехізіепз зиссеззог, пешіпе сопігайісепіе, 
ІіЬегѳ асішізіі. Бе дио сіісіиз шіпізіегіаііз Ьапс 
зиаш шапіГезІаш геіаііопеш Гесіі асі асіа ргаезеп¬ 
ііа, поЬіІіЬиз сіісііз еаш іп Юіо аІІсзІапііЬиз. 
Тоже, л. 413. 



- 40 - 

Лі 50.—1622 г. 1» Сентября. 

Жалоба оващѳпвнка Ивана па Христофора Ваоичннскаго аа нанесеніе ему оскор- 

блѳнія словомъ и дѣломъ. 

Асішп іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зесипііа апіе 
Гезіипі запсіі МаіЬаеі арозіоіі еі еѵапдеіізіае рго- 

хіта, аппо Бошіпі тіііезішо зехсепіезіто ѵідезігао 
зесипсіо. 

Роро сіе ѵіііа СЬузгоюісге ргоІсзШиг. 

Асі оГйсіит еіасіа ргаезепііа сарііапсаііа сазі- 
гепзіа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЫІіз 
Іѵап, роро іп ѵіііа СЬузготеісге, зоіеппііег ас 
§гаѵі іп яиегеіа яиезіиз езЦио ргоіезіаіиз іп еі 
сопіга §опегозит СЬгізіорЬегит ^азісгупзкі, ѵіі- 
Іае Кгазпе засгае гееіао п^езіаііз Іепиіагіит, 
ібео, яиіа ірзе Іетроге, пирег ргаеіегііо, ѵііеіісеі 
Гегіа зесппйа апіе Гезіит запсіі ВагіЬоІошеі аро¬ 
зіоіі, ргохігае ргаеіегііа *), пиііа геѵегепііа ЬаЬіІа 
ргезЪііегі еі аЬзяие иііа іе^іііта саиза, еипсіеш 
ргоіезіапіет, сіит ісіеш ргоіезіапз асі ргаеГахаш 
ѵіііаш Кгазпе, іп яиа ісіет ргоіезіапз аппіз ѵі&іпіі 
ріиз ѵеі гаіпиз, оЬеип(1о сііѵіпа засгійсіа, сігса ес- 

сіезіаш гішз дгаесі шапеЬаі іЪісІетяие еі зігисіи- 
газ шиііаз аеге зпо ргоргіо сопзігихегаі еі зеде- 
іез Ьуешаіез іпзешіпаѵегаі, ишіе розіеа оЬ ор- 

ргеззіопеш зпі а шіІіііЬиз сопГоесіегаІіз аііо ші^гаге 
хешроге ѵегпаіі аппо ргаеіегііо соасіиз егаі, ѵѳ- 
пегах зсізсііагеЦие сіе зедеііѣиз зиіз ЬуешаІіЬиз 
зиі ІаЬогіз ргоргіі, яиопат сопѵегзае зіпі, ірзе 
депегозиз ^азісгупзкі, <1е асіѵепхи ргоіезіапііз 
розЦиаш гезсіѵіі, рег Гашиіпт зеи Гасіогеш зииш 
поЬНет Когіохѵзкі еипйет ргоіезіапіега а(1 зѳ 
ассегзігі іиззіі. (}иі ргоіезіапз, рагепйо тапйаіо 
ірзіиз, асі сигіагп тапзіопіз ірзіиз ѵепіі іЬісіегаяие 

*) 22 августа. 

еипсіеш ргоіезіапіеш ргаѳГаІо Когіомзкі, Гасіогі 
зио, іпсагсегаге шапсіаѵіі, зісяие, саіепао Геггеае 
аПідаіиз, рег іоіаш посіеш іпсагсегаіиз регшап- 
зіі, зишгао шапе розігісііе ІіЬеге шіззиз езі. Коп 
Сопіепіиз Ьіз, сііе Ьсзіегпа, асіиш ргаезепіещ 
ргаесеііепіе, іп ргаеГаІа ѵіііа Кгазпе, асі яиат 
ірзе ргоіезіапз дгаііа ехресііепсіогиш педоііогит 
зиогит ѵепегаі іЬісіегаяиѳ сііѵіпа регадебаі, аЬзо- 
Іиііз сііѵіпіз іп сіошо іаЬогіозі Іасхко, асіѵосаіі 
ѵіііае ргаеГаІае, сіЬиш зитеЫ, ргаеГаІиз Когіоѵзкі 
іЬісІет зирегѵепіепсіо. ргоіезіапіега, рг'шшш ѵегЬіз 
іпкопезііз аГГесіі ас оЬ)игдаѵіі еі зсіріопе, аііаз 
козгіигст, яиега іп тапіЬиз дегеЬаі, регсиззіі а 
аііяиоз соІІарЬоз ітредіі. Тапсіега асіѵосаіо ргае- 
Гаіо ргоіезіапіега іп сигіа іпсагсегаге іиззіі, ѵеі 
іосо іпсагсегаііопіз ргаесеріі отпіпо йс^иззога 
зіаіиеге, циі йсіе^иЬегеп^ рго зе, яиотосіо іп розіе- 

гит гесотрепзага зігисіигагит ас аейійсіогош, 
Яиае ргоіезіапз сіе зио ргоргіо аеге ІЬісІет соп- 
зігихегаі, іит зедеіига Ьуегааііит, зио ргоргіо §і- 
1і§іпе сопзетіпахогит, поп гереіаі ас ЯадііеІ,5*1 
аЬ еізсіет гесесіаі. ^иі зіс іппосепіег сотрвізо*, 

Іосо йсіѳзиззіопіз ѵезіет зиат іопдат підгат я- 

сегііоіаіет геііияиеге соасіиз езі. (}иае ошпіарійя 
ас ташіаіо ргаеГаІі депегозі СЬгізіорЬегі ига<і- 
сгупзкі Гасіа зипі. Іп ѵегійсаііопет огіепсііі іа 
реПісео Гогатеп а зсіріопе, яио ірзит ргоіезіал- 

іеіп регсизвіі, аііаз еіусіісм ки гуіѵоіоісі шіепуі, 
зеЯ сііѵіпа ргоѵісіепііа рег ѵезіет зирегіогеш еі 
реШсеит еипсіет іііаезит зегѵаѵіі. Реіепз Ьапс 
зиаш ргоіезіаііопет іп асіа ргаезепііа зпзсірі» 
Яиосі оЬііпиіі. 

Тоже, л. 425—6. 
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№ 51.—1022 г. 26 Ссптября. 

Заявленіе священника Вербовскаго о нанесеніи ему побоевъ Оевериномъ Вѳрещин- 

скимъ 

Лсіиш іп сазіго СЬеІтспзі Гегія зеситіа розі 
Гезіит запсіі МаіЬжі арозіоіі еі еѵапдѳіізіаз рго- 

хіта, ашіо Ботіпі тіііезіто зохсопіезіто ѵі^езі- 
то зесатіо. 

Гор 1 ѴиггЬогѵзЫ ргоІЫаІиг. 

Асі оШсіигп еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа 
сазігепзіа СЬеІшепзіа регзопаіііег (ѵѳпіепз) ѵе- 
пегаЫІіз Апсігеаз \ѴіеггЬо\ѵзкі, роро гііиз дгаѳ- 

сі іп ѵіііа ѴѴегезсгуп, зоіеппііег еі дгаѵі іп яие- 
геіа япезіиз еі езі ргоіезіаіиз іп еі сопіга поЬі- 

Іет Беѵегіпиш \Ѵегезсгупзкі, іп ѵіііа ѴѴегезсгуп 
-зогііаш ірзіиз Ьаэгесіет, ісіео, ^иіа ірзе поп сов¬ 

хоз ргіогіЬиз іцигііз, шаііоііез зіЬі рег ірзшп 
•Шаііз, гаіпіз ас ѵагііз ехесгаІіопіЬиз, Іагп ѵегЬе- 
гіЬиз, зесі <ііе Ьезіета, асіит ргшзепіеш ргаѳсѳ- 

Ше, таіиііпо іегароге, (іпш іііеш ргоіезіапз, 
ргесіЬиз аЬзоІпІіз, іп сіотпга поЬіІіз Шсоіаі ѴѴе 
гксгупзкі расаіе ѵепіззеі еі сит аіііз іЬі(іѳт 

ехізіепІіЪиз поЬіІіЬпз тиіііз сопГаЬиІаззеІ, Нет 
поЬіІіз Зеѵегіпиз сопіопііопе 1іііз,сит сосіет рго- 
Іезіапіе Гасіа, еитіет ргоіезіапіет, Ьотіпет ра- 

сібсит, піі таіі а диоріат зрегапіега, аЬздие 
иііа Іе^іііта саиза, ітто ѵі еі ѵіоіѳпіог ргітит 
ѵегЬіз іпіюпезііз ас Іапііет ѵегЬѳгіЬиз тиіііз зси- 
Ііса, аііаз пакауіса,, рег сариі ірзіиз ис ѵагіа сог- 
рогіз тогаЬга аііесіі, Іига ри^піз ас реііе ірзит 
іп ресіиз аГ^иоііез регсиззіі. Іп си^из гѳі ѵегі- 
Гісаііопега озіепсііі іп согрогѳ вио ѵиіпега, ргі¬ 

тит іп Гасіе рагііз сіехігаѳ, зирегіиз ЬагЬат, 

сгиепіит регігизит зап^иіпоіепіига, Нега іп соііо 
ѵіЬісез сіиаз гаа^паз гиЬісипсІаз аЯа$е11о, аііаз о<1 
пакаукі, іііаіаз еі Гасіаз; Нет іп сіфіо теіііо та- 
пиз (Зехігж рег агіісиіит репѳз ип^иет регігизіо- 
пет. АззегиіЦие Ыет ргоіезіапз зе ѳх рѳсіогі- 
Ьиз ІаЬогаге На, иі гѳзрігаго ѵіх роззіі а регсизг- 
зіопе реіііз. <іи® ѵиіпега оІГісіит ѵісііі еі зиз- 
серіі. I* [ 

Тош, л. 429-30. 

■В. . № 52 —1623 

Вводъ епископа Аѳанасія Пав осты во 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі заЬЬаІЬо розі Гез- 
Ригібсаіопіз Веаііззітаэ Магіае Ѵіг^іпіз рго- 
аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезігао ѵі^езіто 

кгііо. 

\ѴІшііса іпіготіззиз. 

А(3 оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа са- 

Р '-іпеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпі- 
5Іегіа1із ге§пі депегаііз ргоуЫиз Сіетѳпз Ого* 

^оѵзкі йе Вггегпо, оШсіо ргаезеиіі Ьепѳ поіиз, 

иІа сиш поЬШЬиз 2асЬагіа Яаѵасігкі еі Сопзіапііпо 
Зікогзкі, Ыс і(1ет зесига регзопаіііег зІапІіЬиз ѳі 
^азсгіріа отпіа иііго аІІезІапІіЪиз, іп ѵіт ѵе- 

Го: ас Йсіеіів зию гѳіаііопіз, пЬіѵіз іосогит іасіѳп- 

г. 4 Февраля. і 

владѣніе имѣніями Буено и Бѣдополѳ. 

(1ж, риЫісе ас рег ехргеззига госо^поѵіі, ^иіа 
ірзе сига (Іісііз поЬіИЬиз Гегіа зесипііа, ргохіте 
ргазіегііа *), асі Ьопа ѵіііагит Віеіороііѳ ѳі Визпо, 

іп раіаііпаіи Киззіаз еі сіізігісіи ргаезепіі СЬеІ- 
тепзі ]асеп1іа еі сопзізіепііа, асі топазіѳгіит 
СЬеІтѳпзе ерізсораіиз гііиз §гаесі зресіапііа, Іе- 
пиіаэ асі ргаезѳпз іііизігіз еі тадпійсі Шсоіаі Ба- 
пііоѵіег а 2иго\ѵ, іЬезаигагіі гѳ^пі, «атЬогіеп- 

зіз Сгазпозіаѵіепзіздиѳ ѳіс. сарііапеі, регзопаіііег 
еі оШсіозо сопсІозсепсІеЬаІ, іЬісІѳт іп еасіѳт Ьо-> 

па, Іоіаз ѵісіеііеоі ѳі іпіѳдгаз ѵіііаз Віеіороіѳ еі 

*) 30 января. 

6 
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Визпо аИацие ошпіа аб ісі рѳгііпѳпііа, геѵогоп- сіісііз Ьопіз, регзопаіііег регѵепіив, потіпв ві ех 
бит АіЬапазІит Ракозіа, врізсорит гііиз дгаесі рагіѳ ргюГаІі (Іогпіпі заі ІІЬеге, пвтіпѳ ват соп- 

СЬеІтспзѳт, ѵідогѳ сегіі сопігасіиз, розі ехріга- Ігабісепіо, абтізіі оЬебіепІіапциѳ стоіопіЬм 
Ііопѳш агепб® Ъопогит Віеіѳроіів ѳі Визпо сиш ргшзіапбат ргжГаІо ерізсоро гііиз доесі іфпхіі 
ргаэГаІо ІЬезаигагіо гедпі іпііі еі сопГесІі асіізчиѳ Ве ^ио ійеш гаіпізіегіаііз Ьапс зиаги геіаііопет 
ргаззепІіЬиз гоЪогаІі, ргоиі ірзѳ сопігасіиз Іаііиз тапіГсзІат а(1 асіа ргаезепііа Гесіі, поЫІіЬиз <ііс- 
іп рпешізза оЬ^иіІиг, іпіготізіі. (іиат іпіго- Ііз саш іп Іо іо аІІезІапІіЬиз. 
тіззіопега поЬіІіз Кісоіаиз Зріікоѵзкі, Гасіог іп Тоже, л. 689. 

№ 53.—!Ш г. 18 Декабря. 

Довѣренность Марины, по мужу Ясинской, брату ѳя ѳпяскопу Аѳанасію Пакостѣ. 

Асішп іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа зесип(іа СЬеігаспзі оі Веігепзі гііиз дгаесі, Ггаігі 5ио§ег- 

розі Гезіиш запсіае Ьисіае Ѵігдіпіз ргохіта, аппо гаапо, ріепагіаш еі отпііпобага Гасиііаіега отоіх 
Ботіпі тіііѳзіто зехсепіезіто ѵідезігао іегііо. Ьопа зиа тоЬШа еі іттоЬіІіа, іп гаадпо сіисаіи 

. . . . ЬііЬтапіаѳ сопзізіепііа, іп еапбега розі тогіеш 
•ГммЛа &*Ѵ°ЬпЬт сопзіііші. оЦт Іат рагеп1із ргаеГаІІ, диаш та[гіз 5аае * 

Согат оГбсіо еі асіів ргаезѳпІіЬпз сарііапеаіі- ге паіигаііз зиссеззіопіз зеи гаосіо ^аоѵіз сіеѵоіаи, 

Ьиз сазІгепзіЬиз СЬе1гаеп$іЬиз регзопаіііег сот- ѵепбепбі еі шиіиапсіі, оЫідапбі еі, зі ^паѳ эді 
рагѳпз депегоза Магіпа Ракозсіапка, оііт депѳгозі оЫідаІа, гебітепбі ѳі а<і иіііііаіез изизяаѳ яки 
\Ѵазі1іі Ракозіа Шіа ѳі ад ргаѳзепз депѳгозі басо- ргоргіоз іихіа агЬіІгіит ірзіиз ІіЪегѳ сопѵегіешіі 
Ъі базіпзкі сопзогз Іедіііта, сиш аззізіѳпііа еі сіаі еі сопсебіі, регтіііепз еі зе бе Ьопі5 зш 
ргаезепіапео сопзепзи е,)и$бет птгііі зиі, иіі Іиіо- депегаіііег огапіЬиз іпзсгіЬепз іб Іоіи га, япіоріИ 
гіз сохцид&На, тепіѳ еі согрогѳ запа, Того согарѳ- рег еипбига ерізсорит гііиз дгаееі, Ггаігега зошп 
Іепіі отіззо еі .іигізбісііопѳ ргоргіа розіЬаЬіІа, дегтапит, ѵідогѳ сопсѳззае Гасиііаііз гаііопе ео- 
ргасзепіі ѵего іп зѳ, регзопаз ас Ьопа зиа огапіа гипбега Ьопогиш асіига дезіитѵе Гиѳгіі, рго гаіо 
^ио аб асіит Ьипс Ьепеѵоіѳ аззитріа, риЫісе | еі дгаіо зе ЬаЬіІигига, Ьас зиа регзопаіі гесодпі- 
ІіЪе^пѳ гесодпоѵіі, ^иіа ірза геѵѳгепбіззіто іп Ііопе аб ргаетізза огапіа тебіапіе. 
СЬгізІо раігі ботіпо АіЬапазіо Ракозіа, ерізсоро Тоже, л. 1026—7. 

/ . 54.—1624 г. 10 Іюня. 

Заявленіе вовнаго о врученіи Захаріи Серному ноева по дѣлу о незаконномъ за¬ 

владѣніи имѣніемъ Стрижовъ. 

Асіпга іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа зесипАа іпіга Ііз ге8пі депегаііз ргоѵіАиз Шсоіапз Ягаргоп А» 
осіаѵаз Гезіі Засгаііззіші Согрогіз СЬгізІІ, аппо Эо- Віеіероііе, оШсіо ргаезепЫ Ьепе поіпз іп ѵіш *• 

шш шйіезіто зехсепіезіто ѵіЕѳзіщо ЧиагЮ. Аеііз зиае геіаііопіз риЫісе гесозпоѵй, ,иіа V 

8ирег Вегпу розііа сііаііо. сііаііопет Іііегаіет аиІЬепІісат ргітат, Р 
. , „ . „ . Іѳгтіпіз ІеггезІгіЬиз СгаЬоѵісепзіЬиз зресіапі* 
АА оГйсшт еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- ех рагіе еі іпзіапііа геѵегепАіззіті Аотіпі А* 

пеаіт СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіегіа- пазі. Ракозіа, ерізсорі гііиз 8гаесі СЬеІтепзЙ < 
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Веііепзів, еі фз ѵепѳгаЬШз сарііиіі гііиз еіиз- 

(іеш, асіогиш іп еі зирег §епегозига 2асЬагіаш 
Зугпу, ѵіііаѳ Зіггугомг, апіЦиіІиз асі шопазіегіит 
ессіезіае гііиз дгаесі іііиіі Каііѵііаііз Воаіае Ма- 

гіаѳ Ѵігфіз рѳгііиеиііз, пиііо ]игѳ роззоззогеш, 
шо оссираіогеіп, «1ѳ Ьопіз ірзіиз деаогаіііѳг от- 

аіЬи$ сііаіит рго ео, яиіа ірзѳ Ьопа ѵіііда 8іггу- 

Іоіг, аіі ессіезіаіп ргжГаІі топіізіегіі ерізеораіиз 
гііиз еіизсіет апіЦиіІиз регііпепііа еі рег апіе- 
сеззогез еогипіет асіогиш расійсѳ роззезза, пиііо 
ріге Іедііішо, аіі і(І ЬаЬііо, ѵіоіеиіег Іепеіеіосси- 
раі, еаііепцие асІогіЬиз, иіі 1о§іІішіз зиссеззогіЬиз, 
йеоссираге поп ѵиіі, сііаіиг і§іІиг рег ргаезеп- 
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Асіит іп сазіго СЬеІгаепзі Гегіа яиагіа іп 
сгазііпо Гезіі Ѵізііаііопіз Веаіае Магіае Ѵігфіз, 
аппо Оотіпі шіііезішо зехсепіезігао ѵі^езіто 
дпапо. 

Ех рагіе 8егпу оЫаІа йопаііопіз ѵШае 

Зіггугого. 

А(і айесіаііопет гаіпізіегіаііз ге§пі депегаііз 
ргоѵі<Зі Сіпѵіесіко Кикіа, потіпе депегозі 2асЬа- 
гіаеЗегиу, регзопаіііег еі оШсіозе Гасіат, іпзсгір- 

Ііопет (іопаііопіз іпГгазсгірІат, ех асііз Іеггезіп- 
Ьиз Нго<ИепзіЬиз аиіЬепІісе етапаіат, оГйсшт 
ргаезепз сарііапеаіе сазігепзе Сііеішепзе зазсеріі 
еі асііз зиіз іпзсгіЬеге .іиззіі іп еиш, яиі зеяиііиг, 
кпогет. Асіа зипі Ьаес іп Нгосііо іп розіііопе 
асіогиш Іеггезігіит Нгосііепзіит ^исіісіаііиіп Гегіа 
Чиіпіа розі Гезіит Сопѵегзіопіз' запсіі Раиіі аро- 
зіоіі ргохіша*), аппо Ботіпі шіііезішо зѳхсепіе- 
?ішо. Ех соріа. Сотрагепсіо регзопаіііег согат 
Іисіісіо розіііопіз асіогиш еі асііз еізсіега Іеггезігі- 

Ьоз Нго(і1еп5ІЬиз депегозі Доаппез Зтѵіесіску сіе 
8*іесіса, ѵепаіог Іеггае СЬеІтепзіз, еі 2орЬіа сіе 
Копагу, Шіа оііт ^епегозі Іоаппіз Зіиреску сіе 

*) 26 января. 

іет сііаііопет, пііііі ірзі а^позсепіет, асі ѵісіеп- 

<іит еі аисііепсіит ірзига асі сіѳоссираііопет Ьо- 
погит ргаэГаІогига асіі^і; сііаііопѳ, Іахага ѵі- 

діпіі гаШіит тагсагит роіопісаііиш іп зо сопіі- 
пепіе, сіе • ргжтіззіз Іаііоге, Гегіа яиіпіа розіГезІа 
зоіеппіа РазсЬда, ргохіте ргаеіогііа, іи Ьопіз ѵіі- 
Іае Зіггуготс сипацие сііаіі, іЬіііѳга зііа, Іетрѳ- 

зііѵе розиіі еі сіе розіііопе ірзіиз Гаіпіііаэ сигіаіі 
іЬісіет регзопаіііег ргаеѵепіае, сіе іигіз Гогша 
поіійсаѵіі. Эе яио ісіѳт тіпізіегіаііз Ьапс зиага 
геіаііопет гаапіГезІага асі асіа ргаезепііа Гѳсіі. 
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Копагу, С0П50Г8 ірзіиз, софдез Іе^іііші, ірзе яиісіет 
ѵепаіог Іеггае СЬеІтепзіз рег зе, ргаепошіпаіа 
ѵего 2орЬіа сіе Копагу, сопзогз ірзіиз, сиш рѳгзо- 

паіі аззізіепііа еі ргаезепІапео сопзепзи е.іизііещ 
шагііі зиі ас депегозогиш №со1аі Ьазсг №е!есіепзку 
еі АІЬегІі Мігеску сіе Міегсгѳ, асі Іаіиз зиига рег- 

зопаіііѳг зіаиііиш еі асі іпГгазсгірІа ошпіа ѳісіет 
2орЫае 8\ѵіесіска сопзепзига зиит Ьепеѵоіе еі 
ІіЬеге ргаеЬепІіит, запі тепІіЬиз рагііѳг еі сог- 
рогіЬиз ехізіепіез, гесесіепсіо еііага а Іеггіз, раіа- 
ІіпаІіЬиз, Того, іиге еі .іигізсіісІіопіЬиз зиіз яиіЬиз- 

ѵіз ргоргііз еі согарѳІепІіЬиз, Ьиіс ѵѳго ргаезепіі 
Іеггезігі ІігосІІепзі .іигізсіісііопі, яио асі асіит еі еГ- 

Гесіига іиГгазсгірЮгит отпіиш аіііиѳі, зе сиш Ьо¬ 
піз зиіз ошпіЬиз еі зиссеззогіЬиз зиіз Юіаіііег іп- 
согрогашіо еі зиЬ)ісіепс1о, гааіига сіѳІіЬегаІіопѳ 
іпіга зе розІЬаЬіІа заІиЬгЦие атісогит зиогиш 
Ггеіі сопзіііо, зропіе, ІіЬеге риЬНсес^ие гѳсо^иоѵе- 
гипі еі яиіііЬеІ Шогит зио рго іпіѳгѳззе гесо°;- 
поѵіі, яиіа ірзі, ргаепотіпаіиз ѵісіеіісѳі .Іоаппез 
Зѵіесіску, ѵепаіог Іеггае СЬеІтепзіз, Іапяиат 
Ьопогиш іаГгазсгірЮгит Ііаѳгез, Ьопа зиа Ьаѳгѳ- 
сіііагіа, ѵісіеіісѳі, Іоіаз еі іпіе^газ ѵіііаз Зіггуйотѵ 
ѳЫІзІппѳ сит ргаесіііз, тоЬіІіа еі іттоЬШа, іп 
раіаііпаіи Веігепзі ѳі сіізігісіи ргаезепіі Нгойіопзі 
]асепІіа еі сопзізіепііа, сига огапі еогипіѳт Ьопо¬ 

гиш іиге, сіогаіпіо еі ргоргіеіаіе Іііиіояиѳ Ьаѳгѳ- 



сПІагіо, пес поп еі сиш іигіЪиз раігопаіиз ессіо- 

зіагига гііиз дгаесі, іп еізсіѳт Ъопіз ёхізіопііит, 
отпіЬи5*іиѳ еогип(1еш Ьопогшп аіііпепіііз, рѳгіі- 

пепІЙз, Гипсііз, сагаріз, зуіѵіз; даііз, ^петогіЪиз, 
іпйадіпіЪиз, гиЪеІіз, ргаііз, зіадпіз, різсіпіз, Йиѵіо- 
гит сІесигзіЪиз, тоіепсііпіз, ІасиЬиз, гіѵіз, Гоззіо- 
піЪиз, разспіз, іпсізіопіЬиз, адгіз зетіпаііз еі поп 
зетіпаііз, зиІхІШз, сшеІЬопіЪиз, Ьогіиіапіз, агіій- 

сіЪиз, іпяиіііпіз, ІаЪегпіз, Іеіопеіз аддегаІіЪиз зеи 
ропІаІіЪиз, зиЬсІіІогит ІаЪогіЪиз, сепзіЬиз, йаііопі- 

Ъиз, гесИіІіЬиз Ьопогитяие еогипйет ошпіЬиз 
иШіІаііЬиз, сошшойіз, ргоѵепІіЬиз еі ешоіитепііз 
ппіѵегзіз, пипс еі ех апІЦио тойо чиоІіЪеІ рго- 
ѵепіепІіЬиз, На Іаіѳ, Іопдѳ еі сігситГегепІіаІіІег, 
ргоиі еогипйет Ьопогиш Ьаогесіііаіез зе іп зиіз 
теііз еі ІітіІіЪиз ехіепсіипі ѳі ргоиі сайет зоіиз 
Іепиіі, ІіаЪиіІ еі роззійеЪаі, піЫІ чиісчиат .іигіз, 
сіотіпіі еі ргоргіеіаііз іііиі^иѳ Ъасгойііагіі ас 
диогигаѵіз сепзиит, Ггисіиит іЪійет рго зе еі 
зиіз зиссеззогіЬиз гезегѵапйо зеи ехсіріепйо, На ѵі- 

(іеіісеі, иі депегаіііаз зресіаіііаіі еі зресіаіііаз 
депегаіііаіі іп пиііо йегодеі, зей чиой зресіа1і1а8 

оЪтіІІегѳ ѵійегеіиг, ісі Іоіит іп зе депегаіііаз 
сопііпѳаі еі ЬаЬеаІ рго ехргеззіз. Ргаепошіпаіа 
ѵего 2орЫа сіѳ Копагу, сопзогз ірзіиз, сит рогзо- 
паіі пззізіепііа еі ргаезепіапео, иі ргіпіит езі, соп- 
зепзи е,|и5Йет тагііі зиі еі атісогит зпргазсгір- 
Іогит, отпе еі іпіедгит ^з зиит іат геГогта- 

Іогіига, чиат айѵііаіо, зеи аііо чиосилчие потіпѳ 
еі тойо, Іат а ргаѳГаІо тагііо зио, чиат еііат 
а фдоѵів аііо, іп еізсіет Ъопіз ѵіііагит Зіггуготе 
еі Гзіппе ^иасип^ие ех саиза зіЬі зегѵіепз, ліЫІ 
ііісіет чиісчиат іигіз еі сіотіпіі зіЬі еі розіегіз 
зиіз іп еізсіет Ъопіз гезегѵапйо зеи ехсіріепйо, 

депегозо Еисае Зегпу сіе Зиіег5С20\ѵ е,]и$чие Іеді- 
Іітіз зиссеззогіЬиз йопо регреіио сі іггѳѵосаЪіІіз 
тегаеяие, ригае еі зресіаііз сіопаііопіз йейегипі, 

йопаѵегипі еі гезідпаѵегипі регреіие ргаезепіі- 
Ъиздие сіапі, йопапі. гезідпапі еі іпзсгіЬипІ іет- 
рогіЬиз регреіиіз. Еі іат ехпипс ргаспотіпаіі 
гесодпозсепіѳз ргаеііісіо Ьисаѳ Зегпу йейегипі ѳі 
<іапІ іп ргаеГаІа отпіа еі зіпдиіа Ъопа ііопаіа, 
тоЫІіа еі іттоЬіІіа еогип^ис ипіѵегзаз иіііііа- 

Іѳз геаіот іпіготіззіопет еі асіиаіет расійсапцие 
роззеззіопет рег тіпізіегіаіет депегаііт гедпі еі 
поЬіІѳз, іихіа іигіз Гогтат іат зіЪі а іисіісіо ргае- 

зепіі асі ісі аййііоз, чиапйо ѵоІиегН, ассеріагиіоз, 
^иат пиііо тосіо йепедаге, іто іп Іоіо асітіііеге 

ІепеЬипІиг рог ірзит Ьисат Зегпу еі е]из зиссез- 

зогез Ъопа ргаепотіппіа отпіа еі зіпдиіа, ігпто- 

Ъіііа еі тоЪіІіа, ѵіііагит 5ігяу2о«’ еі ІІзіпае сащ 
опіпі еогишіет іиге, сіотіпіо еі ргоргіеіаіе іііоіо- 
Яиѳ Ьаегесіііагіо ас сЬт отпіЪиз еогит аиіпепіій 
еі регііпепіііз соЬаегепІіЪиз, айіасепІіЪиз, ргаейіі?, 

сигііз, Гипйіз, сатріз зуіѵіз, дауз, петогіЬиз, іп- 
(ІадіпіЬиз, гиЬеІіз, ргаііз, зіадпіз, різсіпіз, Йиѵіогшп 
йесигзіЪиз, шоіепсііпіз, ІасиЪпз, гіѵіз, ГоззіопіЬиз, 
разсиіз, іпсізіопіЬиз, адгіз зетіпаііз еі поп зеті¬ 

паііз, зііЪйіііз, сшеІЬопіЪиз, Ьогіиіапіз, агіібсіЪиз, 

іп^иіІІпіз, ІаЬегпіз, Іеіопеіз аддогаІіЬиз зеи рота. 
ІіЬиз, зиЪіІіІогит ІаЪогіЬиз, сепзіЬиз, йиІіопіЬм, 

гесІсііііЬиз Ьопогитчие еогипйет иШіІаііЬиз, опь 
піЬиз соттоіііз, ргоѵепІіЬиз еі етоіитепііз ипі- 

ѵегзіз, пипс еі ех апі^ио тосіо ^ио1іЬе^ ргоѵепіеп- 
ІіЬиз, На іаіе, іопдо еі сігситГегепІіаІіІег, ргоиі 
еогипйет Ьопогит Ъаегейііаіез зе іп зиіз теііз еі 
ІітіІіЪиз ехіепсіипі еі ргоиі еайет ргаесіісіі гесо- 

дпозсепіез зоіі Іепиегипі, ЬаЬиегипІ еі роззісІеЬапІ, 
піЬіІ чиісяиат іигіз, сіотіпіі еі ргоргіеіаііз Іііиіі- 
Чие Ъаегейііагіі іЬісІет рго ргаеіаііз гесодпозсеп* 

ІіЬиз еі еогит розіегіз гезегѵашіо зеи ехсіріспііо, 
зесі На, иі дѳпегаіііаз зресіаіііаіі оі зресіаіііаз 
депегаіііаіі іп пиііо сіегодеі. зесі чиой зресіаіііаз 
оЬгаіІІеге ѵЫегеіиг, ісі Іоіит депегаіііаз іп зе 
сопііпеаі еі ЬаЬеаІ, рго ехргеззіз Іепотіа, ЬаЬетІа, 
иІіГгиеіиіа еі роззіеіепсіа, сіапсіа, сіопапсіа, ѵстіеп- 
с1«і, соттиіатіа еі іп зиоз зиогитчис зиссеззогит 
Ьеперіасііоз изиз сопѵегіепсіа ІепірогіЬиз регре¬ 

іиіз. ЕІ сІеЬепІ ас ІепеЬипІиг ргасзепІіЫн^ие зз 
сіе Ъопіз зиіз отпіЬиз тоЬіІіЬиз еі ітшоЬШЬиз 
зиттізчиѳ ресипіагііз, иЬИіЬеІ ЬаЬіІІз еі ЬаЬеа- 
еГіз, іпзсгіЬипІ еі оЫідапі атЬо іі зоіісіит, еі 
ЯиіІіЪеі іііогит рго .іиге еі іпіегеззе зио, сишіеш 
депегозит Ьисат Зегпу е^и$^ие р >з1егоз іп рг&е- 

Гаііз отпіЬиз сіопаііз еі гезідпаііз Ъопіз еі оссазіопе 
еогишіет аЬ отпіЬиз іигіЬиз еі іпзсгірІіопіЬиз 
ргіогіЬиз еі розІегіогіЬиз регреіиіз еі гееіпрііош* 

Ьиз зеи Іетрогапеіз гѳГопгаІіопіЬиз сіоіиш еі ііо* 

іаііііогит, гезідпаіогііз, сіопаіогііз, сотгаиіійгііз, 
ѵопсіііогііз, оЫідаІогііз, гоЬогаІогііз ГасіЦ еі Ь* 
сіепсііз еі аіііз чиіЬизѵіз ѵіпсиііз, опегіЬиз еі сов- 

ІгасІіЬиз, пес поп аЬ отпіЬиз сіІаІіопіЬиз, 1исгі-; 

еі регіисгіз ^игіз^ие ргосеззіЬиз, іп ^иосип^ас 
рипсіи еі дгасіи ^игіз іІеропсІепІіЬиз, еі аЬ отпі 
ітрсііііопе іигісііса оіппіит еі зіпдиіагит регзо- 

пагит зіаіиз еі зехиз сопсііііопіздие ас ргаеепіі- 
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пепііаѳ сиуивсипяио схізіѳпііиш, ,]из оі іпіегоззо 
ііічиой п>1 Ьопа зиргазсгіріа зои аііяиат согиш 
рагіега зо чиасипяио ех саиза Ьегсйііаііз ргаеівп- 
(івпііпт, пес поп оі а уиго ргоріпяиііаііз зошрсг 
етЬічие іп ошпіЬиз гедпі зисіісііз оЮШсііз, пиііа 
ргаезсгірііопо аиі Іетрогіз йіиіигпііаів іп ргае- 

ШІ35І5 оЬзІапІіЬиз, іиогі, еѵіпсего, еІіЬегаге, расій 
саге, іпіегсеііеге еізегарег іпйоіппет оіііііиззис- 

сшгез іпйетпез геййеге, Ьопаяио рганГаІа зет- 
рег піипсіа еі ІіЬега Гасего ііа, иі еийет ргиейіс- 
105 І-исаз Зегпу еі зиі зиссеззогоз іп Юіо ЧиіеІо 
еі 5Іпе чиоѵіз ітрейішепіо ІетрогіЬиз регреіиіз 
Іепеаі еі роззійеаі. і^^ио зиЬ ііатпіз ІсггезІгіЬи$, 
атріісі ѵегЬо, аЬзчие согрогаіі уигатеиіо е)іш)ио 
Івсае Зегпу еі еуиз зисссззогиш Іахатііз, рег 
ргаеГаІоз ѵего сопуидез гссодпозсепіез оі тсетіі- 
Ьеі Шогит еі еогит зиссеззогоз сази сопігпѵеп- 

Ііопіз ргаешіззогиш іггетіззіЬіІИег зиссшпЬепйо оі 
(гиздгейіешіо. Гго чиіЬиз чиійеіп (Іаптіз іегге- 

зІгіЬиз, циасипяио ех сайга зиссишЬепйіз, яиоііез 
5е ргаепошіпаіі сопуидез гесодпозсопісз, ѵе! аііог 
еогош аиі еогит зиссеззогез аіі уийігіііт зеи оШ- 
сіиш Іат іеггезіго, чишп сазігепзе Ыгойіепзе зеи 
СЬеішелзе, яиіЬиз зе іат схпипс сит Ьопіз зиіз 
ошпіЬиз еІзиссеззогіЬиз зиіз, а ргоргіо Того еі уи- 

гаіісііопе сотреіепіі гесейопйо, зиЬіісіипІ еі іп- 
мгрогапі, сііаге регтізегіш, ехіипс іи ргіто іаи- 

1“аш регетріогіо сііаііопіз сиуизІіЬеІ Іегтіпо уигі 
І«геге еі зіпе яиіЬизѵіз ехсорііопіЬиз еі сопігагііз 
гезропйеге ІепеЬипІиг.еипйет ргітит еі аііоз отпез 
мшрег рогетріогіоз іегтіпоз пиіііз уигіз гетѳйііз еі 
ЬепеВсііз ппііаяие го схяиізііа еі ехсодііаіа, йііаііо- 
йіЬиз ѵегае оі зітріісіз іпйгтііаііз, асГюпо ргота- 

^°гі' 3(1 типітепіа аиі ай цшеіаііопот зіѵе аііа 
расщепе, гх саиза ііе у'иге еі ех сопзиеіийіпе сіагі 
'IайтіИі зоііііз гаоІіоиіЬиз, арреІІаІіопіЬиз еагит- 

№ рег ргоіезіаііопез еі асісііаііопез ргозеяииііо- 
иЬаз поп йійегепйо, зоіиііопетяне йатпогшп еі 
‘“«гірііопіз ргаезепііз ас отпіит іп еа сопіепіа- 

Гот с°пйіііопшп заІізГасІіопет, еѵазіопопі уигійісіз 

еі іигаЮгііз ргаезсгірІіопіЬиз, іпівггедпо, сопѵеп- 
ІютЬиз гедпі депегаІіЬиз еі рагІісиІагіЬиз, віаіи- 

Ііз еі сопзіііиііопіЬиз гедпі Іаийаііз еі Іаийапйіз, 
роопіз уийісіаІіЬиз, Іііегіз гедаІіЬиз, ІедаііЬиз іт- 
рейітспііз, йоГесІІЬиз Іат іпзсгірііопіз, яиат сііа- 

иопит ас пиііа аііа ге схяиізііа еі соіоге ехсо- 
еКаю еѵайзпйо еі зиЬісгГидіепйо, піЬіІяие зіЬі еі 
саизас зиао іпзиЬзійішп соиіга іпзсгірііопега ргае- 
асліет еі ргаеГаіит Ьисат Зегпу еуизяио зиссез¬ 
зогез аззитепйо, іоііез, яиоііез сііапіиг зитие 
зиссеззогез сіІаЬипІиг, пиііа ргаезсгірііопе еі 
іешрогіз (Ііиіитііасе іп ргастіззіз оЬзіапііЬиз, зиЬ 
зиаѳ еі зиогит зиссеззогига Юііиз саизае атіззіо- 
пе, зирег Чиос1 тетогіаіе уийісіо ргаезепіі еп 
зоіиіпт. Еі Іііс іісіет регзопаіііег сотрагепіез 
еопегозі Нісоіаш еі Аіехапсіег Зѵіесіску, Ггаігез 
дсггаапі, Оііі ргаепошіпаіі дспегозі йоапшз Зи’іе- 
сіску, ѵепайгіз Іеггае СЬеІтепзіз, ех депегоза оііт 
Аппа Кігйекнѵпа ргіоге сопзогіе ірзіиз ргосгеаіі, ап- 

поз аеіаііз регГесІае ЬаЬепІез, Зчпі тепіе еі согрогв 
ехізіепіез, а іѳгга еі йізсігісіи асіигізсіісііопе Чиа- 

ѵіз сотреіепіі гесеііетіо, ргаезепіі ѵего^игізсііе^іопі 
Іеггезігі зе сит Ьопіз зиіз іпсогрогапйо, риЫісе еі 
ПЬеге гесодпоѵегипі еі яиЙіЬеІ ІНогит ех іпіе- 
геззе зио гесодпоѵіі, яиіа Йе уиге геГогтаІогіо еі 
аііо яиоѵіз рег ргаеп .гаіпаіит раігет ірзогит 
ргаейісіаѳ оііт депегозае Аппае Кіегйеіоѵѵпа, таі- 

гі ірзогит гесодпозсепііиш, асііз яиіЬизсипяиѳ 
іпвсгіріо еі зирег Ьопа Зіггуготе еі Езіппе айргае- 

зепз рег еипсіет раігет еогит ргаейісіо депе- 

гозо Іисае Зегпу уиге йопаііопіз регреіиае гезідпа- 
Іо, зезе ехіетіешіо, яио а(1 Ьопа ргаѳГаІа йопа- 
Ін сопзепііипі еі сейипі гепипІіапЦиѳ регреіие, 
пиііит уиз еі іпіегеззе а<1 Ьопа ргаейісіа Зіггу- 

іо\ѵ еі Низіппе зе ІіаЬеге ргаеіепйепіез, іто зііеп- 
Ііит регроіиит зіЬі еі зиіз розіегіз рго ргаетіз- 
зіз ітропешіо, асіи еі поіа зиае гесодпіііопіз рег- 
зопаіііег ай ргаегаізза тейіапІіЬиз. Соггехіі біз- 
зо\ѵзку 2Ьо2пу 2иІіпзку N. Т. В. 

Тоже, л. 203—205. 



- 46 - 

№ 56—1624 г. 4 Іюля. , 

Заявленіе вовнаго о врученіи Ивану Свѣнцицкому иоэва по дѣлу о нѳзаконвоп 

владѣніи имѣніями Стрижовъ и Усннне. 

Асіиш іп сазіго СЬѳІтѳпзі Гѳгіа яиіпіа розі 
Гезіига Ѵізііаііопіз Веаіае Магіае Ѵігдіпіз ргохі- 
гаа, аппо Юотіш таіііезіто зехсепіезігао ѵідезіто 
Яиагіо. 

8ирег ѵепаіоге СЫтепві ех рагіе 8егпу ро- 

зііа сііаііо. 

А(1 оГйсіого еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 

гепзіа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз пГтізІегіа- 

Ііз гедпі депегаііз ргоѵісіиз СЬ\ѵіесіко Кикіа сіо 
Зѵіегзсгоѵ, оШсіо ргаѳзепіі поіиз, іи ѵіт йііеііз 
зиае геіаііопіз риЫісе гесодпоѵіі, яиіа ірзе сііа- 
Иопега зѳи сопсііаііопет Іііегаіѳш аиіЬепІісага, 

рго іѳгтіпіз яиегеіагит сазІгепзіЬиз СЬеІгаепзіЬиз 
зресіапіет, асі заІізГасіепіІит рго сопсіѳтпаііз іп 
Іисго ехігасіііат ех рагіе еі іпзіаиііа депѳгозі 
2асЬагіаѳ Зегпу, оііт депѳгозі Ьисае Зегпу, зіегііі- 
Іег беГипсІі, Ггаігіз еі зиссеззогіз, Іедіііті аеіогіз, 
іп ѳізирег депегозит Іоаппет 3\ѵіесіску, ѵепа 
Іогѳт Іеггае СЬеІтепзіз, (іе регзопа Ышізяие ір- 
аіиз отпіЬиз тоЬіІіЬиз еі іттоЬіІіЬиз сііаіит а(і 
іпзсгірііопеш Іеггезігет ПгосИопзет, яиа ргаеГаЮ 
оііт депегозо Ьисаѳ Зегпу еіизяие зиссеззогіЬиз 
Ъопа ѵШагит Зіггуіо\ѵ еі ІІзіппе, іп раіаііпаіи 
Веігепзі еі (іізігісіи НгосИспзі ]асепІіа, зиго рег- 

реіио еі Іііиіо Ьаегедііагіо геяідпаѵіі еипііеіі^ио 

депегозит Ьисат Зегпу ас ірзіаз розіегоз аЬ 
отпі ігпреііііопе .)игі<ііса отпіит рѳгзопагищ іа 
ргаоГаІа Ьопа гезідпаіа еі оссазіопе еогшккщ 
іиегі еі, пиііо іеггезігі ргаезсгірііопе оЬзІаоіе, 

сѵіпсеге ее іпзсгірвіі, яиа яиісіет іпзсгірііопепоп 
аііепіа, ргаеГаІит асіогет, Шнртт зиссеззогет 
оііт депѳгозі Ьисае Зегпу Іедііітит, аЬ ітрѳііЦо- 
пѳ .Іигііііса, рег геѵсгепсіит (іотіппт АіНапазіащ 
Ракозіа, ерізсорит гііиз дгаесі еі е.)из ѵепѳгаЫІв 
сарііиіит еі асііопе асі а)и<1ісішп Іеггезіге 6га- 
Ъоѵесепзе рег ірзпт ргаепотіпаіо асіогі іпзіііоіа, 

гаііопе яиазі оссираііопіз Ьопогит ѵіііае 8(пр 
2о\ѵ, асі ессіезіаіп гііиз дгаесі Іііиіі Веаіае Магіае 
Ѵігдіпіз Каііѵііаііз апіщиііиз регііпеиііит, іпіег- 
сесіеге еі сѵіпсеге иои ѵиіі, рег яиосі іпзсгірйопі 
зиае сопігаѵепіі сіатпаяие ктгезігіа, рег асіогет 
яиіпяиадіпіа тііііа тагсагит ресипіаѳ Іахаіа,ас¬ 

іогі асі зоіѵепсіит зиссиЬиіІ, рго яиіЬиз зпрег 
ірзо Ьопізчио е.)и5 отпіЬиз сіесегпетіит, ас Ш 
піЬіІотіпиз еипсіет асіогет іп іегтіпо ітреіі- 
тепіі сѵіпсиі, сііаіиг сііаііопе сіе ргаетіззіз Іа- 

Ііоге. сііе Ьезіегпа, асіиіп ргаезепіет ргаесесіепів, 
іп Ьопіз ѵіііае З^ѵіесіса сигіаяиѳ сііаіі Ьаегесіі* 

Іагіа, іЬісІет зііа, розиіі еі сіе розіііопѳ ірзіиз ір* 
зітеі сііаіо, сіогаі зиае регзопаіііег ргаеѵепіо, іе 
Іигіз Гогта иоіійсаѵіі. 

Тоже, л. 206. 

№ 57 —1624 г. 9 Іюля. 

Заявленіе еврея Ицка Мойжешовича о нанесеніи ому побоевъ и похищеніи денегъ 

слугой Холмскаго епископа Аѳанасія Пакосты Сикорскимъ. 

Асіиш іп сазіго СЬеітепзі Гегіа Іегііа апіе 
Гезіиш запсіао АІагдагеіЬае Ѵігдіпіз ргохіта, аи- 

по Оотіпі тіііезіто зехсепіезішо яиагіо. 

Іско Іиіаеиз ргоіезіаіиг. 

Асі оГйсіит еіасіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 

гепвіа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз регйсіиз 

Іско Моігезго^ѵіс, рсіаеиз еі сіѵіз СЬеІтепзіз, ^ 
Іеппііег оі оБсіозе іп еі сопіга геѵегепсііззітвш 
іп СЬгізІо раігет ас сіотіпит АіЬапазіиш Р^05’ 
Іа, ерізсорит СЬеІгаѳпзет еі Веігепзет гі№ 
дгаесі, ргоіезіаіиз еі яиезіиз езі іп ео, яша ір 
іиззи еі тапсіаіо зио сііе Ьезіегпа, асіиш ргаеФ* 
Іеш ргаесейепіе, іттізіі Гатиіига зиит поЬііеК 
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йкогеку іп ботшп гс8І(іопІіао зиае, іп сіѵііаіѳ 
СЬеІтепві охізіепіот, яиі ѳх зирегйезііпаііопо йо- 

шіпі 5иі ргаеГаіі ітгаіззиз, зе ргоіезіапіет, сіоті 
«пае іп Гогпісѳ тигаіа расійсо гезійепіѳт еі пі 
Ы1 айѵогзі а циоріат тѳіиеиіѳт, ргішит ѵегЬіз 
іаЬопезІіз, Іига еі . ѵѳгЬегіЬаз аЙГесІІ. Іи сиіиз 
ргоіеѳіаііопіз зиав ѵегійсаііопет озіепйіі оГйсіо 
ргаезепіі іп согрогв зиа ѵиіпога (Іио, іп ііЫа 
юапиз йехігае, поп ргосиі а сагро йізіапіет, опит 
ИѵШит, аііисі гиЬісип(Іит еа^ио ѵиіпега рѳг 
ргаеГаІит Зікогзку, іиззи еі тапйаЮ йотіпі зиі, 
ргоиі іііеіп Зікогзку аззегеЬаІ, Ггашеа іііаіа зіЬі 
е$е; Іига еі сігса еашіеш ѵіо1епІіат,зіЬі Шаіаш, 

(іат Мет ргоіезіапз ай сазігит СЬеІтвпзе йе- 
шшсі&пйае віизйеіп ѵіоівпііае дгаііа аЬіѵіззеІ еі 
ешкіет Зікогзку зоіиттеі іп Гогпісе зиа геІЦиіз 
5еі? ресииіаѳ рагаіав еі агдепіі, Гогіпаіі аіі ѵаіо- 
геттіііѳяиіпбепіогатйогепоги'п роіопісаііипі, ге- 
еерівт зіЬі еззе аззѳгиіі еі ргоіезіаіиз езі. Еі іп 
сопііпепіі зіаіиіі ійет ргоіезіапз согат овісіо 

ргаезепіі сарііапеаіі савігѳпзі СЬеІтепві тіпізіегіа- 
Іет гс&пі рвпегаіет ргоѵійит Іоаппет Ваѵсго*- 
зку йе СЬеІт, ппа сит поЬіІіЬпз Ѵаіепііпо Во- 

гоѵзку еі Реіго ЗІопіетѵзку, еійет тіпІ5Іегіа1і 
еѵіііепііогіз Іезіітопіі дгаііа асііипсііз, Ьіс ійет 
регзопаіііег зІапііЬиз, циі іп ѵіт Бііоііззиае геіаііо- 
піз риЫісе гесодпоѵіі, 9иіа ірзе сит йісііз поЬі- 
ІіЬиз сііе Ьойіегпа, іп асіи сопіепіа, ех оГйсіоза 
гечиізіііопе ргаеГаіі ргоіезіапііз ай топазіегіига 
СЬеІтепзе гііиз дгаесі, гезійепііат ай ргаезепз 
ргаейісіі геѵегепйіззіті Ерізсорі СЬеІтепзіз гііиз 
дгаесі рѳгзопаіііег еі оГйсіозѳ сопйезсепйѳЬаІ іЬі- 
йегачио ргаеГаіига Зікогзку регзопаіііег регѵеп- 
Іит агсзіаѵіі, Ьос ійдие агезіит ірзітеі йогаіпо 
еіиз поіійсаѵіі йе ^игіз Гогта. Бе чио ійет ті- 
пізіегіаііз Ьапс зиат геіаііопет тапіГезіат ай 
асіа ргаезепііа Гесіі, поЬіІіЪиз йісііз еат іп (оіо аі- 
ІезІапііЬиз. 

Тоже, л. 211. 

«№ 58.-1024 г. 9 Іюля. 

Жалоба еврея Ицка Мойжешовича отъ имени Холмскаго кагала о нападеніи Си- 

к орскаго на еврейскіе дома и нанесеніи побоевъ ночному сторожу жиду Михелю 

Акушовнчу. 

Ііет ргоіезіаіиг. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа 
сазігепзіа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз регййиз 
кко Моііезгоѵіс. .іийаеиз оі сіѵіз СЬеІтепзіз, 
^отіпе соттипііаііз іийаісае, сіѵііаіет СЬеІгаеп- 

іпсоіѳпііз, зоіеппііег еі оГйсіозѳ іп еі сопіга 
поЬіІеш Зікогзку еі аііоз Гагаиіоз геѵегепйіззіті іп 
Скгізіо раігіз ас йотіпі АіЬапазіі Ракозіа, еріз- 

(0Рі СЬеІтепзіз еі Веігепзіз гііиз вгаесІі ргоіе- 
^Іиз еі циезіиз езі іп ео, чиіа ірзі іѳтроге, поп 
іи ргісіет ргаеіегііо,. ѵійеіісеі Гегіаз<^ипйа апіе 

запсіогит Ѵііі еі Мойезіі тагіугит рго- 
хіша ♦), 8иЬ іетроге іпсигвіопіз ЗсуіЬісаѳ, цио 
^шроге зигпта рах еі ^гап^иіIIі^аз зегѵагі йе- 

*) Ю іюня. 

Ьиіі, Іетроге посіигпо еЬгіі рог ріаіеаз сіѵііаііз 
СЬеІтепзіз йізспггепіез іпсоіаз еіизйега сіѵііаііз, 
ргоіипс іп тахіто тѳіи еі регісиіо сопзіііиіоз, 
ІигЬаѣапІ ѳі оЪѵіит чиепцие іпГезІаЬапІ. іапйѳт 
іп йотоз іийаеогит, іп ѵаііо, аііаз 2Ѵ<* рагкапіе, 
ехізіѳпіез, іггпепйо, Гепезігаз іп Ігейесет йотіЬоз 
ехсиззегипі, пес Ьіз сопіепіі, розігійіѳ еіизйет 
йіеі ііійеіп Іетроге посіигпо регййига МісЬаІ йа- 
кизгошс, іийаеит СЬеІтепзега, ѵі($і1есі посіигпит, 
ехсиЬіаз регадепіега, іп Того сіѵііаііз айогзі, Гга- 

гаеіз еѵадіпаііз еипйега ітреііѵегипі еі, пізі іап- 
сеа, іп тапіЬиз ЬаЬіІа, зезѳ йеГѳпйіззѳІ, ѳппйет 
ѵиІпегіЬиз тиіііз айѳсіззепі, ѵегЬіз еит ІаІіЬиз 
сотреііепйо: піесігіоісйг яІесМ, у дга ргвсрайіа, 
Іп сиіиз ргоіезіаііопіз зиае ѵегійсаііопет сот- 

топзігаѵіі ргаеГаІиз МісЬаІ йаки$го\ѵіс, іийаеиз, 
Іапссат, іп яиа оШсіит ргаезепз іпсізіопѳт 
ппат, Ггатеа рсг огаоГаіпт Зікогзку, иі ійет іи. 



- 48 - 

йаеиз агзѳгеЬаІ, Гасіага, ѵі(Ш. Зіаіиіі чиоде і(1еш 
ргоіезіапз согат оШсіо ргаѳзепіі шіпізіегіаіет 
ге^пі цепегаіеш ргоѵИит Іоаппет Ва'ѵшпѵзку (1ѳ 
СЬеІт ипа сит поЬШЬиз Ѵаіепвпо Ьогоѵѵзку еі 
Реіго 81опіе\ѵ$ку, еМет тіпізіегіаіі еѵісіопііогіз 
Іезйтопіі дгаііа асііипсііз, Ьіс ісіет регзопаіііег 
зІапІіЬиз, яиі іпѵіт йсіеііз зиаѳ гѳіаііопіз риЫісо 
гесогпоѵіі, яиіа ірзе сит (Іісііз поЬШЬиз сх оМ- 
сіоза сотгаопзігаііопе ргоіезіаиііз (Не Ію (Не та, іп 

* Л/Ѵ • гѵЛ 

асіи сопіопіа, асі сіоіпоз ^сіасогит , пцтсго ігв- 

йвсіт, іп ѵаііо, аііаз N<1 рагкипіех сопзівіепія, 
регзопаіііег еі оГОсіозе сопсІеясепсІеЬіІ іЬ‘кіет<ріе 
Гепезігаз сопсиззаз ѵісііі еі іІоЬіЬе сопзрехіі. о* 

цио ісіет тіпізіегіаііз Ьапс зиат геіаііопега пи- 
піГезІага аіі асіа ргаезепііа Гесіі, поЫІіЬиз сіісіц 
еаш іп Іоіо аІІезІапІіЬиз. 

Тоже, л. 212. ....... И 

№ 59.—1624 г. 5 Августа. 

Заявленіе вознаго о недопущеніи ввести Серного во владѣніе Свѣнцидѳю. 

Асіит іп савіго СЬеІшепзі Гегіа зесипсіа розі 
Гезіит запсіі Реігі іп ѵіпсиііз ргохігаа, аппо Бо- 

шіпі тШезіто зехсепіезіто ѵі^езіто доагіо. 

Зегпети іпіготізвіо йепедаіа. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа сазі- 
геизіа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз шіпізіегіаііз 
гедпі депегаііз ргоѵісіиз Магііпиз 2а1езку (1е 
СЬеІш, оГвсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, ипа сит по- 
ЬіІіЬиз Ьаигепііо Кгереску еі Ѵаіепііпо Вггезго^- 
зку, Ыс ісіет зесит регзопаіііег ЗІапІіЬиз еі іпГга- 

зсгіріа отпіа иііго аІІезІапІіЬиз, іп ѵіт Меііз 
зиае геіаііопіз риЫісѳ гесогпоѵіі, диіа ірзе сит 
сіісііз поЬШЬиз сііе Ьосііегпа, іп асіи сопіепіа, асі 
ѣопа ѵіііае 8'ѵіесіса сигіатдиѳ іЬісіет зііат &епе- 
гозі Іоаппіз 8\ѵіесіскі, ѵепаіогіз Іеггае СЬеІшепзіз 
ЬаегесШагіат, регзопаіііег еі оШсіозе сопсіезсеп- 

сіеЬаІ, ѵоіепз еі іпіепсіепз іп Ьопа еасіѳт, ргосеззи 
саизаѳ іпГгазсгірІае опёгаіа, ^епегозит ЯасЬагіат 
Бету, оііт ^епегозі Ьисаѳ 8егпу, зіегііііег сІѳГипсіі, 
ігаігеш еі зиссеззогет Іедііітига, асіогет .іигѳѵіп- 
сепіет ѵі^оге сіесгѳіі оШсіі ргаезепііз аяііііопіз 
Іегтіпі сопсііаіогіі, кЦие іп Іисгіз, регіисгіз, ірзі 
асіогі зирег еосіет ѵепаіогѳ СЬеІтѳпзі сііаіо, ,)и- 
геѵісіо іп сааза ірзіиз асі шзсгірііопѳт Іѳггезігега 
НгосНепзет, диа ргаеГаіо оііт §епегозо Ьисае 
8егпу ѳуиздие.зиссеззогіЬиз Ьопа ѵіііае 8іггу2о\ѵ 
еі Іізіппе, іп раіаііпаіи Веігепзі еісіізігісіи Нгосі- 
Іепзі ^асеп^іа, .іигѳ рѳгреіио еі Іііаіо сіопаіогіо 

ге$і§паѵіІ еипсіеіпдие депегозит Ьисат Бету еі 
ірзіиз розіотз аЬ огапі ііпреііііопе ^игісИса ошпііш 
еі зіпдиіагит регзопагиш, зіаіиз, зехиз еі ргае- 
егаіпепііае сщизѵіз ехізіепііит, іп ргаеГаІа Ьом 
гезідпаіа еі оссазіопе еогипііет Іиегі, еѵіпсеп 
еь іпіегсесіеге, пиііа ргаезсгірііопе оЬзІапІе, зпЬ 
сіатпіз ІеггезІгіЬиз зітріісі ѵегЬо, аЬздие согрогаіі 
Іигатепіо, Іахапсііз, іпзсгірзіі зѳ еі оЫі^аѵіІ, диі 
диісіет іпзсгірііопе поп аііепіа, ргаеГаІига асіогет, 

Іапдиат зиссеззогет оііт депегозі Ьисае Зегпу 
ІебіГітига, аЪ ітрсііііопе зигісііса рег гсѵегепскш 
сіотіпит АіЬапазіит Ракозіа, ерізсориш гіів 
дгаесі СЬеІтепзет, еі еіиз ѵепегаЬіІе сарііиішп, 

еі асііопе асі уисіісшт Іеггсзіге СгаЬоѵісепзе, рег 
ірзоз ргаепотіпаіо асіогі іпзіііиіа, гаііопе чипа 
оссираііопіз Ьопогит ѵіііае 8іггу2о\ѵ, асі ессіезіат 
гііиз дгаесі Іііиіі ^Ііѵііаііз Веаіае Магіае Ѵіг* 

§іпі$ апіідиііиз регііпепііит, іпіегсесіеге еі еѵіп* 
сеге поп ѵиіі, рег диосі іпзсгірііопі зиае сопіга- 
ѵеиіі сіатпадие Іеггезігіа, рег асіогет асі диііц№* 

^іпіа тііііа тагсагит ресипіае іахаіа, еісіет ас¬ 
іогі асі воіѵепсіит зиссиЬиіІ, асі оШсіит ргаезепз 
іпіопіаіа, Іедііітѳ еі іигісіісѳ оЬіепііз еі ргоііисій, 
іпіготіііегѳ, ѵѳгига еага іпіготіззіопет поЬіШ 
СЬгізІорЬегиз Ваззо\?іпзку -потіпе сііаіі у'игеѵісі 
поп аётізіі, іто іѳтеге сіепе^аѵіі. дио Ив® 
шіпізіегіаііз Ьапс зиат гэіаііопет тапіГезІаш 8^ 

асіа ргаезепііа Гесіі, поЬШЬиз сіісііз еат іп ИЮ 
аІІезІапІіЬиз. 

Тоже, л. 235—6. 
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№ 60.—1024 г. 23 Декабря. 

Яововъ Мартину Лясковско-у и Владиславу Остророгу для разбора дѣла о незаконно.* 

завладѣніи яки имѣніе.* Вутинъ. принадлежавшимъ Холмокой епископін 

Асіиш іи сазіго СЬеІгаепзі Гѳгіа зесипба розі 
Гевіит запсіі ТЬотаѳ Арозіоіі ргохіта, аппо Ло- 
тіпі тіііезіто зохсепіезіто ѵі^езіто ^иа^^о. 

8ирег О&Ьгогод ровііит шапАаіит. 

Асі оГйсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеяііа СЬеІтепзіа регзоиаіііег ѵепіепз шіпізіегіа- 

Ііз вдпі §епега1із ргоѵійиз Кісоіаиз Згиргопік (Іо 
Віеіороіѳ, оГбсіо ргаезепіі поіиз, іп ѵіт (Ыеііз зиае 
геіаііошз риЫісе гссодпоѵіі, 9иіа ірзе сііаііопет 
Шегаіет аиіііепіісат, рго сотііііз ге§пі "епегаіі- 
Ьп$, Vагзаѵіае, аиі иЬіѵіз аІіЬі ргохіше сеІеЬгатІіз, 
зресіапіеш, Іегпііпит сотрагепсіі зехіа сііе аЬ іп- 
сЬоаііопе сопѵепіиига, ргігаа Іит ехсіиза ѵеі диапіа 
ех ге^езіго риЫісо саиза іпГгазсгірІа Іпхіа огсіі- 
паііоиет іе§із раЫісае іпсніегіі, іп зе сопііпеп- 
іет, ех рагіе еі іпзіапііа геѵегешіі АіЬапазіі Ра- 

коііа, ѵіаііісае зеи ерізсорі СЬеітепзіз гііиз дгаесі 
іоііівдпе сарііиіі еі сопѵепіиз топазіегіі СЬеІ- 

шепзіз Іііиіі Каііѵііаііз Веаііззітао Магіае Ѵіг^і- 
асіогиш, іп еі сопіга депегозоз Магііпиш 

Ьазкопзку, іпзіі^аіогеш засгае ге&іае та.ісзіаііз 
ас гсіриЫісае, еі \Ѵ1ас1і$1аит сотііет аЬ ОзЬгогод, 
Ьопогиш 81и1по Іепиіагіит, пес поп ѵіііае Г.иіуп 
ш ііізігісіи Сііеішепзі оссираіогеіп ас пиііо іиге 
ро$$е$$огега, сіе Ьопіз ірзіиз отпіЬиз, іпЬасгепсІо 
сопзГитіопіЬиз гедпі риЫісіз, гаііоое Ьопогиш 

пиііо іиго гесеріогига запсіііз, Іиш еі (Іесгеіо }\і- 
(Іісіі засгае ге^іае шаіезіаііз аззеззогіаііз, рго раПѳ 
ипіиз ех сііаііз Іаіо, Іаш сопіипсііга, ^иаш яиіНЬеІ 
Шогит зеогзі, зіѵе роііиз, ^иет ех ірзіз саиза 
ргаезепз аГйсоге сіѳ .іиге ѵИеЬіІиг, сііаіоз рго ѳо, 
Чиіа ірзі Ьопа ѵіііае ІіиЬуп, ргаесіісіі ерізсорі еі 
сарііиіі зеи сопѵепіиз оіизііет топазіегіі СЬеІ- 

шепзіз Ьаогесіііагіа, пиііо іиге гесерегипі еасіет- 
Ф10 оссираѵегипі, Ггисіи.^ие еі етоіитепіа ех 
іізііеш ішІеЫіе регсіріипі, еа^ие Ьопа Виіуп асіо- 

гіЬиз, иіі Іе^ііішіз ЬаегесііЬиз, (Іеоссираге еі іп 
роззеззіопет Ігабеге поіипі, іп сіатпит асіогит 
(іітіпиііопепциѳ Ьопогиш ессіезіае ргаеГаІаѳ 2^а- 
Ііѵііаііз Шогіозае \іг§тіз Магіае і<1 Гасіепбо, 
сііаііопет, Іахат ѵідіпіі тіПіит тагсатт роіопі- 
саііит, ѵеі ргоиі .риНсіит сотіііаіе сіесегпеі, іп 
зе сопііпепіет, «1е ргаетіззіз Іаііогет, Гегіа іѳгііа 
розі Іезіипі. запсіі Nісоіаі Ропіійсіз ргохіше ргае- 
Іегііа*), іп ѵіііа Виііп ариіі ІаЬогіозиш Бапііо, 
аёѵосаіит ѵіііае еіизгіет, розиіі еі Гатіііае еіиз- 

ііет асіѵосаіі, регзопаіііег іЬЫет ргаеѵепіае, сіе 
Іигіз Гогта поіійсаѵіі еі риЫісаѵіІ. Бе ^ио Шет 
шіпізіегіаііз Ьапс зиаш гаапіГезіат геіаііопет а(1 
асіа ргаезепііа Гесіі. 

Тоже, л. 360. 

%) 10 декабря. 

Я 61.—1025 г. 11 Сентября. 

Заявленіе митрополита уніатскаго Іосифа Вѳлямина Рутскаго о незаконности за¬ 

ключенныхъ настоятелемъ Жидичинскаго монастыря Никодимомъ Шибиискимъ кон¬ 

трактовъ по монастырскимъ имѣніямъ. 

. Дсіат іп сазіго Сііеішепзі Гегіа яиіпіа розі 
Іе?іпт Хаііѵііаііз Веаіао Магіш Ѵіг^іпіз ргохігна, 
а5По Оошіпі шіііѳзіто зехсопісзішо ѵідезіто 
Чпіпіо. 

Ех рагіе тсігороіііае ргоіезіаііо. 
Г- ’ Ех соріа. 
Зіапотезху ос7.е\ѵізсіѳ лѵіеІеЪпу осіес МеЛо^іиз 

Тегіескі, гакоппік гс^иіу з\ѵі§Іедо ВпгіІе§0;\ѴіѳІ- 
7 



кіе^о, ой ѵузосе \ѵіс1сЬпѳео ѵ Войне іо§огаозсі 
хі^йга ІогерЬа \Ѵіо1агаіпа Киізкіеео, г Іазкі Во- 

2ѳу агсіііерізсора гаеігороіііа Юіо\г$ківео, Наііс- 
кіе§о у тезгузікіеу Визі, зѵіайсгуі зі§ у ргліезіо- 

тѵаі $і§ па оуса Мікойѳта Мокозіеіа ВгуЬіѳпзкіе- 

60, агсЬітапйпІа Йуйусгупзкіедо, о Іо, узг рггеггѳ- 
схопу осіес ЭДкойут БгуЬіпзкі, Ь§й%с рготоѵгоѵапу 
ой ів^огаозсі хі^йна тѳігороШу па агсЬігаап- 
(ігусілѵо Йуйісгупзкіе, кіогу рггу роз\ѵі§сопіи 
8?гут па Іѳ агсЬутапйгусі\ѵо исгупіі згІиЬ у 
рггузі§§§ рггѳй \ѵіе1еЬпут га^отозсЦ оусет Іеге- 
тіазгет Росгароѵзкіга, врізсорѳш Еискіга у Оз- 

Ігозкіт, риЫісв ѵ сегктеі каіейгаіпеу І,искіеу, 
кіог^ Іе рггузіфде у па різшів росі ріесхвсЦ у з 
ройрізет йаі о Іо, у2. гуЦс па Іут агсЫшап- 
Йгусіѵіе, пів тіа* сіоЬгаті Іе§о тапазіуга ^усіу- 
сгупзкіедо тіто \ѵіа(1огаозс зІагзгусЬ з\ѵоісЬ 
8\ѵо\ѵо1піѳ згаГо\ѵас, опусЬ 2азІа\ѵіас, агетіотѵас, 
галѵойгіе у гайпеу котрозіііеу, апі и^ойу, піе 
Іііко, кіога Ьу тіаіа Ьус ки згкойгіе Іе^о тапазіу¬ 
га, аіе скос Ьу у ки лѵіазпети рогуІколѵі тапа- 

зіугзкіети, Ьег \ѵіайотозсі у роглѵоіепіа зіагзгусѣ 
зѵѵоіск сгупіс. А ізг осіес ЗгуЬіпзкі пазЦрпѵзгу 
па Іе агсЬугаапйгусито, рггерогапіалѵзгу рг2узі$§і 
злуеу, кіога исгупіі зіагзгут з\ѵоіт у Іексе зоЬіе 
ѵаЦс рга>?о розроіііе, кіоге Іе§о Ьгопі, роС2$1 

зѵотсоіпіѳ у піерггузіоупіе ки згкойгіе \ѵіе1кіеу 
сегкѵуі Вогеу, скѵаіу Йе^о Злѵі^іеу, у гакоппіколѵ 
опуті (іоЬгаті, іако зѵгуті лѵіазпуті йузропотсас 
у згаГотеас, кіоге гогпуга озоЬот у гойпіті рга- 
ѵѵу роагешкпѵаі, рогазІа\ѵіа! у гогтаііут зрозо- 

Ъѳт рога\ѵойгі! у гозргозгуі, а йги§іѳ таі§Іпозсі 
кгеѵпут у ро\ѵіппут зтеоіт ройаѵѵа\ѵ$гу, зитту па 
піск, кіогуск пі§йу піе лѵагііі, іакоЬу лѵ гоггапо- 
гепіи ІусЬ гааі^іпозсі, \ѵ гауто\?апіи з(:а\ѵо\ѵ \ѵа- 

іус тіеіі, па иггдйгіс рггугпаі у зиЬогйіпоѵа*. 
згу зоЬіе тіазіо каруіиіі зѵѵіозгсгсппікоѵ 8іг^ 

скуск, а (ІгидісЬ гакоппіко\ѵ, кіоггу роіаістпіе г 
тапазіугоѵ роисіокаіі, у Іак сіо Іакуск гтубгіо- 

пуск агепіі, зит, іако у (іо ѵзгеіакуск іпвгусЬ 
гогтаііуск копігакіоѵѵ агепсіоѵпуск у газіаѵпуск 
(іо ройрізи опуск у рггугпапіа зіалѵіі; а о іозге 
(іоЬга у згкойу, ргаѵѵот рггегузкапо ой гезгіедо 
агсііутапйгуіу Йуйісгупзкіеео оуса Исйіопа Вак* 

Ъапа у йо озіаШіедо рипкіи рггуѵѵіейгіопе, вгко- 

йГпѵе котрозіііо у идойу (тіапо\ѵісіе о Вигсшіос 
у рггузіоіек Йо піедо рггупаІеЦсу) г озѵіесопея 
хі^сіст іе^отозсЦ Кагоіет Когескіт, казгіе 
Іапет \Ѵо1іпзкіт, сгупіс сксе. Рггесіѵко Му 
Іакотеуга \ѵзгу$1кіт агѳпйот, газіангот, іаѵпув 
у гтузгіопѵт, йогосгпут у йо2у>ѵоІпіга когароп- 

ііоіп у п^ойот, па кіоге Ьу коілѵіек г пуск піе 
рокагаі сопзепзо у рог^ѵоіепіа \ѵузосе м*іе1еЬпео 

Войге іедотозсі оуса теігороіііу Кііоѵзкіега, 

іако у рггесі\ѵко Іугп котрозісіога у и^ойога, йо 
рипкіоѵ озіаіпіск, ой гезгіедо агскітапйгуіу Не 
йуопа ВаІаЬапа рггуѵгіейгіопусЬ, кіоге Ьу &к 
коЬѵіек рггег оуса ЗгуЬіпзкіе^о г іакакоіѵгіек 
озоЬ^ га\ѵіегапе Ьііі, о піеѵагпозс іе^о «гЯ- 
зікіе^о, іак агепй. газіа^, іако і ѵзгеіакіск кос- 
розіііеу ііегит аЦие ііегит ргоіезіоѵаі зіе, го- 

зЬа\ѵі\ѵз2у о іо ѵзгузіко ш)іпѳ сгупіепіе ргатгеа, 

Іак г рг2ѳггес20пут агскутапйгуі^ іако у з іешу 
\ѵзгузІкіеті, кіоггу ой піе^о гогпуш з|Ю5оЬса 
таі^іпозсі сегкіетѵпусЬ паЬу\7аІі у па Іеп № 
Й2іег2^сеті з^, Іеіпп, коти Іо Ь§йгіе паіегаіо. 

I ргозіі, аЬу Іо оро\ѵіайапіе у ргоіезіаііа йо Щ 
пазгусЬ ^гойгкісЬ СЬеІтзкусЬ рггуі^іа у 2аріда 
Ьуіа, кіога іезі рггуі^іа у гарізапа. 

Тоже, л. 702—5. 

№ 62.—1625 г. 13 Сентября. 

Довѣренность митрополита Іосифа Рутскаго Меѳодію Тѳрлѳцкому на вѳдѳніѳ всѣхъ 

его дѣлъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі заЬЬаІЬо ргійіѳ 
Гезіі Ехаііаііопіз запсіае Сгисіз, аппо Ботіпі тіі- 

Іѳвіто зехсепіѳзіто ѵі^евігао яиіпіо. 

Меігороіііа ріеротіепіет шізіііиіі. 
Согага оГйсіо ѳі асііз ргавзепІіЬиз СЬѳЬпѳ^' 

Ьиз рѳгзопаіііег сотрагѳпз іііизігіззігаиз еі геѵвг**' 



(ІІ53ІШПЗ іп СЬгізіо раіег дотіпиз ІозорЬиз \Ѵіе- 

Іяшіп Киізкі, Поі еі арозіоіісао зв(1із дгаііа аг- 

сЬіерізсориз гііиз дгаесі Кііоѵіао, Ііаіісіао оі ю- 

«из Киззіае, шопіе еі согроге запиз охізіепз, Гого 
сотреіепіі ошіззо о^игізсіісііопѳ ргоргіа розІІіаЬііа, 
ргаезепіі ѵего іп зо, розіогоз ас Ьопа зиа отпіа| 

8(1 асіпт Кипе, Ьспеѵоіо аззитріа, раіага, Н- 

Ьеге ас рег ехргеззит гесодпоѵіі, ^иіа іряѳ ипа 
сит ѵепогаЬіІі сарііиіо СЬсІтопзі сопіипсііт еі 
Міѵізіш ад отпоз депегаіііег саизаз зипз еі ас- 

Ііопез іигідісаз, Іат рог зе госо^позсѳпіет ^иіЬиз 
сп®1пѳ регзопіз гаііопе ^^а^итсига^ие гегит, іп- 
іигіагиш ргаѳЮпзіоаишѵе. іат ад іпзегірііопез, 
аіі чподѵіз ]идісіит еі оШсіит ге§пі іпзіііиіаз еі 
ішіііпепдаз, Чиат ѵісеѵегза 3іЬі гесо§позсепІІ а 
ЧмР'ага регзопагит, гаііопе ргаетіззогит отпіит, 
чі чиодѵіз зітііііег іпдісіига еі оГйсіит ге§пі іп- 
іепіліаз еі іпіепіапдаз, іп ^иосип^ие рипсіп еі 
ігади .(игіз дерепдепіоз, геѵегепдит МеіЬодіит 
Тегіескі. запсіі Вазіііі огдіпіз асіп ргезЬіІегиш, іп 

аииш ѵегпга еі Іекііігаиш ріепіроіепіет сопзіі- 
е%іі ас огдіпаі, дапз еі сопседепз еідет 

ріопіроіопіі зио отпітодат Гасиііаіот еі аЬзоІа- 
іаш роіезіаіет сапзаз еавдет отпез еі віпдиіаз, 
ех асіогаіи зио іпзіііиепдаз, іпзіііиіаз рготоѵѳпді, 
ргосеззиз іидіеіагіоз, Іисга, рѳгіисга ^иаеѵіз оЬіі- 
пепді, еадепциѳ ад деЬіІит йпет еі еЯѳсІпт 
регдисепді, ех геаіи ѵего зио іиепді, деіепдепді, 
десгеіа зизсіріепді, а сопігагііз ргоѵосапді аЦие 
зиттаз ресипіагіаз а зиЬдіІіза^ііе регзопіз ѵагііз 
іат іпзегірііз, 9иат поп іпзегірііз іеѵапді еі регсі- 
ріопді, де регееріізеі Іеѵаііз яиіеіапді еі аііа отпіа 
іпипіа оГйсіі, дикЦпідзІаІиз саизагит ас деЬіІа,)игІ8 

гаііо ехрозіиіаѵегіі, регадепді аЦие іп Іосот 
зиит ипит ѵеі ріигез ріепіроіепіез зиЬзІіІиепді, 
рготіііепз зе ід іоіит, ди^під рег еипдет ріепі- 

роіѳпіет зиит ѵеі зпЬзІіІиІит ірзіиз іп саизіз 
ііздет отпіЬпз асіит ^езіитѵе Гпегіі, рго гаіо 
еі §гаІо зпзсеріигпт. 
Тоже, л. 706. 

№ 08.-1 <^5 г. 24 Сентября. 

Привилегія короля Сигизмунда III Владиславу Остророгу и его женѣ на пожиз¬ 

ненное владѣніе имѣніями Стульно, Осеова-Воля, Вутннъ, Кешинъ, Сѣдлище, Под- 

бѳрестьѳ и 

Асіит іп сазіго СЪеІгпепзі Гегіа ^иаг^а розі 
*!іІат запсіі МаІІЬаеі арозіоіі еі еѵапесіізіае 
ргохіта. апио Вотіпі тіііезіто зехсепіезіто ѵі- 
Е«іто япіпіо. 

ОЫаІа ргіѵііедіі сотіііз аЬ Озігогод. 

Ад розіиіаііопет поЬШз Раиіі бгодиіеку, оГ- 

Й08е Гас1ат. ргіѵііевіит засгае гедіае піаіевіп- 
13 '“^газсгіріит, зідіііо та.)огІ8 саасоііагіаѳ оЬзі - 

Йа1шп е1 еіиздѳт засгае гѳ^іае тф.^ЕаІіз тапи 
І^ргіа зиЪзсгірІига, еіадасіа ргаезепііа сазігѳп- 
мрііапеаііа СЬеІтѳпзіа рог оЫаіа рогге сіит^ 

пешт ргаезѳпз сазігепзѳ сарііапсаіе СЬеІшепзе 
асІіз зиіз іпзегоге іиззіі іп опт, ^ш 

^пііпг, іѳпогет. 

%ізтппііиБ III, Иеі дгаііа гех Роіопіае, 
^п°8 <іих ЬіЧЬѵапіаѳ, Киззіае, Ргиззіае, Маго- 

Мацошннъ. 

ѵіао, 8ато"іІіао Ілѵопп*^пе, пес поп Вѵесогит 
ОоПогит Ѵапсіаіогип^ие ЬаегесПигіиз гех. Зі&пі- 
йсатив ргаезепІіЬиз іііегіз позігіз, ^погит іпіег- 
езі ипіѵсгзіз еі зіпдиііз, ео поз зѳтрег апіта 
Гиіззе, иі еогит, яиэз \е1 паіаііит зріешіог, ѵеі 
та.іогит тегііл, ѵеі ргоргіаѳ ѵігіиііз (Іесиз соштеп- 
(Іапі, Ьепі§пат гаііопет ІіаЬепйат ^шПсагетпз; сит 
ѵего ^епегозиз ѴЫізІаиз, сотез аЬ Озігогод, ѵеіиз- 
Ііззіта арргітецио сеІѳЪгі Гатіііа огіиз, раігеяпе 
та^піз іп поз еі гетриЫісат іпегіііз сіаго паіиз, 
зиа япояие ргаѳеіага іпйоіѳ ргаесіііиз, піЬіІ чиіс- 
Яиат а раіегпае ѵігіиііз ѵезіідііз гесеззіззеі аі- 

дие чиапіит Гогіипа еі ѵаіеіибіпіз ірзіиз сопёіііо 
ГегеЬаІ, циоіі а(1 аззечиѳпйит ѵегае ѵігіиііз сіѳ- 
сиз еі депегозі ряігіаечие атапііз ѵігі Іаийет 
регііпеге ѵ'кіегѳіиг, піЬіІ а ргіта іпйе асіоіезсеп- 

Ііа зиа іпіегтізіззеі, ііі^пит запѳ ехізіітаѵітиз, 
чпет ^гаііа аЦио Ьепейсепііа позіга ге^іа ргозе- 
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диегешиг. іб ідііиг, сиш ѵіііаз Зіиіпо, Овзомга 
\Ѵо1а, Виіуп, Козгуп, Зіебіізгсгѳ, РобЬегезсе, 

Масгозкуп, іп раіаііпаіи Киззіаѳ еі Іѳгга СЬѳІтопзі 
сопзізіепіез, іпсегіа рееипіао зитша асі гаііопот 
диіпдопіогит шШіит оЫідаІаз, асі ехігѳта ѵііаѳ 
зиае Іешрога а поЬіз баіаз еі сопсезяаз ЬаЬегсІ, 
зиррІісаззеІдиѳпоЬіз, иі зіЬі іиз абѵііаііііит зесиш 
ипа депегозае Аппае сіе РобЬогсе, соіуиді зиае 
Іедііітае, сопГеггетиз ас иігитдие еогиш іп роз- 
зеззіопѳ еі изи бісіагигп ѵіііагиш асі ехігѳша ѵі¬ 

іаѳ Шогшп Іешрога іп воіібиш сопзсгѵагетиз, 

іасііѳш Ьпіс зпрріісаііопі сопзепзит ргаеЬеисІо 
агЪіІгаіі зитиз. фиаге тешогаіаш депегозага 
Аппат сіе РобЬогсе, ипа сит еосіеш депегозо 
Ѵіабізіао, сотііе аЪ Озігогод, тагііо гірзіиз, іп 
расійса роззеззіопе еі изиГгисІи зирга гесепзііа- 
гит ѵіііагиш ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз асі иііі- 

тига издие иігіиздие еогига ѵііае Іегтіпит іп 
зоіібит сопзегѵагаиз, ііа, иі еіизбет ргіѵііедіі 
позІгі; ѵідогѳ, зиргабісіі сощидез еазбет ѵіііаз 
сит отпіЬиз ргаебііз, зсиііеіііз, зі диае Шаз соп- 
сегпипі, адгіз, ргаііз, сатріз, соіопіз еогигадие 
сепзіѣиз еі ІаЬогіЬиз, Ьогіпіапіз, ІаЬегпіз, тоіеп- 
біпів, зіадпіз, різсіпіз, Йиѵііз, ІасиЬиз, Ьоггіз, зіі- 

ѵіз еагигадие отпіЬиз ГгисІіЬиз еі етоіигаепііз, 

диоѵіз то(іо пипсираііз ѵеі пипсираш!із,пи11із ре- 
пііиз ехсерііз, пес рго поЬіз ѵеі диоріага аііо ге- 
зегѵаііз, депегаіііегдиѳ аПіпѳпіііз еі регііпепіііз 
ипіѵегзіз. асі Ьопа сіісіагит ѵіііагиш апіідиііиз 
зресІапІіЬиз, ІепеЬипІ, ЬаЪеЬипІ еі роззібеЬипІ, 
Издие иіепіиг, Ггиѳпіиг іп зоіісіит а<і ехігета 
иігіиздие еогит ѵіігв Іешрога. Ех Ьіз Іатеп Ьо- 

піз, диатбіи ресипііз гѳіриЫісае, іп зигата рго- 
рогііопаіі асі еа зегѵіѳпІіЬиз, гебетріа поп Гиегіпі, 

іібет сощидез бітібіит диагіаз гебііиит рагііз 
Бесипбит сопзіііиііопет, Ѵагзаѵіае Іаибаіат, ргж- 
зсгіріо зіаіиіо Іетроге диоіаппіз Каѵат іпГегепІ; 
рготіііітиз аиіет рго поЬіз еі зегепіззітіз зиссез- 

БогіЬиз позігіз поп еззе поз ас зегепіззігаоз зис- 

ссззогѳз позігоз ргазпипсираіаз ѵіііаз а лотіоаШ 
сопіидіЬив, диоаб ѵіхогіпі, ѵеі аііег еогига вирег 
ѵіхегіі, гебетріигоз аііѳпаіигозѵо, педие сиіріад 
гебітопбі аиі аііепапбі Гаспііаіет баіигоз, ;игі. 
Ьиз позігіз гедаІіЬиз, геіриЫісю еіессіечіж саіЬоІі- 

сав заіѵіз. Іп сп}т геі йбет ргаезепіез, шала 
позіга зиЬзсгірІаз, зідШо гедпі согатипігі^и5зітиг. 

Оаіига Ѵагзаѵіае сііе XIII тепзіз Аидизи алоо 
Ботіпі МВСХХІѴ, гедпогит позігогига Роіопіае 
XXXVII,Зиесіае ѵего XXXI аппо. ЗідізтипбизКеі. 
Апсігеаз ЯаЬобіпзку т. р. Еі іп сопііпепіі согат 
еобет оЯісіо регзопаіііег зіапз шіпізіегіаііз гедщ 
дѳпегаііз ргоѵібиз ЭДсоІаиз Заѵиіа ипа сига поЫІіЬщ 
ргаоГаІіз Раиіо Огобгіску еі ГеІісіапоРіазгкоѵіку, 
зесит сотрагепІіЬиз еі іпГгазсгірІа отпіа (аііез- 

іапІіЬиз), ІіЬѳге риЫіседие гесодпоѵіі, диіа ірзесшп 
іізбѳт поЬіІіЬиз Гегіа зехіа, ргохіше ргаоіегііа*) 
регзопаіііег еі оГйсіозе іп Ьопіз ѵіііае Зіоіло 
сигіадие іЬібега зііа ІиіІэ іЬібетдие іп еа 
бет Ьопа еі аііа отпіа, ео регііпецііа, іп зарга 
зсгіріо ргіѵііедіо зресібсаіа, ѵідоге ргаеіпзегіі 
ргіѵііедіі, а засга гедіа таіезіаіѳ Ьепідпе шобо 
ргаетіззо соііаіі, зиргазсгіріат тадпійсат Аплаш 
бе РобЬогсе, ргаеГаІі тадпійсі Ѵіабізіаі сошій 
аЬ Озігогод сопзогіѳга іедііітат, іпіготізіі еі іі 
роззеззіопега іпбпхіі. (іиага іпіготіззіопет ѵідо¬ 

ге ргаеГаІі ргіѵііедіі депсгозиз Зіапізіаиз (Ш 
зку, Ьопогпт еогипбет Гасіог, ІіЪеге абтізіі еі, 

сопѵосаііз зиЬбіІіз Ьопогит еогипбет бе тйШ 
зиргазсгірііз отпіЬиз, оЬесііепІіат, іихіа ргаей* 

Іі ргіѵііедіі сопііпепііат, рег еозбет зиЫШо: 
ргаезіапбат бешапбаѵіі, диага ргаезіііегппі. Р* 

дио бісіиз тіпізіѳгіаііз Ьапс зиага гѳіаііопеш ш»- 
піГезІат аб асіа ргаезепііа Гесіі, поЬіІіЬиБ біс& 
еат іп Іоіо аІІезІапІіЬиз. 

Тоже, л. 718. 'в 

•) 19 сентября. 

№ 64.-1625 г. 12 Ноября. 

Королевскій листъ объ утвержденіи Владимірскаго архидіакона Ѳеодора Мелѳшкв 
Холмскимъ епископомъ по смерти епископа Аѳанасія Пакосты. 

Асіиш іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа диагіа іп гіз, аапо Ботіпі тіііезіто зехсепіезігао 
сгазііпо Гезіі запсіі Магііпі ропіійсіз еі сопГеззо- зігао диіпіо. 
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ОЫаіа ргіѵііеріі гоШісас СЫтепзіз. 

Аб айесіаііопеш гѳѵегоибі раігіз МеіЬобіі Тог- 
Іескі, асіи ргозЪіІзгі геііріозі огсііпіз запсіі Ва- 

5ІІЙ Мпрпі гііиз ргаесі, а(1 ргаезепз абшіпізігаіо- 

гі$ ігіабісаіиз СЬеІтепзіз еі Воігепзіз, потіпе гѳ- 
ѵегепбіззіті іп Сіігізіо раігіз ботіпі Сітебогіі 
Міеіезгко, І)еі еі арозіоіісао зѳсііз ргаііа агсЬі- 
ііасопі Шобішігіѳпзіз, асі ргаезепз ерізсорі СЬеЬ 
шепзіз ѳі Веігепзіз гііиз ргаесі, регзопаіііѳг еі 
оШсіозо Гасіага, Іііегаз іиГгазсгірІаз ргіѵііеріі 
$асгае геріас тазезіаііз, шапи ргоргіа е^бот 
пщ]езіаІіз зиЬзсгіріаз еі зіріііо шіпогіз сапсеі- 
Іагіае шипііаз, ргаѳГаІо ерізсоро зирег ерізсора- 

Ішп Сііеішепзет ѳі Веігепзот гііиз ргаесі Ьепі- 
$се (іаіаз еі соисеззаз еі аб асіа ргасзепііа саз- 

Ігепзіа сарііапеаііа СЬеІтепзіа рег оЫаІаш рог- 

гесіаз, оГйсіит ргаезеиз сазігепзѳ сарііапеаіе 
СЬеІгаепзе зизсеріі ѳі асііз зиіз іпзсгіЬеге .іиззіі 
іп ешп, диі зе^иі^иг, Іепогеш. 

$іргаипб III, 2 Іазкі Вогеу кгбІРоІзку, лѵіеікіе 
хше Ьііетезкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маао^ѵіескіе, 

Ітибгкіе, ІпЙапІзкіе, а Згіѵебгкі), Ооізкі), \Ѵап- 
(Іаізку бгіебгісипу кгоі. • г * 

\Ѵз2ет лѵ оЬес у кагбети г озоЬпа, коти 
Іо тсіебгіес паіегу, а тіапотсісіе лѵоуіот, згоііу- 

5от, ктіесіога, оргобпікот у іпзгуга роббапуга 
'ѵзгузікіет тіазіесгек у ѵзі, бо ѵіабусіѵа 
СЬеІгазкіеро паіей^суга, огпаутиіету Іуга Іізіѳт 
пазгут, ізг баіізту ѵеІеЬпети оуси Еебогояі 
Ме1езгко\ѵі, агсЬібіакопо\ѵі ѴѴІобгітіегзкіети, 

рггеггесгопе ѵіабусітѵо СЬеІтзкіѳ ге ѵзіагаі, 
тіазіаті, ргипіаті, Іазаті, зІа\ѵагаі у тѵзгузікіегаі 
іпзгуті рггупаіеіпозсіаті, бо піеро гбаетпа паіеЦсе- 
гаі ро зтіегсі \ѵіѳ1еЬперо оуса АіЬапазеро Ракозіу, 

61а сгѳро розуіату Іага згіаскеіперо у геѵегеи- 
бит раігет МеіЬобіит Тегіеску, котогпіка па- 
згеро, аЬу рггеггесгопети оуси ^Іабусе таі^іпо- 
зсі саіе у гиреіпіѳ оббаі іети, бо Іеро іат \ѵ!а- 

бусІ\ѵа паіей^сѳ; гогкаг^ету Іебу \ѵага, аЬузсіе 
сгупзге, гоЬоІу, розіирі, розіизгепзиѵо у іпзге 
ро\ѵіппозсі з\ѵе ѵзгеіакіе ѵѵебіир ба\ѵперо 2^у- 
сгаіи, іакозсіе ріегѵзгет ѵіабукот оббаѵѵаіі, 
опети Іак2е саіе у гиреіпіе оббаіі у па роіуга 
оббаѵѵаіі, 61а Іазкі пазгеу у з ро\ѵіппозсі з\ѵоіеу. 
Вап \Ѵагз2а\ѵіе бпіа XXVIII тіезі^са \ѵгге- 

зпіа гоки Рапзкіеро МВСХХѴ, рапо\ѵапіа кго- 
1езІ\ѵ пазгусЬ Роізкіеро XXXVIII, а Вгѵѵебгкіеро 
XXXIII гоки. Зірізшипбиз гех. Реіг Тоті- 
БІа\ѵзкЦ. " - 

Тоже, л. 776. 
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Посланіе митрополита Іосифа Веляиина Рутскаго къ управлявшему Холмской 

ѳпископіѳй Меѳодію Тѳрлѳдкому о передачѣ оной новойавначѳнному епископу Ѳео¬ 

дору Мелѳшко. 

ЕіизЛет оЫиіа Шегагит теігороіііае сіатіае 

іпіготгззготз. 

Аб розіиіаііопега геѵегепбі раігіз МеіЬобіі 
Тегіескі, асіи ргезЬіІегі геііріозі огбіпіз запсіі Ва- 
*Ш Марш гііиз ргаесі, аб ргаезепз абюіпізігаіо- 
гІ5 \ѴІабісаІиз СЬеІтепзіз еі Веігѳпзіз, потіпе 
геѵегепбіззіті іп СЬгізІо раігіз ботіпі Сіпѵсбо- 
піМеІезгко, Беі еі арозіоіісае зебіз ргаііа агсЬі- 
«ііасопі ѴѴІобігаігіспзіз, аб ргаезепз ерізсорі СЬеІ- 

Шепзіз еі Веігепзіз гііиз ргаесі, регзопаіііег еі 
^Йсіобе Гасіат, іііегаз іпігазсгіріаз бапбае іпіго- 

тіззіопіз Шизігіззіті еі гѳѵегепбіззіті іп СЬгізІо 
раігіз ботіпі ІозерЬі \Ѵіе1агаіп Киізку, Веі ѳі 
арозіоіісае зебіз ргаііа АгсЬіерізсорі Кіоѵіае еі 
Наіісіае ас Іоііиз Киззіае, тапп ргоргіа ѳ^и5бѳт 
агсЬіерізсорі зиЬзсгіріаз еі зіріііо оЬзірпаІаз, іп 
Ьопа отпіа ѵіііагит аб ѳрізсораіит СЬеІтепзет 
еі Всігепзет гііиз ргаесі зегѵіепіез, ргаеГаЮ ері¬ 
зсоро СЬеІтепзі еі Веігепзі гііиз ргаесі Ьепірпе 
баіаз ѳі сопсеззаз еі ех гиіепісо ібіотаіе іп ро- 
іопісат Пприаш ігапзѵегзаз, аб ас^ие ргаезепііа 
сазігепзіа сарііапеаііа СЬеітепзіа рег оЫаІа рог- 
гесіаз, оГйсіит ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе 
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СЬеІтепзе зизсеріі еі асііз зиіз іпГѳггѳ іиз- 

зіі іп еиш, чиі 5е^иі^и^I Іепогегп. 
ІогірЬ \Ѵіеіатіп Киізку, Войііи тііозііи агсЬіе- 

різсор тіігороііі; Кііотеку, Наііску у \ѵзвіа Низу. 
Сгезпошп тѵо УіѳгегаопазесЬ оіси МерЬосііи Тег- 

Іескопіи, гакопи зіѵѳІоЬо \Ѵазі1іа, теогіиЫеппоти 
иго СЬгізІѳ Ъгаіи: ЫаЬогіаІ у шіг Нозросіа ВоЬа у 
Зраза пазгоЬо Ізиз СЬгізІа сіа Ъисіеі з іѵагаі. 
Огпаушиіеш ѵат, ій ІеЬо кгоіѳ\ѵзкаіа тііозі, Ьи- 

йпсгу пауѵузгзгут ро<іа\ѵсоіи ерізкору лѵзісЬ Іак 
гушзкоЬо, іако у ЬгесгезкоЬо паЬогеп$1\ѵа, ѳріз- 

корііи СЬеІтзкиіи у Веізкиіи іѵеіекпоти оіси 
РЬео<Зого\ѵі Меіезгкош копГего\ѵа1і у (Іо паз аг- 

сЬіерізсора, аЬузшо іеіе ІиЬо Іо заті сгѳгѳг зеке, 
ІиЬо сгегег Іакомоіи озоЬи, коіогауа Ьу осі паз 
па іо гироіпиіи тос гаеіа, г асітіпізігаіу пазгоіе 
опогпп (Іо роззезу робаіі, озоЫпѵуга іізіот зіуоіт 
різаіу гасгуі; ту Іеііу агсЬіѳрізкор г ѵгіасігу пга- 

(іи у гтегсЬпозІі пазгоіе, коіогиіи \ѵ рапзІігасЬ 

ІеЬо когоіеіѵзкоіе тііозіі когопіе Роізкоу у * 

лѵѳіікіш кпіазіѵге Ыіо\ѵзкот па(1 \ѵзігпі срізкорц. 

ті пІікУ Ьгесгезкоіе, Іак ро зтіегіі ерізкоро? 
асііпіпізігаііи зіѵоіи ЪгаІ\ іако Ш у га коп- 

Гегоіѵапіет оі ІеЬо когоіе\ѵ*зкоіе тііозіі пазіирп- 

іисгут робаіѵаі, таіето, Ьи(1исгу осіІеЫут з Цщ. 

Іусіі кгаіоѵѵ у пе тоЬисгу заті ргег зеЬе іоіе 
ерізкоріі ро(іаГ, ргег зез Іізі пазг, г айтіпізігасу 
пазгоіе изіиріѵзгу, ро \ѵаз Іо, сгезпу оісгѳ, гаеіі 
сЬосгет, аЪузІе га рокагапіет зеЬо іізіи пазгоЬо 
Іиіи ерізкорііа СЬеІтзкиіи у Веізкиіи г іпѵѵепіо- 

ѵа\ѵзгу ѵзе, згіо ргу пеу па зез сгаз іезі, игузг ге- 
сгопоти оіси РЬеосіопжі Меіезгкоѵѵі (іо роззезу 
робаіі у \ѵ*ѵогаІі. 2а Іуш ЫаЬозІагѵепіе разіуг- 

зІ>ѵа пазгоЬо песЬау Ьисіеі з іѵагаі. 2 Киіу, ііпіа 
ріаІоЬопасІсаі тізеса ОкІоЪга, гоки Іузесга зезс- 
зоі (ітѵаіісаі ріаіоко. ІозірЬ АгсЬіерізкор. 

Тоже, л. 777. 

№ 66.-1626 

Заявленіе о порубкѣ въ лѣсу 

Асіпт іп сазіго СЬеітепзі Гегіа зехіа розі бо- 
тіпісат (Зиасіга^езітаіет: Іисііса, ргохіта, аппо 
Оотии тіііезіто зехсепіезігао ѵі&езіто зехіо. 

Ех рагіе іѵШісае СШтепзіз ргоіезіаііо сит 

геіаііопе ттЫегіаІіз. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЫІіз 
Апбгеаз Ріоігоіѵісг, Гатиіиз геѵегешНззіті іп 
СЬгізІо раігіз ботіпі ТЬеосіогіі Міеіезгкоіѵісг, Беі 
еі арозіоіісае зебіз §гаІіа гііиз §гаесі ерізсорі 
СЬеІтепзіз еі Веігепзіз, зоіеппііег еі оШсіозе, Іат 
ргаеГаІі йотіпі зиі, яиат еііат ѵепегаЬіІіз ірзіаз 
сарііиіі СЬеІтепзіз потіпікиз, іп еі сопіга §епе- 

гозит ^аппет Віеізкі ргоіезіаіиз еі диезіиз езі 
іп ео, ^иіа ірзе Іетроге, поп ііа ргісіет ргаеіегііо, 
ѵісіеіісеі Гегіа зехіа розі Гезіит Отпіит Запсіогит, 

ргохіте ргаеіегііа *), Іит еі аіііз тиіііз (ііѵегзіз 

г. 3 Апрѣля. 

епископскаго имѣнія Вѣлополѳ. і 

ІетрогіЬиз, ргіѵаіа зиа аиіЬогіІаІе, ітті5зіз (а- 
тиііз еі зиЬ(1іІіз зиіз, ипа сит Гасіоге зио, <іе 
оррі(1о Іепиіае асі ргаезепз ірзіиз, Іетроге резйз 
^газзапііз, асі Ьоггаз еізііѵат, ікі ѵіііат Віеіероіе, 
асі ерізсораіит СЬеІтепзет зресіапіет, сит сиг- 

гіЬиз еі е^иіз| 4Ш, ітіпіззі уиззи еі тапбаіо ір- 

зіиз, тиііаз агЪогез біѵегзі §епегіз іп еасіет Ьогга 
еі зііѵа, ѵібеіісеі гаіпогез циегсіпеаз, рго ахіЬиз 
еі раііз, рго зеріЬиз еі Госо ѵаіепіез, асі циасігіп- 
§епІоз сиггиз сііга ѵеі иііго, Шбет агЪогез ЬеШ- 

ііпеаз, озіепіпу, рго Гаіапдіз аесіійсііз, аііаз па Шу, 
зерітепіо еі Госо ѵаіепіез, асі (іисепіоз сиггиз 
иііга ѵеі сііга ехсібегипі еі ехсізаз іп сіотоз 5еп 
гезісіепііаз, іп оррісіо Тегаіуп ехізіепіез, еѵехегшіі 
еі рго изи еі соттойо Іат зио, циат сіотіпі зш, 
Яио ѵоіиегипі, сопѵегіегипі, рег циат ехсізіопеш 
агЬогит зуіѵаз ргаеГаІаз ргоіезіапііпт сіезоіаѵе- 

гипі еі еозсіет тахітореге сіатпібсаѵегипі. *п 
тазогет ѵегійсаііопет ргоіезіаііопіз зиае і<1ет 
ргоіезіапз зіаіиіі согат оШсіо ргаезепіі тіиіз^ 
гіаіет еепегаіет ге^пі ргоѵібит Лоаппет Ва«* 
сгоіѵзкі (1е СЬеіт ипа сит поЬШ Нѳііа Віаіо^ ’) 7 ноября 1620 г. 
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ъоскі, Л830Г0ШІО весит ЬаЪаімо аііопнп поЬііош 
Ясоіаиш Гоёвогзкі, 8іЬі 8гаІіа оѵібепііогів іезіі- 
шопіі аОМЬІІит, чиі віаіиіиз іа ѵіш ѵогао еі Й- 

івііз геіаііопін гссо8поѵіІ риЫісе, Чиіа ір8е Гегіа 
чиагІа роз С Йотіаісат <іиа<іга8е5Іта1ет: Ьавіагѳ, 
ргохіпш, ох рагів еі оГОсіоза геднігіСіопѳ ргаоГаіі 
твѵегешііззіті орізсорі гііиз 8гаесі СЬеІтепзіз еі 
Веігеазіз еі сарііиіі ірзіиз СЬеІтепзіз, асі Ьоггат 
зеи зуіѵат, асі Ьопа ѵіііао Віѳіероіе зросіапіет 

ипа сит поЬШЬия регзопаіііег сопбезсепсІеЬеІ іЬі- 
аепциѳ "т еабет зііѵа ігипсоз ехсізагига (Ііѵег- 
вагпт ргаеГаІагит агЬогига а<1 зехсепіит ѵібіі еі 
сіеЬііѳ сопзрехіі. Бе дио сіісіиз тілізіегіаііз Ьаас 
геіаііопет аб асіа ргаезепііа Гесіі, поЫІІ <ЦС1о 
еат іп Юіо аііезіапіе. 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго сида 
за 1626—7 г.. Л» 20137, л. 116—17. 

^ 67.—1626 г. 6 Іюня. 

Заявлевіе вознаго о врученіи поава Ивану Годлевскому по обвиненію его въ нано 

сѳнін побоевъ Якову Ясѳнсковгу. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі заЬЪаІо розі Гезіа 
юіеппіа засгае Репіссозіеп ргохішо, аппо Бонит 
тШезішо зехсепіезіто ѵі^езігао зехіо. 

Ех рагіс «7азіпзку розііа. 

Асі оГбсіиш еі асіа ргаезопііа сазігопзіа сарі- 
Іапеаііа І’ЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз тілізіе- 

гіаііз гедпі ^епегаііз ргоѵісіиз Магішиз Яаіезку сіе 
Спеіт, оГйсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, іп ѵіш зиае 
ѵегае еі іИеІіз геіаііопіз риЫісе гесоепоѵіІ, диіа 
>р5е сііаііопет Іііегаіет аиіепіісат сазігепзет 
сарііапеаісга Игоіііепзеш, рго Іегшіпіз іисІісіаІіЬиз 
саріІапеаІіЬиз сазігепзікиз ЫгосІІепзіЬиз зресіапіеш, 
ѳх Раг*<> еі іпзіапііа іп5ІідаІогіз іиііісіі ерзает 
еіивдио (Іеіаіогіз еепегозі ЛасоЬі Лазіепзку, асіогіз. 
п еі зирег поЬіІет Лоаппеш Ооаіе\ѵзку, Гасіогет 
8еа, иі ірзе ѵиіі ЬаЬегі, ѵісесарііапеига ВеЬпепзега, 
Йе регзопа Ьопіздие ірзіиз отпіЬиз, гесебепсіо аЬ 
арреііаііопе зиа. а бесгеЮ .ішіісіі сазігепзіз СЬеІ- 
Шепзіз асі ]ийісіа огбіпагіа депегаііа ТгіЬипаІіз 

ЬиЫіпспзіз іп саиза гесепііз сгігаіпіз іпіег- 
розііаэ еі Леіаііопе рогзізіепбодио іп (іесгеіо іосіі- 

СІ1 оІизЛега сііапсіо рго роопіз Іедит, гаііопѳ іп- 

^авсгіріогпш запсіііз, ех ео рег ірзиш зиссиЬіііз, 
Чоіа ірзе, иіі ргіпсіраііз (сит зиіз сотрІісіЬиз еі 
Ребізедиіз орріЛапеіз БоЬпопзіЬиз, сиш диіЬиз заіѵа 
е1 «ресіаііз асііо гезегѵаіиг) роепаз, іп сопзіііиііо- 
л'Ьпз, Іага апІідиіогіЬиз, диат гесепІіогіЬиз ге^гпі 
хргез5аз, поп гаоіиепбо, питего Іісѳпііозогит 

ргаеіаіогит сотрНсит агтаіогит ааіге Гесегіі.(аа) 
ѵіоіепііат іпГгазсгіріат регетріогіат поп ехтие 
сопдхе&аіогит, ірзіздиѳ согаіІапІіЬиз зіЬі ассо- 
тосіаіо еі а<іаріаІо Іетрогѳ, Гегіа зехіа апіе Гезіит 
запсіі НагіЬоІотаеі арозіоіі, ргохіте ргаеіегііа *) 
ѵіат риЫісат ех топазіегіо Сиіетсісешзі, роззез- 
зюпіз еі ге^ітіпіз геѵегепіііззіті іп СЬгізЮ раігів 
сіотті Ліііапазіі Ракозіае, ерізсорі гііиз ^гаесі 
СЬеІтепзіз еі Веігепзіз, іп дио тобегпиз ёеіаіог 
(іеѵоііопі ѵасаЬаІ, ііеіпсіѳ поп аЬзоІиІа гѳѵегіеге- 
іиг, асі оррЫит Б$Ьпа Іепсіепсіо, оЬзеЛіІ іЬібет- 
дие іп еасіет оЬзеззіопе ѵіае риЫісае, поп ргосо! 
а топазіегіо ргаеГаЮ, сіеіаіогет іп едио еаЛет 
ѵіа сіе еосіет топазіегіо, иі ргаетіззига езі, ай 
рррісіит БдЬпа Іепсіепіега, сіізсесіепіет іпегтет 
зиіз сотрІісіЬиз сіпхіі сіпсіигадиѳ сгисіеіііег еі 
іпзісііозе зесигі, ѵиі^о ЪаИъ, пиііа апіеа Ьозіііііаіе 
сіепипсіаіа, ѵиіпеге сгиепіо зесіо епоггаі посіѵо 
ргоГипсіо ІеіЬаІідие іп ѵегіісеш саріііз аГГесіІ еі 
кос ісіет ѵиіпиз іпіиііі, оз саріііз регзсісііі еі еит 
ѵиіпогаіига рег іпзісііозит еі іпзрегаіит ітрѳіипі 
едио (ІеІигЬаѵіІ, дио ех ітреіи сіеіаіог ЛасоЬиз 
Лазіепзку іп еасіет ѵіа ргоіарзиз ргопиз сесісііі 
тоіидио ресіит оі опіпіит зепзииш ргіѵаіиз езі, 
ргоиі ргоіезіаііо сазігепзіз СЬеІтепзіз іаііог езі, 
дио Гасіо расет еі зесигііаіет риЫісат ѵіоіаѵіі 
роепаздие, еі ехсеззиі сопсіідпаз, зиссиЬиіі еі ііе- 

•) 22 аигуста 1625 г. 
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теши, сііаііопе еайѳт йѳ ргаетізз іэ Іаііого, заЬ- 

ЬаІЬо апіе Гѳзіа воіѳппіа васгаѳ Репіесозіеп ргохігае 
ргаеіегііо*) іп Ьопіз ѵіііае Зіггеісе арий айѵоса- 

•) 30 мая. 

Іит розиіі еі розіііопот еійот айѵосаіо риЫіса- 
ѵіі. Бе яио йісіиз тіпізіегіаііз Ьапс зиаш тапі. 
Гезіат геіаііопет ай асіа ргаезепііа Гѳсіі. 

Тоже, л. 191. 

№ 68.—1620 г. 11 Іюля. 

Швовъ Ѳомѣ Замойскому со стороны Холмскаго уніатского опяскопа Ѳеодора Мо- 

лѳшковича о незаконномъ владѣніи епископскимъ имѣніемъ Жуковъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІгаепзі заЬЬаіЬо апіе 
Гезіит вапсіаѳ МагдагеіЬае ѵігдіпіз ргохіто, аппо 
Ботіпі тіііезіто вехсепіезігао ѵідезіто зехіо. 

Ех рагіе сарііиіі Сііеітепзіз гііиз дгаесі 
розііа. 

А<1 оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 
пеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіегіа- 

Ііз гедпі депегаііз ргоѵійиз Магііпиз 2а1іезгку (1е 
СЬеіт, оШсіо ргаезепіі поіиз, іп ѵіш ѵегае ас й- 
сіеііз заае геіаііопіз раЫісѳ гесодпоѵіі, яша ірзе 
сііаііопеш Ніегаіет аиіЬепІісат, геѵіѵійсаіат, рго 
Зпйісііз огйіпагііз допегаІіЬиз ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЬ- 
ІіпепзіЬиз вресіапіет, Іегтіпит сотрагепйі а ро- 
зіііопе ргаезепііз сііаііопіз іп сІиаЬиз зеріішапіз 
ргохітіз, ѵеі йит еі япапйо саиза ргаезепз ех 
гедезіго риЫісо іпіег саизаз раіаііпаіиз Киззіаѳ 
ас сіізігісіиз СЬеІтепзіз еі Веіяепзіз ай іийісап- 
йит Іедііігае іпсійегіі, іп ве сопііпепіет, ех раг¬ 

іе еі іпзіапііа геѵегепйіззіті сіошіпі ТЬеосіогі 
Міеіезгкаиісг, ерівсорі гііиз дгаесі СЬеІтепзіз еі 
Веігепвіз, еі ѵепегаЬіІіз сарііиіі еіиз гііиз еіиз- 
йет дгаесі, асіогиш, іп еі сопіга шадпійсиш 
ТЬошаш 2атоузку, раіаііпиш Куоѵіепзет, ѵіііае 
Йико^ѵ, апІЦиіІиз асі шопазіегіиш еіизйет гііиз 
дгаесі Іііиіі Каііѵііаііз Веаіае Магіаѳ Ѵігдіпіз 
регііпепііз, пиііо іигѳ роззезвогеш, іто оссираіо- 
гет, йѳ Ьопіз ірзіиз депегаіііег отпіЬиз сііаіиш, 
ай сііаііопеш, геѵіѵійсаіогіе геѵіѵійсапсіо саиваш еі 
асііопет зиаш, пошіпе оііт геѵегепйівзіті йотіпі 
АіЬапавіі Раковіа, ерізсорі гііиз дгаесі СЬеІтеп¬ 
зіз еі Веігепзіз, іпіеггиріат, ай рагаіат еапйет 
саиват еі асііопет еі ай отпев асіиз еі дгайиз 

.Іийісіогит, іп яиіЬиз, тогіе іпіегѵепіепіе ргаейіс- 

Іі оііт АіЬапавіі Раковіа, віеііі саиза іпйесіза, ай 
рагаіит ѵегѣит тоѵепйі ех йесгеіо .)'ийісіі Іеггез- 
ігіз СЬеІтепзіз айтіззат, ай рагаіат ^ио^^е 
сііаііопет зесипйат, сопіга ірзит ехігайііага іп 
Ьаес ѵегЬа: яиі Іо сііаі зесипйо, ргоиі Іе іп іег- 
гаіпо ргііпо іп Іегіпіпіз ІеггезІгіЬиз СЬеІтепзіЬа?, 

ргохіто ргаеіегіііз, іи роепаз сопіитасіао іпйісіаіі- 
Іег сопйетпаѵегипі .іихіа зиат сііаііопет ргішаш, 

Яиа Іе сііаѵегипі рго ео, чиіаіи Ьопа ѵіііае 2а- 
котѵ, ай ессіезіат ргаоГаІі топазіегіі ерівсоратз 
гііиз е.іизйет апіЦшІиз регііпепііа, рег апіесего* 

гез еогипйет асіогит расійсе роззезза, пиііо уаге 
Іодііііпо ай ій ЬаЬіЮ, ѵіоіепіег Іепез еі осспраз 
еайепцие асІогіЬиз, иіі Іедііітіз ЬаегейіЬив, йеос* 
сираге поп ѵіз; сііагіз ідііпг рег ргаезепіет сі¬ 

іаііопет, піЬіІ ІіЬі .іигіз адпоясепйо, ай ѵійепйаш 
еі аийіепйит оі рег зепіепііат ]ис!ісіі Іѳггезігіз 
ай йеоесираііопет Ьопогит ргаеГаІогит айіді, ас, 

пі ЬаЬеапІ асіогез, іп яио Іе сопйетпепі, реп- 
вапі зіЬі сопіга Іо ѵідіпіі тіІНЬиз тагсагиш ро* 

Іопісаііига, ѵеі ргоиі іийісіит йосегпеі, еі яш* 
асііо Шіизяие сопііппаііо тойѳгпоз асіогез, иЙ 
Іедііітоз виссеззогез, сопсегпіі, ійео ірзит аісі- 
Іапі ай иііегіогез дгайиз ]игіз сопіга ірзит рго* 
сейі, уисіісіаіііег ргаетізза аііепіаіигоз, тоііопея 
ргозе^ии^игоз, сііаііопет, оайет ргаетівза іп ^ 
Іаііиз йізропепіет,—Гегіа яиагіи ргохіте ргаеіегіо 
іп Ьопіз ѵіііае 2икоѵг арий айѵосаіит еіизйет 
ѵіііае розиіі еі йе розіііопе еуивйет сііаііооі* 
сопзогіі е.)П5йет айѵосаіі, регзопаіііег ргаеѵспМе. 

йе уигіз Гогта поІіПсаѵіі еі риЫісаѵіІ. І)е яио № 
Іиз тіпізіегіаііз Ьапс зиат геіаііопет тапіГе^и^ 
ай асіа ргаезепііа Гесіі. 

Тоже, л. 237-8. 
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л в»—КМЮ г. 22 Декабря. 

Заявленіе воанаго о задержанія ямъ обѣжавшаго крестьянина изъ имѣнія Холм- 

ской ѳпнокопін Вуоно. 

Асіиш іп сазіго СЬѳІгпепві Гегіа іѳгііа іп сга- 
$ііпо Гезіі запсіі ТІюшаѳ аровіоіі, аппо Оотіпі 
шШезіто зехсепіезіто ѵідезігао зехіо. 

Ех рагіе сарііиіі СШтепзів гііиз дгаесі 
агезіпт зиЬсШопт. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

ипеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіспз тіпізіе- 
гіаУз гедпі депегаііз рготійиз Магііпиз 2аіезкі <1в 
СЬеІт, оГбсіо ргаезвий поіиз. ипа сиш поЫНЬов 
6ге<;огіо 2а\ѵа1зкі еі Аіехатіго СЬаіолѵзкі, зіЬі 
ртііа еѵЫепІіогіз Іезіігаопіі асІЬіЬіІіз, іп ѵіт зиав 
тегаеас Ьсіеііз геіаііопіз, иЬіѵіз Гасіѳпйае, риЫісе 
ІіЬегеяие гесодпоѵіі, диіа ірзе ипа сиш ііісііз по- 
ЬіІіЬиз сііе ііоіпіпісо ргохііпе ргаеіегііо, ех оШсіоза 
^иізіііопе іііизігіззіші еі; геѵегепсііззіші іи СЬгізІо 
рігі5 Йотіпі ЛозерЬі Кисігкі \Ѵіе1агаіп, Беі еі 
арозЮНсае зеЗіз дгаііа гііиз дгаесі агсЬіерізсорі 
еі шеігороіііае Кііоѵіае, Наіісіае ас іоііиз Киз- 
;іае, асі ргаезепз аіітіиізігаюгіз \ѵЫіса*пз СІісЬ 

| шспзіз, рго Іѳшроге ехізіепііз, сІеГесіи зирріепііз, 
еіиздио^ ѵспвгаЬПІз сарііиіі СЬеІгаепзіз, асі Ьопа 
ѵіііао Когшапо\ѵ депѳгозі Зашиеііз Копіесроізкі, 
сазіеііапі СЬеІшепзіз, иіі Ьаегесііз, еі Лоаппіз 
ВаПпіскі, еогипсіет Ьопогигп диоѵіз Лигіз іііиіо 
роззеззогіз, регзопаіііег сотіезсешііі іЬЫегадие 
ІаЬогіозиш Загаиііо Ьасгук сіе ѵіііа Визіеп, ргае- 
іаіі іііизігіззіші еі геѵегешііззіті шеігороіііае еі 
сарііиіі СЬеІшепзіз зиЬсІіІига, Іешроге поп ііа ргі- 
<1от ргпеіегііо сит ихоге, риегіз, ресогіЬиз, ре- 
сиЛіЬиз ас (оіа зиреііесііі; Лотезііса ай Ьопа ѵіі- 

Іаѳ Когтапоіѵ ргоГидит, регзопаіііег ргаеѵепіі еі 
шапи іеіідіі, диет .)ихІа ргаезсгіріига іигіз, арші 
ІаЬогіозиш ЛасЬіт Кіігасгик іп ргаезеиііа сопдге- 

даіогит зиЬіІііогит е^зЛет ѵіііаергаѳѵепіига, оГ- 
йсіозѳ агезіаѵіі. (}ио<1 агезіит ех рагіе ргаеіаіі 
(Іошіпі зиі Иет аЛѵосаІиз ІіЬеге зизсеріі. Эе дио 
(Іісіиз тіпізіегіаііз Ьапс зиат гаапіГезІат геіаііо- 

аЛ асіа ргаезепііа Гесіі, поЬШЬиз ііісііз еага іп 
Іоіо аІіезіапІіЬиз. 

Тоже, л. 371. 1\ .» 

№ 70.—1627 г. 1 Февраля. 

Жалоба Холмской капитулы иа Станислава Гутовскаго за нападеніе на епископ 

скія имѣнія Вусно и ВѣлополеГ 

Асіиш іо сазіго СЬеІтепзі Гегіа зесишіа іп 
7*?Ііа Гезіі Ригійсаііопіз Веаііззішае Магіао Ѵіг 

аппо Бошіпі гаіііезішо зехсепіезііпо ѵідезішо 
■«ріігпо. 

Раг*е депегозі поіагіі Іосі ргаезепііз соп- 

{га сарііиіим СЬеІтепзе гііиз дгаесі ргоіе- 

зіаііо. ,• 

Нос Іосо Іісеі ргоіезіаііопега ѵепегаЬіІез: Ап- 
^ Касгупзкі, ргоіорориз, еі Ашігеаз, сігса аѳ- 

Аззптрііопіз іп соеіиш Веаііззішае Магіае 
,г81пі* гііиз дгаесі роро, Іаш зио, диага Іоііиз 
рии*1 СЬеІшепзіз гііиз дгаесі еі іііизігіззіші ас 

? геѵегешііззіті іп СЬгізІо раігіз гіогаіпі ЛозерЬі 
{Кискі АѴіеІашіп, Веі еі арозіоіісае зесііз дгаііа 
гііиз дгаесі агсЬіерізсорі еі шеігороіііае Куоѵіае, 
Наіісіае ас іоііиз Киззіае, асі ргаезепз иЛгаіпізІга- 

Іогіз СЬеІгаензіз хѵіасіісаіиз рго Іешроге ехізіепііз. 
сопіга поЬНеш Зіапізіаига Сиіо^ѵзкі, согаргіпсіра- 

!Іега еісошріісез аііоз е.)и5, диоз зеіп ргоіезіаііопе 
.пошіпаіигоз оЫиІпгипІ. гаііопе іпѵазіопіз сигіаа 
іп ѵіііа Визіп еі Віеіероіе еі сопѵиіпѳгаііопіз Ріоі- 
голѵіс, Госегіпі, диаш зе іп рагаіа соріа Лаіигат 
оЫиІегапІ. Не диа пои роггесіа ^сx^а ргаезсгіріит 
,)ипз асі асіа ргаезепііа депегозиз поіагіиз іосі 
ргаезепііз зоіеппііег оШсіозе ргоіезіаіиз езі. 

Тоже, л. 439. 

8 
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№ 71.—1627 г. 23 Февраля. 

Заявленіе княгини Авдотьи Воронецкой о незаконномъ привлеченія ея—право¬ 

славной къ суду уніатскаго митрополита Велямина Рутскаго. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа іегііа розі 
Вогаіпігат ^иадгадезіта1ет: Іпѵосаѵіі, ргохіта, 

аппо Эоготі шіііезіто зѳхсепіезіто ѵідезіто зер- 

іігао. 

Ех рагіе ТѴоготеска сопіга агсЬіерізсориуп 
гііиз дгаесі Куіотепзет ргоісзіаііо. 

Ех соріа. 

Рггед иггепдет у асіаті піпіеузгеті дгодг- 

кіеті СЬеІтзкіеті зіап^згу осгуѵізсіе игодгопа 
іеугаозс рапі Олѵдосіа хЦгпа г 2Ьагага ѴѴогопіеска, 
таігопка рогозіаіа піедду игодгопедо гезгіедо 
іедошозсі рапа Мікоіаіа Згазгкіеѵісга—сЬогф«едо 
Вгасіатезкіедо, оролѵіада(іа) зі$ у ргоіезіотсаіа па- 

рггес’ілѵко рггсшеІеЬпети іедотозсі оуси Логе- 
рЬоѵѵі \Ѵіе1атіпоѵі Кискіети, г Іазкі Вогеу у 
арозіоізкіеу зіоіісе ггутзкіеу агсЬіерізкоролѵі Ку- 
іоѵзкіегпи, Наііскіети у \ѵ$гузікіеу Кизі, рггу- 

сЬуІаіас зЦ ѵе тѵзгузікіега до ргоіезіасіу дпіа 
ѵсгогаузгедо дтеидгіезіедо \гіогедо тіезіаса РеЬ- 
гиагу лу гоки тіііезішо зехсепіезіто ѵідезіто зер- 
ііто іегагпіеузгут, рг2у декгесіе гагаг тіедгу 
згІасЬеіп^ рапЦ Ыагизг^ Вгазгкіетѵісготѵп^, іако 
зігопа ротсодотеа, у рапеш ВоЬдапет Кгазпозіеі- 
зкіет, таігопкіет іеу, іако оріекипет таігеп- 
зкіет, а рошіепіоп^ іеутозсЦ рапЦ ргоіезішас^ 

зЦ, іеутозсЦ рапіа сЬог^йупа Вгас1а\ѵзка, іако 
зігопа рогтеап^ лѵзрга\ѵіе реѵпеу, \ѵіут Іаш ро- 
тіевіопут декгесіе тіапоѵісіе \ѵугагопеу, дпіа 
Іедо Гего\ѵапут, исгупіопеу о Іо, І32 ротіепіопу 
іедотозс осіес агсЬіерізкор, гпіе^агаЦс ргаѵѵо 
розроіііе г даѵпуск сгазо\ѵ Іак дисЬо\ѵпѳ, іако у 
зѵіескіѳ, а озоЫпѵіе сопзіііиііе, гоки тШезіті 
ехсепіѳзіті попі исЬ\ѵа1опеу, о изрокоіепіи геііду 

дгескіеу, 2сЪу Іак дисконте, іако у іпзгуга зро- 
зоЪет у ргеіехіет Іидгу, кіиггу піе з^ рсиі ипЦ, 

іак дисію^іепзіѵѵет паЬо2сп$і\ѵа, іако у до Ы- 

пуск рга\ѵ у іигіздісуеу зѵоіеу ісЬтозс оусоніе 
дисЬоѵпі, ѵ ипіеу Ьдд^су, Іак дисЬоѵпусЬ, іако 
у зѵѵіескіеЬ піе Ьуіі росЦдапі, апі гадпедо исіа- 

гспіа, тіто ргаѵа далѵпіеузге у тіапотсапа соп- 
зіііиіЦ, піо С2ѵпі1і, род гакіадепі дгіезі^сіи іу$і$д 
гІоіусЬ роІзкісЬ, о сгут Іа сопзіііиііа згуггеу » 

зоЪіе та. Теду тіто іе рга\ѵа у гакіад гаіапо- 
^апу зігопіе гаімподѵапеу, піе іг ипіеу Ь^Ласег, 

рогѵапеу росЦдп^с роглѵеш $\ѵоііп рггед зіеЬіе 
зрга\ѵолѵас зі? гозкагиЦс, асг Гогит піе паіаіі 
іедпак іе одезіаі до іедотозсі оу< а лѵіадукі кис- 
кіедо, тс ипіеу Ь§даседо, зігопіе рог\ѵапеу паіега* 

сгедо. одеіатсзгу тѵзгуікіе оЬгопу рга\ѵпе, кйге 
ѵпозііа. Од кіогедо декгеіи гегаізу зігопа шіапо- 

^апа ргоіезіиіаса зЦ до \ѵузгз2едо зади дисЬот- 

педо іеу паіегпедо, іо іезі ди па$\?Цізгедо раі- 
гіагску Оопзіатіпороізкіедо арре11о\ѵа!а. Теду 
іедотозс оЬсі^гаіі^с у лѵ іигіздіеу^ зѵоіа тітз 
ргалѵо у зіизхпозс піе іага, аіе до іедотозсі Ц- 
дга Ьедаіа ггутзкіедо гадпут рга^ет у затуш 
роз1изгепзі\ѵет піе паіегпедо іеутозсі доризсіі. 
О со зЦ хагаг рггу десгесіе де ргозе^иеидо §га- 
ѵатіпе еі дагапіз, іакге іе2 у о гакіад тіапо* 

^ѵапу ргоіезіаііа іезі исгупіопа. Теду опе ргоіе- 

зІаіЦ лѵе ѵзгуікіет арргоЬиіас, ііегит аЦие ій’ 

гит з^іадегуіа у ргоіезіо^аіа зЦ, оШагиіу 
іеу арреііаііеу рорггес іат, ддгіе рга\ѵо икаіеу 
зіизгпозс, а о згкод§ у о гакіад г іедотозец и 
Того Гогі рга\ѵпіѳ сгупіс. У ргозіѳіа рошіепіоаа 
іеутозс рапі сЬог^гупа Вгасгіа^зка, аЬу Іа рго¬ 
іезіаііа іеутозсі до хі$д Ьуіа гарізапа, кіоп 
іезі гарізапа. 

Тоже, л. 462. І 
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•№72.-1627 г. 23 Февраля. 

Заявленіе княгини Авдотьи Воронецкой 

окой жалобы"на нее 

Ех рагіе егизЛет сопіга Кгазпозіеізка ргоіе- 

зіаііо. 

Ех соріа. 

Рггеіі иггепйет у асіаті піпіеузгегаі ^гоіігкіе- 
гаі $іагоясіпзкіеті осгелѵізсіе зіапцлту игойгопа 
іеушозс рапі Оіпіоііахф&па гЯЬагага \Ѵогопіеска 
Мікоіаіолѵа Згазгкіелѵісголѵа, скогц2упа лѵоіелѵоііг- 
Іѵа Вгас2Іа\ѵзкіе§оэ зіѵіаЛсгуіа $і$ у ргалѵіе з 
ріасгеш ргоіезіолѵаіа рггесілѵко згІасЬеіпеу рапіеу 
Магизгу Вгазгкіелѵісготѵпіе ВоЬсІаполѵеу Кгазпо- 
зіеізкіѳу у згіасііеіпети рапи Воініаполѵі Кгазпо- 

зіеізкіети, іако таігопколѵі у оріекиполѵі іеу, о 
Іо, ізг тілполѵапа рапі Кгазпозіеізка га лѵоіц, 
ѵЫошозсц у роглѵоіепіеш зате^о рапа Кгазпо- 
5ІеІ5кіе§о, шаігопка у оріекипазлѵе^о таігепзкіедо, 
зраіла гасіа у патолѵа лѵ ггесгу пігеу тіаполѵа- 

пеу шіесігу зоЦ патолѵілѵзгу у пагаіігілѵзгу зі$, 
пзпшіеу піе о§1ас1аіас зі§ па згодозе ргалѵа розро- 
1ііе§о у лѵіпу «г піеіп орізапе у олѵзгет іут 
^«гуікіпі ро§агс1гаіас у Іексе № зоЬіе лѵаЦс, ро- 

іІисЬолѵпу оіі рг2е\ѵіе1еЬпе§и лѵ Рапи Во^и 
іедоіповсі оуса ЛогерЬа ѴѴіеІашіпа Кискіедо, 2 

Іаікі ВоЯеу у арозіоізкіеу ггутзкіеу зіоіісу аг- 
сЬіерізсора Куіолѵзкіе&о у Наііскіеро у лѵзгуікіеу 
Ко5і, лѵ зргалѵіе іакоЬу іакіеа ііозус піе рга\ѵпеу 

о незаконной подачѣ Марьею Красносѳль- 

уніатскому митрополиту. ’/ 

у піе зіизгпеу, іакоЬу оіі зіеЬіѳ іеушозсі ргоіезіи- 
іцсеу зі$ гасіапеу, ііозус ибгсгуріілѵеу у Ьопоголѵі 
ііоЬгети, сгпоііілѵети у исгсілѵети 2ісіи у зіаѵѵіе 
іеушозсі, Ішігіезг іезг у игойгепіи іеушозсі згіа- 
сЬескіепіи Ьагго ііоікіілѵу у игагіілѵу, лѵуііас у 
шпЫпіе іп ѵіт Гатозі ІіЬеІІі лѵупіезс згаіеіі у 
^ѵагуіі зі§, іаког лѵуііаіі у лѵупіѳзП рггеіі з^іі ро- 

тіепіопе^о іе^огаозсі оуса агсЬіерізсора, сіо Гогот 
у 8$(І2Іе§о іеушозсі ргоіезіицсеу, іак лѵг^іепііет 
ііоЬг іигізііісуеу, оЬеіііепсіеу, іако у вашего іатіеео, 

иг роглѵіе іут, ро іеушозс ргоіезіиіцец $і§ лѵуііа- 
пут, тіапои-апеео исгупки піе паіегпе^о, сгупіцс 
Іо лѵзгуіко па оЬе!д§ у оз1алѵ$ игоіігепіа, йусіа у 
розіетрколѵ іеушозсі иссілѵусЬ згІасЬескісЬ. 7л- 
сгут ргяѵо розроіііе гпіелѵаггулѵзгу, лѵ лѵіпу лѵ 
піеш га іо парізапе у гаіогопе ройрасШ; о кібге 
г піеті іеушозс ргоіезіиіаса зі^, лѵ з^іігіе паіег- 

піет Ьѳзг отіезгкаиіа ргалѵпіе сгупіе оГСагиіас 
зі§, іе іаколѵа гаіозпа злѵоі§ ргоіезіаііц Іи Іегаг 
рггесі иггешіет іиіеузгуш гаиіозгзгу у оие сіо 
иггепііи зоЬіе загаеу у іет па!егпе§о Ьег огаіе- 

згкапіа рег оЫаЬат роііас оШаголѵалѵзгу $і§, па 
іеп сгая ргозіеіа, аЬу іеушозсі іаколѵа ргоіезіасуа 
рггуі$іа у ііо хіц§ піоіеузгусіі гарізапа Ьуіа, кіо- 
га іезі рггуі^іа у гарізапа. 

Тоже. 

ЛІ 73.—1027 г. 25 февраля. 

Заявленіе во8наго о врученіи уніатскому митрополиту Рутскому поэва княжны 

Авдотьи Воронецкой. 

Асішп іп сазіго СЬеітепзі Гегіа ^иіп^а розі 
йотіпісат ^иа(1^а8;е5ітаIет: Гпѵосаѵіі, ргохігаа, 
а?шо Бошіпі тіііезіто зехсепіезіто ѵщезігао зер- 
Іішо. 

Ех рагіе \Ѵогопіескісу ехрогіаіа. 

Ех соріа. 

РггеіІ игг$(1ет у асіаті піпіеузгеті ^гоіігкіе- 

811 СЬеІтзкіеші зіапцлѵзгу осгеѵѵізсіѳ ораіггпу 

Іап Валѵсголѵзкі, яепегаі ролѵіаіи Сііеішзкіѳ^о 
гапіе игг^олѵу аоЬгге гпаіоіпу, сііа гарізапіа до 
хі^§ піпіеузгусЬ ^гоіігкіеіі СЬеІтзкісЬ іІоЪголѵоІпіѳ 
гегпаі, І2 оп лѵогпу тіаполѵапу гоки іегагпіеу- 
до тіііезіто зехсепіезіто ѵі^езігао зерііто, тіе- 
зіцеа РеЬгиагу ѵі^езіша цоіиіа <ііе оііпіозі рогеѵѵ 
діолѵпу ІгіЬипаІзкі аиіепііегпу (іо гатеегки Іи- 
іеузгебо СЬеІтзкіеео ерізсорзкіе^о у, опе лѵ& 

лѵгоіа гатсСгки гаіапо\ѵапе§о лѵеікпцлѵзгу, сгеіа- 
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йгі Іатеузгѳу тѵейіид ргалѵа, кіоп* па іеп сгаз кіѳ\ѵісго\ѵп^ ВосЬйашжг* КгазпозіеІзЦ, роѵоіц 
шор! лѵісігіес, ороѵіейгіаі у огоаугаі*, ро рггѳіѵіѳ- у рапош ВоЬйапегп Кгазпозіеізкіеш, гпаіхопкіещ 
-еЪпедо \ѵ Рапи Води іедотозсі оуса ЙогоГа ѴѴіѳ- іеу, іако оріѳкипеш шайѳпзківт \ѵ вргаѵіе 
Іашіпа Кискіедо, г іазкі Войѳу у арозіоізкіеу ре\ѵпеу. ѵѵ Іут йесгесіе тіапоѵісіѳ ѵуга^опеу, 
зіоіісе ггутзкіеу агсЬіерізсора Кііо\ѵзкіедо, На- Гего\ѵапедо, різапу у лѵуйапу, о сгуш Іеп роге» 

Ііскіѳдо у мгзгузікіеу Кизі ипіѳу Ъдй^сеу ой иго- згуггу мг зоЬіо та, га кійгут рог\ѵет у гок 
(Ігопѳу іѳутозсі рапіѳу Олѵ<іосі хіфйпеу (г) ИЬагага вігопот оЬийѵѵот, іак роѵойоѵеу, іако у рогѵа. 
^Ѵогопіескіеу, шаігопкі рогозіаіеу піедйу игойго- пѳу рггесі з^йет діоѵпуга ІгіЬипаІзкіт І,иЬе1- 
педо гезгіедо іедотозсі рапа Мікоіаіа Згазгкіе- зкіт \ѵ ріепгзгу ропіейгіаіек ро піейгіеіі гсуд. 

тѵісга, сЬогайедо Вгас1а\ѵзкіедо, тѵ зргатеіѳ о дгаѵа- зкіеу рггсдѵойпеу, \ѵ гоки Іегагпіеузгуш гуаас 
теп, (Іатпа, Іак Іезг (іо гаріасгепіа гак*айи \ѵ згезезеі йтѵийгіезіут зіойтуіп рггурайаЦсу, щіе- 

сопзіііиііѳу йгіезі§сіи Іузі^сі гІоІусЬ роІзкісЬ сігу зргаѵаті йисЬогѵпуті зіапоѵѵіе зід гіо*уі у 
псѣчѵаіопеу, (іо ргозеяииіу у зказзолѵапіа йѳсгеіи, пагпасгуі. У ргозіі ротіепіопу лѵогпу, аЬу и 
рггез ротіепіопедо іедотозсі оуса агсЬіѳрізкора іедо гоііаііа Ьуіа (іо хіад рггуі§1а у гарізапа, 
тіѳйгу , іѳутозсі ротіепіопу сЬогугупу, па іеп кіога іѳзі гарізапа. 

сгаз рогчѵапу, а згіаскеіпу рапіу Магизгу Згазг- Тоже, л. 464. 

№ 74.—1027 г. 31 Августа. 

Явка грамоты короля Сигиэмунда Августа Добротворекому священнику Ѳеодору и 

его дѣтямъ на владѣніе Яавинскою церковію и монастыремъ съ принадлежащими 

имъ имѣніями. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа Іегііа розі 1е СЬеІтепзе зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге ук. 
Гезіит Бесоіаііопіз запсіі Йоаппіз Варіізіае ргохі- зіі іп еига, уиі зсуиііиг, іепогет. 
та, аппо Вогаіпі тШезіто зехсепіезіто ѵідезіто Зідізтипсіиз Аидизіиз, Бѳі дгаііа Кех Роіоиіае, 

зерііто. Мадпиз Бих ІліЬѵапіаѳ, Киззіае. Ргиззіае, Мам- 

ѵіае, Затодіііае еіс. сіотіпиз еі Ьаегез. 

ОЫаіа ргіѵііедіі засгае гедіае тауезШіз са- 8ідпШсати$ ргаезепііЪиз Іііегіз, яиогит іліе* 

рііиіі ггіиз дгаесі СЫтепзіз. ге$1> ипіѵегзіз, ^иой ехЬіЬиіі согат поЬіз геіідіо- 
зиз ТЬеойогиз, аііаз СЬмгейог, рор зеи рагосЬпз 

Ай аЯесІаІіопега ІюпогаЬШз Ашігеаѳ \Ѵазі1еу- гііиз дгаесі йѳ оррійо позіго ОоЬгоІтгог, ѳх сарі* 
котѵісг, асіи ргезЪіІегі гііиз дгаесі СЬеІгаепзіз, Іапеаіи позіго Сагаіопесѳпзі, типітепіа ^11аейаI21 

потіпе іііизігіззіті еі геѵегепйіззіті іп СЬгізіо зирѳг гаопазіегіит гиіЬепісит, Іаг\?іл пипсир** 
раігіз йотіпі, йотіпі ІозерЬі \Ѵіе1атіп Киізкі, 
Юеі еі Арозіоіісае зейіз дгаііа агсЬіерізсорі гііпз 
дгаесі Кіоѵіае, Наіісіае ас Юііиз Киззіае, ай 
ргаезепз айтіпізігаіогіз ѵіайісаіиз Сііеітепзіз аі- 
уие е^иб ѵепегаЬіІіз сарііиіі СЬеІтепзіз, оГЙсіозѳ 
Гасіат, Іііегаз іпГгазсгірІаз рагдатіпеаз ргіѵііедіі 
засгае гедіае п^езіаііз сига аррепзіопе зідіііі та- 
Іогіз сапсеііагіае гедпі ѳі сит зиЬзсгірііопс тапиз 
геѵегепйіззіті іп СЬгізіо раігіз йотіпі Затиеііз, 
ерізсорі Сгасоѵіепзіз, гедпі Роіопіае сапсеііагіі, 
рог оЫаіат роггесіаз, оШсіит ргаезепз сарііапеа- 

іит, сігса оррійит ірзіиз БоЬгоіЬдѵог іп зуіѵа р- 
сепіет, зідііііз сарііапеогит позігогит Сатіопе- 
сепзіит оЬзідпаіа, ех диіЬиз уиійет типітеп'аг. 
Іит ех геіаііопе ірзіиз ТЬеойогі содпоѵ№ 
адгоз, ргаіа, сатроз йезегіоз еі сиііоз, зуіѵм. 
ѵігдаНа, різсіпаз еі аііа Ьопа ПЬега, ех яиіЬч.; 

зоіиііопѳз пиііае пеуие сепзиз поЬіз йеЬиегипі, ^ 

ессіезіат еі топазіегіит ргаейісіит ѳх апіія^ 
регііпѳге. ^иае уиійѳт типітепіа, зирріісаііопѳ 
ірзіиз ТЬеойогі аййисіі, поз ащтайѵегівд^ 

Гиіззѳ запа, заіѵа пеуиѳ іп аііуиа рагіе зизресі*. 
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«опвгтаѵітив оі арргоЬаѵітиз, иіі сопйгта- 

лиз еі арргоЬатиз, ірзипцие еі зиссеззо- 
гс5 зои ИЬогоз ірзіиз шазсиіоз іп роззеззіопѳ 
Йісіогит Ьопогит ошпіит (яиапіши іит іа изи 
еогат Гиіі) аЦио айео ессіезіаѳ еі шопазіегіі 
ргаеГаіі айтіпізігаііопот сопзегѵатиз ргаезепіі- 
Ьиз Ііісгіз аіі ѵііае ірзіиз ТЬеоіІогі еі ПЬегогиш 
фз тазсиіогига, яиогиш погаіпа Ьіс ЬаЬогѳ ѵоіи- 

шиз рег ехргеззиш, ѳхігета іегарога, рготіиепйо 
гегЬо позіго гедіо рго поЬіз оі зиссеззогіЬиз по- 
$ігі5, яиоіі яиат сііи зирогіиз потіпаіиз ТЬеойо- 

газ ѵіхегіі ѳі ІіЬѳгі іШиз ѵіхегіпі, ессіезіащ еі 
шопазіегіиш ргаоГаІиіп еі опшіа, аіі еа регііпеп- 

ііа, иеяие аЬ со, леяиѳ а ІіЬсгіз ірзіиз гетоѵѳЬі- 
ти$, пес позігі зиссеззогез гетоѵоЬипі, ѵегит 
еига еі ІіЬегоз ѳіиз іп изи ерюйет ѳссіезіаѳ еі 
шопазіегіі Ьопогипцие аіі ісі регііпепііиіп сопзег- 
таЬітиз аіі ѵііае ірзіиз еі ПЬегогиш едоз ехіге- 

гаа іѳтрога. (}иой отпіЬиз, яиогит іпіегезі, 
ргаезегііш ѵего депегозо Лоаппі КусЬсіскі, сарі- 

іапео тойегпо Сатіопеселзі еі рго Іѳшрогѳ ѳхі- 

зіоті сарііапео ііепипсіашиз аЦие тадйапшв, иі 
геіідіозит ТЬеойогит рор еі ІіЬегоз еіиз іп яиіе- 
іа еі расійса ессіезіае еі шопазіегіі, Лагѵіп Йісіі, 
сігса оррійига ПоЬгоІІпѵог зііогиш, Ьопогипцие 
ошпіига, аіі іііші регііпепііит, роззеззіопѳ сопзегѵѳі 
еі сопзегѵагі саѵеаі рго дгаііа позіга. Іп си- 

Іиз геі Іезіішопіига зідіііиш позігиш ргаезепііЬиз 
езі аррепзига. Оаіиш Сгасоѵіаѳ Гегіа яиагіа розі 
Гезіиш Сопсерііопіз Магіае ргохіша, апло Ботші 
шіііезішо яиіпдепіѳзіто яиайгадезігао подо *), гедпі 
ѵего позігі ѵідезіто. Йеіаііо геѵегепйіззіті іп 
СЬгізіо раігіз Вотіпі Затиеііз Масіеіо^зкі, еріз- 
сорі Сгасоѵіепзіз еі гедпі Роіопіае сапсѳПагіі. Ба¬ 
га иеі Ерізсориз Сгасоѵіепзіз гедпі Роіопіае сапсеі- 
іагіиз. Лоаппез Рггег§Ь$кі. <}иаз яиійет іііегаз 
рагдатепеаз огідіпаіез іііет оЯегеоз аЬ оГйсіо 
ргаезепіі зѳ гесеріззѳ гесодпоѵіі еі аііезіаіиз езі. 

Тоже, л. 825—69 

Л 75.—1628 г. 10 Апрѣля. 

Заявленіе уніатскаго митрополита Велямина Рутскаго относительно Вѳльэкихъ мѣ¬ 

щанъ о непризнаніи послѣдними его духовной власти и противодѣйствіи его рас¬ 

поряженіямъ. 

Асіиш іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа зесипйа розі 
йотіпісат яиайгадезішаіега: Лийіса, ргохіша, 
мпо Оогаіпі шіііезішо зѳхсепіезіто ѵідезіто 
осіаѵо. 

ОЫаіа ргоіезіаііопіз сопіга сіѵез Всі- 
гспзез. 

Ай розіиіаііопет поЫНз Лоаппіз Вгіску, поті- 

Пе іпГгазсгірІогит регзопаіііег еі оГГісіозе Гас- 
ргоіезіаііопет іпГгазсгіріат ех асііз айѵо- 

са?іа|іЬиз еі зсаЬіпаІіЬия ВеІ/епзіЬиз. зиЬ зідіііо 
оГбсіі еіизііет бЬзідпаІат еі хлапа Гатаіі Апйгеле 
Кгуегкоѵѵісг, сіѵіз еі зсаЪіпі іигаіі Веіяепзіз, 

8аЬзсгіріаш, ешапаіат оі ай асіа ргаезепііа сазі- 

геп8,а сарііапеаііа СЬеІтепзіа рег оЫаІат роггос- 
*а°і оЯісіиш ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе СЬоІ- 

тепзѳ зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге іиззіі іп 
еит, яиі зеяиііиг, іепогѳт. 

Лсіит іп Веіг Гегіа яи&гіа апіѳ Гезіиш запсіі 
Магііпі ропіійсіз ргохіша, аппо Ботіпі шіііезішо 
зехсеиіезіто ѵідезіто зерііто, йіе йесіта тепзіз 
ІІОѵвтЬгі согат пігояие оГйсіо сіѵііі сопзиіагі. 
ѵісеайѵосаііаіі еі зсаЬіпаІі ВеІгепзі. 

ІНизІгіззіті ас геѵепйіззіті іп СЬгізіо раігіз 
ас йотіпі теігороіііапі Куоѵіепзіз еіс. сопіга 
гиіііепоз сіѵез Веігепзез ргоіезінііо, ех соріа рагаіа 
ргойисіа. 

ѴепегаЬіІіз Вііѵезіег КоІІиЬау, ідигаепиз Коѵо- 

дгойѳпзіз, погаіпе ІНизІгіззіті ас гѳѵегепйіззіті іп 

•) 11 декабря 1549 г. 
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СЬгізІо раігіз ас йогаіпі Іозеркі ѴѴіѳІашіп Киізкі, 
теігороіііае Куоѵіѳпзіз, Наіісіѳпзіз оі іоііиз Киз- 

зіаѳ гііиз дгаесі, рго Іипс айтіпізігаіогіз ѵіайі- 
саіиз СЬеІшепзіз еі Веіхепзіз, ех сарііиіо СЬеІ- 
іпепзі еу'изйега гііиз дгаесі ѵѳпегаЬіІея Магсиз Ве- 

сгупзкі еі' Негтоіаиз ЛѴазіІеукохѵісх, регзоааіііег 
сотрагепіез, ргоіезіаіі зипі ;іп кипе, яиі зояиііиг, 
тойппі.Ргоіезіиіету зі? па тіезхсхап (тіазіа) кгбіа 
іедото8сі{Ве}ха({а тіапоѵісіе па Кпгріа ТСязкоігі- 
сга, Ілгапа Кохапа, Зіетіопа Кохапа, Іагозха 
зхетса, Махіта Шайкоѵѵісха, Іеяткугаа кизхпіе- 

гха, Кихте гушагха, Козсіа кгатагха, Мікоіаіа 
хіоіпука—о іо, іх Ьіогас па зіе игхфі ерізкорзку, 
ргхуітоигаіі роро№ (Іо сегкѵгі шіеузкісЬ ВеІзкісЬ 
у іе сегкпіе, кіисхе осі піеіі у гхео.ху согкісипѳ 
іт росіахѵаіі, коти сксіеіі у кіейу сксіеіі, Ьех 
арргоЬаііеу огйіпагіогит зиогит. іяк2е іех, кіе- 
йу сксіеіі, х Іуск 2е сегкіетѵ іек «-удапіаіі, за- 

ті ргоргіа аиікогііаіе, піе ойзуІаЦс (Іо ѵіайукі, 
апі игх^йи іедо, ро зтіегсі «- Води хезхіедо оу- | 

са Аіапахедо Ракозіу, пЧайуку Скеітзкіедо, ах 
(Іоіай ргхех Іаі кііка ѵѵ іигізёісіеу йискохѵпеу 
па(1 рораті, (іо ргоіороріеу Веізкіеу иаіехцсеті, 
міайісе Скеітзкіети еі оГОсіо еіиз, кіогети іа 
Іигізйісіа (іе уиге паіехаіа, ргхезхкой? схупііі, ха 
схет сі рорі сегкхѵіе з«і?сі1і, со затеши ерізко- 
ри паіеху. гохк-ойу схупііі, зхіиЬу іѵ роѵѵішпѵа- 
спѵіе у, со хутѵе хопу аіко т$2е з\ѵоіе гаіеіі, х 
(іги^іті (Іаѵаіі у іпзхе «іеікіе Гасіпога схупііі, 
ророте у схегпеоі? кагас піе (Іоризхсхаіі, а тіа- 
поѵ\'ісіе Іегах № тапазіугхе, пахк'апут Ногойізх- 
схи, дйу хіаскаі іп регзопа зиа осіес теігороіііа 
іпяиізіііа схупіс о хѵіеікіо Рапи Води у Іцйхіога 
Ъгхуйкіе Яадіііа, кіоге зіе \ѵ Іут тапазіегхе 
(іхіеіа, у кагас іек піе сіоризсііі, ргху«-1азхсхаіцс 
зоЬіе піеіеіко іиз раігопаіиз Іедо тат.зіегха, 
со затеши кгоіохѵі іедотозсі паіеху, аіе у гцііу 
схегпсаті у схегпіс-у, Ьех ха<]пуск хадгой тіейху 
50Ц гаіезхкаце, ха Ц2 ргхезхкойіуигізйісіеу ѵіа- 
(іісеу піе о(1(1а\ѵа1і рорі.’Йоскойо* \ѵіа(іукот, іѵеЙІе 
ргатѵ у йахѵпуск хѵусхаіоѵ паіехцсуск, кіоге ки- 
пісагаі хоѵѵіц, тѵ схут зхкойиіц па ігху іу 
зі^се хіоіуск роізкіск. Сіх тіѳзхсхапіе «• гоки 
ргхезхіут 1026 схепѵса піеіакіедоз Разхеіа ітіе- 
піет, кіогу, іп ргаеіийісішп іигіит гедаііит еі 
геіриЫісае, Ьех росіапіа 0(1 кгоіа іедотозсі 5»і§- 

сіі зіе па «Ыусііѵо, ѵіѵепіе аііо ѵего Іедіііто 
чѵіайука, ой схіошіека ройеугхапѳдо, кіогу зіе I 

2»аІ раІгіагсЦ Іегохоіітвкіт, у піе тіяі іц 
пеу 'ѵіайху и- раіізііѵаск кгоіа іедотозсі, у 
сіазх кгоі іедотозс ргхех ипіѵегзаіу яѵѵоіе, кіоге 
я* ро хѵіеіи діоѵпіеузхуск тісу5саск у \ ^ 

ѵіайусішіе Скеітзкіт риЫікоѵапе, (іо ѵіайошо- 
зсі іек лѵзхуікіек ргхуигіойі, а етіайукоѵіе, к іо. 
гху зі§ злѵідеііі и ротіепіопедо раігіагску, Иц 
геі егітіпіз Іаезао таіезіаііз еі рсгйиеІІЬпіз т 
2еку хаііеп іек ха \ѵ!айуку піе тіаі; опі іе^ 

исхупі^зху зі? зіагзхеті согатипііаііз гиІЬепопщ 
\ѵ Веіхіе, іедо схегпса ргхеі тіазіет роікаіі, ^ 

тіазіа іако лѵіаііук^ иіазпедо ргхургоѵаііхііі \ 
ргхуіѵіе(11і до Йо Іедо, іс и піек рору зи-і?сіі г 
зупой ойргаігоѵаі, іѵргхоеі хасхаѵѵзху \ѵ Веіхіе,і 
роіут зкопі-хуі \ѵ тоиазіегхе Ыогойузхсхи, кіогу 
опі «■ роззеззіеу зѵѵоіеу шаіа., у ѵзхузікіе пиша 
ерізсораііа Іат ойргааѵоѵѵаі. Сйу іедотозс осіес 
теігороіііа сксіаі аѵізііоіѵас роро\ѵ ВеІзкісЬ у 
іуск, кіогху (іо ргоіороріеу Веізкіеу паіеха, іак- 
2е у іпзхе ргоіороріе, іѵ іѵоіедѵо(іхІ\ѵіе Веізкіп 
Ь?(1асѳ. лѵузіаі хиусхаупе з;ѵоіе ипіигегзаіу. щ- 

ѵаігр: іек па зупой Йо Веіха, оці ргхегхесхеш 
тіѳзхсхапіе заті ргхех зі? у ргхех гохпе озоЬу, а 
ппапо'ѵісіе ргхех іакіедоз рора Ргокора, ргхеги- 

зкіет Схтиіа, кіогедо затіх ргоргіа аиіЬопиіе 
окгаіі, іпзіііиоч-аіі у йо сегкѵхіе з\гіеіедо Зраза іг 
Веіхіе, іпіто ѵіайотозс а ро доіоіѵіи арргоЬада 
«іайукі СІіеітзкіедо, аіко оГйсіаІа іедо, інігойпсо- 

лѵаіі, ргхех іедо Ріоіга (Ргокора?) пау(гі?сеѵ лѵзхуі- 
кіеіі ророіѵ, кіогху зіе тіеіі зіаігіе па зоЬог.роіш- 

Юіѵаіі, іак2е ті^йху Іийхіе гохпуск и-зі, п.і іагд 
(Іо Веіха ргхуіехйЯаіас, ріоппуск лгіезсі пазіаіі, 
кіогеті іий ргозіу роіпѵоХуіі, іак іх хс ігх&Ь 
зеі ророѵ, кіогху па іеп зупой ргхуЬус шіеіі, у 
«ейеп піе ргхуЬу! у хе аѵзі у ой сегк.ѵ. зѵѵокіі 
/л іеппх розігаскаті іек рокгуіі 8іе, рой |,ПГ- 

іахй іедотозсі оуса шеігороіііу Йо Веіха г сег- 

к'ѵ*е зоЬогпеу зіѵі?іедо Зраза згекга у арраг-іу 
сегкіеіуне розѵіиозііі у ті^йху зіе гохеЬгаІі, рой 
Ьуіпозс іедотозсі оуса шеігороіііу \ѵ Веіхіе ророі 
тіеузкіек \ѵ йотаск зіѵуск ргхескоѵѵуіѵаіі } 

'ѵчс зіе іт ргхей оуса теігороіііе’ піе ка;а!і, 
ргхех рі$с йпі тіезхканіа іедотозсі оуса іпеіго- 
роіііу \ѵ іпіезсіѳ зскайхкі у гайу зпоіе аѵе <1ш» 

У ^ посу схупііі у па кахйу йхіеіі х іедотозсі* 
зіе хшаичаіі, со гах іпзхе гхесху ргхупозхас, іей- 
пак2е йокгц оШске о зоЬіе схупі^с, а2 йо йпі» 
5X05Іедо хасіцдпеіі, г козхіещ іедотозсі піе ш»- 



ІуШі с» ^гу$1ко га рггусгупа зіе ісЬ йгіаіо па 
ѵгдагсі? озоЬу у иггдсіц іедотозсі. Ехігасіига ѳх 
,сіІ5 ѵісеайѵосаІіаІіЬиз оі зсаЬіпаІІЬиз ВеІгепзіЬиз 
рог те Атігеаш Кггузгкоѵісг, сіѵеш всаЬіпит- 

Чие іигаіит Всігепзеіп, зиЬзІіІиіищ іп Іосо поіагіі 

сіѵіііз оЬ сегіаз сапзаз. АпЙгеаз Кггузгкошісг сітіз 
еі зсаЬіпиз іигаіиз Воігопвіз тр. 

Изъ актовой книги Хомскаго гродскаго сида 
за 1628—1629 годы, М 20136, л. 130. 

Л 76.—1628 г. ІЭСептября. 

У«.МрЕ.лъ нор.л. Свгнамунда Ш о с.б.р.ні, а„„ъ 0„0б„„ 

ра съ духовныхъ имѣній, установленнаго сеймомъ 

Асіпга іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа іегііа розі 
(е5іиш Ехаііаііопіз запсіае Сгисіз ргохіша, аппо 
Бошіпі шіііезііпо зехсепіезішо ѵідезіто осіаѵо. 

ОЫиІа Ыегагит засгае гедіае тщезіаііз, 

врігііиаІіЬиз гііиз дгаесі зегѵіепііит. 

Аіі оГйеіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЬіІіз 
НгеЬогіиз ІІЫотѵісг, Гашиіиз іііизігіз ас геѵегеп- 
(1і55ііпі іп СЬгізіо раігіз сіошіпі ѴѴіеІншіп Киізкі. 
Ъъі еі арозіоіісае зесііз дгаііа АгсЬіерізсорі Кро- 
т,ае гііиз дгаесі, Ыаіісіае ас ІоЬіиз Киззіае, по- 
шіпе еіизііеш (Іоіпіпі зиі еі аііогиш, іпГегіиз по- 

шшаіогиш, оЫиІіі оШсіо ргаезеиіі сазігепзі сарі- 
Іапеаіі СЬеІтепзі еі а(1 асіісашішп роггехіі Іііегаз 
аззесигаііопіз сіе іпГгазсгірІа сопІгіЬиІіопе, рег 
Біаіиш зрігііиаіеш гііиз дгаесі зиЬ ипіопе ехізіеп- 

Іеш геіісіешіа, еісіега рег засгаш гедіагп гааіезіа- 
^ Ьепідпе сіаіаз шапичие ерзает засгае гедіае 
шаіезіаііз ргоргіа зиЬзсгірІаз еі зідіііо гааіогіз 
сапсеііагіае гедпі шипііаз, реіепз еазсіеш рег оГ- 
всіиш ргаезепз саз1геп$ѳ сарііапеаіе СЬеІтепзе 
мзсірі еі асііз ргаезепІіЬиз іихіа еагиш сопііпепііат 
%о$$агі регтіііі. Сиіиз реііііопі оШсіит ргаезепз 
^Ігепзе сарііапеаіе СЬеІтепзе (аппиепсіо), ѵізіз 
е^ет Іііегіз запіз, заіѵіз отпіцие поіа зизрісіо- 

СагепІіЬиз, еазсіеш зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгі- 

®еге йеташіаѵіі сіе Іепоге іаіі. 

^Убтилі III, г 15о2ѳу іазкі кгоі Роізкі, лѵіеі- 
іе *Ціе Шемгзкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маго\ѵіескіе, 
®Мгк1в, ІпЙапзкіе, а Згѵегігкі, Соізкі, \Ѵап- 

(ігіесігісгпу кгбі. 

\Ѵз2ега ѵѵ оЬес у каМети г озоЬпа, коти Іо 
'ѵіесігіес паіегу, а тіапоигісіе роЬогсот у зиссоі- 

Іесіогот, 2 зеути Ыізко рггезгіедо Іггупіесігіеі- 
педо \Ѵагз2аѵзкіедо гаіапо^ѵапут у г зеутікогс 
рапігиІагпусЬ пагпасгопут, \ѵіегпіе пат тііут 
1азк§ паз2с| кгоіен'зкг*. ІІгогігепі у згІасЬеіпі 
хѵіѳгпіе паш тШ. 2а гіесіпосгепіет у рогатепа- 
піѳт зіапи сіисііоп-пеео ге1і§д «гескіеу, № ипіѳу 
з\ѵі§іѳу Ь?гіасе?о, з з№і§іут козсіоіет ггутзкіш 
у (Іисіюѵіепзіѵѵет іе§о \ѵ Когопіе Роізкіеу у «- 
лѵіЫкіт хі?зі\ѵіѳ Ьііеіѵзкіет, іутге ігуЬеш, вро- 

зоЬеш у рггукіасіет роЬог у ііопаіітат, па зеутіе 
Ыізко рггезгіут осі пісЬ па Іе роіггеЬ? ггесгу 
розроіііеу рогіѵоіопе, піе рггег лѵіегпозсі ѵазге у 
зиссоііесіогои' лѵіегповсі пазгусЬ, аіѳ рггег ісЬгё 
зіагзгусіі (ІисЬо\ѵпусЬ, Ю іезі рггег рггеігіеІеЬпего 
о уса іпеігороіііа Куотезкіеео у лѵісІеЬпуск оусоп- 
лѵіасіікохѵ ге іѵзгуІкісЬ іпзгусЬ озоЬ йискиѵлусЬ 
гѳіівіеу згескіоу, ѵ/ апіеу з\ѵі§іеу Ь^йа.сусЬ, у 
абЬг ісЬ ѵ рапзПѵасЬ пазгусЬ, іѵеіЙпд иптегзаіи 
сопзіііиііеу зеути Іегагпіеузгеао, іѵуЬгапе у сіо 
зкагЬи ггесгу розроіііеу па сгаз, «• Іеуге сопзіі- 
Іиііеу пагпасгопу, осЫапе тиі^ Ьусіг; рггеіо 2^ату 
у рііпіе гозкагиіешу, аЬу апі загаі п-іетозсі \га- 
зге рггег ві§, апі рггег зиссоііесіогоіѵ зпусЬ о<1 
(іисЬотепусЬ геіідіеу ргескіеу раіізиѵасЬ пазгусЬ, 
№ ипіеу блѵі^Ьеу Ь^сІасусЬ, роЬогоѵ іеу сіопаіілѵу, 
па Іеп сгаз сіагохѵігпу, ѵѵезроі г сіисЬо\ѵіеп5Иѵет 
ггутзкіш рогѵоіопеу, піо ѵуЬіегаІі, аиі \ѵусіа?а1і, 
аіѳ ои-згет ой Іе^о аЬу ѵіегпозсі шазго зирегзс- 

Йоѵѵаіі у зиссоііесіогот гаіііесЬас ісЬ а зирегзейо- 
\ѵас гозкагаіі. Сйузг рігеѵіеІеЬпу іогерЬ ѴѴіеІа- 
тіп Киізкі, іпеігороіііа Кдоіѵзкі у ѵзгуікіеу 
Кизі, рггег соайіиіога зѵѵево те1горо1ев<> «іеіеі- 



пе§о оуса КарЬаІа Когзака, ѵМікв Наііскіево, 
У реи-пуск рап6\ѵ гаа у игг?апік6>ѵ пазгусЬ Іо 
згеггеу ргге1ойу\ѵ$2у, паш у ггосгу розроіііѳу Іо, 
іі Іо йопаііѵпш зѵе рггу роЬогасЬ Іаполѵусіі рггег 
піе \ѵуЬгапусЬ гиреіпц зигапц рггег ісЬ зІагзгусЬ 
йо зкагЬи ггесгу розроіііѳу оааапе Ьуай шаіц, 
аззесиголѵаіі; сЬсешу Івау, аЬу ехігасіоѵѵі Іѳгаг- 
піеузгедо ипіѵегзаіи пазгедо, и іакіедозг дгоаи 
асіісолѵапедо, іак іѵіазпіе, іако зншеша огідіпа- 
Іотѵі, тѵіага Ьуіа аапа; іо исгупісіе шегпозсі лѵазге 

Ша Іазкі пазгоу у г ро\ѵіппо6сі зѵѵоу. Рщ„ 
ѴѴагзгаи-іѳ шіезіцса Аидизіа XII апіа, Гокв 
МйСХХѴІІІ, рапоіѵапіа кгбіѳзігѵ паз/усЬ Роіекіедо 
ХХХХІ, а Бгѵѵеазкіедо XXXVI. 2ас1іагіая Вод. 
піес Дакоѵіскі, зіоіпік Кііолѵзкі, зесгеіагг кгйі 
іедотозсі. Зідізтипаиз Кох. Огідіпаіез ѵѳго 1і({. 
газ іаега оіГѳгѳпз НгеЬогіиз Шіоѵіс зе аЬ оИеи 
ргаозѳпіі гесеріззо гесодпоѵіі. 

Тоже л. 334. 

№ 77.—1628 г. 28 Ноября. 

Заявленіе священника Григорія Мнхаловокаго о нанесеніи ему Львомъ Козляков 

скимъ оскорбленія словами и дѣйствіемъ. 

ГезІнГзГпс^сГііг^'Т81 ГѲГІа ІѲГЙа Р08‘ Пиз- ѵіс,еІісе1 іп ахіІІа Раг1і8 зіпізігае зесіол, 
Вошіпі тіііояішп с * *в • 1Г^1?15 Ргохігаа» аппо сгиепіит Іоп^ит ргоГипсІит. іага рег те4іші 
В°Ш1Ш гаіИе5,т0 ““сѳп4““во ѵ'бе8Іга° осіаѵо. запаіиш; Ш«Л,ое ѵпіпаз зіЬі Гегіи зесипаа ро=п 

Гезіит запсіі Ргапсізсі сопГеззогіз, ргохіше р№ 
Роро ІиЬотІепаів ргоіезіаіыг. Іегііа*), іп ргаеГаіа ѵШа Вегезгсге рег ргаеГаІиш 

4а оГйгішп „„.0 , . Когіакоіѵзкі іііаіит еззе аззегиіі. І^иоа ѵоіпк 
Іапеаііа СЬ Ітепі піпп і Г П5'а СарІ' Р^іоіит іп гесепіі гаіпізіегіаіе гедпі деаегаіі 

Іеппііег еі оШсіозе іп еі сопіга поЪіГт 8°' С°Гат 5ЙСІ° ргаезепІІ' 8« Гегі* ^ехіа розі Гезіит 
Когіакоіѵзкі, Гатпіпт депегозі МаПіпі Р0аЬот ГгаПСІ5С1 С0пГе$50ГІ3' Рг°хіше ргаеіегііа*'), 
біпзкі, ргоіезіаіиз еі оиезіиз езі іаео „іГ • ргае50ПІ18 Рг°1ез1ап1із согроге ѵпіпиз зесіош 

мгмга-г гг іЕ = 
ЗГ.Л& 7г,г“г,і' «-г“ 

• .. ^ ^ пешіпі япісяпаш оЬпохіиш °ЖС' Л' 4°1’ 
рптит ѵегЬіз іпіигіозіз, Гатат Ьопаш ірзіиз еі - 

ехізішіаі.опет ІаеаепІІЬпз, іггиіі, іапает ѵиіпеге .. о 0КТ1іЯпя 
еопает ргоіезіапіет аГГесіІ. Іп сфз ргоІезШіо- !3 ™ г п 
те ш^огет ѵегійсаііопет озіепаіі Ьос іаегп ѵиі 

V 9 октября. 

**) 13 октября. 
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№ 78.-1029 г. 9 Мая. * ’ 

Упомннальный листъ Станислава Жолковскаго Лобротворскнмъ мѣщанамъ въ 

огражденіе Яавинскаго монастыря отъ ихъ посягательствъ. 

Асішп іа сазіго СЬеітепзі Гѳгіа ^иаг(а розі 
ёогаілісаш: ЛиЬіІаІе, ргохіша, аппо Бошіпі шіііе- 
5ішо зехсеоісзіто ѵідезіто попо. 

ОЫаіа Іііегагит, рег Ьитепит 'Таггтпзку 

К? роггесіагит. 

Асі айесіаііопет ѵепегаЬИіз Ргосіюг Кигкіе- 
і?іс2, шопасЬі, Іштепіз топазіегіі Запсііззітае еі 
Ішііѵіііиае Тгіпііаиз, поп ргосиі аЬ оррісіо БоЬго- 

Іігог ехізіепііз, бісіі Ла2\ѵіпзку, іііегаз еібеш гпо- 

оазіегіо зегѵіепіез, а шадпібсо Зіаиізіао Йоікіѳлѵ- 

$ку, Ьеороііепзі сазіеііапо, сіисе сатрезігі гедпі, 
сарігапео Кашіопосепзі ба&із, рег оЫаІат роггес- 

Іаз, оШсіаш ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе СЬеІ- 

шепзе зизсеріі, яиашѵіз аТагіагіз беіиграіае Гие- 

пші зогбіѣизяие іпГесіае, іп Іосояие зиЪзсгірІіопіз 
шапиз е.іизбет 2о1кіе\ѵзку рапші Іасогаіае, яиа- 

П2Щ Шегагиш, зідіііо о,іизбет Йоікіѳѵзку оЬзідпа- 
^гит, Іепог зеяиіііш* езЦие Іаііз. 

Ла Зіапізіаіѵ Йоікіелѵзку, сазіеііап Ь\ѵо\ѵзку у 
Ьеігаап роіпу, зіагозіа Каіпіопаску еіс. Огпау- 

шиіѳту тсат Ьигтізіггоѵѵі у гаусош ОоЬгоиѵог- 

$Мт у ^ѵзгузікіш лѵоЬес тіезсгапот іут Іівіет 
йазгут, ізг ѵѵіеІеЬпу осіес РгосЬог Кигкіѳѵісг, 

гакоппік, Ьигаіеп, оз\ѵіабс2уі рггеб паті ретспеу 
п?оі1у розіашжіепіе, кібп* исгупіі рггѳсі рапега 
^оега Корузіупзкіт, робзіагозсіет Кашіопаскіт, 

8 роіоткаті аІЬо зупаші Маіуза, рора тапазіуга 
Лаг\ѵіп5кіе^о,2 ѴѴазіІега, Зіазіет у Ласкіет органо 
па шопазіуг Лазтппзкі, кібге опі тіѳіі з рггоб- 
ко» злѵоісіі іт зіиг^се па іеп тапазіуг Лаг\ѵіп- 

0(і кгбіблѵ з. раті§сі рггезгіусЬ пасіапе. А іі 
0пі роіошкодѵіе рора Іедо Маіуза, піѳ Ь§б$с зро- 

зоЬпепіі (іо обрппѵодѵапіа роггцбко\ѵ, паіехцсусіі 
тапазіепті Іети, сііа кіогусЬ опі га ре\ѵп^ идосіа, 

шапазіегоягі Іети ровіапоѵіопц, ртѵа згѵоіедо 
іш зУиЦседо \ѵіе1еЪпепт оуси РгосЬопті Киг- 

кіе\ѵіс2олѵі, гакоппіко\ѵі, Ьитіепсті, изЦрша у 
'ѵуггекац зі$ 2ѳ ѵзгузікіедо рга\ѵа здѵсдо, іет 
па іеп шапазіог з1и2г*седо, егозу \ѵіес2петі у з 
роіоткаті з\геші. Л ія ѵѵіоІеЬпу осіес РгосЬог 
Кигкіеѵлся, гакоппік, Ьитісп, Ъ^б^су ретѵпут до- 

зро(1аггет Іети гаапазіугоигі у гоггапогусіеіет 
сіпѵаіу Вояеу, кібгу, таі^с \ѵоЦ зте^, ки ссі у 
сіпѵаіе Р. Води, іеп шапазіог, іако зризіозгаіу, 
по\ѵо зѵѵещ козгіеш Ъибо^ае у сіпѵаіѳ Вога \ѵ 
піет гогтиагас, Іебу \ѵ Іуш тсат ^згузікіт 
шіезегапот ВоЬгоІтеогзкіт гакагпіешу, роб тѵіпа 
дггпѵіеп ріепбгіезі^Ь падгоб з<*бо\ѵу ^едо кгбіе^ѵ- 

зкіеу тозсі у па Шиіаса зігоп^ дггі^іеп рцсіи- 

бгіезі^ІЬ, а іак аЬузсіе Іут оусош бпсіютгпуш тѵ 
ісЬ тіезгкапіп гакоппіегут у дѵ Ьибо\ѵапіи Хедо 
тапазіега у ѵге тезгузІкісЬ рогуІкасЬ, бо Іедо 
тапазіега тѵебіид рггуѵгііеит у Гппбизгбтѵ паба- 

пЗгсЬ у іт бо игутеапіа паІегасусЬ, габпусіі ргге- 

згкоб тѵугг^бгас піѳ ѵгагуіізіе роб \гіпа шхѵузг 
орізапа, аіе у о\ѵ$гет ѵге тѵзгузікіет ротоспѳті 
Ъііу, іако оусот бисЬолѵпут. Со 61а іерзгеу ігіагу 
у рѳ\ѵпозсі бо Іедо Іізіи тедо г§ке шоіе робрі- 
зпіеу ріесг^с з\ѵоіе рггусізпас кагаіізту. Різап 
гаткп Кашіопаскіт \ѵе ^ѵіогек ріег\ѵзгу ро зигі§- 
Іеу Аппіе *), гокп Рапзкіедо Іузі^с згезезѳі егшаг- 

Іедо. Зіапізіатс 2оі:кіе\ѵзкуі Сазгіеііап Ьлѵоѵгзку, 
Ьеітап роіпу. . 

Тоже, л. 616. 

•) 27 іюля. 

9 
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№ 79.—1030 г. 2 Марта. 

Жалоба священника Холмской Никольской церкви на бурмистра Ивана Мнцевича 

за оскорбленіе его словами и дѣйствіемъ. 

Асіит іп сазіго СЬеітепзі заЬЬаіЬо розі бо- 
тіпісат (}иабга«е$іта1ет: Кетіпізсеге, ргохіто, 

аппо Ботті тіііезіто зехсепісзішо Ігщезіто. 

РгеаЫіег Мікоіепакі ргоіезіаіиг. 

А(1 оШсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіспз ЬопогаЬі- 

1І5 Оге^огіиз, асіи ргезЬіІег ессіезіае запсіі $ісо- 
Іаі гііиз ^гаесі, іп сіѵііаіе СЬѳІтепзі ехізіепііз, 
зоіеппііег §гаѵідие сит ^ие^е1а іп еі сопіга Га- 
таіит «Іоаппет Місе\ѵісг, ргосопзиіет сіѵііаііз 
СЬеІтепзіз, ргоіезіаіиз еі чиезіиз езі іп ео, чиіа 
ірзѳ ргосопзиі. пиііа ЬаЬіІа гаііопе регзопае зрі- 

гііиаііз, біе Ьобіегпа, іп асіи сопіепіа, сіит із 
ргоіезіапз а ГатаЮ Озіар, загіоге еі сіѵе СЬеІ- 
тепзі, а(1 ргаеГаіит ргосопзиіет рго зоіиііопе 

аппиаііз еі сотрозіііопе, сіѳ сіоіпо ргоіезіааіц 
ргоѵепіепіе, сііаіиз Гиіі, ^иат ргоіезіапз пізі до 
те(ііо аппо зоіиіигиз егаі, ^иошат сіотиз ргои* 

зіапііз рег гаебіиш апиит ѵасаЬаІ, іПісо ргаек- 

іиз ргосопзиі, іга соггеріиз, ргоіезіаиіет ргіпіиі 
ѵегЬіз іпЬопсзІіз. Гатат еі регзотші зрігііиаіеа 
Іаеііепсіо еі ргозс'тбепбо, Іашіет соІарЬиіп щр? 
біі изчие а(1 еЯизіопет запеиіпіз; розітоііит • 
ЪагЬа сгіпез еѵиізіі. Бе циь пітіа зиа ііізіктогь 
Ііопе еі ѵегЬогит Іигріит іп ргаезепііа тиііогсз 
сіѵіит іііаііопе ііегит ацие ііегит сопіга спа- 
сіет ргосопзиіет ргоіезіаіиг. Іп сиЦз ргоіезіаііо- 

піз таргет ѵегібсаііопет озіепсііі согат оЛк* 
ргаезепіі сгіпез е ЬагЬа еѵиізоз. (іиоз ойсіц 
ргаезепз ѵісііі еіипа сит ргоіезіаііопе зизсеріі. 

Изъ актовой книги Хо.иіскаго 2])одскт ф 
за 1630—32 г., Л5 20138, л. 118—110 

№ 80.—16#0 г. 10 Апрѣля. 

Жалоба священника Холмской Рождественской церкви и попечителя Холмской бога* 

дѣльни Романа Жабѳровнча на Якова Хоинскаго за нападеніе его среди ночи на 

богадѣльню и нанесеніе двумъ женщинамъ побоевъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа ^иаг^а розі 
ботіпісат Сошіисіиз РазсЬаѳ ргохіто, аппо Во- 
тіпі тіііезіто зѳхсепіезіто Ігі^езіто. 

Роро Еозезпу еі Еотапкоу сіѵіз Сіьеітепзіз 

ргоіезіапіиг. 

Аб оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа са- 
рііапеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаіііег ѵепіопіез Ьопо- 
гаѣіііз Негтоіаиз Койезпу, асіи ргезЬіІег гііиз 
дгаесі, вио еі Юііиз сарііиіі гііиз §гаесі СЬеі- 

тепзіз потіпіЬиз, аЦие Котап ЙаЬіеппѵісг, сіѵіз 
еі ргаѳрозііиз хепосіосЫі е,)и5бст гііиз дгаѳсі 
СЬеІтепзіз, іп зиЬигЬіо СЬѳІтепзі ехізіепііз, зо- 

іеппііег еі оШсіозѳ егаѵЦиѳ сит ^иегѳ1а іп еі 
сопіга поЬИет басоЬит СЬоіпзкі ргоіезіаіі еі 

Чиезіі зипі іп ео, ^иіа ірзе бе Гегіа зесишіа 
Гегіат Іѳгііат зе ѵег^епіѳ, Гегтѳ тебіа посйі 
зирегѵепіепбо іп хепобосЬіит гііиз ^гаесі С№ 
тепзе, ітгоѳгаогяиерасіз еі ^гап^иііі^а^із риЫі^ 
іЬібепщиѳ іп еобѳт хепобосЬіо Іютіпез інГгазслр- 

Юз сгерііае аеіаііз иігіизциѳ зѳхиз, зіпе иПа 
^іііта саиза, сопѵиіпегаѵіі зес^іопе5^иѳ 
Гѳсіі, рег ^иат зиат зирегѵѳпііоиеа расетр®^' 
сат еі зесигііаіет ргаѳГаІі хѳпобосЬіі лчо1агЛ 
Бе ^иа зирѳгѵепііопо еі сопѵиіпегаііопе іпГгазсп?- 

Іогит Ьотіпигп ргаеГаІі ргоіезіапіез ппіпіпв^ 

еі Юііиз сарііиіі гііиз дгаесі СЬеІтепзіз ^ 
аЦие ііегит сопіга еипбет СЬоіпзкі 50Іеппі-* 

зипі ргоіезіаіі. (}иат ргоіезіаііопет регзова^ 

зіапіез согат оГйсіо ргаезепіі—Ьопезіа Лп®Й 
ргаеГаіо хепобосЬіо арргоЬаибо, озіепсйі ѵиі®#1 
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іа согрого зио: ргітшп, ѵісіоіісоі, іп тапи зіпізіга 
сорог сиМіига зесіит сгиепіит, зесипсіит ІпГга 
сиЬііит оіизсіот шапиз зіаізігао Ггатеа сопсиз- 

$вт ИѵМит та&пит оі ІиіпоГасіиш,— ациѳ 
.Магпяка, зохіит аппит ЬаЬепз, ііісіеш озіешііі 
ѵаіпиз іп согрого зио, ѵісіѳіісес іпсіріепсіо а Іет- 

рогіЬиз рагііз (Ісхігае изяпв а<1 ІаЬіит рвг Іоіат 
Гасіет $е$е ргоіетіепіст, Ггатеа сопсиззит еі 
$ап§иіпо зиГГпзит. Егн)ио ѵиіпега зіЬі рог ргаѳ* 
йшт СЬоіпзкі сігса зирвгѵепііопот ргаѳГаІі хе- 

поёосЬіі зіпв иііа Іедіііта сааза, іто ѵі еі ѵіо- 
Іепіег іііаіа еі іпйісіа еззе аззегиогипі еі рго- 

іезіаіае зипі. (}иае ѵиіпега іп согрогіЬиз ргае- 

Ьіагшп Аппа еі Магизгка оГГюіига ргаезепз ѵі- 
<Ш еі зизсеріі. Іп сиіиз ргоіезіаііопіз та,)о- 

гет ѵѳгшсаііопет ргаеГаІі ргоіезіапіев зіаіие- 

гипі согат оГЙсіо ргаезепіі гаіпізіегіаіега гедпі 
делегпіет ргоѵісіит Йоаппет Ваѵсгоѵзкі сіе 
СЬеіга, оОісіо ргаезепіі поіит, 4пі зіаіиіиз со¬ 

гат оГЙсіо ргаезепіі регзопаіііег зіапз риЫісе іі- 

Ьегечие гесодпоѵіі, зѳ ех іпчиізіііопе ргаеГаІогит 
ргоіезіапіішп (ііе Ьойіегпа, іп асіи сопіепіа. а<і 
хепо(1осЬіит ргаеГаІит СЬеігаепзе гііиз дгаесі 
регзопаіііег сопйезсепйіззе іЬійепцаѳ, іттепзаз 
зесііопез иитчие, Іит еі Гогез ехсиззаз еі (іезігис- 

Іаз еззе ѵііііззе еі (іеЬііе сопзрехіззе. оГЙсіо ргае¬ 
зепіі геіиііі, Ьапэдае зиат геіаііопет тапіГезІат 
аіі асіа ргаезепііа Гесіі. 

Тош, л. 157-8. 

№ 8/.—1031 ] 

Заявленіе еинскопа Меѳодія Тѳрлѳцкаго 

книгъ гродскаго суда, хранившихся 

Асішп іп сазіго СЬеітепзі Гегіа Іогііа ірзо 
йіе Гезіі запсіае Адпеііз ѵігдіпіз, аппо Эотіпі 
тіііезіто зсхсепіѳзіто Ігідезіто ргіто. 

ТѴШука С1ісІтеп8І8 ргоісзіаіиг. 

Ех соріа. 

Ьо иг2^(3и у хіад ^і-осігкісіі СЬеітзкісЬ оЬ- 
Іісгпіе рггузгейзгу хѵіеІеЪпу осіес МеіЬойіиз Тег- 

Іеску з Тегіа, г іазкі Вогоу СЬеітзку у Веізку 
ерізсор, \ѵгЦ\ѵзгу лѵіайотозс, уй іе^отозс рап 
Атіггеу Вгогіоизку, різагг хіетзку СЬеітзку, 

№е усЬтозс рапо\ѵіе котогпісу СЬеітзсу (Іпіа 
^сгогаузгедо, іакоЬу о піе^усіапіе хЦд гіетзкісЬ 
СЬеітзкісЬ г сегк\ѵіѳ каіЬсйгаІпеу Сііеітзкіеу, 

ргаесірііапіег хапіозіі ргоІезіаІЦ, зоіеппііег ге- 
ргоіезіотѵаі зі§, І2 оп піе (11а гпіе\ѵаді іакіѳу, 
вѵпеі Ше, оЬу>ѵаІе16\ѵ СЬеІшзкісЬ, рга\ѵ уз>ѵо- 

^ ісЬ. аіе гасгоу рггезіггедаіас саіозсі у \ѵо!по- 

^сі згіасЬескісЬ, сЬс^с, аЬу асіа риЫіса оГйсіозе 
еі Ьопогійсе, іако (Іо сегк\ѵіе (11а рггесЬочѵапіа, 
іак у в іеуйѳ сегкѵіѳ (11а розіііѳу па тіазіо Ьу- 

Іу Ьгапе, ргіта Ггопіе рр. котогпікот, іако 

\ 21 Января. 

о причинахъ невыдачи инъ актовыхъ 

въ Холмской каѳедральной церкви. 

ргоіезіапіі піегпаіотут. ѵѵі<*с у роб зат 2асЬой 
зіоііса еасіет асіа ѵп.іас изіінізсут, піѳ сЬсіаі 
чгуйас; Іесг зкого еайот Ьога шіаЛ о игг^йгіѳ у 
\ѵіа(1гу рр. котогпікот (ІозкопаЦ тѵіайотозс, га- 

гаг гіпіа чѵсхогаузгедо, Іак ргхег іедотозсі рапа 
Апйггеіодѵзкіедо МісЬаІіка, іако у ргхег упзгѳ 
озоЬу, а па^еі у Йпіа іігізіеузгедо, ііегаііз ѵісі- 
Ьиз з сегк\ѵіе з\ѵоіеу, тѵудайхаі^с ргачѵи розроіі- 
Іети еі (Іезісіегуз Іоііпз поЬПіІаІіз, лѵуйатѵаі у 
аЬзоІиІе о пісЬ \ѵіе(І2іес піе сЬсіаі, у о Іо чѵгі§- 
сіе хіа§ іедотозсі рапа різагха 2Іетзкіе§;о у рр. 
котогпікот оЬпіхе зоііісііотѵаі у ргозіі; а и, іѳ- 

дотозс рап різагг, Іак ісЬтозс рапо\ѵіе котогпісу 
акі іусЬ риЫісхпусЬ \ѵщі еі розіііопет еогип- 
Йет асіогит ^есііид рга^’а і ро\ѵіппозсі ойрга- 
ѵоѵас піе сЬсіеІі, гасгуга ргоіезіапз, озіггедаі^с 
Ьопоги у гериіаііеу зтѵоіеу, рга\ѵ у зхѵоЬоіі ко- 
зсіоіа з^ѵедо каіЬеіІгаІпедо у Іо (ІекІагиЦс, іі Іа 
ѵѵіпа поп сігса ргоіезіапіет, зей сігса еаз регзо- 
паз, кіогут Іедо рга^ѵо ропгіеггуіо, гозіачгаб 
та. ііегит аЦие ііегит ргоіезіопгаі у гергоіезіо- 

\ѵа! зі$. 
Тоже, л. 284. 
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№ 82.—1631 г. 24 Января. 

Грамота короля Снгиѳмунда Ш митрополиту Іосифу Волямипу Рутскому о поста¬ 

вленіи Меѳодія Терлѳцкаго въ Холмскіе епископы. 

Асіига іп сазіго Сііеітѳпзі Гегіа зохіа розі 
Гезіит запсіае Адпеііз ѵігдіпіз ргохіша, аиио 
Бошіпі тіііевіто зехсепіезішо Ігідезішо ргіто. 

ОЫаІа ргіѵііедіі застав гедіае тадезШіз В. 

Тсгіескі, зирег ерізсораігт СШтепзет зег- 

. ѵіепііз. 

Асі оГбсіит асіацце ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
гавеаііа СЬеітепзіа регзопаіііог ѵеиіепз иоЬШз 
Сіетепз Сог11іаз2е\ѵісг, Гатиіиз іііизігіз еі гоѵе- 
гѳпііі іп Сѣгізіо раігіз МѳІІюіШ Тегіескі, Беі еі 
арозіоіісае зеіііз дгаііа ерізсорі Сііеішепзіз еі Веі- 

хепзіз гііиз дгаесі, погаіпе еіизііега оЬіиІіІ еі аіі 
асіісапііиш роггехіі ргіѵііедіиш засгае гедіае іпа- 
^езіаііз, шапи еіиз(1ет ргоргіа зиЬзсгіріит сі зі- 
дШо гааіогіз сапсеііагіае гедиі оЬзідпаІит, зирег 
ерізсораіит СЬеІтѳпзет Ьепідпііег ііаіиш, яиоіі 
оГйсіит ргаезепз рег оЫаІит зизсеріі еі асііз 
зиіз іпзегеге зиззіі іп еит, яиі зеяиііиг, Іепогеш. 

Зідізтшкіиз Тѳгііиз, Беі дгаііа гех Роіопіае, 

тадпиз ёих Ьііѵапіае, Киззіае, Ргивзіае, Маго- 
ѵіае, Зашодіііае Ілѵопіаеяие, пес поп бѵесогшп. 

Ооііогиш Ѵапсіаіогиш^ие ЬаегеіНіагіиз гех. 
Кеѵегепііо ІозсрЬо Ѵеіашіп Киізкі, гаѳігороіі- 

Іае Куоѵіепзі, йеѵоіѳ поЬіз ёііесіо дгаііага позігат 

годіаіп. Ііеѵеготіо, сіеѵоіо поЬіз іШосіе! Ѵасапіе 
ѳрізсораіи СЬеІтеиві гііиз дгаесі оЬіІи гоѵсгешіі 
ТЬеосіогі Моісзакоѵісг, еіиз иііііпі оі ііптесііаіі 
роззеззогіз, пои огаі поЬіз сііи іІеІіЬегатІит (1е 
зиЪзІіІиспіІо ессісзіаѳ іііі разіоге, ѵегзаиіе ргооси- 
Из позігіз гоіідіозо Меііюіііо Тііегіескі, ѵіго, ѵііае 
шогитяие ргоЬіІаІе іпіедеггіто. Еит ііагріе <іс- 
ѵоііоиі іиас асі ііісіит ерізсораіит гііиз дгаесі 
СЬеІтепзет рго.)игс раігопаіиз позіго ргаезепіал- 
(Іит сіихішиз ргаезепіапіизяие Іііегів позігіз, Ьог- 

іапііо (іеѵоііопет іиат, иі Ьипс еі поп аііит аіі 
ііісіит ерізсораіит іпзіііиаі еі іпѵезііаі, сигат 
апітагипі, асітіпізігаііопет зрігііиаііипі еі гееі- 
теп Іетрогаііит еіііет согатіііетіо ас аііа, сігса 
і(1 Гіегі зоіііа, охеяиаіиг. Іп сиіиз геі йііет ргае- 
зепіез, тапи позіга зиЬзсгірІаз, зідіііо гедпі сот* 
типігі .іиззітиз, Ваіит Ѵагзаѵіае сііе ПН гаепзіз 
РеЬгиагіі аппо Ботіиі МБСХХѴІИ, гедпопт 
позігогит Роіопіао ХХХХ1, Виесіав XXXV. 5і- 
дізтишіиз гех. Іоаппез ІЛрзку. Ьосоз зідШі та- 

Іогіз сапсеііагіае гедпі. (Зиаз Іііегаз ргіѵііедіі 
аиіііепіісаз зѳ гесеріззе аЬ оГйсіо ргаезопіі Иет 
оЯегепз гесодпоѵіі. 

Тоже, л. 310. 

№ 83—1631 г. 24 Января. 

Пововъ ОТЪ имени ѳп. Меѳодія Терлѳцкаго Остророгамъ по дѣлу о вахватѣ имя 

церковнаго имѣнія Вутинъ. 

ОЫаІа розій тапйаіі зирег Озігогоді сощидез. 

Аіі оГйсіит асіаяие ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЬіІіз 
Сіетепз КогіЬазгеіѵісг, Гатиіиз іііизігіз еі геѵе- 

гепсіі іп СЬгізІо раігіз Меіѣоіііі Тегіескі, Бѳі еі 
арозіоіісае зеіііз дгаііа ерізсорі СЬеІтепзіз еі Веі- 

2ѲПЗІ8 гііиз дгаесі, потіпѳ еіизсіеш оЪіиІіі сі ^ 
асіісапііит роггехіі геіаііопет розііі тапііаіі 
Ггазсгіріі, ех асііз сазігепзіЬиз ИгоіНепзіЬиз аиіЬеп- 

іісе етапаіат еі аіі асіа ргаезепііа сазігеі&& 
сарііапеаііа СІіеітепзіа, иіі ргоргіі ііізігісіиз, Рег 
оЫаІит роггесіат, яиат оГГісіиіп ргаезепз зизсе- 

ріі оі асііз зиіз іпзегеге іиззіі йе іепого іаіі. 
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Асіиш іп со8Іго Игосііопзі Гегіа чиагіа розі 
Ге$іаш запсЙ Ашігоае прозіоіі ргохіша*), аппо 
Рогаіпі гоШѳзіто зехсепіезіто ігідезіто. 

Ай оШсіит оі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

ипеаііа Нгосііѳпзіа (диапсіодиісіет асіа ргоргіі 
(Іізігісіиз ргоріег дгаззаиіот розіѳт оссіиза асіігі 
поп роззипі) регзопаіііѳг ѵепіепз тіпізіегіаііз де- 
пегаііз гедпі ргоѵісіиз Лоаппез ВапіиіЬ сіе Зхаггупа 
\Ѵо1а, оГйсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, ина сит поЫ- 
ііЬиз Длите Віѳізкі еі Сіетеліе КогІЬазгеѵісг, 
5іЬі іп та,) из іезіітопіит асЦипсііз еі асІЫЪіІІз, іп 
тіпі зиае ѵегае ас йсіеііз геіаііопіз риЫісе ІіЬегецие 
гесовпоѵіі, еі диіІіЬеІ іііогит зио рго іпіегеззе 
гесодпоѵіі, диіа ірзе ипа сит зиргазегірііз поЪі- 
ИЬиз гаатіаіит засгае гедіае та]е$1а1із, рго сол- 

тепіи гедпі депегаіі Ѵагзаѵіелзі есіііиш, сіе Іепоге 
Ыі: 

Зідізтипсіив III, Беі дгаііа гех Роіопіае, шад- 
пиз Дих ІліЬѵяпі&е, Ки5зіае, Ргиззіае, АІазоѵіао, 
Затодіііаѳ Ьіѵопіаедие, пес поп Зѵесогит. СгоИо- 

гшп Ѵапсіаіогиіидие Ьаегссіііагіиз гех. 
ѴоЬіз депегозіз Магііпо Ьазко\ѵякі, іпзіідаіогі 

позіго еі геіриЫісае, еі ѴЫізІао, сошііі аЬ Озіго- 
год еі Аппае сіе Росііюгсе, со^идіЬиз, Ъопогит 
тШае Виііп пиііо іиге оссираЮгіЬиз, сіе регзопіз 
Ьопіздие ѵезігіз ошпіЬиз шапсіатиз, иі согат по- 

Мз еі ,)ш1ісіо позіго сопзіііагіогитдие повігогит, 
Ыегі позіго аззіеіепііит, іп сопѵепіи гедпі депе¬ 
гаіі, Ѵагзоѵіае ргохіте сеІеЬгапсіо, зехіа сііо аЬ 
іпсііоаііопѳ сопѵепіиз еіизііет, ргіта Іатеп ѳх- 
сіиза, асі іпзіапііат геѵегепсіі МеіЬосШ Тегіѳскі, 

ерІБсорі Сііеігаепзіз еі Веі/.епзіз гііиз дгаесі Іо- 
Ііоздае сарііиіі СЬеІтепзіз, регзопаіііег еі регетр- 
кгіе сотрагеаііз. ()иі ѵоз соп)ипсІіт, иіі іп саиза 
соп]ипсІа, зеи, диега іпадіз еі тидіз саиза іпГга- 
іегіріа аіесіі, Лппат Озігогодо^а сит тагііі 
аі, иіі іиіогіз соіуидаІІБ, аиііюгііаіѳ еі аззізіоп- 

сііаі, іпііаегепсіо ІедіЬиз еі сопзІіІиІіопіЬиз 
^і, іига еі сіесгеіо іисіісіі позігі аззеззогіаііз, 

рагаіат саизага, рѳг апіесез50гет асіогіз. ге- 

ѵогопііит ЛіЬаиазіит Ракозіа, ерізсорит СЬеі- 
тепзет еі сарііиіит е,іи5, іпзіііиіат еі, гаогіе 
Шіиз іпіегѵепіепіе. іпіеггиріат, іизіііиіат рго 
ео, диіа ѵоз ѵіііат Виіуп сит ргаесііо еі аіііз 
регііпеіпііз ргаесіісіі ерізсорі еі сарііиіі Сііеігаеп- 

зіз Ьаегесіііагііз, ессіезіае СЬеІтепзіз гііиз дгаесі 
Іііиіі Каііѵішіз Веаііззітае Ѵігдіпіз Магіаѳ ѳх 
апіідиіззітіз іетрогіЬиз зегѵіепІіЬиз, іп сіегода- 
Ііопет Дигіиш асіогит пиііо .іиге гссерізііз еі ѵіо- 
Іепіег оссиразііз, Ггисіиз еі ргоѵепіиз ех еізсіет 
Ьопіз, асіогі орііто ,)иге зегѵіепіез, регсіріііз, іп 
сіатпит еі ііеіптепіит ессіезіае ргаеГаІае ацие 
асіогіз ісі Гасіепсіо. Ідііиг сііагаіпі аіі ѵЫѳшІшп 
еі аисііеисіиіп аііепіипсіишдие ѵоз зеи ииит ох 
ѵоЬіз, ^иеш саиза іпГгазсгірІа шадіз аГйсіІ, асі 
сіеоссираііопет Ьопогит еогитіет ѵіііае Виііп 
сит ргаесііо аідие аіі гезіііиііоиет ргоѵепіиит 
сіесгеіо ,)ис1ісіі позігі зігіпді аііпдие, іп іаііЬиз 
йегі зоіііа, рго саизае ргаезепііз східепііа рег поз 
еі ішіісіиш позігига зіаіиі еі зепіепііагі. Іп 
диапіит ѵего сопіитасез ехіііегіііз Ьопадие ргае- 
Гаіа іп роззеззіоиет асіогіз гезіііиеге гесизаѵегіііз, 
репзаі зіЬі ісіет асіог сопіга ѵоз ѵідіпіі гаіІІіЬиз 
тагсагит ресипіае согатипіз оі Датпі ІоШет, 
ѵеі ргоиі .іщііешт сіесѳгпеі, ]асіісіа1ііег зіііз аі 
ргаетізза, іаііиз ѵоЬіз іп Іегтіпо асіѵопіепіе сіесіа- 
гапсіа еі сопіга ѵоз ргоропепсіа, гезропзигі. Баіига 
Ѵагзаѵіае Гегіа диагіа іп ѵідіііа Гезіі Ргаезепіа- 
Ііоиіз Веаіае Магіае Ѵігдіпіз *), аппо Ботіпі тШѳ- 
віто зехсепіезіто Ігідезіто, зиЬ зідіііо гааіогіз 
сапсеііагіэѳ гедпі;—Гегіа зесипсіа, ргохіте ргаеіе- 
гііа**), іп ѵіііа Виііп, асіргаезепз Іепиіае зирга- 
зегіріогшп сііаіогит, арисі асіѵосаіит е^изсіет 
ѵіііае розиіі еі розіііопет е^зсіега тапсіаіі засгае 
гедіае таіезіаііз еіеіега асіѵосаіо, іЬісіет ргоіипс 
регзопаіііог ргаеѵепіо, риЫісаѵіІ еі поіійсаѵіі сіе 
^гіз Гогта. Ех асііз сазІгепзіЬиз саріІапеаііЬиз 
НогосіІепзіЬиз ехігасіит. Соггехіі Рогускі. 

Тоже. 

•) 4 декабри. 

•) 20 ноября. 
*) 25 ноябри. 



№ 84.—1631 г. 24 Января. 

Заявленіе вовнаго о передачѣ Кіевскимъ митрополитомъ Холмской епископіи вновь 

назначенному епископомъ Меѳодію Торлецкому. 

Асіиш іп сазіго СЬеІтепзі Гогіа зѳхіа розі 
Гезіит запсіае Адпѳііз ѵігдіпіз ргохіша, аппо Но- 
шіпі іпіИезіто зехсепіезіто Ігідезіто ргігпо. 

ОЬЫа аЛтіззае іпіготіззіопіз іп сріясораіит 
гііиз дгаксі Оіьеітетет. 

Ай оШсіага асЬщае ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЫІіз 
Сіеюепз КопЬазяедѵісг, Гашиіиз іііизігіз еі гоѵе- 

гепсііззігаі іп Сіігізіо раігіз МоіЬойіі Тегіескі, 
Беі еі арозіоіісае зейіз дгаііа ерізсорі СЬсітепзіз 
еі Веігепзіз піпз дгаесі, пошіпо е.|изйет оМиШ 
ег ай асіісапйит роггехіі геіаііопет айтіззае іп- 

ІГОІПІ58ІОПІ5 іп Ъопа ѵіііагиш Віаіероіо, Визпо еі 
аііа, ай ерізсораіиш СЬеІтепзет гііпз дгаесі зрес- 
Іапііа, ех асііз сазІгепзіЬпз НгойІепзіЬиз аиіііеп- 

Іісѳ етапаіат оі ай асіа ргаезепііа сазігѳпзіа 
сарііапеаііа СЬеІтепзіа, иіі ргоргіі йізігісіиз, рег 
оЫаіа роггесіат, ^иат оШсіига ргаезепз зизсе- 
ріі еі асііз зиіз іпзегеге .уиззіі йс Іепоге іаіі: 

Асіиш іп сазіго Ыгойіепзі Гегіа зесппйа апіе 
Гезіит Яаііѵііаііз ВеаіаеМагі® Ѵігдіпіз ргохіша *), 
аппо Оогаіпі шіііезіто зехсепіезішо ігідозіто. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігопзіа сарііа¬ 
пеаііа Нгойіепзіа регзопаіііег ѵепіспз тіпізіегіаііз 
гедпі депегаііз ргоѵійпз Лоаппез Вапіиііі йе 5га- 
ггупа, оГйсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, ипа сит поЬі- 

НЬиз Лоаппѳ Віеізкі еі Аіехапйго $іа\ѵиІа, зіЬі іп 
шаіиз іезіітопіит асЦипсІіз еі айЬіЬіІіз, іп ѵігс 

*) 2 сентября. 

зиаеѵогаѳ ас Яійеііз геІаІіопізриЫісо ИЬе^ивге- 
содпоѵіі іп Ьаѳс ѵвгЬа: ЛаЛап Вапіиііі яЗгаггупа, 
депегаі, аЬо \ѵо/пу когоппу, 2 йшіегпа згІасЬсі- 
саші: рапега Лапеш Віеккіт а рапет АІехап- 
йгет ЗіаѵиЦ, Ьуіет па Іеп сгаз іѵ Віаіут-Роіі 
па (Ігіѳіі озіаіпі, Іо іезі Іггуйгіезіу ріепѵзгу гаіе- 
зщса А иди з іа, \ѵ гоки Іега/лііеузгут, дйу ішів- 
піет и' Войге рггеозѵіесопедо іедотозсі хіейгі 
теігороіііу Кііо\ѵзкіедо у «гзхуікіеу Кизі, іак$ 
айтіпізігаіога па Іеп сгаз ерізкоріоу СЬеІшзкіеу 
у Веізкіеу, рап Апйггѳу Ріоігошісг, оййнгау 
\ѵрггой айтіпізігаііеу затеу аиіЬепІік, роіуш | 
ргяу\ѵіІеу па запц ерізсоріа СЬеІпізка у ВеЬЬ 
'ѵ г§се лѵ Войге рггеіѵіеІеЬпети іедотозсі хіейтз 
МоіЬойети Тегіескіети, 2 Іазкі Вохеу ерізсоро- 
дѵі СЬеітзкіети у ВеЬкіетп, іако паіегуіешп 
(Ыейгісонгі, гйаі \ѵ$ге1ака чгіайгд, кіога гпіяі ро 
Іе сгазу рггоггесгопу іодотозс хіайг теігороііа, 
Іак йис1ю\ѵпусЬ, іако у \ѵ зігіеокісЬ зргаѵасЬ, 
у ройаі ѵ роззеззЦ дѵзяуікіс йоЬга, ЫпусЬт 
пагапіеузгусіі піе чгуіпшцс, кІогекоМек іепо м- 
Іейа йо ерізсоріеу СЬѳІшзкіеу у Ве1$кіеу,<1о пѵ 
йи у зргажтапіа, іако йошіпо еі Ьаегѳйі огйі- 
пагіо, \гей!ид иройоЬапіа у \ѵо1і іедотозсі хіей» 
теігороіііу, лѵ розѳззЦ у (йо) зрокоупедо игунапіі 
ризсіі у ройаі. (}иой зіс еі поп аіііег ез$ѳ, оШ* 
сіо ргаозеиіі зиат геіаііопет рег ехргеззага яі 
асіа ргаезепііа сига зиргазсгірііз поЬШЬизаИези- 
ііопет Гесіі. Ех асііз сазІгопзіЬиз сарііапеаІіЬиз 
НгойІепзіЬиз ехігасіиш соггехіі Рогуску. 5иві* 
зіаиз ОаЬгіеІ а Куіѵіапу 2Ього\?зку, ЦгоіИеай 
сарііапеиз. 

Тоже, л. 311. Л 

Л 85.—1631 г. 15 Февраля. 

Заявленіе вовнаго о врученіи королевскаго повва Иліи Сулятицкому. самовольно 

захватившему Унѳвскую архимандрію. 

Лсіит іп сазіго СЬеІгаепзі іп сгазііпо запсіі Ех рагіе геѵегепЛІ Огоіосгутзкі геШіо /* 
ѵаіепііш Магіігіз, аппо Вогош шіііезіто зехсеп- ІітапдМі 
гезішо ігіеѳзігао ргігао. А(] оШсіит ас1а(,ив ргаѳзепуа са5ІГ0И5Іа # 



ѵшеаііа Скеітѳпзіа рогзоиаіііог ѵепіелз тіпізіѳ- 

гіаііз гѳдпі делогаііз ргоѵіДиа МагИпив Иаісзкі (1ѳ 
СЬеІш, оі'іісіо Ьеіі0 поіив, ила сит поЫНЬиа Аііа- 
т0 Сгегпіолѵзкі еі Скгізіоркего Козгкоѵзкі, $і- 

Ы дгаііа еѵіііспііогіз Іезіітопіі айкіЬіііз, іи ѵіт 
тегае еі іЫеІіз зиас геіаііопіз, иЬіѵіз Іосогиш Га- 
сіетіае, риЫісо ІіЪвге^аѳ гесодпоѵіі, ^ит ірзс 
шатіаіиш іпГгазсгірІиіп засгаѳ гедіаѳ п^езіаііз ех 
рагіе іиГгазсгіріі асіогіз зирег іпГгапошіиаіиіиш 
сііашш іеиогіз іаііз: 2удтипі III, г Войеу Іазкі 

і Ы Роізку, \ѵіе1кіехц2е Ьііеигзкіе, Низкіе, Ргиз- 
кіе, Магогсіескіе, Яшиіігкіе, ІиПапізкіе у Згѵѵесі- 

зку, Сгоізку, \ѴатІа1зку іІ2іе(1гіс/пу кгбі. 
ТоЬіе 82ІасЬеіиеиш Неііазголѵі Зиіаіускіеіпи, 

іако Ыпут річпѵет у о\ѵз2эт д\ѵа1Іо\ѵпети аг- 
I сЬушапіігіеу Ишо^ѵзкіеу у ііоЬг сіо ліеу п&ІоЦ- 
I сусЬ розіезсу у оссираіогоіѵі, ішІ2Іез2 у упзгуш 
• тауікіга, кЮГ2уЬузсіе (Іо іеу зртѵу паіегеіі, 

аЬо іакі ргаеіекзі зоЬіо сіо ісдо таиазіуга изиг- 

роѵаіі, ге нзгеск ііоЬг назг^ск гискотусіі у піе- 
пісЬошуск гогкагиіету, аЬузсіе $і§ рг2еіі иаті у 
»<1еш пазгут ѵ \Ѵагзга\ѵіѳ, аЬо д(1гіѳ ла іеп 
ш$ 2 (Ьѵогет пазгут згсг^зіпѵіѳ розіашжіѳпі 
Ь§(І2іешу, о(1 роіогепіа Іедо ташіаіи пазгедо >ѵе 
сгіугу піеіігіеіе оЫісгпіе у га\ѵісіе зІа\ѵі1і. па ро- 
ріегапіе иіеіекпедо Ра\ѵ1а 0\ѵ1осгушзкіедо, аг- 

сЬітатІгуіу Опкпѵзкіедо, ла іег агскутатігѵ^, 
ро зшіегсі лѵіеіеЬпедо Е/ауазга ВаІаЬапа ѵасиіас^э 
г гсЫге пазгеу кгоіегѵзкіеу оіі паз ргаезепіоѵѵа- 

педо у роііапедо, кіогу ^аз рогуѵа о іо, уг лѵу, 
а озоЫіѵѵіе Неііазги Іу Зиіаіуску, ліе ніеіігіес 
іакіш рга\ѵст у ргеіехіет Іііиі зоЬіе агскушап- 
<ігіеу 1Тпіо\ѵзкіеу рггуиіазгсгаі^с, \ѵагу1ез зі^ іп- 

і Ігоіпіззіеу ѵ тапазіуг рошіопіопу Шіоѵѵзку, соі- 
Іаііеу роііа^апіа лазгедо кгоіеѵзкіедо, у ёоЬга 
(Іо піедо паІеЦсѳ рошіепіопѳти тсіеІеЬпети Ра- 
лѵколѵі Оіѵіосгутзкіети, о(і паз па Іег агскутап- 
сігуг* ро(1апѳти у ргаезепіоѵгапети, Ьгопіс, іакозг 
Ьгопізг у Ьгопісіе ки игагіе г\ѵіеггсЬпозсі у ро\га- 
ді пазгеу у лѵіоікіеу згкоіігіѳ чѵіеіеЬпедо Ра\?Іа 
СИѵІосгутзкіедо, Ісіогеу зоЬіе па рі^іиазсіе іузі§- 
су дггухѵіеп роізкісіі згасиіе. Рогуіѵа \ѵа$ Ыу 
(Іо нч^гепіа у зіезгепіа, аЬузсіо з роіпіепіопедо 
шапазіуга у (!оЬг сіо піедо паіег^сусіі изЦтрШ, 
'ѵ зрокоуш* роззеззуз У <І2іег2епіо уск ггесгц за- 
та ризсііі у лѵі^оеу до \ѵ роззеззуеу зрокоупеу 
піе ргере(1іо\ѵа1і, а рггесіе іейпак и- згкосіасіі, 
лѵугѳу \ѵугагопуск, оз^гепі Ьуіі, іако іо >ѵаш 
згеггеу па іегшіпіе рггеіі паті у за.ііеш иазгуш 
рггеіогопо Ь^іігіе, па кіогу аЬузсіе зі§ осгучѵізсіе 
зіапогѵііі у па №, со рггес’пгко \ѵаіп Ь^йгіе, оііро- 

таііаіі. Ьап дѵ Тукосіиіе ііпіа XV 8іус2піа, гоки 
Рапзкісдо іузцс згезс зеі Іггукгіезіедо ріепѵ- 
згедо; — заЬЬаіію іп ѵідіііа Гезіі Ригійсаііопіз 
Веаііззішае Ѵігдіпіз Магіае, ргохіше ргаеіегііо *), 
іп шопазіегіо, ііісіо Ьтпіо\ѵ, іешрезііѵе розиіі еі 
(іе розіііопе еіиз(Іош шашіаіі геіідіозіз еіивсіет 
топазіег'О, іЬійет регзопаіііег ргаоѵѳпііз, поіі- 
йсаѵіі еі риЫісаѵіІ (іе ]игіз Гогта. Бе дио капе 
зиат тапіГезІат геіаііопеш а(і асіа ргаезепііа 
Гесіі, поЬШЬиз 4<іісіі5 М ірзит іп Юіо аііозіап- 

ІіЬиз. 

Тоже, л. 344. 

*) I февра.ія. 

№ 80.—1631 г. 25 Февраля. 

Заявленіе Якова Ясѳнскаго о нежеланіи Холмской уніатской капитулы выдать 

ему квитанцію о принятіи отъ него арендуемаго нмъ церковнаго имѣнія Покровки. 

Асіиіп іп сазіго Сііеітепзі Гегіа іегііа іп сга- 
зііпо Ге$и запсіі МаіЬіае арозіоіі, алло Вотіпі 
шіііезіто зехсепісзіто ігідезііио ргіто. 

ТасоЬиъ Тавіепзкі ргоіезіаіиг. 

А(і оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііог ѵеліелз делегозиз 

ЛасоЬиз Лазіепзку зоіеппеш ргоіезіаііопѳт іп еі 
сопіга ѵеиегаЬіІе сарііиіит гііиз дгпесі СЬеІтепзе 
Гесіі рго ео, чиіа ірзі, гесерііз Ъопіз, (ііе Ьезіегпа, 
асіит ргаезепіет ргаесегіепіе, іихіа ргаезегіріит 
іпіегсізао, іат тоЬШЬиз, ^иат ігатоЬіІіЬиз іп 
ѵіИа Рокгоіѵка, зіЬі ргоіезіапіі рег ісіоіп ѵепега- 

Ьііе сарііиіит гііиз дгаесі СЬеІтепзе еі гѳѵегеп- 



- 72 - 

іііззітит іп СЬгізІо раігет сіотіппт .ІозерЬит 
\Ѵіе1атіп Киізкі, теігороіііат Кііоѵіепзет, иіі 
асітіпізігаіогет ѴМіс&Іиз Сііеітепзіз, агепсіаііз 
еі іи агѳпііат тіззіз, (Іо еізсіѳіп Ьопіз еі гесерііопе 
гѳгиш ргоіезіапіет 4иіѳіаге, іат пошіпѳ зио, ^иаш 
еі гоѵогешііззіші МеіЬосІіі Тегіѳскі, ерізсорі рго- 

іипс гііиз дгаесі Сііеітепзіз, чиіеіаге поіиегипі 
ѳі гесизаѵѳгииі; (Іо чио іапіо зио рга^шіісіо ііе- 

гит аЦие ііогит ргоіезіаіиг. Еі іп сопііпепіі 
. согат еосіеш оГОсіо зіаіиіі тіпізіегіаіет ге^пі &е 
пргаіеш ргоѵі(1ит Магііпит Яаіезкі сіе СЬеІт опа 
сит поЬіІіЬиз Яоаппѳ Ріоігоигзкі еі АІЬѳгіо Ша- 
іоѵѵзкі, вгаііа ѳѵібепііогіз іезіітопіі зіЬі асШіЪНіз, 
риЫісѳ ПЬегецие гесо^поѵіі, ^иіа ірзе аіі геяиізі- 

ііопѳт депегозі ЯасоЫ Яазіепзкі (Ііѳ Ьезіегпа, ц. 
іит ргаезепіет ргаесосіепіе, аіі Ьопа ѵіііае РоЬ 
гоѵѵка, аіі ѵіасіісаіига гііиз дгаесі СЬе1тео$ец 
зресіапііа еі регііпепііа, регзопаіііег еі оГбсіоа 
сит сіісііз поЬіІіЬиз сопсІезсепсІеЬаі іЫ^1ет^ие ті. 
а» еі «ЗсЬііе сопзрехіі гез отпев, іат тойЦ 
^иат іттоЪіІез, ^ихіа ргаезсгіріит іпѵепіагпеі 
іпіегсізае рег ^спегозит ЯасоЬит іазіеизкі сарі- 

іиіо гііиз дгаѳсі СЬеІтепзі гесШііаз еі іп еіГесіі 
герозііоз, яиоіі ісіет тіпізіегіаіі еі поЬіІіЬиз еп 
зоіеппііег ргоіезіаіит. Бе ^ио йісіиз тіпізіегіііа 
Ьапс зиат тапіГезіат геіаііопет асі асіа ргаезеа- 
ііа Гесіі, поЬіІіЬиз сіісііз еат іп іоіо аііезіапйкѵ 

Тоже, л. 347. 

ЛБ 87.-1&31 г. 1С> Іюля. 

Заявленіе Вѳрещннскаго священника и его сына о нанесеніи имъ побоевъ Марти¬ 

номъ Стемпковсквмъ. 

Асіиш іп сазіго СЬеІтепзі 1егіа зесипсіа іп 
сгазііпо Гезіі запсііззігаае еі іпсііѵісіиае Тгіпііаііз, 
аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ігі^езіто 
ргіто. 

Ро})о сіе ТѴегевсгуп ѵиіпегаіыз, 

Аіі оШсіит еіасіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 
пеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬіІіз 
Ласко, роро зеи ргезЬііег сіе ѵіііа \Ѵегезс2уп, 
озіепбіі ѵиіпиз іп согрого зио, ѵісіеіісеі іп с1і§ііо 
роііісе гаатіз зіпізігае зесіит сгиепіит та^пит 
посіѵиш, Іит аііисі ѵиіпиз зіЬі іп зсариіа зіиізіга 
Ііѵііішп еззе аззегеЬаі, ^иос^ іат езі ехііпсіит. 
Еаяие ѵиіпега зіЬі заЬЬаіІш, ргохіте ргаеіегііо*), 
іп Ьопіз ѵіііае ѴѴегезгсгуп, іп Гипсіо еіизсіош рго- 

іезіапііз ргоргіо, асі ессіезіаш ѴѴегезгсгупепзет 
гііиз ^гаосі ех апіЦио зресіапіе, рог поЫІет 
Магііпит Зіетркоѵѵзкі зіпе иііа 1е§іііта саиза, 
іто ѵі еі ѵіоіепіег іііаіа еі іпйісіа еззе аззегиіі 

•) 14 іюия. 

еі ргоіезіаіиз езі. (іиосі ѵиіпиз оШсіит ргаезет 
ѵісііі ѳі зизсеріі. 

Роршісг ѵиіпегаіиз. 

Асі оШсіит ѳі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵопіспз Ьопе5Ш5 

Іѵ/ап, ророѵѵісг сіе ѵіііа ѴѴегезсяуп, ѵепегаЬіІіі 
Яаско, ргезЬііегі зіѵе роропіз \Ѵегезс2упепзіз йЩ 
озіопсііі ѵиіпега іп согроге зио, ргітит ѵЫеІМ 
іп согпи саріііз, зирег аигет зіпізігат, Ъасві: 
регігизит сгиепіит та^пит, асі іпзіаг зес№ 
іит аііа ѵиіпега зіЬі іп сііѵегза согрогіз тет№ 
Ьасиіо Шаіа еззо аззегеЬаі, ^иао ай ргаезепз Ш 
зипі поіаЬіІіа. Еа^ие ѵиіпега зіЬі заЬЬаіЬо, рго* 
хітѳ ргаеіегііо, іп Гиисіо ргаеГаіі рагѳпііз зиі, іа 
ѵіііа ѴѴегезсгуп ехізіепіі, асі ессіѳзіат гііиз дмесі 
\Ѵегезсгупепзет регііпопіе, рег іііизігет Магіі**® 
Зіегарколѵзкі зіпе иііа іедіііта саиза, іто ѵі еі 
ѵіоіепіег іііаіа еі іпйісіа еззе аззегиіі еі ргоів* 
зіаіиз езі. (}иос1 ѵиіпиз оШсіит ргаезепз ѵійіі еі 
(ІеЬііе зизсеріі. 

Тоже, л. 4о6—7. 



№ 88.-1031 г. 18 Іюня. 

Жалоба овящонника Любомльской церкви Григорія Карачовскаго на Любомльскаго 

войта Станислава Шубу, который вѳлѣлъ вырыть ивъ могилы тѣло недавно по¬ 

гребеннаго младенца и нанесъ оскорбленія священнику. 

Асішп іп сазіго СЬоІтепзі Гегіа цііагіа ргісііѳ 
іезіі Засгаііззііш Согрогіз СЬгізІі, аппо Ботіпі 
тіііеаігао зехсопіозііпо Ігівеаіто ргішо. 

Когасгогсзкі, рориз (Іе ЬиЬотІ ргоіезіаіиг. 

А(1 оІГісіиш еі асіа ргаезепііа сазігспзіа сарі- 
ипеаііа СЬсІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬіііз 
НгеЬогіиз Кагасгочгвкі, асіи ргсзЬіісг гііиздгаесі 
«Іе оррібо ЬиЬотІ, зоіеппііег еі оШсіозе іп еі соп¬ 
іга Гашаіит 8іапіз1нипі 8гиЬа, ѵісеасіѵосаіиш 
ІліЬотІепзет, ргоіезіаіиз еі яиезіиз езі іп ео, чиіа 
ірзе ѵісеасіѵосаіпз, іттешог оЬ5е^иіі <1іѵіпі аЦие 
сегешопіагит ессіезіазіісагит, іто іп сопіетріит 
еогипііеш аЦие ессіезіаѳ ЬиЪотІепзіз гііиз §гаосі 
Місѣаеііз АгсЬап^еІі, ргіѵаіа аиііюгііаіе зиа, Іет- 
роге, поп ііа ргісіет ргаеіегііо, ѵібеіісеі Гѳгіа 
«есипііа, ргохіше ргаеіегііа *), зирегѵепіеп(1о іп 
соошеіегіиш ессісзіае ргасГаІае, іп ЬиЬошІ ехі- 

зіепііз, сит аіііз зиіз сопзосііз, ірзі теГшз сіе 
потіпо еі содпотіпе поііз, ШМепщие іпГапІет, 
рег ргаеГаІит ргоіезіапіет оіео запсііззітае еисЬа- 
гізііаѳ Ьаріізаіит ві сопбгтаіит, зіаііт розі 
Ьаріізтит сіе Ьас Іисо сіесеззит еі іп ргаеГаіо 
соетеіегіо рег оипсіет іи ргаезепііа тиііогит 
Ьотіпит зориііит, ех еосіега зериІсЬго ейойіі 
оГГоззипщио іп сопіетріит йбѳі сЬгізІіапав аЦпе 
еіизііет ессіозіае рег ріаіеаз Ііис ацие іііис сіи- 
сеЬаІ еі ргоіезіапіет тиіііз ѵегЪіз іпіюпезііз, Га- 
тат еі ае5ІітаІіопет аЦие регзопат зрігііиаіет 
ІаесІепІіЪиз, зіпе иііа Іе&іііта саиза айесіі. Рго- 
іпсіѳ Наяиѳ іііет ргоіезіапз, Іат сіе зирегѵепііопѳ 
ргаеГаІі соетеіегіі еі еІТоззіопе іпГапІіз ех зериІ¬ 
сЬго, ^иат іііаііопе ѵегЬогит іпЬопезіогига ііе- 
гит аЦио ііегит сопіга еипсіет ѵісеабѵосаіит 
ЬиЬотІепзет ргоіезіаіиг, оЯегепйо зе сит ео, иЬі 
сотреііегіі, гаііопе ргаетіззогит ,іиге асіигит. 

Тоже, л. 463. 

№ 89.—1631 г. 27 Августа. 

Протестъ вновь выбранныхъ членовъ Холмскаго магистрата о недопущеніи 
принести установленную присягу. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа ^иа^^а розі 
Гезіит запсіі ВагІЬоІотеі Арозіоіі ргохіта, аппо 
Нотіпі тШезіто зехсепіезіто Ігіцезіто ргіто. 

ІЛЬіоІка сопіга сіѵез СЫІтепзез ргоіезіаіиг. 

Ех соріа. 

да оГбсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵеиіепз Гатаіиз 
АІЬегіиз ЬеЬіоІка, сопсіѵіз СЬеІтепзіз, рег сот- 
шипііаіет СЬсІтепзега ІіЬеге еіесіиз еі рег Шп- 

•) 16 іюня. 

зігет ас тадпійсит йотіпига, йотіпит Іоаппега 
№со1аит Бапііоіѵісг а 2иготѵ, іЬезаигагіит си- 

гіас гедпі, СЬеІтспзет Соіепзетяие еіс. сарііапе- 
ига, сопйгтаіив ѵісоайѵосаіпз СЬеІтепзіз, зоіеппііег 
еі оГйсі050 іп еі сопіга Гатаіоз НгеЬогішп Маг- 
Іуз2ко\ѵісг аііаз Мапісгук, Юсоіяшп Роротсг, 
ЭДсоІаит Киігук, РШррига, йісіига Ваіоіѵзкі 
8іагпіпко\ѵісг, Негтоіаиш, роропѳт Мікоіепзкі, 
гиіопоз, аЦио Апагеаш, огдошиіиш, ІѳсЫІат 
гиіѳпогптчпо оійсіаіет аззесіат, иіі ргіпеіраіез 
еі рпЫісоз ІигЬаІогез ІишиПі^иѳ ріигітоз іп сі- 

ѵііаіѳ СЬеІшепзі ехсііапіоз, пес поп Гагааіоз рго- 

сопзиіез ѳі сопзиіез еіизйега ге1фошз гиіепае, 
Іасііоз еі оссиііоз еагитіеш ІигЬаІіопшп еі Іи- 

10 
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тиіишга соорегаіогез еі зиЪтіпізІгаІогоз аііозяие 
е^изсіеш геИдіопіз гиіепае іпзісііаіогез еІ^изіШат, 

пѳ ипісицие сіісаіиг, ргаерссіііогез, ргоіезіаіиз сі 
циезіиз езі і«1ѳо, диіа ірзі зирѳгіиз потіпаіі соп- 
сіѵез оі оШсіаІез, ргаезегііт геіідіопіз гиіепае, поп 
аііепсіепсіо еіесііопі ІіЬегае, апіеа аЬздие иШиз 
сопігасіісііопе ехресіііае, пиііаяие ідпотіпіа еі 
ехргоЪгаІіопе сопіга диетІіЪеІ еіесіогет ЬаЪіІа 
еі тоіа, Іапіига оіііит еі гапсогет сопіга Гата- 

Іит біапізіаит 8кир іпіга зе ЬаЬепІез еитцие 
осііо диаш шахішо регзедиепіез, Дит еі диашіо 
ргоіезіапз (ііѳ Ьосііегпа ипа сит аіііз сопсіѵіЬиз, 

иіі пипсііз, а Іоіа соттипііаіе рго сопбгтапсііз 
сопсіѵіЬиз зирег оГйсіит сопзиіаге еі зирег оОД- 

сіит ѵісеасіѵосаііаіе асі сіісепсіит сиіІіЬеІ іиз еі 
Зизііііат асітіпізігапсіат, асі іііизігет еі тадпі- 
йсит ботіпит, сіотіпиш Іоаппет Бапііотеісг а 
2иготе, іЬезаигагіит сигіае гедпі, сарііапеит 
Сііеітепзет Соіепзетдие еіс. гаіззиз, Ііісгаз соп- 

бгтаііопіз зирег оШсіит сопзиіаге еі зирег оШ- 
сіит ѵісеасіѵосаііаіе СЬеІгаепзе, тапи зиа іііизігіз 
тадпШсепІіаѳ зиЬзсгірІаз еі зідіііо оЬзідпаІаз, 

еізсіет сопзиІіЬиз апіідиіз, пет ре Сопгасіо 2аЫе- 
готеісг, Раиіо, раппііопзогі еі ЫгеЬогіо Кгира 

ргосіисегоі сі озіепсіегеі, иЦио сопсіѵез івіі, апіеа 
рег соіптипііаіет ПЬеге еіесіі, асі ргаезспз аи^т 
рег тадпШсит сіотіпиш сарііапеит СЬсішепвеш 
сопГігтаІі, ,)игатспіа зирег оГЙсіа зиа ргаезіагепі, 

еГЙадіІагеІ, топюгаіі: ІігеЬогіиз Магіузгкоѵѵісг, 

диі зиттореге Ьопезіит ЛІЬегІига Апсіггеіоѵгісг 
асіетрііз зіЬі Ьопіз сегііз оі ѵогЬегіЬиз іііаііз сіащ. 
пійсаѵіі, РЫІірриз диодие Ваіотезкі, (диі)зиЬ іетрм 
резііз ргаеіегііае іпиііа ресога, ресисіез, Ггитеиіа 
ѳі аііаз гез тоЬіІез сііѵегзі депегіз сопзитрзіі, 

сіеѵогаѵіі гаиііаздиѳ сіат еі Іасііе зизіиііі, саеіегі 
диодие ІигЬагит еі Іитиііиит асіогез. Гашаіі 
аиіет Сопгасіиз 2аЪіеготеіс2 еі ІігеЬогіиз Кгира 
Іапіі ргаетіззогит Іитиііиит соорегаіогез еізиЬ- 

тіпізігаіогез, сопіетпепіез сі Ооссірепсіеиіез Іііе- 
газ тадпШсепІіае зиае, еіесіоз сопсіѵез еі рег 
іііизігет тадпіііеепііага зиат сопГігтаІоз, а ргае- 
зіапсііз .іигагаеиііз аЬЬоггиегипІ еі ірзіз ,)игашеп- 

Іит ргаезіаге поп регтізегипі, іто еі ѳіесііопі 
зиае ргіогі еі іііегіз тадпіГісі сарііапеі СЬеІтеп- 
зіз геЬѳІІез зе оррозиегииі еі ехіііегипі. Бе чио 
ііегит ацие ііегига ргоіезіаіиз езі. 

Тоже, л. 545—6. 

№ 90.-1033 г. И Мая. 

Заявленіе Меѳодія Тѳрлецкаго о незаконномъ обнародованія Кіевскимъ митрополи¬ 

томъ Петромъ Могилою распредѣленія церквей между православными и уніатами. 

Асіит іп сазіго СЬѳІгаепзі Гегіа диагіа розі 
Ботіпісат: Ехаисіі, ргохіта, аппо Ботіпі тШе- 
зіто зехсепіезіто Ігідезіто Іегііо. 

Еуізщтз гііиз дгаесі Сііеітепзіз ргоіезіаіиг. 

Ех соріа. 

Бо игг^сіи у хідд дгойгкісЬ СЬеІтзкісЬ оЫісг- 
піе рггузгейзгу іазпіе хѵіеІеЪпу іедотозс хідсіг 
МеіЬобіиз г Тегіа Тегіеску, СЬеІтзку у Веізку 
гііиз дгаесі ерізсор, зтеет утіепіет у упзгусЬ 
ісЬтозсі оусбте орізсороте, Ьгасіеу зтееу, те іесіпозсі 
втефеу г козсіоіет ггутзкіет Ъ^бдсусЬ, утіѳ- 

шет, іако зкого рггесгиі оіакіегазі зсгірііе, рггег 
іазпіе теіеітогпедо іедотозсі оуса теігороіііѳ 

Куотезкіедо, ро зтеіего рггезгіут зеуіпіе согопаііо* 

піз, іп гет рапо\ѵ піеипіІо\ѵ бапет, гагаяега іі? 
ргоіезІо\?а! о Іо, іг Іо різто, іако ргіѵѵаіпе, Ьег 
рог^ѵоіепіа упзгусЬ ерізсоро\? пазгусЬ у \ѵзгуікіе$о 
бисЬоѵіепзиѵа, лѵ ипіеу зтсі^іеу Ь^сі^седо, юв 
тодіо іп Іисѳт лѵуиізс, а Іет Ьаггіеу, узг у роп- 

ІіГех Котапиз па піѳ піерог^оШ, к Іети, іг ^ 
Іет зсгірііе зпаб таіц Ьус зресіПсо\ѵапѳ сегЫв 
Г02П6, те іесіпозсі зтеі^іеу у рос! іигізШсІіц 
ерізсороте гипіотеапусЬ, кіогѳ зисссззи ІетроА 
циосі аЬзіІ, тіаіу Ьу іп тапиз рапоте піѳ ипііо* 

рггузс, а гаіега гтпіеузгепіе сЬтеаІу Войеу ^ 

гтпіеузгѳпіет сегктеі ипііоте гтпіѳузгус Ьу Й 
тизіаіо, со іозі рггесітеко теоіі Во2еу у рггесітеко 
теоіпозсіот, зтеоЬосіот, ргаегодаіітеот у ргаиот 



согкиі зтеідіву тѵзсЬосІпіоу, г козсіоіеш гасішсі- 
„іега № іедпозсі 8№і<}іеу Ьі$(Цсеу, у (11а Іѳдо2 рго' 
іезіапз, ргаесаѵѳпйо іпйегапааіі ІіЬогіпІиш, ішши- 

пііаіиш ас ргѳгоепііѵагиіп іоііиз ессіезіао огіеп- 

Іаііз ипііао, сіѳ пиШіаІѳ івііиз зсгіріі еі аііогит 
4иогитѵіз ііогит аЦиѳ.-ііѳгат ргоіезіаіиг. 
Изъ актовой книги Холмскиго гродскаго суда 

за 1633—1635 годи, М 20139, л. 57. 

^ «1—1683 г. 14 Мая. 

Жалоба Холмскаго священника Андрея Ваврншовича на Станислава Вродаинскаго 

зч потоптаніѳ лошадьми засѣяннаго церковнаго огорода и поврежденіе кладбищен- 

ской ограды. 

Асішп іп сазіго СЬеІшепзі зпЬЬаіЬо розі Бо« 

шіпісат: Ехаисіі, ргохіта, аппо Ботіпі тіііезі- 
то зехсепіезішо ігідезіто іегііо. 

Рориз Пзріепзісі ргоіезіаі иг. 

Ех соріа. 

Эо игг^сіи у, хіа§ &госкісЬ СЬеІтзкісЬ зіаго- 
всісЬ оЫісгпіе рггузгесізгу лѵіеІеЬпу Апсіггеу 
И’атгг2у$2ои*іс2, к1ігоз2апіп сегктеіѳ каіЬесігаІпеу 
СЬеЬпзкіеу, Іізріепижзку зѵѵіезгсгеппік, зоіеппі- 

Іег рггесіѵѵко игоёгопети рапи8іапіз1а\ѵо^'і Вго- 
ігілзкіети зѵіасісгуі і ргоіезіолѵаі зі§ о Іо, іг іеп 
Ю рап Вгоіігіазку, рггуЬгаіѵзгу зоЬіе сошрапіеу 
ііо кіікппазіи копі г гисгпісаті, гаротпіаѵзгу 
ргат? у дѵоіпозсі сегкіеѵпусіі у іѵіп, \ѵ ргатсіе ро- 

зроШуш ѵ?уга2опусЬ, ѵ ропіесігіаіек ро рггедѵо- 
(іпіеу піесігіеіі, Ыізко рггезгіу *), пасі гасііоііеш 
зіопса, 2\ѵгасаіас зі§ 2 окагоѵапіа СЬеІшзкіедо сіо 
(іоши, па згрііаі рггу сегкіѵіе ІІзріепзкіеу, Іо 
іе$і \ѵ МеЬоѵѵ2І§сіа Раппу Магуі, рггу іеуйе за- 
шеу сегкѵѵі, ргаіѵіе па зашут сгаупіагги іп аЬ- 

5етіа ргоіезіапііз Ь^іЦсу, паіасііаі, паіесЬа^ѵзгу 
У ѵ росЬѵоггп Іе%о згрііаіа зіапоѵѵзгу, ргоіезіап- 

Ц сЬс^с §о гаЪіе, 2 укЬу гѵугуіѵа!, а дсіу оЬа- 
сгуі гаткпіопѳ сіггхѵі г Ьисіотсапіа у согк§ рго¬ 

іезіапііз, іизіШкш^ оуса, у2 піѳ Ьуіо до па іеп 
сгаз те йоти, оп гагаг ро іакіеу тотеіе па о^гоіі, 
*аггу\ѵет розіапу, Іе*оі згрііаіа теіазпу, г опегаі 

| зтееті сотрапаші теіесЬаі, у іат ро опусЬ дщ- 

сіасЬ сігспш сігса г олц 8теоі% дготасЦ ЬагсиЦс, 
ѵоіаі; §<1уЪу ші зі§ кіо роротезку ігайі, гагаг 
Ьуш до 2аЬі1, а дгг$(1у сіеріаі у по^аті копзкіе- 

ші кора!, у (Іоріего, кіесіу іизг дгг^сі іітеасігіезсіа 
у сгіегу газіапусЬ ГипсШиз росіер^аі у дщйу 
готѵпо г Ъгогсіаті теуготепаі, а роіут, з копі роз- 

зіасіатезгу, іагсісе, кіогеті те ротеіеігге гтагіусЬ 
Шгі сіа!а одгосігопе Ьуіу, рггег опѳ зіѵоіе сге- 
Іасі/ гозШа! у падгоЬкі роііеріас кага!; а ро- 

іуш, ^гои^с ргоіезіапіі, роіесЬа* у опеш $\ѵоіга ро- 

зЦркіет рокоу розроіііу сегкіеіѵпу \?2гпзгу!. 
О со ргоіезіапз иегшп аЦио ііегат ргоіезіаіиг, 
ойагиі^с зі§ г піѳт о Іо сгупіс рга\ѵпіе. 

ЕІ іп ѵегійсаііопеш ргаегаіззогит зіаіиіі ті- 
пізіегіаіеш ^епегаіеш ге^пі ргоѵісіит Магііпит 
2а1ѳзкі еі поЬііез іоаппеш Йикоіѵзкі еі МаШеига 
Копазге^зкі, ^иі диісіега согат оГбсіо ргаезепіі 
регзопаіііег зіапіез зе Гегіа ІеПіа розі сіотіпі- 
саш Сопсіисіиз РазсЬае, ргохіте ргаеіегііа, асі (іо- 
тит хепосІосЬіі ессіезіае ргаеіаіае Аззитрііопіз 
Веаііззішае Магіаѳ Ѵігдіпіз регзопаіііег сопбе- 

зсепсііззе еі сопеиісаііопет ргаеГаіогиш зиісогиш 
еі сіізіесііопеш аззегиш еі іитиіогпш, ре^іЬпз 
ечиогит іасіат, ѵісііззѳ, еі ргаѳГаіат сііШдаііо- 
пет а Гашіііа ргоіезіапііз еі аЬ аіііз аийіѵіззе еі 
зіЬі ргаешізза отпіа зоіеппііег ргоіезіаіа еі оЪ- 
(іисіа еззе гѳсо^поѵегипі, еі диШЬеі зпо рго іп- 
іегеззѳ гесо^поѵіі. Бе ^ио (Іісіиз шіпізіегіаііз 
Ііапс зиаш шапіГезіат геіаііопеш асі асіа ргае- 
зепііа Гесіі, поЬіІіЬиз сіісііз ваш іп іоіо аііезіап- 
ІіЬиз. - - . . *’ р / . ** . ‘ - ^ 

Тоже, л. 58. *) 4 аиркля. 
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№ «2.-1633 г. 31 Мая. 

Пововъ Орѣховскихъ игумену Кулемчицкаго монастыря Филарету Завадѣ по дѣду 

о сбѣжавшихъ къ 

Асіит іп сазіго СЬеІшепзі Гѳгіа іегііа іпіга 
осіаѵаз Гезіі 8асгаІіззігаі Согрогіз Сіігізіі, аппо Оо- 
шіпі тШезігао зехсепіезігао Ігідезігао Іегііо. 

Ех рагіе Огвескогозкіск сопіга ХаѵоаЛа ро§ііа. 

Асі оГйсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 

пеаііа Скеітепзіа регзопаіііег ѵепіспз гаіпізіегіа- 

Ііз гедпі депегаііз ргоѵібиз Лоаппез Шкочѵзку бе 
біепіса, оГЙсіо поіиз, іп ѵіш йбеііз зиаѳ геіаііопіз 
риЬІісе гесодпоѵіі, чиіа ірзе сііаііопет іііегаіет 
аиікепіісага Іеггезігет Огакомгісепзет, рго Іег- 
тіпіз ІеггезІгіЬиз (хгаЫжісепзіЬиз зресіапіет, ех 
рагіе еі іпзіапііа депегозогит Яоркіае бе Копа- 
гу, сопзогііз геіісіае оііт депегозі Раиіі Огге- 

сЬотеку, Іигп Шсоіаі еі Раиіі Оггескотезкіск, й- 
Ііогит еі зиссеззогиш Іедііітогит ргаеГаіі Раиіі 
Оггеско\ѵзкі, Оггесколѵзка зоііиз рѳг зе, ттогеп- 

піит ѵего Оггескотезкіск сит аззізіепііа еіизбет 
таігіз ірзіиз, иіі Іиіогіз паіигаііз, еі аГюгит Іи- 
Іогит, безигѳ іпситЬепІіига асіогит, сопіга ѵепе- 

нѳму крестьянахъ. 

| гаЬіІет РЬіІогеІит 2аѵаба, ікитепига тооазіегіі 
Киіетсгусе, аііазяие регзопаз, зі ^иае аб роззез- 

зіопет еогипбет Ьопогит регііпепі, бе Ьопіз ірзо- 
гит отпіЬиз сііаіит, ^иіа ірзе аб ^иізіііопещ 
оГПсіозат поп ѵпіі ехігабеге ІаЬогіозоз Ласко (іе 
ѵіііа 8кигбеіо\ѵ еі Кигуіо бе ѵШа БогоЬизко 5у- 

біисгукі, Ггаігез дегтапоз иіго-^ие тоіепбіпаіо- 
гез, зиЬбіІоз еогипбет асіогит ргоргіоз Ьаеге<іі- 
Іагіоз, Ьепе роззеззіопаіоз, и па сит ихогіЬиз, ре- 
согіЬиз, ресибіЬиз ас Іоіа зиреііесіііі ботезііса 
аб Ьопа ѵіііае Киіетсгусе, роззеззіопіз ірзогшп, 

ргоГидоз еі іЬібега гезібепіез, поп ехігабіііопет, 

оЬ ^иат репзаі зіЬІ ипипциепщие диіпдепііз 
тагсіз ресипіае согатипіз, сііаііопе бе ргаеті$5і$ 
Іаііоге—Гегіа іегііа, ргохіте ргаеіегііа, іп топа- 

зіегіо Киіѳтсгусепзі розиіі еі бе розіііопе ірзі- 
теі РЬіІогеІо поІіГісаѵіІ. Бе ^ио бісіиз тіпізіе- 

гіаііз капе зиат тапіГезІат геіаііопега аб асіа 
ргаезепііа Іесіі. 

Тоже, л. 85. 

№ 93.-1633 г. 9 Іюля. 

Жалоба священника Павла Збировскаго на Ивана Мальчевскаго 8а нанесеніе ему 

побоевъ. 

Асіит іп сазіго Скеігаепзі заЪЬаіЬо розі Гез- 

Іит Уізііаііопіз Веаііззітаѳ Магіае Ѵігдіпізргохі- 
та, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто Ігідѳзі- 
то Іегііо. 

Васгірсиз Віейіізсепт ргоіезШиг. 

: • Ех соріа. 

Юо игг§би у акі дгобгкіек зіагозсіеск СЬеіт- 
вкіек оЫісгпіе рггузгебізгу лѵіеіекпу Ра\ѵе1 2Ьі- 

готекі, зѵіезгегеппік Зіебіізкі, гаіоЫілуіѳ изкаг- 
4а1 зі§ у оротеіабаі парггесі\ѵко згіаскеіпети 
рапи Лапотеі Маісгѳтезкіети, бгіегга\ѵсу па Іеп 

| сгаз \Ѵ5І Зіебіізка, о Іко, узг оп, гарогапіатау 
ргаѵѵа розроШедо у тііозсі Ыігпіедо, а тіапотп- 

сіѳ озоку бискотѵпеу, бпіа \Усгогаузгѳдо, акі (1я- 

зіеузгу ирггебгащеедо, галѵгЦтегу іакізі гапсог 
па ргоіезіищеедо зі§, па кіогу оп підбу піе га- 
гаЬіаі у олѵзгѳт зі§, іако озокіѳ іодо паіегаіо, 

россіхѵіѳ га*бгіі, 6\уосЬ сге1абпіко\ѵ з\УОіск рггу- 
зіа\ѵзгу ро ргоіезіапіа, кіогу па Іеп сгаз тс сег- 

кѵѵі з\ѵоіѳу, обргатсітсзгу пакогѳпзітсо, Ігос1і§ зі§ 
тобііітсаті гтсусгаупогаі гакатсіаі, опедо бобтсо- 

ги рггурготсабгііі, Іат ге гагаг рап Маісгетсзкі 
віотсаті піеиссітсѳті, зіап іедо бискотспу Щсе- 
ті, Ьег бапіа іабпоу рггусгупу гпіѳтсайуі, геі- 



до у піѳ ошпож&і, а роіеіп, д(1у аі^ ргоіезіапз 
яргаѵгівбііѵіаі опѳгпа, аіізсі гагаг рап Маісгетезкі, 

туаі^риі^с рггосілѵко ргалѵи розроГИеши, Іак з\ѵіе- 

ііегаи, іако у бисіипѵпсши, рггеротпіаѵзгу у па 
ИГ019 оіііоіулѵзгу зиго\ѵозс ргачгіц, а шіапо\ѵі- 

сіе Ьоіахй ВоЦ, опоши \ѵ ігЬіѳ рггурго^абгопѳ- 
шигагогѵ кііка д$Ь$ рі§зсц йаі. РггусЬуІаЦс 
фівбу ргоІезІиЦсу (іо рга>ѵа розроИіедо паоио 
иііеггѳпіѳ, ізг Іак а піѳ іпасгеу Ьуіо, рггузЦс 

№ 1)4.-1633 

Жалоба Андрея Петровича на ѳп. Меѳодія 

неуплату 

(ас іп ^^^ап^ит (1ѳ іиге ѵѳпѳгЦ) сЬсе; сгут ві§ піѳ 
копіепіицс, іезгсгѳ (іо ѵі^гіепіа ѵ?гі^б гогкагу- 
\ѵаі, аіе Ьу піе пазЦріІа іпіегсеззіа таШпкі іе- 
80, ре\ѵпіѳ Ьу зіебгіаі \ѵ \ѵі$2Іепіи. О кіогѳ 
з^ѵоіе ргаеіибіііа у гпіеѴад^ ііегит аЦпѳ Пегиш 
ргоіезіиіе зі$, оМагиі%с зі§ 2 піеш о іЬо ргаѵѵ- 
піе іп Гогб Гогі сгупіб. К1ог$ ргоіезіаіі^ ргозіі, 
аЬу (Іо хіад «фізапа Ьуіа, сооіггутаі. 
Тоже, л. 139. 

г. 27 Іюля. 

Тѳрлѳцяаго за нанесеніе ему побоевъ и 

долга. 

АсЬппі іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа ^иаг^а іп 
сгазііпо Гезіі вапсіае Аппае, аппо Пошіпі шіііезі- 
шо зехсепіезіто Ігідезіто Іегііо. 

Ргоігогоісг ргоіевіаіиг. 

Ех соріа. 

до игг§би у акі піпіеузгусіі дгобгкісЬ зіаго- 
місЬ СЬеішзкісЬ оЫісгпіе рггузгебізгу згіа- 

сЬеШу Апбггеу Ріоіпжісг, піе^Пу згІасЬеІпѳ^о 
^а$і!а Ріоігошісга зуп, з ро\ѵіаІа ^\ѵоЕГобгкіе- 
§о, рггусЬуІаЦс зі§ (Іо ргоіезіаііеу, рггег тсогпе^о 
152ІасЫ§ зігопу оЬдѵобгѳпіа г&дог, пігеу оріза- 
аусЬ, иг зоЬоЦ Ыігко рггезгЦ гегпапеу, іако 
вкого іеіко г пігѳу \ѵугагопе§о роЬісіа гтоДО: зі$ 
У сЬобгіс росг^і, гагагега (іо хізд у игг§би СЬеіш- 
&е§о оЫісгпіе рггузгебі у гаіоЫіѵѵіѳ рггеспѵко 
*іе1еЬпешп іе^отозсі хі§бгп МеіЬойіизгош Тег- 
Іескіеши. СЬеІгазкіегаи у Веізкіеши ерізсоро\ѵі, 
ыМсгуІ зі§ о ІЬо, ізг Іеп ІЬо рошіепіопу іедо- 
Еозс хіабг ерізсор СЬеІшзкі, піе шацс лѵгді^сіи 
ийпе^о па зіап зтсоу ерізкорзкі, па тііозс Ыі- 
аіе^о у па газіп^і ргоіезіапіа, кіоге дѵрггоб іа- 
®іе ѵіеІеЬпеши іе^огаозсі хі§бги шеігороіісіе 
Ьіоѵзкіеши, а роіет рошіепіопегпи іе^ошозсі 
х^а ерізкоротеі СЬеІшзкіегпи, асішіпізігиі^с Гоі- 

*агк Вііороізкі, обргадѵчшаі, аіе ѵщѵщ іак^з 
ьіесЬ^с, ^ѵрггоб Апбгизо\ѵзгсгу2п§, \ѵ Віеіешроіи 

рггег іебошозсі хі^(іга ТЬеобога Міеіезг 
ко^ісга, па оп сгаз ерізсора СЬеІгазкіѳ^о, (іап<^, 

а роіуш рггег Іе^ог іееошозсі хі'^бга Тегіескіе^о 
росірізап^ у рггег іазпіѳ \ѵіе1ѳЬпе§;о іѳ§ошозсі хі§- 
бга шеігороііі^ Кііо\7зкіе2о сопбггаотсап^, о(1і^1: 
у роііога іузі^су гіоІусЬ, рогусгапусЬ па сого- 
^гарЬ 2 ире^піепіеш, па сгаз осісіапіа піесЬсіаі 
оППас у о\ѵ52еш, з Кгакочѵзкісдо зеуши 2\ѵго- 
сі\7згу зі^, ргоіезіапіеш б^акгос (іо рггу- 
зі<2§і піехѵіппіе рггучгіосй, а роіеш іісгЬу 
рггезіпсЬаі у оП розіид, опусЬ риПоги Іу- 
зі^су ргоіезіапіі піѳ о(ЫаЦс, плѵоіпіі, а гаріаі^ 
обеАпіа (іо сіпіа, од сгази (іо сгази глѵіосгуі, а 
§сіу ргоіезіапз піе шо§1 рггег рггуіасіоіу опе§о 
біидп з\ге§о риііого іузі^су гіоіусЬ ^ѵусігіѵі^п^б, 

рггезгі^ зг20(1§, пай зашуш тѵіесгогега, ротіе- 
піопедо іе§отозсі хі^сіга ерізсора г сіоти іе§о 
тапазіегзкіе^о рггег \ѵзсЬо(1кі па степіагг рго- 
\ѵасі2І1, а роіеш, зсЬоііг^с па степіагг, сгети Ьу 
ргоіезіапіі у Апіігизгко^згсгугп^ обі^І у ргоіе- 
зіапіеш осі зіѳЬіе геіе^оѵѵаі у (На§и ріасіс піѳ 
сЬсе, руіаі; па кібге руіапіе рошіепіопу іе^ошозс 
хщдг ерізісор лѵрггоб бо зіо\ѵ оЬеІгу^ѵусЬ, а ро¬ 
іеш (Іо кііка сгег^опе^о, аІЬо козгіигка зі$ рог- 
\ѵа! у па ргоіезіапіа згІусЬет пасіегаі, к Іо гут 
пасіегапіи ргоіезіапз расіі рггег катіей, рггу сег- 
клѵі Ъ^б^су, а оп іут 1ег^се§о ро по§асЬ ргоіѳ- 
зіапіа кіікіетЬП у,агеЬу та лѵі§кзге§о кііарггу- 

піезіопо, лѵоЫ; а роіеш, дбу ргоіезіапз зі§ рог- 
>ѵа! г гіешіе, згІусЬет пап рсіпці у ѵаг^^ рга\г^ 
роб \ѵ^зет па оЬіеб^ѵіе зігопіе аі бо бгі^зі ргге- 
кіоі у сшепіагг гозкгѵѵа\ѵіі, а ^ѵіеікіедо кііа 
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Оорасіі, йоріегой ргоіезіапіа ро гдкасЬ у ро га- 

тіопасЬ у ро іпзгуеЬ сгІопкасЬ па степіагги г 
оЬиг^сг зіпе тізегісогсііа Ы1, ароіега Гогікд, кіог^ 

ргоіезіапз исЬойгіе тіаі, кііеш гарагі у сіоріего 
оЬисѣотс у кііолѵ боііадѵас зоЪіѳ кагаі, ^гоа^с 

ргоіезіапіі, ізг іезІіЬу зі$ іссіпас пів сЬсіаІ, іо §о 

опеті оЬисЬаті у кііті Ьіс у сіезресіоіѵае шіапо, 

а іо ргоіезіапз у г$к$ дѵ Іут гагіо ра(1піепіа о 
кашіеп лѵулѵіп^І Ьуі у г іѵіеікіево роЬісіа кііо- 

ѵге%о гетіііаі Ьуі у зоЫ* іѵіасіп^с пів то^І. азг 
&о (Іо тіазіа зетіѵіѵиш гашегіопо у іусігіеп піо 

\гзІаЦс г Іогка, Іеіаі. 2асгеш сіоріего Іегая о іа- 

коіѵѳ злѵоіе оЪеІяепіѳ у ггапіепіе, степіагяа 
окпѵаіѵіепіе ііегига аЦие ііегит ргоіезіаіиг, оСГе- 

гѳп(іо зезе іп отпі .іисіісіо сит еосіет ерізсоро 

гііиз дгаесі СЬеІтепзі іиге асіигит. Еііп ѵсгіП- 

саііопет ргастіззогига озіешііі ас тапіГезіагіі 
ѵиіпога іп согрого зоо, ѵкіеіісеі ргітиш еі зеспд- 
сіигп іп сиЬіІи тапиз зіпізігао сопсизза Ііѵі^ 

та^па, заприте зиГГиза, Іегііит іп сгигѳ ре^ 

зіпізігао сопсиззит ІіѵИит іпІитеГасІит, ^иаIЧас 
іп іаЬіо зирегіогі регГоззит и8^ие асі еиііаг, стел- 

Іит, Іит еі ѵезіет зирегіогега, зап^иіпо сопеть 
азрегзагп, согат оІГісіо ргаезепіі согатопзігаѵіі. 

(}иао зіЬі ѵіоіепііае іііаіаѳ іпйісіаечие азад 

рег еипсіепі, иі зирга-, Іетроге еі Іосо, зирегів 
потіпаіо, зіпе иііа .іизіа саиза, еМет а<і И ^ 

Рго ^иіЬи5 ѵиІпегіЬиз еип(1ет іпсиіраѵіі ассошп 
ірзипі зоііеппііег еі оШсіозе ргоіезіаіиз езі. ()о« 

ѵиіпега ргаеГаІа оіГісіит ргаезепз зирег ірзоѵШ 
еі рго ІаІіЬиз зизсеріі. 

Тоже, л. 167—8. 

Л& У5.—1033 г. 8 Августа. 

Долговое обязательство епископа Меѳодія Терлѳцкаго Матвѣю Щигѳльскому на 1300 

пол. золотыхъ. 

Асіит іп сазіго Сііеітепзі Гегіа зесип(1а аиіе 
Гезіит запсіі Ьаигепііі тагіугіз ргохігаа, аппо 

Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ігідезіто Іегііо. 

Оспегозі поіагіі асіогит ргаезепігит йеЫіит. 

Согат оШсіо (еі #епегозо Оазраго Кипіскі, а(1 

асіит ргаезепіет іп Іосит іпГгазсгірІі деиѳгозі 
поіагіі асіогит ргаезепііит опиз зиЪсІеІедаІіопіз 

іп зе ІіЬеге аззитепіе заЬіІеІе^аІо) асіізсіие ргае- 

зепІіЬиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеІтепзіЬиз 
регзопаіііегсотрагепіез геѵегешііззітиз іп СЬгізІо 
раіег Меііюбіиз Тегіескі де Тегіо, СЬеІтепзіз еі 
Веігепзіз гііиз §гаесі ерізсориз, еі ѵепегаЬіІез: Лг- 

тоіаиз ЛѴазііеуколѵіег, агсЬіргезЬііег Сііеітепзіз, 

Апіігеаз ^Ѵаіѵгузгеѵѵісг, ессіезіае Веаіае Магіае 
Ѵіг^іпіз Аззитрііопіз іп соеіит, Сге^огіиз Зісіо- 

пшіег, ессіезіае запсіі ЭДсоІаі гііиз егаесі СЬеІ¬ 

тепзіз — ргезЬіІегі, сарііиіагез СЬсІтепзез, запі 
тепІіЬиз еі согрогіЬиз ехізіепіез, Того сотреіепіі 
отіззо еі іигізбіеііопе ргоргіа розІЬаЬіІа, ргаезепіі 
ѵего іп ее, розіегоз ас Ьопа виа отпіа дио аО 

асіит Ьипс Ьепеѵоіѳ аззитріа, раіат, риЫісо, Іі¬ 

Ьеге ас рег ехргез5ит гесо&поѵегипі еі диіІіЬл 

еогит соп)ипсІіш еі іп зоіійига, ипиз рго аИея 
Гі(іеіиЬеп(іо, гесо^поѵіі, ^иіа ірзі со^ипсііш еііз 

зоіісіит зезе сит зиссеззогіЬиз зиіз (Іе Ьопіз яз 
^епегаіііег отпіЬиз, тоЬіІіЬиз еі іттоЬіІіЬпз, 5пш* 

гаізчие ресипіагііз ^иіЬизѵіз, ЬаЪШз еі ЬаЬешЬ 

^еиегозо Маіііаео Всгу^іеізкі, оііт депегозі СЬге- 

ІорЬегі Зсгудіеізкі Ыіо, поіагіо асіогит ргаезеа- 

Ііит, е^зчио Іе&ііітіз зиссеззогіЬиз зиттат рг- 

сипіагит тШе ігесепіогит Оогепогит ресопій 
соттипіз, сегіі, ѵегі, .іизіі ГщиМЦие ііеЬіІі, зіѵе 

тиіиаіае рго агсіиіз ессіезіагит зиргазсгіріагиз 

песеззіІаІіЬиз ресипіае, диетІіЬеІ Йогепиш іп- 

біпіа дгоззіз роіопісаІіЬиз сотриіаисіо, Ьіис рг» 

Гегіа зосипба розі Гезіит запсіогиіп Тгіит К^13 

ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ігі* 

дезіто ^иаг^оТ ргохіте ѵѳпіиго, ііаге, зоіѵегей 
согат оІГісіо асііздие ргаезепІіЬиз геаіііег оі 
еГГесіи рагаіа ресипіа, сгесіііогіз зиі аиі еіиз5ис- 

сѳззогшп аЬзѳпІіа поп оЬзІапІе, геропоге еі ге№* 

^иего герозі^і8^иѳ еі геіісііз аЬ еізсіет асііз поп е5і* 
(1е.іиЬегв, пес тойо ^иоѵіз рег зѳ, зиссеззогез ас рвг> 

зопаз зиЬогіііпаІаз агезіаго еі геіпогагі зе іп$с^ 



Ьопі, зиЬшіІІипі еі оЫідапІ, ЬЦие зиЪ ѵабіо зі- 
щіііз зитгааѳ зиргазсгіріаѳ аііогиш шіііо ігесеп- 
іопіш Оогепогиш ресипіао роіопісаііз аб зоіѵеп- 

іт ігготізйЬіІііѳг іп саза поп зоіиііопіз зиштае 
ргнеГаіае рго (ііе еі Іѳтроге, зоіѵопсіі аззідпаіо, 
яіссипіЬепбо еі ігапз^гѳсііепсіо. Рго цио ѵаіііо ас 
ватта ірза ресипіаіі поп зоіиіа тѳтогаіі гесод- 
дозсевіез, зиіз сит зиссеззогіЬиз іиге сопѵісіі, 

[ого ситреіепй гепипііапбо, согат ргаезепіі сазі- 

гепзі саріІапеаИ СЬеІтепзі ѵеі сазігепзі сарііа- 
пеаіі ОгаЬоѵесепзі оШсііз, яиіЪиз зо сит зиссеззо¬ 

гіЬиз ас Ьопіз зиіз депегаіііег отпіЬиз Ьас іп рагіѳ 
зиЪіісіипІ, аб ргітат іпзіапііат ргаеГаІі депегозі 
ІІаіЬаеі Зсгудіеізкі, поіагіі сазігепзіз СЬеІтепзіз, 

№ 90.-1 Ш; 

Заявленіе Ѳеодора Намысловскаго о томъ, 

изъ Замковой тюрьмы 

АоШт іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа яиіпіа розі 
Гейига запсіі Ьаигепііі Магіугіз ргохіта, аппо 
Юотіпі тіііезігао зехсепіезіто Ігідезіто Іегііо. 

ѴепегаЫНз Тііеойогі Ысіпіі іевЬітопіиш. 

Аіі оГбсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 
& раіег ТЬеобогиз Ьісіпіиз Катузіотекі, огбіпіз 
вадсіі Вазіііі еі ргоіипс сопсіопаіог саІЬесіг&е 
СЬеІшепзіз гиІЬепогит, асі геяиізіііопет еі а(Гес- 
Міогіет депегозі ІасоЬі Мабаііпзкі, сотгаііііопіз 
соЬогііз депегозі Ап(1геае Рігіѳу, гоіЬтадізІгі зас- 
йе гедіае таіезіаііз, зиЬ опеге сопзсіепііае зиае 
Ьіз ГогтаІіЬиз ѵегЬіз гесодпоѵіі. . 

І82 те сгтегіек, \ѵ \ѵіді1ц Блѵі^іусЬ Когезіаи- 
Ыізко рггезгіу *), \ѵ доб2Іп<2 \ѵ пос, пггузгіа 

Ьра піе шаіа (Іо тіезгкапіа тедо, рг2у шапазіе- 

сгебііогіз зиі, ѵеі ііііиз розіегогит, регетріе гез- 
ропсіеге зиів сит розіегіз ІепеЬипІиг. Ргітит Іег- 
тіпит, иіі еі аііоз отпез, ехіп(1о зиѣзеяиепіез, сіі- 

ІпІіопіЬиз, еѵазіопіЬиз, зизрепзіопіЬиз ігаребішеп- 
Іізяие ІедаІіЬиз еі фііЪизѵіз ехсерІіопіЬиз, гаоііо- 

піѣиз еапшциѳ ргозеяііиІіопіЬиз, геіриЫісаѳ педо- 
Іііз, іпіоггедпо еі іи депеге ипіѵегзіз .іигіз гетеііііз 
еі (ІеГепзіз поп еѵабепбо, іто еізсіет гепипііапбо, 
80(1 іпзсгірііопі ргаезепіі отпіЬизяае с,іи5 сопіеп- 
Ііз, ѵабіо зоіиіо, яиоііезориз Гиегіі, заІізГасеге зе, 

розіегііаіет Ьопаяие зиа депегаіііег отпіа оЫі- 
дап(1о еі опегапбо, еі пиііа ргаезсгірііопе Іеггезігі 
іп ргаетіззіз оЬзіапІе. 

Тоже, л. 180—81. 

. 11 Августа. 

что онъ былъ свидѣтелемъ освобожденія 

какого-то арестанта. 

гге СЬеІтзкіога Ь^б^седо, зІигаІусЬ, кІогусЬ піе 
\?іеш, іако яодѵг*, кіоггу ті ро\ѵіаба1і, ізг „тату 
2пплѵ§ 2 зігай^ гаткоѵѵ^ г зігопу лѵусІ2\ѵідпіепіа 
тѵі§гпіа (кіогу па Іеп сгаз \ѵ хѵіейу гаткотеу 
зіеіігіаі), ге пат піе Ь$(Ц \ѵ іут рггезгкоб^1*, ро 
кібгусЬ Іо ятотесЬ у іа, ба\ѵзяу іет ЬепебуксЦ, 
розгебіет 2 піеті (Іо Гогікі гаткотеу, кіога іезі 
об тапазіегга, у Іат рггузгебізгу, гпаіегіізгау 
Гогік^ гаткпіоп^. аіѳ іа оп§ оітеггуіет, дігіезту 
теузгіі тегузсу, у Іат шбгіаіет, іе сіі зІияаЧ 
у Ьаубик гаткочѵу РЬіІір г піеті лѵусЦдпа! г 
лѵіеіе Іодо \ѵі§гпіа, у Іак оп г пагаі пагаб Ці 
ГогЬкц, тсузгебі. Со Іак, а піе іпасяеу Ъубі зі§ 

бгіаіо, роб зитпіепіога ге2паі у з\ѵоіо \ѵугаг!і\ѵѳ 
гегпапіе о іЬут исгупіі; у іезгсгѳ іЬо рггубаі^с, 

хе іа Іегаг піе іако бисЬо^ѵпу, аіѳ іако згІасЬсіс, 
гегпадѵат, ргозг^с игг^би Іиіѳсгподо, аЬу ІЬо 
ге/папіѳ іедо бо хіад ІиІесгпусЬ Ьеіо рггѵі^іе у 
гарізапе, со оіггутаі. 

Тоже, л. 183. 

•} 14 іюня 1633 г. 
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№ 97.-1033 г. 20 Октября. 

Заявленіе священника Ѳеодора Намысловскаго о нанесеніи ему словеснаго оскор¬ 

бленія нѣкоимъ Шпѳркомъ. 

Асіиш іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа ^иіп^а ро$1 
Гезіиіп запсіі Ьисаѳ Еѵап^еіізіаѳ ргохіша, аппо 
Бошіпі тіііезіто зохсепіезіто ігідозіто Іегііо. 

ВсИдіозі Ысіпгі 2ѵоіезіаііо. 

А(1 оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііег ѵепіопз гѳіі^іозиз 
раіег ТЬеобогиз Ьісіпіиз Кагаізіоѵзкі, ог(1іпіз запсіі 
Вазіііі еі сопсіопаіог саіЬѳсІгао СЬеІшепзіз гиіЬе- 
погшп, зоіевпііег еі оШсіозе ^иез^из еі ргоіезіа- 
Іиз езі іп еі сопіга ^иеп^1аш Згрогка, а(1 ргаозепз 
пипсираіигп Згрегсгупзкі, си)из погаеп асі ргаѳ- 

зепз ідпоіит, весі розіеа, зі іб ориз Гиогіі, врсеіГь 
саЪіІиг, Мео, чиіа ірза сііѳ Ьсзіегпа, асіиш рп*. 
зепіега ргаесесіепіѳ, іи ііошо Гашаіі Озіарі, загіогіі 
еі сіѵіз СЬеІшепзіз, іп сіѵііаіо СЬоІіпепзі біц 
пиііо ЬаЪіІо гезресіи регзопае зрігііиаііз. іто д 
сопіешріит еі Іеѵірепіііит еіизііеш ргоіезида, 

аизиз езі еишіет ргоіезіапіеш ѵегЬіз іпіигіозіі 
іпЬопезііз, ІигріЬиз, Ьопаш Гатат регзопалцн 
е.іи5 ІаесІепІіЬиз, іп ргаезепііа тиііогит Ьотіппа, 
аГБсеге, ргоиі аНесіІ ас іп роепаз сопіга Ыа 
запсііаз іпсійіі. Бе ^ио сопіга еипйет ііегп 
аЦие ііегит ргоіезіаіиг. 

Тоже, л. 286. 

Л 98.—1633 г. 24 Октября. 

Заявленіе Андрея Петровича о примиреніи его съ епископомъ Меѳодіемъ Терлѳцкюгь. 

Асіиш іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа зесипйа апіе I Іага, риЫісе, ІіЬеге ас рег ѳхргеззпга гесо^потіі 
Гезіиш 5апс1огиш Зішопіз еі .Іийае арозіоіогиш 
ргохіша, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезішо Ігі- 
^езіто Іегііо. 

Ерізсориз гііиз дгаесг Сігеітепш диіеіаіиг. 

Сотрагепз регзопаіііег согат ргаезепіі оШсіо 
асі^ие саріІапеаІіЬиз сазІгепзіЬиз СЬеІтепзіЬиз 
Апсігеаз Ріоіголѵісг, оііт поЬШз Вазіііі Ріоіго- 

\ѵісг йііиз, запиз гаепіе еі согроге ехізіепз, Того 
сошреіепіі отіззо еі зигізПісІіопе ргоргіа розіЬаЬі- 
Іа, ргаезепіі ѵего іп зе, розіегоз ас Ьопа зиа 
отпіа, дио ай асіиш Ьипс, Ьепеѵоіе аззигаріа, ра- 

^иіа ірзе геѵегспйіззітит іп СЬгізІо раігет «!*• 
шіпит МеІЬойіііт^е Тегіо Тѳгіескі, ерізсори 
гііиз дгаесі СЬеІшепзеш еі Вѳігепзеш, сіѳ ргоіези- 

Ііопѳ, рег зе гесо^иозсѳпіеш сопіга еишіет ге^ 

гепіііззітиш ерізсорит согат оГйсіо ргаезепП 
Іетроге, ргохіше ргаѳіегііо, тіпиз сіеЬіІо, іддоси- 

Іег гаііопѳ ^иазі зиі сопѵиіпегаііопіз Гасіа, 
Іаі еі ІіЬогига Гасіі рѳгреіио ргоіезіаііопеящм 
ргаеГаІат, иіі ішіеЬіІаш еі еггопеаш, ІоІШ, с# 
заі, тогіійсаі еі аппіЪіІаІ, ІетрогіЬиз рѳгреій 
зіЫ еі зиіз розіегіз гаііопе ргаегаіззогош зііепіішз 
регроіиит ігаропешіо. 
Тоже, л. 288. '! 



Л 99,—1633 г. 24 Октября. 

Заявленіе Матвѣя Щнгельокаго объ уплатѣ ему долга епископомъ Меѳодіемъ Тер- 

лецкимъ. 

ІЛет диіеШиг. 

Согаш оШсіо (еі 6епегозо Зіапізіао Вгоіотѵзкі, 
ай асіит ргаезепіет іи Іосит іпГгазсгіріі §епѳ- 

гозі поіагіі асіогит ргаезепііит опиз зиЬйеІееа- 
ііопіз іи зѳ ИЬегѳ аззигаепіѳ зиЬйеІеБаІо) асііз^ие 
ргаезепІіЬиз сазігепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеІтепзі- 

Ьаз регзопаіііѳг сотрагѳпз дѳпегозиз Маіітеиз 
$2С2у§іеІ5кі, поіагіиз асіогит ргаезепііит, запиз 
теліе еі согроге ехізіепз, Того сотреіѳпіі отіз- 

50 еі зигізйісііопѳ ргоргіа розіЬаЬіІа, ргаезепііѵѳ- 
го ід зе, розіегоз ас Ьопа зиа отпіа, дио асі ас- 

тт Ьппс, ѣепеѵоіе аззитріа, раіат, рпЫісе, ІіЬе- 
ге ас рег ехргеззит гесо^поѵіі, чиіа ірзе геѵе- 
гепіііззітит іи Сіігізіо раігет сіотіпит МѳІЬо- 

іішп (іе Тегіо Тегіескі, ерізсорит гііиз ^гаесі 
СЬеЬпепзет еі Веігепзет, Іит ѵеиегаЬіІез Лег- 
шоіашп \Ѵазі1еіко*іс2, агсЫргезЬуІегит СЬеІшеп- 

зет, Ап(1геат \ѴагѵгузотсіС2, ессіезіае Аззигарііо- 
пІ5 іи соеіит Веаііззітае Ѵігдіиіз Магіае, Огге- 
Богіит Зійоптісг, ессіезіае запсіі Кісоіаі гііиз 
§гаесі СЬеІтепзіз ргезЬіІегоз, сарііиіагез СЬеІ- 

шепзез еі еогит зиссеззогез (Іе зитша тіііе Іге- 

сетогит Йогепогит роіопісаііит, зіЬі гесо^позсеп- 
Іі рѳг еозііѳт сопіисііт еі іи зоініит асііз ргае- 

зепІіЬиз зітріісіз йеЬіІі ай еоіѵепйит іпзсгіріа, 
Іит еі сіе гесо^пНіопе тапиаіі, рѳг еозйѳт зіЬі 
гесо^позсепіі гаііопе сегіагит гегит еі сопйіііо- 
иит, іп еасіет йезсгіріагит, йаіа, йе асіи еі (Іа- 
Іа ііііиз СЬеІтае Гегіа зесишіа апіе Гезіит запсіі 
Ьаигепііі тагіугіз, ргохігае ргаоіегііа, ай ргаезепз 
сопГесІа, тапіЬиз еогипйега зиЬзсгірІа ' еі зідііііз 
оЬзі^паІа ас ѵайіо тіііе Ігесетогит Йогепогит 
роіопісаііит йігтаіа асЬізяиѳ ргаезепІіЬиз сазігеп¬ 
зіЬиз СЬеІтепзіЬиз рег еозйет гоЬогаІа, оЬ ріе- 

пагіат зіЬі апіісіраііѵе заіізГасІіопет еі зиттае 
ргаеГаІае тіііе Ігесепіогит Йогепогит роіопісаііит 
апіе Іегариз, зоіиііопі аззі"паІиш, регзоіиііопега 
^иіе^а^ еі ІіЬѳгоз Гасіі регреіио; іпзсгірііопега 
ргаеГаІага зирег еапйет зиттат, зіЬі зегѵіепіет, 
Іит еі гесо^піііопега сит отпіЬиз е^з сопйіііо- 
піЬиз ас іпзсгірІіопіЬиз, еіиз гоЬогаІіопега сига 
отпіЬиз еуиз Іі^атепііз іп Юіо саззаі, тогіійсаі 
ѳі аппШіІаі ІетрогіЬиз рѳгреіиіз, зіЬі еі зиіз ро з 
Іегіз зііепііига регреіипт ітропепйо. 
Тоже. 

№ 100.—1633 г. 22 Ноября. 

Заявленіе священника Григорія Сидоровича о нанесеніи ему тяжкихъ ранъ. 

Асішп іп сазіго СЬеітепзі Гегіа Іѳгііа іп сга- 
5Йпо Гезіі Ргаезепіаііопіз Веаііззітае Магіае Ѵіг- 

аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто 1гі§е- 
5іто іегііо. 

РгезЪііег Сііеітегзіз Шкоііпзкі ргоіезіаіиг. 

Ех соріа. 

Ай оШсіит асіадие ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Тапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 

НгеЬогіиз Війогоіѵісг, ргезЬіІег ессіезіае гііиз 
Р^сі запсіі Кісоіаі СЬеІтепзіз (диит ргігаит 

ех іпГгазсгірІа сопѵиіпегаііопе е Іесіо зигдѳге ро- 
Іиіі зіаііт), зоіеппііег еі ^гаѵі сит циегеіа, іп- 

Ьаегепйо геіаііопі тіпізіегіаііз еі поЫІіиш, гаііопе 
іпГгазсгірІогит согат асііз ргаезепІіЬиз Гасіаѳ, 
ргоіозіаіиз еі ^иез^из езі іп еі сопіга поЬіІез 
Лоаппега Віеііскі, Лоаппет Согзкі, ітроззеззіопа- 
Іоз, аЦие Ьопезіит базрагит Еегеузкі, оррійапит 
Веігепзет, зегѵііогез гаа§піГісае СаіЬегіпае Йе 
Висгасг, оііга гаадпіПсі 5апйітѵо&іі, сотіііз аЬ 
Озігого^, сазіеііапі Міейгугесепзіз, сопзогііз геііс- 
Іае, Ьопогит ѵііі&ѳ Котѵозіоікі Іепиігісіз, еі де- 
пегозогит Лоаппіз, зиссатѳгагіі Наіісіепзіз, ас 

11 
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СЬгізіорЬегі РоІоокісЬ, шаігіз ѳі Шіогиш, Ыѳо, 
Яиіа ІШ, пиііа ЬаЬііа гаііопѳ расіз еі зооигііпііз 
риЫісае, ІедіЬиз гедпі риЫісІз сиіѵіз регвопагиш 
іи Іосіз ^иіЬи8ѵІ8, ргаесірие ѵѳго регзооагшп зрігі- 

Іиаііит, зіаіиі ргаесизіосіііае, ^иіпіто іпсоліетріит 
еі Іѳѵірепсііит йісіагига Іедит, зіаіиііз ѳі сопзіііи. 
ІіопіЪиз гедпі, іат апіЦиагит, яиат гѳсепііогит, 
сопіга ѵіоіаіогез расіз риЫісаѳ ѳі зесигііаііз (Іотиигп 
Іаисіаіагит, педиѳ роепаз, еізсіѳт ІедіЬиз сопіга 
Іаіез ѵіоіаіогез ѳі іпГгазсгірІогит раігаіогѳз зоѵѳге 
запсііаз, теіиепйо, сИе сіотіпісо апіе ГезІигаОтпіит 
Запсіогиго, ргохітѳ ргаѳіегііо *), сігса Ьогаш зе- 

сип(іат посііз, ѵіЬгайз Ггатеіз тапа сопіипсіа 
ботит Іарійѳат, ргоіезіапііз ргоргіаш, іп сігсиіо 
сіѵііаііз СЬеІтепзіз ѳхізіепіет, сит іііет ргае- 
бісіиз ргоіезіапз сит Гатіііа зиа асі зотпит, диіѳ- 

Іиз, расе ѳі зесигііаіѳ поп тосіо риЫіса, зесі ѳі 
йотезііса аззесигаіиз, зезѳ йесіЫіззеІ еі сотро- 
зиіззеі, абѵегзі піі ^иіс^иат зіЬі а яиоріат еѵе- 
піге зрегапз, ѵіоіепіег аддгсззі зипі аЦие іп ео 
аддгеззи ѵіоіепіо ргітит Гепезігат, іп сігсиіит 
сіѵііаііз ѳгесіат, гереііііз еі геііегаііз ѵісіЬиз зе- 

сиегипі еі репііиз сопігіѵегипі ірзилщиѳ ргоіе- 
зіапіет е Іітіпѳ Гогіит саиза зсізсііапсіі, чиісі зіі, 

едгеззит, іпегтет дгаѵі ѵиіпеге іп согпи зіпізігит 
саріііз зесіо сгиепіо тадпо, ргоГипсІо еі епогті 
заисіаѵегипі еі регсиззѳгипі &Циѳ еа регсиззіопѳ 

•) 30 октября. 

іп Іеггаш соІІаЪі Гесогипі, 1ап(1еш соііарзцгп аііего 
ѵиіпого іп Іаіиз зіпізігит Ііѵісіо сопсиззо аГЯіхегпп^ 

^ио Гасіо расѳт риЫісат еі зесигііаіет (Іотезіі- 
сат ѵіоіаѵегипі, Дошит ргаесіісіат Іарісіеаш оЬ- 

запдиіпоіаѵегипі ас роопаз, ІедіЬиз гедпі сопігг 
раігаіогѳз регзопагит зегегѳ вапсііав еі ігго^аи*, 
(іешегиѳгипі. Рго чиіЬиз ргаеіпіззіз ошпіЬиз Иев 
ргоіезіапз сопіга еозіет зиргазсгіріоз ѵіоіаіога 
ііегит аЦиеіІѳгиіп ргоіезіаіиз оГПсіояив ргаезепіі 
тапіГозІаІиз езі, ойегетіо зо сит еізсіет іп Гога 
Гогі, Іетроге еі Іосо зиіз, гаііопѳ ргаетіззопш 
(ІеЬіІа .(игіз ѵіа ѵіпсіісаіигит. Еі іп ѵегШсаІіовеп 
ргаетіззогит озіепсііі ас тапіГезІаѵіІ ѵиіпиз ипит 
іп согрогѳ зио, ѵЫеіісеІ іп согпи саріііз рагш 
зіпізігае зесіит сгиѳпіит тадпит посіѵит рго- 

ГипДига Іаіит еі Іопдига епогте, ех ^ио ѵиіпеге 
ііесет озза рег сЬугигдит ехетріа еззе аззепйі. 

Тит еі аііисі ѵиіпиз іііаіит зіЬі е55е аззегоіі 
сопсиззит ІіѵіДит, яиоіі чииіп езі запаіит, ^^о• 

піат оЬ пітіат аедгііиіііпет іп гесепіі оШсі: 
ргаезепіі соіптопзігагі поп роіиіі, аііагаеп шіиі* 

зіегіаіі еі поЬіІіЬиз оМисіиз езі. (}аае зіЬі ѵіоіеп- 
ібг Шаіа еі іпйісіа еззе аззегиіі рег еозДега зирга¬ 
зсгіріоз іпсиіраіоз Іетроге еі Іосо ас гаосіо, зире- 

гіиз погаіпаііз; рго ^иіЬиз ѵиІпегіЪиз еозДет іп- 
сиіраѵіі ас сопіга ірзоз зоіеппііег еі оГбсіозе рго¬ 
іезіаіиз езі. (}иоі1 ѵиіпиз ргаеГаІит оГГісіит ргае- 

зепз зирег ірзо ѵісііі еі рго Іаіі зизсеріі. 
Тоже, л. 325—в. 

№ 101.—1634 г. 20 Апрѣля. 

Заявленіе воѳнаго объ оскорбленіи словами н нанесеніи управляющимъ княая 

Вишневецкаго СтарчаноВскимъ, священникомъ Машовской церкви Гавріиломъ 

и его прихожанами побоевъ проповѣднику Холмскаго собора Ѳеодору Намыслов- 

скому во время осмотра Машовской церкви Холмскнмъ епископомъ Меѳодіемъ 

Тѳрлѳцкимъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа диіпіа розі 
Гезіа зоіеппіа РазсЬае ргохіта, аппо Ботіпі тіі- 
Іезішо зехсепіезіто Ігідезіто диагіо. 

Ех рагіе ѵепегаЫІіз ПіеоЛогі ІАсіпіі, сопсіо- 
паіогіз пхопазіегіі гііиздгаесі Сксітепзіз, ге- 

Іаііо тіпізіегіаііз. 
Асі оШсіиш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬѳІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз гедпі депегаііз поЬіІіз АпДгеаз Лалѵогзкі 
ЬиЬотІ, оГйсіо ргаезепіі Ъепе поіиз, аззегепЗо 
зесит ЬаЬеге поЬіІѳз Реігига КогисЬо^ѵзкі еі .Іо* 
аппѳт БиЬіколѵзкі, зіЬі дгаііа тазогіз іезіішопіі 
а^ипсіоз еі асІЫЬіюз, іп ѵіт зиае ѵегае ас Гиі^ 
Из геіаііопіз риЫісо 1іЬѳге^иѳ гесодпоѵіі, 
ірзе (ііѳ (Іотіпіса ^ит^иадезітае| ргохітѳ ргае- 
Іѳгііа *), ипа сит зиргазсгірііз поЬШЬиз ѵіііат 

*) іб февраля. 
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ЛѴІ5ШІѲЛГ рѳгзопаШег сошІезсеіиІеЬаІ іЬісІетчиѳ 
зіЬі гаіиізіѳгіаіі еі ргаегіісііз поЬШЬиз ѵепѳгаЫІіз 
ТЬеойогиз Ьісіпіиз Кашуз1о\ѵзкі, сопсіопаіог шо- 

лазіегіі СЬеІгаопзіз гііиз цгаесі, сопіга поЫІеш 
Апйгеат Зіагсгашпѵзкі, Гпсіогѳга ѵіііаѳ Мазгоѵѵ 
Шозігіз еі тавпіГісі сазіеііапі іисіз \Ѵізгпіоѵѵе- 

сепйз, еі ѵепѳгаЬіІет Наѵѵгуіо, роропега фзает 
ѵіііаѳ, аЦие ІаЬогіозоз \Ѵаѵѵгуз2 Ророѵѵісг, Бепіз 
КІеусгепіе, Ііѵѵоп Іѵѵап ІЗогосіеусгук еі Магііп 
Кііпк, зиЪіЗіІоз сіе еасівт ѵіііа аікфие еогит 
сотріісез тиііоз, ірзіз сіѳ пошіпіЬпз ѳі со§поіпіпі- 

Ьиз шеііиз поіоз, ргоіезіаіиз езі і(1ео, ^иіа іііі, 
поп вііепііз Іе^іЬиз йіѵіпіз еі Ьптапіз, согарегіит 
ЬаЬѳпІез геѵегешііззішит (Іоттит Меііихііит 
йе Теііо Тѳгіескі, ерізсориш гііиз {*гаесі Сііеі- 
тепзет еі Веіхепзет, ессіезіаз гиІЬепісаз, уигіз- 
іісііопі еуизбет зиЬіесІаз, аЦие ргезЬіІегоз рго 
йеЬііо оШсіі зиі ѵізііаге еі егаііа ѵізііаііопіз ес- 

сіѳзіае Мазготсіепзіз аЦие роропіз, іЬі(1ога гпапеп- 

Ііз, арргоріі^иаге, ^иет Йога сопсіопаіог, піі ра- 
зіогѳш зиит, ех йеЪіЮ оГйсіі зиі сиш аіііз тиіііз 
Гатиііз сошіІаЬаІпг, ехіипс зиргазсгіріі іпсиіраіі 
оЬѵіат оссиггегипі іЬИепцив ѳип(1ѳш сопсіопаіо- 
геш ргішит ѵегЬіз ІигріЬиз еі ідпотіпіозіз аЯе- 
ссгипі, ас (Іеіпбе ѵиіпега іп согрпз еіиз, ѵійеіісеі 
ргішит іпіег сиЬііит еі ридпит тапиз сіехігае 
регігизит сгпепіит, зесишіига репез Ьос Иет 
сопсиззит ііѵИит, ііега іп іипсіигага е^аз<^ега 
тапиз сіехігае сопсиззит іпіишеіасіиш іпіиіегипі 
еі іпйіхегипі, рег диосі расет риЫісага ѵіоіаѵе- 
гипі еі роепаз Іедит риЫісагига (Іегаегиегипі. Бе 
Чио Ыет тіпізіегіаііз Ьиіизтосіі геіаііопега, сит 
ргоіезіаііопе еі оЬгіисІіопе ѵиіпегит рег зе тіпі- 
зіегіаіет еі поЫІез іпзсгіріага, Гесіі. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суда 

за 1633-35 г., X 20139, л. 477-8. 

№ 102.—1634 г. 20 Апрѣля. 

Осмотръ судомъ слѣдовъ побоевъ нанесенныхъ Ѳеодору Намысловскому. 

Ех рагіе еуизйет ргоіезіаііо. 

А(1 оШсіиш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 
ІІ5 ТЬеогіогиз Ьісіпіиз Катуз1о\ѵзкі, сопсіопаіог 
шопазіегіі Веаіае Магіае Ѵігдіпіз гііиз дгаесі 
СЬеІтепзіз, озіепіііі сісаігісет ѵиіпегіз іп согроге 
5И0, ѵійеіісеі іпіег сиЬііит ѳі ридпиіп тапиз (Іех- 

кае регігизі сгиепіі, іага запаіі, Ьепе Іатеп по- 
1аЩ$1 ццат 8іьі ѵіоіепііат, Іига еі аііа ѵиіпега 
^псозза, іат запаіа, диае Исеі оШсіо ргаезопіі 
соттопзігаіа поп зипі, аііатеп гаіпізіегіаіі сегіо 
еі поЬШЬиз іп гесепіі оЬсІисІа зипі, рго іізсіет- 

зиргазсгірііз іпсиіраіоз .іиго сопѵіпсегѳ ѵиіі, 

Озегин зіѣі ѵіоіепіег іііаіа еі іпйісіа еззе рег 

поЬііет Апсігеат 8іагс2апо\ѵзкі, Гасіогет ѵіііае 
Мазго^ іііизігіз еі тадпіГісі Сопзіапііпі, йисіз 
\ѴІ82піо^іесепзіз, еі ѵепегаЬіІет Наигуіо, роропега 
еіиз(1ѳт ѵіііае, а^ие ІаЬогіозоз \Ѵатегуз2 Роро- 
чѵісг, Бепіз КІеусгепіе, ііѵоп Ьѵап Вогоііеусгук еі 
Магііпит Кііик—зиЫІіІоя <1е еаііега ѵіііа аііозчие 
еогит сотріісез тиііоз, ірзіз ііе потіпіЬиз еі 
содпотішЪиз теііиз поіоз, заЬЬаіЬо апіе (іогаіпі- 
сат (іиіпчиадезітае, ргохіте ргаеіегііо *), іп ѵіііа 
ргаеГаІа Мазго^ѵ. (^іага сісаігісет оШсіит ргае- 
зепз зирег ірзо ѵЮіІ еі сіеіііе сопзрехіі. 

Тоже. 

*) 25 февраля. 



№ 103.—1634 г. 30 Мая. 

Подтвердительная грамота короля Владислава IV* на веилю, записанную Грубѳшов- 

окой церкви мѣщаниномъ Ковулею. 

Асіига іи сазіго СЬеІтепзі Гѳгіа іѳгііа розі 
йотіпісага: Ехаийі, ргохіта, аппо Ботіпі шіііѳ- 
зігао зѳхсепіезіто Ігідезіто диагіо. 

ОЫаІа ргіѵііедіі зеи соп/ггтаііопів засгае ге- 

діае тщезШіз, ессіезіае гііиз дгаесі ЕгиЫс- 

' " згоѵіепзі зегѵіепіів. 

Ай розіиіаііопет Гатаіі Бапіеііз \Ѵаз2упзкі, 
оррійапі ЫгиЪіезгоѵіепзіз, регзопаіііег согат оШ- 
сіо асіізфіе ргаезепііѣиз сазігепзікиз сарііапеаіі- 

Ьиз СЪеІтепзіЬиз сотрагепііз, оГйсіозе Гасіат, 
оШсішп ргаезепз сазігепзѳ сарііапеаіе СЬеІтепзе 
Шегаз рарігеаз іпГгазсгірІаз ргіѵііедіі зеи сопйг- 
таііопіз засгае гедіаѳ таіезіаііз, ессіѳзіае Нги- 

Ьіезгоѵіепзі гііиз дгаесі Веаіаѳ Магіаѳ Ѵігдіпіз 
Аззишрііопіз іп соеіит гаііопе шГгазсгіріогит 
рег засгат гедіат шаіезіаіет Ьепідпііег йаіаз, 
тапи е^іизйет засгае гедіае тгуезіаііз ргоргіа 
зиЬзсгірІаз еі зідіііо тадогіз сапсеііагіае Недпі 
Роіопіае оЬзідпаІаз, ай асіа ргаезепііа рег оЫа- 
Іат роггесіаз, ѵізіз іізйеш Іііегіз запіз, заіѵіз еі 
іііаезіз отпЦие зизрісіопіз поіа сагепІіЬиз, зизсеріі 
еі асііз зиіз іпзегі тапйаѵіі. (^иагит Іііегагшп 
іепог одиііиг Іаііз: 

^Ѵіайузіатс сгтсагіу, г Іазкі Вогеу кгбі Роізкі, 
'ягіеікіѳ хЦіе ІАіетсзкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маго- 
тсіескіѳ, 2птйгкіе, Іпвапізкіе, а Згтсейгкі, Ооізкі, 
\Ѵапйа1зкі йгіейгісгпу кгоі, оЬгапу тѵіеікі саг 
Мозкіетсзкі. 

Огпаутиіету Іут Іізіет пазгут, коти о Іут 
тсіейгіес Ь§йгіе паіегаіо. Рокіайаі рггѳй паті 
Іізі зтсі$1ѳу раті^сі 2удтипІа III, кгоіа Роізкіѳ- 
до, рапа оуса у йоЬгойгіеіа пазгсдо, тс Войгѳ 
тсіеІеЪпу осіес МеІЬойіиз Тегіескі, ерізкор СЬеІга- 
зкі, па рагдашіпіѳ різапу аиіопіісгпу, саіу, ги- 

реіпу у тс пі тссгут піе ройеуггапу, у ргозіі 
паз, аЪузгау йіа Іерзгозсі ргатса хѵрізас оп кагаіі, 
кіогу ой зіотса йо зіотса Іак зі$ тс зоЫе ши: 
2удтипІ III, г Во2ѳу Іазкі кгбі Роізкі, лѵіе!кіѳ 
хЦ2е Шетсвкіѳ, Низкіе, Ргизкіе, Маготсіескіе, 

2тийгкіо, Іпйапзкіе, а Згтсейгкі, боіізкі, \Ѵад, 
йаізкі йгіейгісгпу кгбі. Огпаутиіегау Іут Іівіещ 
пазгут тсзгет тсоЪес у кагйети г озоЬпа, копт 
Іо тсіейгіес паіегу, іг йапа паш іезі зргатса ітіе- 
піет роІотко\ѵ зіатсеіпедо піедйу ЗорЬгопса Ко- 

гиіі, тіезгсгапіпа НгиЪіезготсзкіедо, ів осіес ісЬ, 
гаіапотсапу Когиіа, г роЬогпозсі втсеу Гипйотсаіу 
гтиготсаі козгіет зтсоіга свгкіетс гизЦ тс ргге- 

ггесгопут тіезсіе пазгут НгиЬіезготсіѳ рой ітіе- 
піет Віодозіатсіопеу Рггесгузіеу Раппу Магіег, 
па ратЦікд \ѴпіеЬотсгі§сіа аІЬо Бзріепіа йеу; па 
кіог^ іо сегкіетс пайаі у сгазу тсіесгпеті гарізаі 
роіапек роіа, іег^су гаі^йгу тіейгаті Нгуса 81аЬ- 

піа у Іапи рІеЬапзкіедо, Іакгѳ одгой, Іег^су ой 
Вогготсзкіедо одгойа у Зиіоггупедо, йіа Іедо, аЬу 
тс Іѳу сегктсі паЪогѳпзІтсо 2\ѵук1о ойргатсоѵапе 
Ъуіо, іако згуггеу тс зоЬіѳ Іеп Гипйизг та. I рго- 

згепі іезіезіпу, аЬузту 1$ Гипйасу^ у пайапіе іеу 
сегктсі роітсіегйгііі. Рггеіо ту іусг^с іедо, аЬу 
сктсаіа Вога іако пауЬагйгіеу тс райзІтсасЬ па- 

згуск ротпагапа Ьуіа, Ц Гипйасу^ ротіепіопеу 
сегктсі, Іак іако рггег ротіепіопедо гез2Іе§о 
ЗорЬгопса Когиіѳ гоггг^йгопа іезі, ге тсзгуікіеті 
рггупаіегпозсіагаі у рогуікаті, кіоге йо піеу 
рггѳген пайапе у гарізапѳ з^, іак іакоЬѵ Іи я- 

та тс зоѣіе тсрізапаа:тсугагопа Ьуіа, Іут 1і5Іеш 
пазгут (іако ргатси розроіііети піе рггесітспе у 
ройуікотс тіазіа Іедо піе иітиЦсе), зітсіегйгату 
у итоспіагау, скс^с, аЬу Іа Гипйасіа, рггег Іе^о 
Іо Когиіо исгупіопа, тс тосу зтсеу сгазу тсіеа- 

путі Ігтсаіа, Іакіт іейпак зрозоЬет, аЬу рой 
тсіайгі* у розіизгейзітсет хѵіайукі Іатесгпе^о 
СЬеІгазкіедо, тс ипіеу г козсіоіет каіоііскіш 
ггутзкіт Ь^йаседо, согкіетс Іа у іеу йисЬоѵпі 
па роіут гатсзге Ьѳіі. Бо кібгедо ІЫи пазгедо 
г§к^ тсіазп^ ройрізиіету зі§ у ріесг§с когомо 
йо піедо рггусізп^с гогкагаіізгау. Баи тс ѴѴагза* 

тсіе йпіа XXVI гаіезщса Сгегтсса, гоки Рапзкіе- 

до МБСХХХ, рапотсапіа кгбіезітс пазгусЬ Роізкіедо 
ХХХХІІІ, а Згтсѳйзкіедо XXXVII гоки. Ро Р°* 

кіайапіи Іедо Іізіи ргозіі йаіоу паз, Ьозройап 
тсіеікіедо, осіес тсіайіка СЬеІтзкі, 12 аіепі іу^ 
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роіошкоѵ БІа^еіпево ЗорЬгопса Когиіі, тіѳзгсга- 

аіва ЦгиЫезго\ѵзкіебо, рггороптіаі \ѵІо2уе ѵ 
рггуѵііеу 8ѵі$1еу раші^сі рапа оуса у йоЬгойгіе- 

р пазгеео сглѵіогсі Іапи роіа, киріопедо осі Мяг¬ 

ка Яеткоѵісга, Іезг тіезгсгапіпа ЫгиЪіезгоѵ- 

$кіе§о, пайапедо шіесгпѳті сгазу па іезг сѳг- 
кіеѵ 2\ѵув2 рггѳггѳсгопд Пау8\ѵі§ізгеу Раппу, ѵѵе- 
$ро! у ріасік, кібгу роіоткоѵіе ро бшіѳгсі оуса 
Когиіі кирііі ой І.е^ка, рора, Йо Іеу іе сѳгклѵі, 
іЬузту, рггу роіігіегйгеши рггулѵііеіи злѵі^іѳу ра- 
ті^сі рапа оуса пазге^о сгѵіѳгсі іапи роіа, у 
ріасік дѵезроі ггесгопу шос% ротгард пазга 
йѵіегйгііі у іако Йги^ів роіа у ріасу \ѵ іут рггу- 
тгііеіи, Іак у Іе осі лѵзгеІакісЬ сгупзго^ѵ, ройаі- 

коіг у ѵоіепіа Йо Нозгсгу иѵоіпііі. Му іесіу 
\ѴЫу$1а\ѵ сапѵагіу, г Іазкі Вогѳу кгбі Роізкі, 
ііеікіѳ хіаге ІЛІетгзкіе, йо ргогЪу Іакотѵеу ^ѵіе- 

ІѳЬпебо ѵ Войгѳ оуса ѳрІБСора СЬеітзкіѳбо у 
Ііеізкіедо, сіо паз ѵпіѳзіопеу, Іазкаѵіе зі§ вкіо- 
пі\ѵзгу, Іеп Іізі роѵаэд пазгд кгбіетезіц ѵгв 
лѵзгуікісЬ рипсіаск у рагадгаркасЬ, сІаизпІасЬ 
иіиіегйгагау у ишоспіату у рггу ѵіесгпѳу тосу 
гозіантіету. I па Іозту йаіі іеп рггуѵііеу пазг, 
кіогу г$Ц пазгд ройрізиіету у ріесгдс когопп^ 

рггусізпдс гогкагаіізту. Бап \7 \Ѵі1піѳ йпіа IX 

тіазЦса ІДрса, гоки Рапзкіебо МБСХХХШ, ра- 
поѵапіа кгбіезіѵ пазгусЬ Роізкіедо I, а Згѵгейг- 
кіе§о И. Ѵіайізіаиз гех. Рггеріз сопйгтаііеу па 
сѳгкіе\ѵ НгиЬіезготУзЦ. Раиііхз Коішігкі, Ьесге- 

Іагіиз К. М. Іпдгоззаііз ѵего іізйет Іііегіз огіді- 
паіе еагипйѳт еійега оіГегепІі езігезіііиіит, бе си- 
Іиз гезіііпііопе еі гесѳрііопе оГйсіит ргаезепз 
диіеіаі. 

Тоже, л. 531. 

Н 104.—1034 г. 13 Іюня. 

Заявленіе священника Григорія Абрамовича о нападеніи на его домъ ксендза По- 

гоновокаго и нанесеніе оскорбленій его женѣ. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа Іегііа розі 
Аюшісат Запсііззішае еі Іпйіѵійиае Тгіпііаііз 
ргохіша, аппо Ботіпі шШѳзіто зохсепіезіто 
Ігі&езіто диагіо. 

вепегозі поіагіі асіогит ргаезепііит рго- 

іезіаііо. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа са- 

рііапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііег ѵепіѳпз гѳіібіо- 
НгеЬогіиз АЪгатогѵісг, роро ессіезіаѳ гііиз 

раесі, іп оррИо Кеіоѵіес, ^епегозі Зіапізіаі 
ОгзесЬоѵзкі Ьаегейііагіо, ехізіепііз, зоіеппііег еі 
оГйсіозе сопіга геѵегепііиш Йоаппет Ро^опо^зкі, 
соттепйагішп ессіезіае рагосЬіаІіз Ралѵіоѵіепзіз, 

ргоіезіаіиз езі ійео, диіа ірзе Гегіа диагіа, ргохі- 
136 ргаеіегііа *), іп сіошига еіизйст ргоіезіапііз, 
^са ессіезіат ргаеГаІаш Кеіоѵісѳпзеш зііат, іп 
аЬ$епііа ргоіезіапііз іггиепйо, пезсііиг дио зрігііи 

сіисіиз ехізіепз, іто ѵі ас ѵіоіепіег ргіѵаіа сиа 
аиіогііаіѳ Гепезігаз ѵіігеаз Ігез аіЪае 8ІиЬае соп- 
сиззіі еі репііиз сопігіѵіі, ихогет еіизбет рго¬ 
іезіапііз безресІіЬиз шиіііз ѵегЬіздиѳ іпЬопезІіз 
айесіі аііаздие іпіигіаз рѳгрѳігаѵіі. Сиіаз рго- 
іезіаііопіз Іаііог соріа беѣиіі аб асіісапйига рог- 
гібі; ѵегош дпопіага еапйет соріаш ргоіезіаііопіз 
іпГга Ігійиит, оі зигіз ас гаогіз е5і, ай асіісап- 
йига поп роггехіі, ргоіпйе йѳ поп роггесіа поЬііів 
Магііпиз МасЬпіпзкі, ѵісепоіагіиз асіогит ргае¬ 
зепііит, потіпе депегозі МаііЬаѳі Зсгубіеізкі, 
поіагіі асіогит ргаезепііит, зоіеппііег ргоіѳзіа- 
Іиг. Еі іп ѵегійсаііопѳга ргаетіззогит зіаіиіі 
согат оГйсіо ргаезепіі тіпізіегіаіега ге^пі §епе- 

гаіет ргоѵійит Ьѵап ЗгусЬ йе КиЬіѳ, оГйсіо ргае¬ 
зепіі Ьепе поіит, ипа сит поЬіІіЬиз Баигепііо 
ЗосЬолѵзкі еі ОаЪгіеІѳ Згузгко^зкі, диі ргаеГаІиз 
тіпізіегіаііз ипа сит зиргазсгірііз поЬіІіЬиз со¬ 
гат еойет оГйсіо ргаезепіі регзопаіііег зіапз, іп 
ѵіт зиаѳ ѵегае ас ййѳііз геіаііопіз риЫісе ИЬеге- 

диѳ гѳсовпоѵіі: ве ай гедиізіііопет оГйсіозат 
зиргазсгіріі ргоіезіапііз Гегіа диіпіа, ргохігае ргае. 

•) 7 іюня. 
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Іегііа *), ива сит виргазсгірііз поЬіІіЬиз іп бото 
ргаеГаіа рѳгзопаіііег Гиіззѳ, іЬібепциѳ ѳх оЬбис- 

гіопѳ ѳщвбога ргоіезіапііз іепезігаз ѵіігоаз Ігев 
рѳпііиз сопігііаз ѵібіззо зесипциѳ еі бісііз поЫ- 

ІіЬиз оЬбисІит еі ргоіезіаіит Гиіззе, бе ргаегаіз- 

*) 8 іюня. 

зізчио отпіЬиз, рег ргаѳГаІит геѵсгепбит ^ 

пет Родопотѵвкі іп бото зиргаясгіріа регре&ь 
Ііз, аибіѵіззе, зісяиѳ еі поп аіііег дезіа оззд іівщ 
тіпізіегіаіів оГйсіо ргаезопіі геіиііі еі зиага геЦ. 

Попет сіе ргаетіззіз рег охргеззит аб асіарга*. 

зопііа сит бісіогит поЪШит аііезіаііопе ГесЦ. 

Тоже, л.642. -п 

№ 105.-1634 г. 17 Іюля. 

Жалоба священника Ермолая Василькѳвича на Вѳспасіана Венѳвскаго за нанесе¬ 

ніе ему побоевъ. 

Асіит ^.п сазіго СЬеІтепзі Гегін зесипба 
розі Гезіит Біѵізіопіз запсіогит Арозіоіогит рго- 
хіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто Ігіде- 

зіто ^иаг^о. 

РгезЫіег гііиз дгаесі СШтепзіз ргоіезіа- 

іиг. 

Ай оЯісіит еіасіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 
пеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬПіз 
раіег Негтоіаиз \Ѵазіеікіеѵѵісг, агсЬіргезЬЦѳг гі- 

Іиз дгаесі СЬеІтепзіз, зоіеппііег еі оШсіозѳ 
диезіиз еі ргоіезіаіиз езі іп еі сопіга депегозит 
Ѵезразіапит Віепів\?зкі Ргизак ібео, ^иіа ірзе 
заЬЬаІЬо, ргохіте ргаеіегііо *), пезсііиг дио зрі- 
гііи ѳхізіепз (Іисіиз, ігао ѵі ас ѵіоіепіег ргіѵаіа 
зиа аиіогііаіе, бит ібет ргоіезіапз ѵіа риЫіса, 
розі тоіепбіпит СЬеІтепзе ѳхізіепіе, ѵогзиз бо- 
гаига зиат, іп сіѵііаіѳ СЬеІтѳпзі зііат, бізсебе- 
Ьаі, пиііа ЬаЪіІа гаііопѳ расіз еі зесигііаііз риЬ- 

Іісае поп Ь&Ьіісиріе гезресіи регзопае зрігИпяІіі, 

оипбет ргітит ѵегЪіз ІигріЬиз аЯесіІ, ас іи- 

бет ридпо еі Йадго аіідиоііез регсиззіі ѵиіпе- 
^ие іпГгазсгірІа іп согриз ірзіиз іпіиііі, сгілй- 

Чие тиііоз е ЬагЬа е.|и$ еѵиізіі, рег диоб расеш 
риЫісат ѵіоіаѵіі. Бе чио сопіга еипбет ііепт 
аЦие ііегига ргоіезіаіиг, оііегепбо зе сит еобет 
іп Того Гогі іиго асіигит. Еі іп ѵегШсаІіопес 
ргаетіззогига озіепбіі ѵиіпега іп согроге зио, ті- 
беіісеі ргітит іп Ггопіѳ саріііз рагііз зіпізіпг, 
зесипбит іп депа Гасіеі езизбет рагііз зіпізіпе, 
Іегііит іп ЬагЬа сиіѳ беігиза сгиепіа, ^иагШ1 

еі диіпіит іп агіісиіо іпіѳгіогі бідііі роШсіз ті- 
пиз бѳхігае Ггісаіа сгиепіа. (}иае зіЬі ѵіоіепіег іі- 
Іаіа еі іпйісіа еззѳ аззегиіі рег еипбет депего* 

зит Ѵезразіапит Вйпіо\ѵзкі Ргизак іегарогееі 
Іосо зирѳгіиз потіпаіо. Рго диіЬиз ѵиіпегікв 
еипбет іпсиіраѵіі ас сопіга ірзит зоіеппііег б 
оШсіове ргоіезіаіиз езі. (}иаѳ ѵиіпега ргаеГаи 
оШсіит ргаезепз зирег ірзо ѵібіі еі беЬіІе сои- 
зрѳхіі. ‘ 

Тоже, л. 599. 
*) 15 іюля. 
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№ 106.-1634 г. 27 Іюля. 

Заявленіе повѣреннаго князя Адама Сангушкн о вооруженномъ нападеніи Андрея 

Дольскаго на его имѣнія, захватъ скота и нанесеніе побоевъ крестьянамъ. 

Асіит ш сазіго СЬеІтепзі Гегіа ^иіп^а іпсга- 
5Ііпо Гезіі запсіае Аппае, аппо Ботіпі шіііезіто 
зекепіезіто Ігідезіто чиагіо. 

Ш рагіе Аисіз Запдизеко, раіаііпі Ѵоііііпіае, 
ргоіЫаііо. 

Ех соріа. 

Ай оШсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

ипеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііѳг ѵепіеиз депегозиз 
СЬгізІорЬепіз Кгизгеіпіскі, ріепіроіѳпз іііизігіззігаі 
ас тадпійсі Айаші Аіехапсігі сіисіз Запдизгко, ра- 

Іаііві ѴоІЬіпіае, потіпѳ еіизсіет тадпіЯсі ргіпсі- 
раііз $иі зоіеппііѳг еісіеш оШсіо ргаезепіі сазігепзі 
СЬѳІтепзі яиезіиз еі ргоіѳзіаіиз езі іп еі сопіга 
рпегозит Апсігеат Боізкі, зиссатѳгагіиш Ѵоіко- 
тіепзеіи, Мадиі Бисаіиз Бііѵапіае іпсоіаш, Ьопо- 

пип Боізко, БасЬѵісе, ВусЬо\ѵ, іп Мадпо Бисаіи 
Шѵапіаѳ зііогит, роззеззогет, ісЦие ех еа гаііопе, 
Чізіа ргаеГаіиз депегозиз зиссагаегагіиз Ѵоікоѵіеп- 
аз, поп аііепііз ргіѵііедііз ипіопіз гедпі Роіопіае 
аип Мадпо Бисаіи Бііѵапіаѳ, поп ѵегііиз роепаз, 
іп сопѵиізогез ипіопіз ргаеГаІае запеііаз, Ігапздге- 

йпйо Іітііез гедпі Роіопіае, сот Бисаіи Бііѵа- 
піае іпіегсесіепіез, ѵіоіапсіо асіиз сошшіззагіаіез 
дашііепіш, іп сопіегпріит гаиісіагиш, іп Ігапз- 
спліез Іітііез запсііагит, аизиз езі, соііесіа зіЬі 
поп тойіса Ьотіпит, зіЬі сіе потіпѳ еісодпотіпе 
поіогпт, Іісепііозогат тапи, сопдгедаііз іпзирег 
іІвиМіІіз Ьоіагіз, задіііагііз зиіз, сіѳ Ьопіз зирга- 
яотідаііз ипа сит Гатиііз зиіз іп Ьопа сеи Ііае- 
тейіаіет ргаеГаІі іііизігіззіті сіисіз Запдизгко, 

ппііа Іасеззііиз іп)игіа, Гегіа чиагіа апіе Гезіит 
^псіае Магіае Мадсіаіепае, ргохіте ргаеіегііа*), 
^по ргаезепіі шіііезіто зехсепіезіто Ігідезіто 
Чоагіо сит ѵагіо аггаогит депѳгѳ, агсиЬиз, ріхі- 

ЬгеѵіЬиз еі т&)огіЬіі8, Ггатеіз, Іапсеіз, сит 

зиіз соорегаІогіЬиз опизііз сШисиІо іпѵасіеге еі 
іпзирег іпеяиііаге, ргоиі еі іпѵазіі еачие отпіа, 
Яиаѳ ѵоіипіаз еіиз аііепіаѵіі, Гасіа еіепіт сііе 
зиргазресібсаіа зитто сіііисиіо іггирііопе іп ѵіі- 

Іат, ргаеГаІіз зиЬсііІіз еі іпсоііз еіизйет ѵіііае, 
зотпо ехсііаііз, ресиііез, е^иозI е^иіпа$, Ьоѵез 
ІаЬогаЬіІез, отпез На, иі аЬасІогит еШсіаіиг пи- 
тегиз сіІгои!іш}ие асі тіііе, аЬедіІ, ехгеЬиз рго- 

Іезіапііз зиреИесШіа сіотезііса ріигіта гесеріі еі 
сига зиіз соорегаІогіЬиз рагіііиз езі. Лес Ыз соп- 

іепіиз, зиЬсііІіз, рго зиа раирегіаіе огапІіЬиз, ѵиі- 
пега Іитісіа еі Ііѵісіа ілЯіхіІ, засегсіоіет гііиз 
дгаесі, іп ипіопе ехізіепіет, ѵегЬегіЬиз еі ѵиіпе- 
гіЬиз аГГссіІ, іп сіатпа іпдепііа ех педіесііз еі 
ітресііііз ІаЬогіЬиз, сопсиісаііз зедеІіЬиз ргіпсіра- 

іега ргоіезіапііз, роззеззогет Ьопогига еі зиЬсШоз 
іпсіихіі сігсадие Ьаес отпіа іп поЬіІіз ВагЬагаѳ 
Касігітіпзка, Ьопогига ргаеГаІогит, сои ѵідоге ]и- 
гіз агепсіаіогіі роззеззогет, сигіат іпѵазіі; гаііопе 
сиіиз іпѵазіопіз, заіѵа еісіет поЬіІі Касігітіпзка 
ѵіа адепсіі, .)иге гезегѵаіо, гаііопе ргаеГаІае ѵіііаѳ 
сеи іпѵазіопіз, рессогит аЬасІіопіз, гегига іЬійет 
гесеріагит, зио Іосо еі Іетроге зресіПсапсІагит, 
еі роііззітит іп асІіопіЬиз ео потіпе іпзіііиепйіз 
зиЬсііІіз гезіііиііопіз, ѵпіпегпт зоіиііопіз, ііатпо- 
гит розіпотіпапсіогит еі роепагит оЬ ѵіоіепіат 
расега риЫісат еі.іиз ѵісіпіІаІіззиссиЬіІагитгесога- 
репзаііопіз, Іига еі асі Гегепсіаз оЬ Ігапздгеззаздгапі- 

Ііез іп ]иге сіезсгіріаз роепаз еі аііаз, оѣ сопѵиіза 
ргіѵііедіа ипіопіз Кѳдпі сит Бисаіи Іліѵапіао 
зиссиЬіІаз, зиЬеипсІаз, ргаеГаіиз ргоіезіапз оЫиІіІ 
іііизігіззітит ргіпсіраіет зиит іиге тесііапіѳ 
асіигит, ііегит аЦиѳ ііегит гаііопе ргаѳтіззо- 
гит отпіит оШсіо ргаезепіі ргоіезіапйо, заіѵат 
ргаеГаІае ргоіезіаііопіз теііогаііопет ргіпсіраіі 
зио еі і^игіаііз зиЬсііІіз, засегсіоіі гііиз дгаесі еі 
еіз, яиогит іпіегезі, еі і^игіагит іііаіагит іп 
диапіііаіе еі ^иа1і^а^е зресіПсаІіопет, ргоиі ѵоіи- 

егіпі еі іигіз егіі, гезегѵапсіо. 
Тоже, л. 613—14. •) 19 іюля. 



№ 107.—1634 г. 27 Іюля. 

Заявленіе священника Сѣдлнщской церкви Павла вбяровок&го объ угрозахъ на его 

жн8ньѵ дѣлаемыхъ ему Иваномъ Мальчевскимъ. * * 

Асіига іп сазіго СЬеішепзі Гѳгіа диіпіа іп сга- 
зііпо Гезіі запсіаѳ Аппае, аппо Бошіпі шШѳзішо 
зехсепіѳзішо Ігідезішо диагіо. 

РгезЫіег гііиз дгаесі 8іесИізсеп$із ргоіезіаіиг. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 

Ііз раіег Раоіиз 2Ьігодѵзкі, ргезѣііег гііиз дгаесі 
ессіезіаѳ 8іесШзсепзіз, зоіеппііег еі оИсіозѳ іп еі 
сопіга поЬіІега іоаппет Маіс2е\ѵ$кі, іп еаііеш 
ѵіііа 8іе(і1ізс2е диоѵіз тосіо роззеззогеш, ргоіезіа- 

гиг ісіео, диіа ірзе сопіга ^ига, зіаіиіа ѳі сопзіі- 

Іиііопез гедпі аизиз езі согаш тиіііз рІегЦи 
ЬотіпіЪиз іп ѵііага ірзіиз ргоіезіапііз <!!{%• 
ргоиі (ИШаІ, оіГегепз еипсіет ргоіезіапіет 
ішеге еі ѵііа ргіѵагі, ипсіе ргоіезіапз де ѵііа етц 
регісіііаіиг. Ісіео Иет ргоіезіапз, ргаесаѵешіо р* 

гісиіо ѵііаѳ зиаѳ, ех ргаеГаІа сіігасіаііопе ілщі. 
пепіе, зоіеппііег еі оГбсіозе ііегит аЦие ііета 
сопіга еипсіет сІіШіІаІогет зиига диезіиз еі рп>. 

Іезіаіиз оШсіояиѳ ргаезепіі тапіГезІаіия езі, ой- 

гѳпсіо зе сит ірзо гаііопѳ ргаетіззогпт іп Гол 
Гогі іиге асіигит. '* . 

Тоже, л. 615. Я 

№ 108.—1634 г. 12 Августа. 

Заявленіе Холмскаго епископа Меѳодія Тѳрлецкаго о незаконномъ занятіи Ѳомой 

Замойскимъ деревни Жукова, принадлежавшей Холмскому монастырю. 

Асіпш іп сазіго СЬеІтепзі заЬЬаіЬо розі Гез- 
Іит запсіі Ьаигепііі гаагіугіз ргохігао, аппо Юо- 

тіпі тіііезіто зѳхсепіезіто Ігідезігао яиагіо. 

Ех рагіе геѵегеткііззіті ерізсорі гііиз дгаесі 

Скеітепзіз еі Веіяепзіз розііа. 

А(1 оШсіит еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіѳгіа- 
Ііз депегаііз гедпі ргоѵісіиз Реігиз Сг2у\ѵіпзкі сіе 
Ьезсгапу, оШсіо ргаезепіі Ьопѳ поіиз, іп ѵіт зиае 
ѵегаѳ ас Ясіеііз гѳіаііопіз риЫісѳ ІіЬѳгедие гѳсо- 

дпоѵіі, яиіа ірзе сііаііопет Іііегаіет Іеггезігега 
СЬеІтепзет аиІЬепІісат, рго Іегтіпіз ІоггезІгіЬиз 
СЬеІтепзіЬиз есіііага, ех рагіе еі аіі іпзіапііат 
геѵегетііззіті іп СЬгізІо раігіз (Іотіпі Меііюсііі 
сіе Тегіо Тегіѳскі, СЬоІшепзіз оі Веігепзіз гііиз 
дгаесі ерізсорі, е^ие ѵепегаЬіІіз сарііиіі СЬѳ*- 
шепзіз гііиз еіизііет, асіогит, іп еізирег іііизігега 

еі тадпіГісит ТЬогаат 2атоузкі а 2атозсіо, ѵісе* 
сапсеііагіит гедпі депѳгаіет Сгасоѵіепзет, 8оЬ- 

Ііепзет Кпузгупепзетдие ѳіс. сарііапеит, Ьопо- 
гит ѵіііаѳ 2икоѵѵ еі аііогит, ео регішепііош, 

пиііо іиге оссираіогѳт, сіе Ьопіз ірзіиз отліЬиз й 
зитшіз ресипіагііз депегаіііег ипіѵѳгзіз, Ішп аЬ 
аррѳііаііопе іпіег геѵегепсііззітит оііт АіЬапа$іаэ 
Ракозіа, ѳрізсорит ѳі сарііиіит е]из, асіогез. й 
ірзит сііаіит, а сіесгеіс^ргозедииііопіз сапз* 
еіизсіет рѳг ірзига іпіе^озііа еі рег зпсіісішп 
сіеіаіа, йеіпсіѳ асісііаііопе, розі тогіет ргаепоші* 
паіі оііт АІЬапазіі Ракозіа, ерізсорі СЬеІшепзі 
зіапіѳ Ьас еасіепциѳ аррѳііаііопе, іпсіесіза, 

ѵепіепсіо рег геѵегепсііззітит оііт Теосіогит Мі* 
1езгко\ѵіс2, іІШет ѳрізсорит СЬеІтепзет еі Веі- 
гепзет гііиз е,)и5с1ет. апіесеззогет асіогіз ішш«- 

сііаіит, асі рагаіат оапает арреііаііопет геѵіѵіі- 

саіогіѳ асі ТгіЬипаі гѳдпі ЬиЫіпепзе, іапсіеш ^ 
аііега асісііаііопе геѵіѵійсаіогіаіі рег зѳ асіогео 
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еі $ишп ѵепегаЬіІѳ сарііиіиш СЬѳІгаепзо, іат асі 
рагніяга іііаш арреііаііопет Ьіпогшл орізсорогит, 
5Б0гиш ѵѳго апіесеззогит, тоПе іпіегѵепіепіе, 
чиат ай рагаіат асісііаііопет зиргазсгіріат ге- 
тіѵіПсаіогіа 1 етпэ розі тогіеш ргаоГаіі Тѳойо- 

гі Міоіезгкотсісг іпіеггиріат, аиіспіісат, рго 
ІиіИсііз ГгіЬипаІіз гёдпі ЬиЫіпопзіЬиз іиосіегпіз 
ехігайііат, еі аЬ аіііз диіЬизѵіз айсііайопі- 
Ъиз, іит еі ргосеззи диоѵіз, гаііопе оссира- 
Ііопіз Ьопогаш іпГгазсгіріогаш ас] іийісіит 
дио<Іѵіз іпзіііиіо, поп аиіет а ге еі асііопе ірза 
гесейепЛо еі сііаііопет зиаш огідіпаіет теііо- 
пшіо, пипс сіепио сІеЬЦе сііаіит рго ео, диіа 
ір$е, іп зорргеззіопеш еі йеігітепіит іигіиш еі 
ішшипііаіиш ессіезіазіісагиш, Ьопа ѵіііае 2ико>ѵ, 
ессіезіае Іііиіі Каііѵііаііз Веаііззітае Магіае Ѵіг- 

^іпіз топазіегіі СЬеІшепзіз еі асіогит ргоргіа еі 
Ьаегесіііагіа, пиііо ]аге оссираѵіі еі роззсйіі, Іепеі- 
Чае еі роззісіеі, изизГгисІиз еі ргоѵепіиз ех еіз- 

(іет регсіріі, пес еасіеш сіе Ъопо зезе сіеоссараге 

ѵиіі, ідііиг іат асі Іеѵапсіаз ѳі регсіріепсіаз зига- 
таз ресипіагіаз ех Ьопіз ѵіііае ргаеГаіае Іикоѵг, 
асіогипі Ьаегесіііагііз, зі диае ,)и$іе еі ІфЧігае ех 
ІигіЬиз ірзіиз ргосіисііз Іедіііте аррагиегіпі (диае 
ірзі поп адпозсипіиг), ѳі асі сошіезсепсіепсіит.сіе 
Ьопіз, диат еііат т сіѳГѳсіи зитгаагига, Іедіііте 
ех іигіЬиз ірзі зегѵіепііиш, асі ѵісіепсіит еі аисіі- 

епсіит ірзига рег зѳпіепііат ,)тіісіі асі сіеоссира- 
ііопѳт е^зсіет ѵіііае 2ико\ѵ оі ѳ^зйега іп тапиз 
асіогит Ігасііііопет асііді еі сошреШ еі аііа, ід 
ЫіЬиз йегі зоіііа, зіаіиі еі зепіепііагі, сііаііопѳ 
еасіет Іахага ѵідіпіі шііііит шагсагига рѳсапіае 
зоіиііопіз еі сіагапі Іоіісіога іп зе сопііпепіе, ііѳ 
ргаешіззіз Іаііоге—(Ііѳ Ьезіегпа, асіига ргаезепіеіп 
ргаесесіепіе, іп Ьопіз ѵіііае 2икодѵ арисі асіѵосаіит 
ѵіііае е^зсіет розиіі еі розіііопет сопзогіі ргаѳ- 
Гаіі асіѵосаіі риЫісаѵіі еі поіійсаѵіі сіе Гогша 
Іигіз. 

Тоже, л. 632-34. 

№ 109.—1(534 г. 12 Августа. 

Заявленіе воэнаго о врученіи позва Липскимъ по дѣлу о захватѣ ими церковныхъ 

имѣній Нѳвѣрковъ и Пѳрѳймиволка. 

Ех рагіе еуизЛет розііа. 

Асі оШсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІгаепзт регзопаіііег ѵепіепз шіпізіе- 

п'аііз депегаііз гедпі ргоѵісіиз- Реігиз Оггу\ѵіпзкі 
йе Ьезсгаау, оГйсіо ргаезепіі -Ьепе поіиз, іп ѵіш 
5оае ѵегае ас ййеііз геіаііопіз риЫісѳ ПЬегедиѳ 
гесо^поѵіі, диіа ірзе сііаііопет Іііегаіет Іег- 

гаігет СЬоІтепзет аиіЬѳпІісат, рго Іеггаіпіз Іег- 
гезІгіЬиз СЬеІгаепзіЬиз есіііат, ех рагіѳ еі асі іп- 
зіапііат гѳѵегепйіззігаі іп СЬгізІо раігіз сіотіпі 
МеІЬосііі йе Тѳгіо Тегіескі, СЬеІшепзіз еіВеіяеп- 

3*з Миз дгаѳсі ерізсорі е^дие ѵепегаЬіІіз сарі- 

Рііоіі СЬеІшепзіз гііпз е,)изйѳга, асіогит, іп ѳі зи- 
рег депегозоз Зѵепіозіаит, Аисіига, №со1аит, 
^оаппещ еі Ніегопутит Ілрзкіе, оііт депегозі 
А^геае Ьірзкі, росіііаіогіз Іѳггаѳ Веігепзіз Шіоз, 
уі11аѳ Яеѵіегко\ѵ еі Регѳтііоѵкі, зеи РогѳтВѵоЬ 

ѵіоіепіоз зеи пиііо іиге оссираіогез, сіе Ьопіз 

ірзогига отпіЬиз еі зиттіз ресипіагііз, тіпогеп- 
пез сит Ггаігит ірзогит дегтапогит аззізіепііа 
еі аиіЬогіІаІе, а диіЬизѵіз сіІаІіопіЬиз геѵіѵійса- 
ЮгіаІіЬиз ѳх рагіе геѵепсііззішогит СЬеІгаепзіиш 
еі Веігепзіит гііиз дгаесі ерізророгига еі еогит 
ѵепегаЬіІіз сарііиіі СЬеІшепзіз, Іат апіе сіесгѳ- 
Іит ТгіЬипаІісіит ВиЫіпепзе, дио оЬ ѵасапіѳт 
зесіет ерізсораіет ІіЬегі зипі іп ]ийісіо ТгіЬипа- 

ііз гедпі ЬиЫіпепзіз а Іѳгшіпо ргопипсіаіо, 
диат еііат іпЬаегепсІо сіесгѳіо еойет, ас а рага- 
Іа айсііаііопе рго іисіісііз ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЫі- 
попзіЬиз, ^йісаіогіѳ ,)'иге Іеггезігі СЬеІтепзі ѳх- 
Ігасіііа, ѳі а диоѵіз ргосеззи, гаііопе Ьопогит ;іл- 
(газсгіріогит оссираііопіз іпзіііиіо, поп аиіет а 
гѳ ірза гѳсейепсіо асі сііаііопет огідіпаіѳт еі от- 
пез аііаз зиЬзедиепІез, розі гаогіет апіѳсеззргцт 
асіогит ехігасіііаз асісііаііопѳз гаеііогапсіо, пипс 
йепио еі сотрѳіопіег сііаіоз рго ѳо, диіа ірзі 
пиііо іиге іизіо еі Іедіііто, іто ѵі еі ѵіоіѳпіег 
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Ьопа ѵШ&гшп Неѵігкоѵ оі Рѳгетііолѵкі, зои Ре- 
гетілѵоШ, ессіезіаѳ Іііиіі Чаііѵііаііз Веаііззішае 
Магі® Ѵігдіпіз топазіегіі Сііеітѳпзіз ѵѳі асіогиш 
ргоргіа еі Ьаегеііііагіа, іп сіашпиш оі (Іеігігаепіит 
Іигіит асіогиш Ьаегесіііагіогит, Іепепі оі роззі- 
йепі, Ггисіиз еі ргоѵвпіиз ѳх еізгіет Ьопіз рѳгсі- 

ріипі, ідііиг асі Іѳѵапііаз ві рѳгсіріешіаз зиштаз 
ресипіагиш, ірзіз ех ѳізіівт Ьопіз еі іигіЬиз ірзо- 

гит 1е§і1ітіз (зі яиав 1е§іІігаѳ ЬаЬиегіпІ іпзсгір- 
іае, чиаѳ ірзі ргаезѳпіі сііаііопе педапіиг) зег- 

ѵіепіез, ѵеі іп яиапіит пиііа .іига зирег зпшшаз 
ЬаЬиегіпІ еі ргоЬаѵегіпІ, а(і ѵЫепсіит еі аисііеп- 

йит ірзоз ас\ ііеоссираііопет Ьопогига еі ѵіііа- 

гит Ивѵігколѵ оі Ргегаііоѵѵкі, зеи Регсгаіѵоікі, е; 
аііа, со регііпвпііа, рег (Іесгеіиш .ІшІісЦ аОД еі 
сотреііі аііадие, іп ІаііЬиз Йогі зоіііа, віаіиі еі 
звпівпііагі, сііаііопе сабет Іахаш ѵідіпіі тііііащ 
шагсагиш ресипіае сошшипіз еі (Іашпі 
іп зе сопііпопіо, сіе ргаешіззіз Іаііоге,—іііе Ьойіегпа 
іп асіи сопіепіа, іп Ьопіз ѵіііае Мвѵіегко* 
аригі аііѵосаіиш ѵіііае в^зЛет розиіі еі роод 
пеш е,)и5(іет сііаііопіз сопзогіі еіШіо ГатШаадо 
сіошезіісае фзёет асіѵосаіі риЫісаѵіі еі поіібса- 
ѵіі сіе Гогша ^гіз. 

Тоже. 

= № 110.—1634 г. 18 Августа. 

Заявленіе Павла Орды, брата ѳп. Меѳодія Тѳрлѳцкаго, о самовольной отлучкѣ двухъ 

его служителей и захватѣ ими нѣкоторыхъ вещей. 

Асіиш іп сазіго СЬеІгаепзі Гегіа зехіа розі 
Гезіига Аззишрііопіз іп соеіига Шогіозіззітаѳ Ѵіг- 

§іпіз Магіае ргохіта, аппо Ботіпі тШезіто зех- 
сепіезігао Ігщезіто ^иаг^о. 

Огйа ргоіезіаіиг. 

Бо игг$<1и у хіф> піпіеузгусЬ дгосІхкісЬ віаго- 

зсіесЬ СЬеІшзкісЬ оЫісгпіѳ рггузгеЛзгу игосіхопу 
рап Вазііі Оггіа, піе^сіу игоЛгопе^о рапа Ралѵіа 
Огсіу 2 роѵіаіи Ріпзкіе&о зуп, иггеЛолѵпіѳ злѵіасі- 
сгуі зі§ у изкаггаі па у рггесілѵко згІасЬеІпѳти, 
іако зі§ Ьус роѵіейаі, Лаполѵі Ріезіггуколѵзкіети, 
зіийге, у исгсілѵети Магсіпколѵі, сЫорси зѵѵоіт, 

о Іо, \2 опі, Ъ§бас ргоіезіаті зіидаті г^косіаупеші, 
гаротпіалѵзгу роѵѵоіапіа зѵе^о, а тіаполѵісіе Іеп 
Іо Лап Ріезіггуколѵзкі БгІасЬескіедо, піѳ о^ЦДаЦс 
щ па росгспѵоізс 8\ѵоіе у па лѵіпу, рггесіѵко 
гЛгасШлуут зіи^от \ѵ рга\ѵіе розроіііуш виголѵо 
орізапѳ, шаі^с ой ргоіезіапіа ггесгу, атіаполѵісіе 
гіоіо, згеЪго, згаіу, іети (Іо иЬіоги паіе^се, у 
іпзгѳ лѵзгуікіѳ іет роѵѵіегхопѳ у йо зсЬоѵѵапіа 
бале, гіу іакіз итуві піе ѵѵіесігіес (11а іакіеу рггу- 
сгупу галѵгЦлѵзгу, >ѵ ропіесігіаіек, пагаіиігг ро 
зѵѵі^сіе Рггетіепіепіа Райзкіе^о, Ыізко рггезгіу *), 

•) 7 августа. 

ге сілѵоги \ѵіо1еЬпедо \ѵе СЬгузІизіе оуса МеЫіазі 
г Тегіа Тегіескіе^о, ерізсора геіі^іеу дгескіеу 
СЬеІтзкіедо у Воізкіе^о, Ьгаіа з\ѵе$о рггугофмр, 

лѵе \ѵ5і Рокголѵіѳ, «іо ерізсоріеѵ СЬеІтякіеу паіг- 
2цсеу, Ь§(Цсер;о, ираіггуѵзгу сгаз зрозоЬпу, $ 
ргоіезіапз г рггеггесгопут іе^отозсіет хіеіЬеа 
ерізсореш СЬеІтзкіт, Ьгаіеш з\ѵетэ ѵѵ ЬоЫіьк 
\ѵ релѵпусЬ зргалѵасЬ зѵѵоісЬ Ьаѵіі зі^, піе йог* 

пі\ѵзгу гасЬипки, у отѵзгет ггесгу піе таіо ю [ 
оигйгіѳ піе лѵіоііхіес діігіе гозргозгу^згу, у сего- 
дгарЬо^ѵ, гарізо\ѵ, осі лѵіеіа о^оЬ па ре>ѵпе зишшу 
ргоіезіапіі зІиі^сусЬ, у зргатѵ Ьагго ріІпусЬ ш* 
шаіо, 2 кіогѳті Ьуі Іе^о Іо Лапа Ріезіггукоѵ^ 

§о ргоіезіапз, ойіе2(і2аі%с (Іо ВйЬГта, па гокі Рй* 
зкіо МісЬа1о\ѵзкіе ^ѵузіаі, % Ьагѵ§ піегаз іиішц 
г зоЬа \ѵ2і^\ѵзгу, 1ак2е у титі раг§ сізаѵуЛ 
ргоіезіиі^сеёо зі§ \ѵ!азпусЬ, кіогѳ козхіо'ѵаіу іЬ 
ІусЬ риііогазіа, у киІЬак^ іейпе г гаіііикіет Ь* 

ІепЛізго^уга оЫосгузІеш икгаііізгу, піе сгекй’ 
сгази зрозоЬпе^о о(1рга\ѵу, роіаіѳтпіе оііѳсЬаІі! 

исіекіі, кіогеш іо з\ѵоіщ ирогпут у гіозіі^і1 
розЦркіѳт рг2есі\ѵко иг2$<іо\ѵі ЛоЬгусЬ у споШ- 

ѵѵусЬ з!и§ ъѵукгосгуіі у \ѵ лѵіпу, лѵ ргалѵіе р»?Р-ѵ 
іііут рггесіѵѵко гйгаіііпѵут зіи^от орізапѳ, 
Рггеіо ІеЛу іеп іо лѵуіоу тіаполѵапу ргоіези^ 

рггесілѵко піет Іак о згкосіу, рггег пісЬ 5°^ 



роргіріопе, іако Іею хаЪіекаіцс Сети, аЬу іакіо^о 
ргаеітіісіит у згкоііу № зргаѵгасЬ ялѵоісЬ па го- 

касЬ ѵѵуіѳу іпіапохѵапусЬ РійзкісЬ, я гб/петі озо- 

Ьаті рггурпйаЦсусЬ, піѳ рора<Н, рохѵіоге у роігге- 
сіе зѵѵіаОсгу у пгг<зс1о\ѵі Шссгпети ороѵіайя з1$. 

Тоже,л. 636. 
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Асшш іп сазіго СЬеЬпепзі Гегіа весихкіа апіе 
Свшш запсіі ВигіЬоІошаѳі арозіоіі ргохіта, аппо 
Оотіпі тіііезіто зехсепіезіто Ігі^езіто диагіо. 

Ех рагіе СоттспЛагіі СЫтепзіз оЫаІа 
тапЛаІі. 

А<і розіиіаііопега ѵепогаЬіІіз Іоаппіз ВоЬготекі, 
соттепііапі рогреіиі ессіезіае рагосЬіаІіз СЬеІ- 

шепзіз, ргаѳрозііі Ьозрііаііз 8апсІі 8рігіІиз СЬоІ- 
тепзіз, регзопаіііег согат оГйсіо асіодиѳ ргаезепіі- 
Ьиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеітепзіЬиз сот- 
І»агеаіІ5, оГйсіозо Гасіат, оГбсіит ргаезѳпз сарііа- 

пеаіе СЬеІгаепае Иіегаз іпГгаасгірІаз тишіаіі за- 
сгае гедіае тазвзіаііз, ві(1ѳт ѵѳпегаЬіІІі соттеп- 
ііагіо СЬеІгаепзі гаііопе іпГгазсгірЮгит рѳг засгаш 
лрат п^езіаіега сіаіаз, шапи іііизігіз еі шадпі- 
асі ТЬошае 2ашоузкі, ѵісесапсеііагіі ге^пі, ргоргіа 
тоЬзсгіріаз еі зі^іііо шіпогіз сапсеііагіаѳ гв^пі 
Роіопіае оЬзі^паІаз, а(1 асіа ргаезепііа рег оЫа- 
иш роггесіаз, зизсеріі еі асііз зиіз іпзегі іиззіі, 
фіагшп іепог езі іаііз: 

ѴЫізІаиз (}иагІиз, Беі ^гаііа Кех Роіопіае, 
Ма§по$ Бах ЬііЬѵапіае, Киззіае, Ргиззіаѳ, Маго- 

^ае, Вашо&іііае, ^іѵопіае^ие, пес поп Зѵесогиш, 
ОоПогига, Ѵашіаіогагачие Ьаегѳсіііагіпз Кех. 

Раіпаііз ргосопзиіі, сопзиііЬиз, асіѵосаіо, зсаЬіпіз 
(оіЦие та^ізігаіиі сіѵііаііз позігае СЬеІгаепзів, й- 

йеІіЬиз поѣіз сіііесііз егаііат позігага гебіага. Ра- 
юай вііеіез, поЬіз ііііесіі! Іпіегсесііі саиза еі асііо іп- 

^геѵегѳшіпш Іоаппега ВоЪго\ѵзкі, сошшепйагіиш 

рѳгреіииш еі ргаерозііиш Ьозрііаііз Вапсіі 8рігі- 
Іиз СЬеІшепзіз, асіогеш ех ппа, еі Гашаіиш Ко- 
гаапиш 2аЬіего\ѵісг, сіѵеш СЬоІшепзет, сопѵеп- 
Іиш еі оссаззіопе Йесішае гаапіриіагія ех а^гіз 
Киіепісіз сііаіит, рагіе ех аііега, рѳг ѵіаш сііа- 
Ііопиш позігагит асі рсПсіит позігиш іпіепіаіа 
ас гаііопе изиз еіизііет (Іесігааѳ аЬ аппізсііга ѵеі 
иііга сепіит іпзіііиіа, ^ио изи еіизііет ііесітае 
ессіезіа рагосЬіаІіз СЬеІшепзіз та^пат йетіпиііо- 
пет еі сЫет разза еі Ьисиздио раіііиг. (іиаго 
йіІеІіІаІіЬиз ѵезігіз зегіо тапаатиз. ііа огапіпо 
ІіаЬеге ѵоіепіез, иі, диатргігаит Иіегіз Ьізсе гаап- 
ііаіі позігі гечиізііі еі оЬсіезІіпаІі Гиѳгіііз, еапсіет 
ііесітат іпапіриіагет ѳх а^гіз ѵеі саіпріз КиіЬе- 

пісіз асі піГесіаІіоиет ѳіизсіет геѵегетіі согагаепсіа- 
гіі еі ргаерозііі Ьозрііаііз СЬеІгаепзіз зециезіго зио 
Іапіізрег зиЬіісіаІіз еі репез зе Іага сііи сіеііпеа- 
Ііз, чиат сііи саиза Ьаес рег поз .іисіісіишдие 
позігиш со§піІа йпаіііе^ио сіесіза Гиегіі; іп а#гоз 
ѵего ЬесЬШсоз пиііо гаосіо ѵоз іпдѳгаііз, пе^иѳ 
еісіега соттѳпсіагіо изит апіциит іп йесіташіо • 
ргаѳресіігѳ ргаезитаііз, зесиз рго &г&ііа позіга еі 
оГйсіогтп зиогит сІеЬіЮ поп Гасіигі. Баіига Уаг- 

заѵіае йіе V тепзіз Аидизіі, аппо Ботіш 
МЭСХХХІѴ, ге^погит позігогит зесипсіо. Аіі 
гаапііаіига засгае ге§іае п^ѳзІаііз ргоргіит. 81аи. 
8іѳі1Іескі тр. 2агаоузкі, ѵісесапсѳііагіиз ге§пі. 
(}иагит Іііегагит тапсіаіі зиргазсгіріі огідіпаіо 
ісіѳт оІГѳгепз зіЬі ѳхігасіііит еззе зѳчие іііші аЬ 
оГйсіо ргаѳзопіі гесѳріззѳ риЫісе гесо^поѵіі. 

Тоже, л. 638—640. 
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Ех рагіе ерізАет оЫаіа тапсШг. 

Асі айесіаііопет ѵепегаЬіІіз Іоаппіз ВоЪгоіѵ- 

$кі, соттепсіагіі регреіиі ессіезіае рагосіііаііз 
СЬеІтепзіз, ргаерозііі Ьозрііаііз Запсіі Зрігііиз 
СЬеІтепзіз, регзопаіііег согат оГйсіо асіізчие 
ргаезеиІіЬпз сазігѳпзіЬиз сарііапеаііЬиз СЫетепзі- 

Ьоз сотрагепііз, оШсіозе Гасіат, оГйсіига ргаезепз 
сазігепзе сарііапеаіе СЬеІтепзе сііаііопет зіѵе 
тапсіаіит засгае гедіае таіѳзіаііз іиГгазсгірІит, 

рег еипсіет оіГегепіет зирег Гатаіоз ргосопзиіеш 
еі сопзиіез сіѵііаііз СЬеІшепзіз, иіі іисіісез саи- 
зае іпГгазсгіріае, еі Гашаіит Вотап 2аЪіголѵісг, 
рагіет еогит аёЬаегепіеш, гаііопе іпГгазсгіріо- 

гиш ітреігаіит, зідіііо шіпогіз сапсеііагіае гедпі 
Роіопіае оЬзідпаіит, ай асіа ргаезепііа рег оЫа- 

іага роггесіиш, зизсеріі, ѳі асііз зиіз іпзсгіЬеге йе- 
гаапсіаѵіі, со) из іепог 5е^шіиг іаііз: 

Ѵіайізіаиз (Іиагіиз, Беі дгаііа Вех Роіопіае, 

Мадпиз Бах Ьііиапіае, Виззіаѳ, Ргиззіае, Мазо- 
ѵіаѳ, Затодіііае Ілѵопии^ие, пес поп Зѵесогиш, 

Соііогит, Ѵашіаіогитдиѳ Ьаегеііііагіиз Вех. 

ѴоЪіз Гагааііз Раиіо РисЬаІа, Ьаигепііо Аг- 
поІрЬік Раггуріезкі, Нгускопі Кгира еі Сопгайо 
2аЬіеготлс2, ргосопзиіі еі сопзиІіЬиз сіѵііаііз по- 

зігае СЬеІшепзіз, иіі .іікІісіЪиз, аЦие Гашаіо Во- 
тапо 2аЪіего\ѵісг, иіі рагіі айЬаегепіі, сіе еізйет 
оШсііз, регзопіз ас сапза іпГгазсгіріа гаашіашиз, 
иі согат поЬіз еі ^исіісіо позіго Ѵагзаѵіае, аиі 
иЬі іипс, сит сигіа позіга Геіісііег сопзіііиіі Гие- 
гітиз, а розіііопе ргаезѳпііз сііаііопіз позігае іп 
^иаіиог зеріітапіз. регзопаіііег еі регетріогіе 
сотрагеаііз, ай іпзіапііат іпзіідаіогіз ,)ийісіі по- 
зігі, яиі ѵозех йеіаііопе геѵегепйі Лоаппіз ВоЬгоіѵ- 
зкі, соттепйагіі СЬеІтепзіз, ѵоз ^шйет зийісез 
саизаѳ іпГгазсгіріае, иіі Іаіогез дгаѵатіпозае зоп- 

іепііао еі іп)игійіеі сіесгеіі іп саиза, рег асіогеа 
зиргапоіпіпаіига, гаііопе йосітае тапіриіагіз 4» 

Ьопіз еі Гипіііз Киіепісіз, а(і сарііапеаіига СЬеі- 

іпепзет зресіапііЪиз, еісіет асіогі еі апіесеаоп- 
Ьиз еіиз аЬ аппіз сііга ѵеі иііга сепіит <1еЪіи* 
еі сопсетепиз, рег ѵоз аЪ)и(1іса1іопі$4 іе ѵего 
Вотап 2аЪіегоіѵіс2 гііиз дгаесі, иіі рагіеш а4- 

Ьаегеиіет, сит поп тойо еапйет (Іесітат а» 
Гиисііз іиіз сіаге йепедаз, ѵегит іп ІиШЬгііш 
еі еіизіопет сапзае ргаезепііз, зиЪогйтаи^иоіаів 
ріепіроіепіе, еипсіет асіогет ехіга погшаш еі 
тепіет Іедіз іипщив изііаіат сопзиеіисііпеш іі 
еѵазіопе сііаііопіз сопсіетпазіі аЦие іп сопіиті- 

сіат ргаесірііапіег асіогет, яиі пізі іп йпеіиіі- 
сіогит сопсісгапаіиг, арргоЬаііопедие сіесгеіі о- 

ѵіііз СЬеІтепзіз дгаѵаЬіІіз, чио ісіет асіог іііеді* 

ііте еі іп)игійісе рег ѵоз аддгаѵаіиз еі а йесіві 
аЪіийісаіиз, іп сіат пит ^асіогіз оЫіпиізіі; 
зіЬі сопіга ѵоз, а саиза ргіпсіраіі поп гесегіел^ 
репзаі ай зитгаат ігіит тііііит тагсагиш роіо- 

пісаііит. (}иаге иі зіагеііз, асі ргаетізза, чиі 
ѵоЬіз іп іегтіпо ргоропепіиг, гезропйеаііз сипадк 
зіс ргаесірііапіег іп еіизіопет саизае ргосеззегіі, 

гаііоиет сіеііз, сііатіпі: зіііз ідііиг асі ргаешіза. 
поЬіз Гпіиго іпЧегтІпо (іесіисепсіа, регзопаіііег еі 
регетріогіе рагііигі еі гезропзигі. Баішп ' агза- 
ѵіаѳ заЬЬаіЬо ргісііе Гезіі ТгапзЬдигаііопіз СЬгйй 
Бошіпі*), аппо еіизсіега шіПезігао зехсепіезішош- 

дезіто ^иа^іо. ВіесІІіскі тр. Сц)из сііаііопіз 
тапсіаіі огідіпаіе ісіега оіГегепз зіЬі ехІгаЛіи* 

еззе зе^иѳ іііисі аЬ оШсіо ргаезепіі гесеріззе рр-^ 

Все гесодпоѵіі. 

.Тоже. 

•) 5 августа. 
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Асішп іп сяаіго СЬеішопзі Гегіа чиіпіа іп ѵі- 

§іІіа Гезіі Каііѵііаііз Веаіівзішне Магіао Ѵігдіпіз, 
аппо Боіліпі тіііезіто зехсепіозіто ігідезіто 
^иаг^о. 

& рагіе ерізсорі гііиз дгаесі еі (атиіогит 
с]из розііа. 

АЛ оГбсіит еі ас іа ргаезопііа сазігѳпзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтепзіа рогзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз гедпі депегаііз поЬШз АпЛгеаз Лаѵѵогзкі Ле 
ЬиЬотІ, оійсіо ргаезѳпіі Ьепе поіиз, іи ѵіга зиаѳ 
уегае ас ГіЛеІіз геІаЫодіа риЫісѳ ІіЬегеяие гесод- 

поѵіі, яиіа ірзе сііаііопеіп Ііісгаіот «азігвпзѳт 
сарііапеаіега СЬеІгаепзеш аиіЬелІісат, рго іегті- 
ііз іиЛісіогига сазігепзіЬиз с .рііапеаІіЬиз Сііеііпеп- 
кЬиз есШат ех рагіе еі аЛ іпзіипііят геѵегстііз- 
пті іп СЬгізіо раігіз Логаіпі МеіЬоЛіі сіе Те г Іо 
Тегіескі, Веі дгаііа СЬзІтепзіз еі Веігепзіз гііиз 
§гаесі ерізсорі, еі ѵепегаЫІіз ТЬеоЛогі Ьісіпіі 
Катузіоѵзкі, ргезЬіІегі ф$Лет гііиз дгаесі, аЦиѳ 
поЬШиш беогдіі Згугта, Оггедогіі 2іаЬка, ’ГЬеосІогі 
СосіеЬзкі, Лоаппіз ВгоЛгкі, Лоаппіз ВаЬіпзкі, ТЬо- 
шае Іораскі, 2асЬагіас Озіічжзкі, Зіапізіаі Зког- 

Ьіскі, Раиіі Разгкодѵзкі—сіошіпі еі Гашиіогиш 
софпсііш, иіі іп саиза со^ипсіа, асіогиш, іп еі 
5прег Шизігеш еІшадпіПсиш Сопзіапііпит, сіисет 
Ѵізліоѵесепзет, Ьопогит ѵіііагиш КаЛгіесЬотѵ еі 
Ма§го\ѵ оЫідаіогіит роззеззогет, сіе Ьопіз ірзіиз 
§епега1іІег ошпіЬиз сііаіит, яиаіепиз ірзе поЬіІет 
Апбгеаш 5іагсгапо\ѵзкі, Гатиіит зииш, Гасіогѳт 
Ьопогиш ргаеГаіогит, ішроззеззіопаіиш, іп аЛті- 
шзігаііопет .іизііііае іп саиза, ірзі іпзіііиіа ісіео, 
Ріа ірзе ипа сиш Іоіа соттипііаіе ѵіііае ргае- 
Ьіае Мазго^ (гаііопе яиогит ірзі сііаіо аііізяие 
ЬаегесііЬиз еі роззеззогіЬиз еогипЛет Ьопогиш 
Беогэіѵа асііо іпзіііиііиг) Іѳтрогѳ ргохіте ргаеіе- 
гік), іп ргоіезіаііопе, ео потіпе Гасіа, зресіОсаІо, 

^Ргеііз .іигіЬиз сііѵіпіз еі Ьитапіз роепізяие, іп 1ѳ- 
?Ьиз гедпі ехргеззіз, Йоссірѳпзіз, сошрегіиш Ьа- 
Ъепз еипсіет ерізсорига, асіогет, сиш ргаеГаІіз Га- 
пшііз, асІогіЬиз, ессіезіаз гиіЬепісаз, іигізсіісііоиі 

зиае оі сііоесезі СЬоІтепзі зиЩѳсіаз, аЦие ргезЬі- 
іегоз, сігса еазсіега ессіезіаз шапепіез, рго сіеЬііо 
оШсіі зиі ѵізііагѳ аЦие дгаііа зішіііз ѵізііаііопіз 
оссіезіае Мазгоѵіепзіз еі роропіз еуавЛет, іЬіЛега 
тапепііз, арргоріпяиаге еі еапЛет ѵізііаге ѵеііе, 
Гасіа іпіег зе сиш ргаеГаІіз зиЬсііііз іпиіиа соіпіеі- 
Іідепііа, асіогі, заЬЬаІію апіе Лотіпісат (}иіпяиа- 
дезітае, ргохіте ргаеіегііо, ѵіііага еашіега іпігапіі, 
сит Ьасиііз еі ГизііЬиз оЬѵіат оссигпЧ, еипсіет- 

Яие, песіит аЛ ессіезіат еапЛет ѵепегіі, еііаш іп 
Лотит сііѵѳгзогіі зѳи ІаЬегпае еі еуизЛега роропіз 
тіііеге по!иіі, ІапЛет ѵегЬіз іпЬопезІіз. сіатогіЬиз, 
соттіпаІіопіЬиз еі сІііГкіаІіопіЬиз еозсіега асіогез 
іпегтез еі расіПсоз, піЬіі таіі зрегапіез, ѵі еі 
ѵіоіепіег аГГесегипІ аЦие, ГизііЬиз, Іідпіз, Ьасиііз 
еі ІарісІіЬиз іп асіогез ргоіісіепЛо еі еоз регси- 

ІіепЛо, ідпотіпіозе Ігасіаѵегипі еі поппиііоз ех 
асЮгіЬиз ѵиіпегіЬиз іпГгаясгірііз, пітігит ТЬео- 
сіогиш Ьісіпіиш Катуз1о\ѵзкі, ргезЬіІегиш, ргішо 
іп сиЬіІиш еі ридпига шапиз Лехігае регігизо 
сгиепіо, зесипсіо репез кос іЛсіп сопсиззо Ііѵісіо, 
ііѳш іп іипсіигаш еіизсіеш шапиз (Іехігае сопсиззо 
іпІишеГасІо; ііега поЬііез Оеогдіиш Згугша іп ша- 
пиш зіпізігаш іпіег сиЬііиш еі ридпига ѵиіпегіЬиз 
зех сопсиззіз Ііѵісііз; Ѳгедогіиш 2іаЬка іп Іаіиз 
зіпізігига ѵиіпегіЬиз ІгіЬиз сопсиззіз Ііѵісііз, ііеш 
іп Іаіиз (Іехігига ѵиіпегіЬиз ЛиоЬиз сопсиззіз Ііѵі- 

сііз; ТЬеосіогига боЛеЬзкі іп зирегсіііиш зіпізігит 
сопсиззо Ііѵісіо, сІеіпЛѳ іп согпи саріііз рагііз зі- 
пізігае сопсиззо ІигаеГасІо, ііега іп ЬгасЬіиш сіех- 
ігит ѵиіпегіЬиз яиаіиог сопсиззіз Ііѵісііз, запдиіпе 
зиГГизіз; Іоаппет Вгосігкі іп ЬгасЬіиш Лѳхігит 
ѵиіпегіЬиз ЛиоЬиз сопсиззіз ііѵісііз, ііеш іпіег си- 
Ьііит еі ЬгасЬіиш шапиз зіпізігае ѵиіпегіЬиз 
Яиаіиог сопсиззіз ііѵісііз; Доаппега ВаЬіпзкі іп зи- 
рѳгсіііит зіпізігит сопсиззо Ііѵісіо, ЛеіпЛѳ іи согпи 
саріііз рагііз зіпізігае сопсиззо ІитеГасІо, ііеш 
іп ЬгасЬіиш зіпізігит ѵиіпегіЬиз яиаіиог сопсиз¬ 
зіз Ііѵісііз; ТЬотага Іораскі іп согпи саріііз рагііз 
Лехігаѳ сопсиззо ІигаеГасІо, ііеш іп гаапит зіпі- 
зігат іпіег сиЬііиш еі ЬгасЬіиш ѵиіпегіЬиз ІгіЬиз 
сопсиззіз ііѵісііз; 2асЬагіат Озіго^ѵзкі іп ЬгасЬіиш 



$іпі$ігит сопсиззо ІитѳГасіо, Нет. іп §епат Гасіеі 
рагііз сіехігав Ггісаіо сгиепіо, Нет іпГѳгіиз сиЫ- 
Іит шапиз зіпізігае ѵиІпѳгіЬиз ІгіЪиз сопсиззіз 
Нѵісііз, Нет іп сгиз ресііз сіехігі ѵиІиегіЬиз ^иа- 
Іиог сопсиззіз ІіѵіЛз, ііет іп сгиз ресііз зіпізігі 
ііісіат ѵиІпѳгіЬиз яиаіиог сопсиззіз Ііѵісііз; 8іапі- 
зіаит ЗкогЬіскі іп гаапит сіехігат іпіег сиЫіига 
еі ЬгасЬіит ѵиІпѳгіЬиз ІгіЬиз Нѵісііз сопсиззіз, 
ііет іп зсариіат сіехігат ѵиІпегіЪиз сіиоЬиз соп¬ 

сиззіз Нѵісііз; Раиіит Ра$гко\ѵзкі іп ресіиз ѵиІпе¬ 

гіЪиз чпаіпог сопсиззіз Ііѵісііз, ііет іп гаапит 
зіпізігат іпіег сиЬііит еі распит ѵиІпегіЪиз 
^иіп^ие Нѵісііз еі аііоз зегѵііогез поппиііоз еі Ьау- 
сіопез зітШЬиз ѵиІпѳгіЬиз сгисіеіііег еі ѵіоіепіег 
заисіаѵіі еі сопѵиіпегаѵіі, расет риЫісат еі зе- 
сигііаіет ѵіагига риЫісагит еіасіит іигізііісііопіз 

іп ѵізііаііопе ргаеГаІа ехегсепіет ѵіоіаѵіі еі іЙ 
роепаз, Іе^іЬиз ге^пі ехргеззаз, іпсиггіі ѳіеаз4ез) 

сіетегиіі, ргоиі еа отпіа ргоіезіаііолез еі оМпе- 
Ііопез Іаііиз епаггапі, — согат ]исіісіо сазігеоэ 
сарііапеаіі СЬеітепзі зіаіиаі асі ѵісіепсіит, ех ір*, 
зіаіиѳпсіо іизЙІіат сіеЬіІага еі сопіреіепіепі р?г 
поз .іисПсіитдиѳ позігит асітіпізігагі; іп диаліща 
ѵего еипсіот ітроззеззіопаіиіп зегѵііогеш $щщ 
зіаіиеге гесизаѵегіі, асі аііепіашіит ірзі рго Шо 
гезропзіопеіп іпіипді, сііаііопе еасіет Іаиоге—Гегіа 
зесипсіа розі сіотіпісат МізегісогсПае, ргохіще 
ргаеіегііа, іп Ъопіз ѵіііае КасіхіесЬоіѵ сигіа^пе 
іЬісІет зііа розиіі, ас сіе розіііопе поЬШ $Іата- 
ползка, ѵігдіпі, іЬісІет ргоіипс ргаеѵепіае, риЫі- 
саѵіі сіе іигіз Гогта. 

Тоже, л. 679—80. іНі 

№ 114.—1634 г. 23 Декабря. 

Заявленіе уніатскаго священника Хотѳничской церкви Григорія Гочевича о томъ, 

что двое Грубешовскихъ мѣщанъ препятствовали ему произносить въ церкви про¬ 

повѣдь, прерывая его крикомъ и пѣніемъ непристойныхъ пѣсень. 

Асіига іп сазіго Сііеішепзі заЬЬаіЬо апіе Гезіит 
Каііѵііаііз Ботіпі иозігі Іези СЬгізІі ргохігаа, 
аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезііпо Ігі^езіто 
диагіо. 

РгезЫіег СШесепзіз ргоіезіаіиг. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепега- 
Ьіііз бгедогіиз Сосгегѵісг, ргезЪіІег гііиз ^гаесі 
ессіезіае Сіюіесѳпзіз, зоіеппііег еі оГйсіозе іп еі 
сопіга іатаіоз Котап 81аЬпіо\ѵісг еі ОаЬгіеІет 
Копіизсгук, оррИапоз НгцЬіезгоѵѵіепзез, ргоіезіа- 
іиг ібео, ^иіа ірзі, сііѵіпіз еі Ьитапіз Іе^іЬиз розі- 
розіііз, роепіз іп еізсіеш Іе^іЬиз ехргеззіз йоссі- 
репзіз, Итоге Беі еі (Іііесііопе ргохіті розІІіаЬіІа, 
ипіопет запсіат осію ргозечиепіез, сііе сіосіта 
зехіа БесетЪгіз*), ісі езі заЬЬаіЬо іп Гезіо запсіі 
Кісоіаі ропІіЛсіз, .іихіа саіепсіагіит гііиз дгаесі 

*) По новому стилю; въ ХѴН в. 16 декабря совпа¬ 

дало съ 6 декабря стар. ст. 

іпсісіепіе, зирегѵепіепсіо іп ессіезіат гиіЪешсап 
Іііиіі запсіі Кісоіаі, біе епсаепііз сіісаіа, НгпЫеяо- 
лѵіаѳ зііат, іЬісіетяие, сіит ргоіезіапз ^ихіа то- 

гет сопсіопаЬаІиг, іісіет зиргазсгіріі оррібапі 
ІІгиЬіезго'ѵіепзез, поп оЬзегѵаІа геѵегепііа, іто 
іп зиттит сіесіесиз еі сіізЬопогет ессіезіае Беі. 

сопсіопет рг^бсПсіат ѵегЬіз іпѣопезііз еі сяпіі- 
Іепіз оЬзсоепі^; ‘аийііиі іпЮИегаЬіПЪиз еі ЬоггіЬіІі* 
Ьиз. аГщиоІіез гереііііз, ѵосіГега^іопіЬиз^ие іпіег- 
ІигЬагипІ еі ргаересііѵегипі, еі еипсіет сопсіопа- 

Іогет сіе атЬопа сІатогіЬиз ііісіѳт еі сопіетріі- 
Ьиз (ІеіигЬагипІ, еі ео зио рго§геззи расеш # 

зесигііаіет ессіезіазіісат, ,)игіЪи$ ге§пі сапіатеі 
ргоѵізат, ѵіоіаѵѳгипі еі сопіга Ьопогѳт сііѵіпиа 
еі Ііитапит ехсеззегит роепа5^ие, іп 1с§і№ 
ге^пі ео потіпе запсііаз, ехсѳззиі еогит сопйів* 

паз, сіегаегиегипі. Бѳ ^ио ргоіезіапз сопіга 
сіега ііегит аЦие ііегит ргоіезіаіиг о®сФП? 
ргаезепіі шапіГезІаІиз езі, заіѵа Іатѳп гаеНога'іоо* 

еіизсіет ргоіезіаііопіз іп розіегига зіЫ, ргоиі № 
Іигѳ ѵѳпегіі, гезегѵаіа. 

Тоже, л. 795. 
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№ 115.—1635 г. 5 Іюля. 

Жалоба епископа Меѳодія Терлецкаго на коммиоаровъ, назначенныхъ королекъ для 

примиренія уніатовъ оъ православными, которые вмѣсто примиренія возбуждали 

православныхъ противъ уніатскаго епископа. 

Асіиш іп сазіго СЬоІшспзі Гегіа диіпіа розі 
Гезіпш Ѵізііаііопіз Веаііззітае Магіае Ѵігдіпіз 
ргохіпіа, аппо І)ошіпі гаіііезішо зехсепіезіто ігі- 
^езішо диіпіо. . • *»' 

Ерізсориз гііиз дгаесі СШшепзіз ргоіез- 
Шигг % е 

Ех соріа. . ::: 

АсІ оГЯсіит еі асіа ргаезопііа сазігепзіа сарі- 
ипѳаііа Сііеітепзіа регзопаІЦег ѵепіепз геѵегеп- 
(Ііззігаиз іп СЬгізЮ раіег сіотіпиз М^іЬойіиз Тег- 
Іескі <1е Тегіо, СЬеІгпепзіз еИ Ве^епзіз гііиз дгаесі 
ерізсориз, зоіеппііег сопіга депегозоз 8іапі$Іаит 
баЬгіеіет 2Ього\ѵзкі, сарііапешп ІІгоЛепзеш, Ло- 

аппега 8іапізге>ѵзкі, сіаѵіаіогет Ішсеогіепзет, 
Нгеііогіиш Сгеиѵегііпзкі, АпЛгеаш 2аЬого\ѵ$кі еі 
Ѵазіііит КоЬогупзкі—соттіззагіоз, а засга гедіа 
таіезиие асі сопдіиііпаіиіат соисогсііаш іпіег ипі- 
№ еі Лізипііоз, поп аиіст асі сотпюѵепсіит ро- 

риіппі ипіііззітит сопіга Іедііітоз разіогез еі 
поп іп іпсіуіа сіѵііаіе СЬеІшепзі, иЬі зишта соп- 
согіііа ипіопіз а заесиіо ѵідиіі ѵіхіідие, аззідпаіоз, 
Мео, диіа іііі, ІедіЬиз сііѵіпіз еі ессіезіазіісіз ргі- 

ѵііе^ііздие еі ргаегодаііѵіз, іигіЬиз розіііѵіз розі- 
розіііз, пиііа ЬаЬііа гаііопѳ рипсіогит, іп еіесііопе 
ягепіззіті еі іпѵісііззіті гедіз Ѵіасіізіаі сопзсгір- 
іогиш, еі ірза соштіззіопе, іп диіЬиз сіѵііаііз ргае- 

потіпаіае еі Іоііиз Ліоесезеоз СЬѳІшепзіз пиііа 
тепііо Гасіа ѳзі еі сопіга диага ипіѵегзаііз ргоіѳ- 

зіаііо іпіегсеззіі, поп аііепю лигіз ессіезіазіісі ог- 
^іпе, ех сиіиз ргаѳзсгіріо іп саиза геіідіопіз зрі-. 
гііоаіез согашіззагіі зоіітеі ѵеі соп)ипсіі еззѳ Ле- 
Ьпегипі, іаш розі ігапзіарзаш іііега ргіташ Липіі 
Шепзіз ргохіше ргаеіогііі, іп соштіззіопе аззідиа- 

еі розі сіезегіаіат еаш ірзаш соштіззіопеш 
^Ііегагп Гипсііопет соіпгаіззіопіз зіЬі изиграѵсгипі. 

Ьргітіздиѳ іппоіезсепііат диапсіат рориіит ипі- 
'І85ішиш аіі сіізипіопет ргіѵаіа апіЬогіІаіе асі ѵаі- 

Ѵа5 ессіезіагипі опііагиіп аГбді еі еапсіеш Іат ех 
^Ьопа, диат еі іп Того риЫісо ргосіашаге еі 

Лепипііаге іиззегипі; іідие Ліет диіпіат гаепзіз Лиііі, 
ргохіше ргаеіегііаш, (аЛ) ехедиепЛат ЬиіизтоЛі 
іп рориіо согашоііопет, іЛдие СЬеІшаѳ, іп диаш 
пиііаш роіезіаіеш ЬаЬиегипі, ргаейхегипі еі ѵі- 
Соге ізііпз ргаейхіопіз депегозиз диіЛет Лотіпиз 
сарііапеиз НгоЛІепзіз іаш розі оссазиш зоііз іп 
сазігиш ргіиз, геіідиі ѵего раиіо апіегіиз СЬеІшат 
ѵепепті, іашіеш ошпез іп сазігиш ргаезепз соі- 
ѵегипі еі іЬіЛет ех іпсііаііопѳ депегозі 8етіоп 
Гіиіеиісг \Ѵо]иІупзкі, поіагіі іеггезігіз Ьисеогіеп- 
зіз, ІигЬаІогіз расіз риЫісае, іаш посіе іттіпепіе, 
ехіга отпега .іигіз огЛіпет еі ргахіга изііаіаш, 
поп аііепііз ргоІезіаііопіЬиз риЫісіз, сопіга еат 
соштіззіопеш ргоЛисІіз, пес аііепііз іпзігисііопі- 
Ьиз Іеггае Сііеітепзіз, пипіііз рго сопѵепіи рго- 
хіпіе ргаеіегііо сіаііз, пес іпіеііесіа сошгаіззіо- 
пе, іп диа пиііа тепііо Сііеігааѳ еі Іоііиз Ліоѳсе- 

зіз Гасіа езі, іетеге асі зоіат сопсііаііопега Іи- 
гаиііиз еі геЬеИіопіз .іигізЛісІіопет зиага ГипЛаѵе- 
гипі еі еапсіеш іп іоіа сіѵііаіе оі Того риЫісо 
ргосіашаге сига зишта сопІигЬаІіопе расіз риЫі¬ 
сае ЛетапЛаѵегипІ, дио зио ргодгеззи Іоіат сот- 
шипііаіет рІеЬіз гиЛіогіз гііиз дгаесі ипіііззігаат 
асі сіізипіопет еі асі сопзигдепсіиш сопіга зиит 
разіогеіп сопсііаѵегипі еі гаахітага оссазіопет 
іитиііиз еі геЬеИіопіз ргаеЬиеглпІ. ТапЛеіп Іоіиш 
педоііига е Гегіа іегііа іп сііега ІюЛіѳгпага геіѳсе- 
гипі, ірзі ѵѳго рег Гегіаш диагіаш іоіат сііега 
іпіег теЛіит ѵасаѵегипі, дио Лепідие ѵасайопіз 
Іѳгарогѳ поппиііі ех Лотіпіз соттіззагііз гііиз 
дгаесі, пітігига 2аЬогоѵзкі еі КоЬогупзкі, тиіііз 
ѵагііздиѳ потіпіЬиз рІеЬега асі геЬеШопега аііехе- 
гипі еі ргаепогаіпаіит поіагіига Ьисеогіепзет, 
ІигЬаІогет расіз риЫісае, шахігао .іиѵегипі; асі 
ехігегаига сііѳ ЬоЛіѳгпа Шиш асіига зииш геаззига- 
зѳгипі, диет тиіііз ѵагііз гаііопіЬиз ас гаосііз іп 
еГГесіит ЛеЛисегѳ сопаіі зипі; іп диа сопсііаііопѳ 
Іоіат іііат сііега сопзитрзегипі, зісдие іпГесІіз 
рег Беі дгаіішп геЬиз, зесі іпдгеззи гааіо еі ге 
реззіто ехетріо СЬеІтат сіѵііаіет ипіііззігаат 
іпіегсіисіі, сіізсеззѳгипі. Ргоіпсіергоіезіапз іат Лѳ 
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пиііііаіе ргодгеззиз еогипбѳга (іоіпіпогига сошгпіз- ргоіезіаіиг, оЯегепбо зозо гаііопе ргаеші&зогша 
загіогиіп еі Іоііиз асіиз, ^иаш ргаесаѵепбо ішіеш- іп Того Гогі Зигѳ асіигиш. 
пііаіі ессіезіазіісае еі зиаѳ ііегит аЦие ііегит Тоже, л. 1018—1020. 

Лі 116 —1635 г. 5 Іюля. 

Жалоба епископа Тѳрлѳцкаго на Симеона Гулевича Воютинскаго, православнаго 

ѳпискоиа, возбуждавшаго жителей Холма противъ уніатскаго епископа. 

Ійепі ерізсориз сопіга Ниісіѵісг ргоіезіаіиг. іпечііііаѵіі ѳі ірзе яиісіеш ^Ѵсуиіупзкі сот сош- 
рІісіЬиз зиіз агтаііз арисі Гатаіит ІЯісоІаит Кв]- 

Ех соріа. 1 $ус, сіѵеш сііеішепзеш, еипцие гиіЬеиит, ЬозріШ 
А(і оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- дгаііа зіеііі, ргаеГаІоз ѵего саіо^егоз, ѵаідо 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- сжотсом, аііоздѵѳ роропез ѵадаЬипбоз іп Ьозрібв 
сііззішпз іп СЬгізЮ раіег ботіпиз МеіЬобіиз Тег- зиіз сегііз, "зяиѳ біѵегзіз, арисі сіѵез гііоз^гаео 
Іескі бе Тегіо, СЬеІтепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі ипііоз, СЬеІшае гезібепіез, сшп іпзігосііопе, и 
ерізсориз, сопіга депегозшп Зегаіоп ТСоіиІупзкі Шоз пЬ иіііопѳ аб бізипіопет аѵосагепі, соііоса- 
Ниіеигіся, поіагіпш іеггезігет Ьисеогіепзега, ііііпз- ѵіі, зісчие сопзіііиіа апіті зиі іпіепііопе еі ро- 
Чие сотріісез, піиііо іп пишего зіЬі абзсііоз Шк}ое ропіЬиз зсЬізтаІісіз баіа зиШсіѳпІі іпГоггааііоп* 

бе потіпіЬпз еі со^иошіпіЬиз теГшз поіоз, сііа- ргігпо ^иібѳ.п Іасііе аб геѣеіііопеш, Іапбет рпЬ< 
ІіопіЬиз зресіГісапбоз, зоіеппііег ргоіезіаіиз езі Псе Іоіаш рІеЬеш гибіогеш гііиз ^гаесі опііогпш 
ібео, ^иіа іііе, іигіЬиз еі Іе&іЬиз біѵіпіз еі Ьита- сошшоѵіі, паш еозбет тикіз ѵагііздие пошіііі* 

піз роеп^ие іп ііз ехргеззіз розірозіііз, іп бего- Ьиз аб зіЬі оЬебіепІіат ргаезіапбат еі аб Ішпоі- 
даііопет еі беігігаепіиш ргіѵііедіогиш еі ішти- іиш сопіга ргоіезіапіеш ѳхсііапбат сопсііагіі 
пііаіит ессіезіазіісагит, геіі^іопет саіЬоІісат, аЦиѳ ііа сопсііаіоз Іат ргаезепіез, ^иага аЬзеп- 
зиЬ ипіопе запсіае готапае ессіезіае ехізіѳпіет, іез, еііаш поп сопзѳпііепіез, іп ге^езігот сопГов- 
сопѵеііеге еі репііиз егабісаге еі зсЬізтаІа зиа бегаііопіз, а зе со^дГеоІит, тапи ргоргіа сошюіі- 
Ьаегезездие іпзегеге іп сіѵііаіе іпсіуіа гедіа СЬеІ- ѵіІ еі беѵоііопез /риЫісаз іп еабега бото Киігус, 
тепзі еі іп Іоіа біоесезі СЬеІтепзі сиріепз, пиііа ргоріпаііопі ехрс/зііа, сит зитто зсапбаіо іап 
ЬаЬіІа гаііопе догів розіііѵі еі сопбіііопіз зиае гііиз ^гаесі, ^иат готапі саіЬоІісогшп, сига іізбепз 
заесиіагіз еі оШсіагіае, іп сопіетріит еі бергез- сопГоебегаІіз ехегсиіі ѳі сопсіопет риЫісаш еі 
зіопет сопбіііопіз ргоіезіапііз зрігііиаііз еае- пип^иат Ьасіепиз СЬеІтае аибііат ЬаЬиіІ. Таи- 

^ие ерізсораііз, сопіга отпе Газ еі аеяиига, бет ассеріа поііііа ргаеГаІит ргоіезіапіеш рт 
изиграіа зіЬі яиабага Гипсііопе рзѳибо-ерізсора- зибісііз ІгіЬипаіісііз гедпі ЬиЫіпепзіЬиз іаш а* 
Іиз бізипііогит, сит тпіііз саіо^егіз, сгетсе ѵо- іііпегі ЬиЫіпит ѵегзиз ассіпхіззѳ ѳі іат егез* 

саііз, аЦие роропіЬиз бізипіііз еі ѵа§аЬипбіз аі- бепііа саіЬебгае зиае, СЬеІтае зііа, («г*5®* 
Чпе сит аіііз тиіііз еі ѵагііз регзопіз сотріісі- еззе, агсепбо ііег ассеріит ргоіезіапііз еігаѵі* 

Ьш?(1ие’ ѵапо агшогиш депеге іпзігисііз, зиЬ Іѳш- бізсгітеп ірзіиз іпзізіепбо, Юіат Шага рІеЬега 
риз бізсеззиз ргоіезіапііз ІліЫіпит аб рготоѵеп- гііиз &гаесі, Іат рег зсЬізтаІісоз ЬиЫшеп#, 

баз саизаз зиаз, іп Іибісііз ІгіЬипаіісііз ге^пі ^иат еііат рег аііаз біѵегзаз регзопаз ебіѵегзз 
ЬиЫіпепзіЬиз ЬаЬІІаз, СЬеІтат, іп Іосит ргіпсі- Ьсіз сопііаіат, іп Ьозріііо еіизбега \Ѵ^оіупбі 
раіюгет гезібепііае ргоіезіапііз, Гѳгіа Іегііа рго- ехізіепіеш, ѵагііз Ьаегѳзеоз еггогіЬиз іпѵібіаш б 
хіте ргаеіегііа *) саіегѵаііт еі Іигаиііиагіе зирег- обіит ргоіѳзіапіі сопсШапбо, іпзігпхіі еі аЬ ипДО 

запсіа - аб зсЬізта ргоігахіі ѳі поппиііоз 
гііиз дгаесі СЬѳІтепзез ипііоз еі аЬ ипіопѳ гесе* *) 3 іюля. 



ІІ880ПЩ 

ІГО 

1Ш СОНЬ 

иш Киі- 

Ьозріііі 
ѵи1°о 

Ьозрііш 
из ргаесі 
юпе, пі 
соііоса- 

і еі ро- 

гшаиопе, 

[егп риЬ- 

ипіЮгшп 
потівь 

(і іитаі- 
юпсіиѵіі 
[п аЬзеі- 
і сопГое- 

соппои* 

Киі^гс, 

а Іо иш 
т іізііеш 
)1ісаш еі 
іи Тап- 
піеш рго 

іаш 5€5б 
ш е ге=і- 
е^гезБош 
I іп ѵіие 

рІеЬеш 
ЬГтепбез, 

е (1іѵег5із 

0)ПІѴО^ 
ііііаш 
іЬ ипіо”8 

іасоіа3 

зпе гес*- 

іеге поівпіоз шиНіз ріадів ѳі ѵегЬегіЬиз а&есіі 
ВвШвдие оЬесІіопІіппі ргоіозіппіі ргаезіашіащ еззѳ 
Лышикілѵіі, зезодие Іедііішпш разіогет еі ѵіасіі- 
сат, ргоіѳзіапіѳт ѵого ішрозіогеш, Іирит оі 1а- 

Ігооепиіергаѳааіогеп^пе аЦпо апітагпт ІгиЫа- 
Іогет отпі теііогі тоііо ѳі ѵіа раіат оі риЫісе 
іи еоііет «Иѵвгвогіо зио сопсіопаіпз езі, ЧиіЬиз 
сопсіопіЬиз Юіат Гогтѳ гшііогет рІеЬѳт ѳі сот- 

ріісез зиоз агшаіоз іп ргоіѳзіапіѳт еі ірзіиз зрігі- 
Шііез, іага асі госіріеіиіаз сіаѵѳз аЬ ѳссіѳзііз, ^иат 
вЙаш ай гереііѳшіоз ргѳзЬіІегоз ипііоз сопсііаѵіі 
йшпіішпдиѳ тахігаиш іп сіѵііаіе гееіа аЦпѳ 
исогѳ апітоз іепоЬіііз ѵпіеі іп ргоіѳзіапіеш еі 
еію ргезЬіІѳгоз вйосіі ѳі іп ео ѵиіеі Ггетііи еі 
Пшшііаз охсііаііопѳ рег ІгИпит СЬѳішаѳ изяиѳ 
ыі оссаззига зоііз Ьосііегпаѳ тапзіі ѳі іп ѵііаш 
ргоіезіапііз іпзізіѳшіо еі Гаізаш ііосігіпаш і11е§і- 
Ііте ргаесіісашіо, ѳі ргоіѳзіапіѳт аЬ іііпеге (ііз- 
сеззпз ЬиЫіиит рег Іоіит Шисі Іѳтриз йѳііпиіі 
еі $іс ргоіѳзіапіѳт рѳг Іоіат посіѳт рго Іегтіпо 

сит поЫіі Апсігеа Зіагсгапстзкі аЦие аіііз ЬиЬ- 

іпит ргорегагѳ соевН, ѳі зиаз ѵіоіепііаз еі ѵігп- 
іѳпііаз іп ргоіѳзіапіѳт Шішцпе сіегпга ипіішп 
вхегсиіі, ,]игаЧиѳ ѳі ргіѵііедіа ас іттипііаіѳз ѳс- 

сіезіазіісаз аЦпѳ зеспгііаіет еі аиіЬогіІаІет іи- 

шсіогит ІгіЬипаіісіогпт ЬиЫіпепзіит іп регзопа 
ргоіезіапііз, рго іізсіет іисііоііз ігіЬипаіісііз ргор- 

Іѳг орргеззіопет Іѳгарогѳ оррогіипо сіізсеііегв поп 
ѵаіепііз, аЦпѳ зѳсигііаіѳга ѳі ІгапЧиі1іІаІвт ессіѳ- 

віазіісат ѳі сіотогит засѳг(1оіаііит, ІедіЬпз гедпі 
тпшіогит, ѵіоіаѵіі ѳі іп роепаз іедит риЫіса- 
гит, Ьиіс Гасіпогі сотіідпаз, иігояие ^ге іпспг- 
пі, га Попе чиогит отпіига ісіет ргоіезіапз сопіга 
еипсіѳт ѴѴоіиІупзкі, асеггітпт гѳііеіопіз саІЬоіісае 
аііѵегзагіит, еі ііііпз сотріісѳз ііегпга аЦив ііе- 
гит ргоіѳзіаіиг, оЯегепйо зезе гаііопѳ ргаетіззо- 

гиш отпіига іат іп .іисіісііз ІгіЬипаіісііз гедпі 
ЬиЫіпепзіЬиз, Чиат еііат іп аііо Гого согареіепіі 
отш шеіюгі тойо еі ѵіа ^а^е асіигит. 
Тоже. 

№ 117.-1635 г. 7 Іюля. 

Заявленіе мнтрополнта Петра Могилы о препятствіяхъ, пилимыхъ уніатскимъ еп. 

Меѳодіемъ Тѳрледкимъ королевской коммиссін, назначенной для распредѣленія 
церквей между православными и уніатами. 

Асіпт іп сазіго СЬеІтепзі заЪЪаіЬо розі Гезіит 
Ѵізііаііопіз Веаіае Магіае Ѵігдіпіз ргохігао, аппо 
Ьотіпі тіііезішо зехсѳпіезіто Ігі^езіто диіпіо. 

Сопіга ерізсоршп гііиз дгаесі ргоіезіаііо. 

Ех соріа. 

Бо пг2$(1и у хщ8 ШесгпусЬ дпнігкісіі зіаго- 
^есЬ СЬеІтзкісЬ оЫісгпіе рггузгеіізгу оусо\уіѳ 
^копи бгсідіезо Вагііедо геіі^іеу дгескіеу, піѳ 
*ипіеу ЦсЦсеу, осіес Оеііеоп Зіѳіескі, вшезгсге- 

^ У осіес ОаЬгуеІ, сііакоп, ітіепіѳт рггѳѵіѳ- 

1еЬпе§о те Рапа Восіге іѳ^отозсі оуса Ріоіга Мо- 

% теігороіііу Куотезкіе^о, ргоіѳзіотеаіі зі§ 
Рйесітеко теіеІѳЪпети іе^отозсі хі§<І2и МеМіойіи- 

Тегіескіети о Ию, іі рошіепіопу іе^отовс 
ерівсор СЬѳІтвкі га г^об^ 8еушо\ѵ^ ѵ гоки 

Іегагпіеузгут у га гозкагапіет кгбіа іедошоісі ѵу- 
(Іапа соштіззу^ у \ѵ СЬеІшіе сііе іеПіа Лиііу га- 
сг§1^ рггѳг ісПтойсіолѵ рапоѵ соштіззаггоѵ ті^іігу 
ипНаші у піе ипііаті, сЬс^с іц гЬиггус у, аЬу 
зкиіки з\ѵѳ§о піе іѵгіѳіа, апіЫІоіѵас, гогтаііеті 
врозоЬаті па іо паз^роѵаі у ргоіезіасуѳ ки 
гогегАѵапіи іеу піезіизгпіѳ у піерга^ѵпіе росгупіі. 
Рггесі\ѵко кіогуш іѵзгуікіт піезіазгпуш розі^р- 
кот ргге\ѵіѳ1еЬпу іе^отозс осіес шеігороШ Кііоѵ- 
зкі рггѳг гѵузг ротіепіопусЬ ргоіезіапіоѵ оз>ѵіа(і- 
сга у ргоіезіиіѳ $і§, піо гасг^іеу а Іішііоѵапеу 
соттіззіѳу у ісЬтозсіот рааот сошшіззаггош піе 
ііѳго^иі^с, у о\ѵзгеш Іе сошпйзву^ іп (о(о га зіозгп^ 

у рга^ѵп^ рггугпалѵаіас, кіогѳу ргоіезіасіеу- згу- 
ггеу теііогаіі^ іѳ§отозсі оуси тѳігороіісіѳ зтуе- 
ти, ІиЬо чг іут іиЬо іакішкоіѵіек іизгуш 
дго(І2Іе, \ѵсаіе \ѵо1позс гасЬоѵиіц. 
Тоже, л. 1023. 

ГѴѴ** 
13 
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№ 118.—1635 г. 20 Августа. 

Жалоба Холмскаго епископа Тѳрлѳцкаго на Семена Гулевича за вовиущѳніѳ про¬ 

тивъ него его паствы и вахватъ нѣкоторыхъ его вещей. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зесипба розі 
Гезіит Аззитрііопіз іп соеіига діогіозіззітае Ѵіг- 

§іпі5 Магіаѳ ргохіта, аппо Эотіпі тіііезіто зех- 
сепіезіто Ігі§;езіто ^шп^о. 

Ерізсорі гііиз дгаесі СШтепвіз ргоіезШіо. 

Ех соріа. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- 
біззітиз іп СЬгізІо раіег ботіпиз МѳіЬобіиз бе 
Тегіо Тегіескі, ерізсориз гііиз дгаесі СЬеІтепзіз 
еі ІЗеігепзіз, сопіга ^епегозиш 8іешіоп \Ѵо]иІуп- 

зкі Ыи1е\ѵіс2, поіагіиш Іеггѳзігет Ьисеогіепзет, 
Мпвдие сотріісез, іпЬаегепбо ргіогі ргоіезіаііопі 
зиае, Іетрогѳ ргохіте ргаеіегііо согаш еобет 
оШсіо сопіга еипбет \Ѵо,іиІуп5кі Гасіае, еапбет- 
^ие теііогапбо еі беГесІиз іп іЛа ехізіепіез зир- 
ріепбо, зоіѳппііег ргоіезіаіиз езі ібео, диіа Ше, 
поп сопіепіапбо зезе, диоб сіѵііаіеш іпсіуіат ге- 

діат СЬеітепзет, зиЬ ипіопе запсіае ессіезіае 
саіііоіісае гошапае ехізіепіет, сопіга отпе Газ еі 
аѳфшш сит тиШз саіи^егіз аіфіе роропіЬиз біз- 
ипіііз еі ѵадаЬипбіз аіііэдпе ѵагііз регзопіз, зиЬ 
Іетриз бізсеззиз ргоіезіапііз ЬиЫіпит аб ТгіЪи- 

паі ге§пі ЬиЫіпепзе, 8ирегіпе^иі^аѵе^і^ еі іЬібет 
ргоіезіапіет зиттореге Іаезегіі еі зсЬузпіаІа ег- 
гоге5^ие іпзетіпаѵегіі, аЦпѳ ипііоз саіЬоІісоз аб 
геЬеІІіопѳт регігахегіі еі сопзепііепіез ге^езіго 
сегіо, тапи ргоргіа зсгіріо, соппоіаѵегіі беѵоііо- 
пездие риЫісаз іп бото ргіѵаіа, ргоріпаііопі ех- 

розііа, ас сопсіопез ехегсиегіі, еі ргоіезіапііз 
бізсеззит ІиЫіппт сизіобіегіі еі ііег ассеріит 
ітребіге Іепіаѵегіі, ѵегит еііат іп сопігагіит 
Іигіит еі сопзіііиііоппт ге^пі, ргаезегііт сопзіі- 
Іиііопіз аппі тіііезіті зехсепіезігаі попі еі 
розіегіогит сопзіііиііопит, аб еапбет зезе геГе- 
гепііит, аііега сііегига розі бізсеззит ргоіезіапііз 
ЬиЫіпит, пітігит Гегіа зехіа розі Гезіит Ѵізііа- 
Ііопіз Веаііззітае Магіаѳ \ іг^іпіз, ргохіте аб 

ргаезепз ргаѳіегііа *), яиепбат ѴѴоік, ргаеГесіищ 
ѵеіііига 2арого\ѵіепзіит, сит та&па соЬогІе аг- 

таіогит СЬеітат зирѳгіпбихіі, ^ио5 іа регаі- 

сіет еі безігисііопега ргоіезіапііз еі ірзіиз отпіит 
СЬгізІі йбеііит іпГогтаѵіІ еі Іеггогега ошпіЬп5 

іпсоііз біоесезіз СЬеІтепзіз, пі аб гѳЬеІІіопет 
ргоіезіапіі еі бізипіопет сопѵегзі Гиегіпі, іпсоззіі, 
^иага^иат еі іі ѵеіііез Іаіііег СЬеітат зирегіп- 

бисіі тиііаз біШбаІіопез, согатіпаііопез іп уііат 
ргоіезіапііз раіат еі риЫісѳ ргоГеззі зипі. .\ов 
герегіо Іатеп ргоіезіапіе СЬсішае, ігаадіпез, ра- 

гіеІіЬиз іп богаіЬиз аГйхаз, діоѣія рІитЬеІБ еі 
зсіореііз, ѵи]§о затораіу, іп сопіетріит ге1і§іопі$ 

ипііогит еі ргоіезіапііз, Ігапзбхогипі еі ігапзгег* 

Ьегаѵегипі, еі аііаз тиііаз ѵіоіепііаз іп сіѵііііа 
еабет СЬеІтепзі регреігаѵегипі. Ірзе ѵего \Ѵо- 
Іиіупзкі, ргаеіѳхіп Ьиіиз роіепііае еі Іісепііае 
2арого\ѵіапае, гаиііоз зиоз саіи^егоз еі роропез, іп 
ргіогі ргоіезіаііопе потіпаіоз, ргаезегііт РарЬпо- 

Ііига, саіидегига, зрагзіт Іат іп орріба, ^пат іл 
ра&оз біоесезіз СЬеІтепзіз ппііогит тізіі еі, ргопі 
ірзе зоіиз, На еі рег ѳозбет саіидегоз еі роропк 
Іісепііозоз босігіпат, а геіідіопе саіЬоІіса аііелаш, 
ргаебісаѵіі, рориіит отпет аб гезізіепііага рго* 

Іезіапіі еі геЬеІІіопет соттоѵіі еі поппиііоз ібіо* 

Іаз сопІигЬаѵіІ, еі іп ^игізбісііопега, зіЬі (пй яе- 
сиіагі) поп согареіепіет, зЬзѳ іпдеззіі еі іттізсйіі 
регІигЪаІіопеп^ие тиііат бі^соштоііопет іпіііое- 

сезі СЬеІтепзі Гесіі, еі еозает роропез еі саіиде- 

гоз, рег біѵегза Іоса еі ѵісоз оррібачие сигзіШ' 
Іев еі босігіпат еапбет ргаебісапіез, рег тиішш 
зраііига Іегарогіз іп біоесезі СЬеІтепзі талек 
]иззіІ, ^иоз тобо ргітит розі ргаезіііиш рег 55 

іп іибісіо ІгіЬипаІіз ге$пі ІліЫіпепзіз іагатепии 
рег іііегаз зиаз ипіѵегзаіѳз ѳ біоесезі СЬеЬпеія 
гѳѵосаѵіі аЦие во тобо-роепат бесет ті1№ 
Йогепогит ресипіаѳ соттипіз .іихіа сопзіііийопеш. 

зирга аііе^аіага, аппі тШѳзіті зехсепіезіті 

*) 6 іюля. 
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Лаііаі розіогіогея іпсиггіі. Ргоішіо ргоіезіапэ 
нт Йо рѳгІигЬаІіоиѳ сііоесезіз СЬѳІтепзіз, Чипт 
іі 5иссиЫііопе сіатпогиш, п<1 сіѳсѳш шіііін Йогѳ- 

погит рѳссипіаѳ Іахаіогит, ііѳгиш ацио ііегиш 

ргоіезіаіиг, оііеготіо возо гаііопо ргаетіззогит еі 
оогишіѳт ііатпогит .іихіа сопвіііиііопет іа Того 
Гогі ,)иго асіигит. 

Тоже, л. 1091—2. 

Л 119.—1635 г. 11 Сентября. 

Заявленіе овященннка Григорія Завальскаго о захватѣ у него Сулимовскимъ раз- 

наго хлѣба, сѣна н воловъ и заключеніи его самого въ тюрьму. 

Асіагп іп сазіго СЬеітепзі Гегіа Ісгііа розі 
Гезіит Каііѵііаііз Веаііззітае Магіае Ѵігдіпіз 
ргохіша, аппо Боіпіпі тіііезіто зехсепіезіто ігі- 
§е$ііпо яиіаіо. 

РгезЫіегі гііиз дгаесі Татаѵіепзіз рго- 

Іезіаііо. 

Аіі оШеіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
ипеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііѳг ѵепіепз ѵепегаЬі- 

Ііз (ггедогіиз Яатѵаізкі, ргезЬіІег гііиз дгаесі Таг- 
гаѵіепзіз, зоіеппііег еі оПісіозе іп еі сопіга депѳ- 

гозага Зіапізіаиш 8иііто\ѵзкі, еіизіет ѵіііае 
Тагпатса Іепаіагіит, ргоіезіаіиг ісіео, чиіа ірзе, 
поп сопіспіиз ехізіепз ргіогіЬиз іпі'игііз, тиШз еі 
аеріззітіз ѵісіЬиз сііѵег5Із^ае ІешрогіЬиз зіЬі 

еі ргаесірие, диосі пиііо ^аге асі ргоіѳзіап- 
1?ш ЬаЬіІо, ішо іпсіеЬіІе еииііет аі^иоііез, поп 
ЬЬііо гезресіи регзопае е^з зрігііиаііз, ѵегЬіз 
іагріЬиз еі і^пгіозіз айесіі сигп^иѳ Гоепі Ігез, 
іслзроге аиіигапаіі аппо ргохіте ргаѳіегііо, Іит 
Ыеі саззиіаз зех, зііідіпіз согеіоз ^иа^иог, сісе- 

согеіиш еі Ігез ^иаг^аз, Ьогсіеі Ігііигаіі согѳ- 

^ е* яаагіаз ігез, аѵепае гаесііит согеіі, різі 
ш&Нит согеіі, аппо ргаезѳпіі Іегароге ѵегпаіі 
Рго шзетіпаііопе рагаіоз, ѵіоіепіег гесеріі еі рго 
1152 соттос^пе зио сопіиііі. Бе ^иа а(і ргаегаіз- 

54 виЬзедиепІі ицигіа, рег ірзит зіЬі іііаіа, асі 
сопіга ірзаш ргоіезіаіиг. Бѳпио Іешрогѳ, 

Р^хіще ргаеіегііо, ѵісіеіісеі заЬЬаІо рові сіогаіпі- 

саш Кодаііопига, ргохіте ргаеіегііо *), пезсііиг дио 
зрігііп, ігао диосіат осііо еі гапсогѳ іасііо сопіга 
ргоіезіапіет сіисіиз, ассеріа поііііа, диосі рго- 
Іозіапз СЬеітага .іихіа беЬіІит зпит рго зупосіо 
сіізсеззіі, зіаііга Гатиііз зиіз ргоіезіапіет іпѵезіі- 
§аге еі асі агсѳт ТигоЬіпепзега гезісіепііае зиае 
асісіисеге тапсіаѵіі, яиет іібега Гатиіі іп сатріз 
ТигоЬіпѳпзіЬиз іпѵезіідагипі, ѵіоіепіег гесѳрегипі 
еі асі ргаесіісіат агсега асісіихѳгипі, чиет асИас- 

Іит ірзе ргаесіісіиз 8и1іто\ѵзкі, зіпѳ иііа Іедіііта 
саиза еі оссазіопе, ргігаит ѵегЬіз іпЬопезІіз аЯѳ- 
сіі ас Іашіет асі сагсѳгез ргіѵаіоз іпігисіѳге ]из- 
зіі, іп ^иіЬиз издие асі Гегіага зѳхіат розі сіогаі- 
пісат „ЕхаисП*, ргохіте ргаеіегііат **), зиЬ Іегарш» 
сеІеЬгаІіопіз зупосіі СЬеітепзіз, іп зитто з^иа1оге 
сіеіепіиз Гиіі ас розітойит, сіітіззо ех сагсегіЬиз 
ргоіезіапіе, ѵезіет раппі, пипсираіі ВгеЫгзг, со- 
Іогіз підгі, ^иага ргоіипс іп согрогѳ зио дегеЬаІ, 
еі Ьоѵез сіиоз, ппит рііі підгі еі аііегит рііі 
гиЬгі, пезсііиг ^иа саиза еі гаііопѳ, гесеріі еіге- 

серіоз ргоіезіапіі асі заеріззігаат ^иізіііопега 
ірзіиз гезіііиеге поіиіі еі асі ргаезепз поп ѵиіі. 
Бе ^ио сопіга еипсіет 5иІіто\ѵзкі зоіеппііег еі 
оШсіозѳ ііегит аЦиѳ ііегиш ргоіезіаіиз езі, оГ- 
Гегепсіо зе сит ірзо іп Того Гогі ^ге асіигит. 
Тоже, л. 1123. 

*) 19 мая. 
25 мая. 
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№ 120.-1035 г. 13 Сентября. і 

Заявленіе воэнаго о задержаніи въ польву плебана Бобровскаго слѣдовавшей съ 
Холмскихъ жителей десятины. 

Асіига іп сазіго • СЬѳітепзі Гегіа яиіпіа ргі- 
Ліе Гезіі Ехаііаііопіз запсіае Сгисіз, аппо І)ошіпі 
шіііезігао зехсепіезіто ггі^езішо ^иіп^о. 

Ех рагіе геѵеѵегкИ ВоЪгошкі, соттепйагіі 
Скеітешз, агезігт. 

Ай оГвісіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа Сііеішепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіѳ- 
гіаііз {$епегаІіз ге^пі ргоѵіЛиз Магііпиз 2а1езкі Ле 
СЬеіт, оШсіо ргасзепіі Ьепе поіиз, ипа сит по- 
ЪіІіЪиз Лоаппе Оогзкі еі Ьаигепііо Лапкоѵгзкі, ве¬ 
сит регзопаіііег сотрагепііЪиз еі іпГгазсгірІа 
отпіа ІіЬегѳ аІІезіапІіЪиз, іп ѵіт зиае ѵегае ас 
ЙЛеІіз геіаііопіз риЫісѳ ІіЪегефіе гссодпоѵіі, ^иіа 
ірзе ипа сит зиргазсгірііз поЬШЬиз сііе ЬоЛіѳгпа, 

іп асіи сопіѳпіа, аЛ ^иізіііопет геѵегепЛі Лоад. 

піз ВоЪготекі, соттепЛагіі регреіиі СЬеігаелаз 
еі ргаерозііі Ьозрііаііз ессіезіае 8апс1і Зрігіц 
іп сатріз отпіЬиз сіѵіит гііиз дгаесі СЬеІтеа. 

зіиш, ехіга сіуііаіет СЬеІтѳпзот ехізІепІіЬиз, 

регзопаіііег Гиіі іЪіЛепщие сіесітат тапіриіагеа 
огапіз дгапі еі зетіпіз, іат сіетеззат еі іп саз- 

зиіаз соііесіат, ѳісіет гѳѵегепсіо соттешкгіо 
СЬсІтепзі, (Іесгеіо засгаѳ ге^іае гаазезіаііз аф 
Лісаіат, агезіаѵіі, (1ѳ еоЛѳпщие агезіо іізЛет еі- 
ѵіЬиз СЬеІтепзіЬиз, ^иіЬи5 іпіегезі, поІійсагіі Рв 
^ио сіісіиз тіпізіегіаііз Ьапс зиат ехргеззаш ге- 

Іаііопега асі асіа ргаезепііа сига сіісіогит поЬШшп 

аііезіаііопе Гесіі, Я 
Тоже, л. 1224—5. 1в 

№ 121.—1035 г. 5 Октября. 

Жалоба Холмскихъ мѣщанъ на плебана 
съ нихъ 

Асішп іп сазіго СЬеітепзі Гегіа зехіа іп сгазіі- 
по Гезіі запсіі Ргапсізсі сопГеззогіз, аппо Ботіпі 
тіііезітозехсепіезіто Ігідезіто ^иіп^о. 

Сіѵіит Сііеітспыит ргоіезіаііо. 

} і Ех соріа. і , 

Бо ищЛи у акі піпіѳузгусЬ дгоЛгкісЬ зіаго- 
зсіесЬ СЬеІтзкісІі рггузгеЛзгу оЪИсгпіе з&пѵеіпі 
ИгеЬогу Магіузгкіетсг, іачѵпік, Лап Киісгук у 
Ласко РЫІізІ, тіезгсгапіе СЬеІтзсу, ітіепіет 
зтеут у іѵзгуікіе^о розроізпѵа геіі^іеу.^гескіеу, лѵ 
ігаіеу 2 козсіоіет ггутзкіш Ъ^Л^сусЬ, іаІоЫ'пѵіе 
ргоіезіотсаіі 5І§ па лѵіеІеЬпе^о хі^Лга Лапа ВоЬ- 
пж$кіе§о, сотепЛагха СЬеІтзкіедо, чѵ 1е зіолѵа: 
іі оп па \гіе!к$ оргеззу^ у исізк иЬо^ісІі ІиЛгі 

Бобровскаго за противозаконное взиманіе 

десятины. 

ргоіезіапіотѵ, кіогусй тѵіЛг^с рггѳг йоіпіегга сц- 
зіе^о, ро\ѵіеІггѳ гаого^е у Іаіа рггезгіе зсіііе 
2піз2сгопусЬ і >ѵпітѵес оЬгбсопусЪ, а ггогшпіа* 
згу, іе оЛЦс зі$ опети апі з$ зрозоЬпі, апі $Я* 
пі, тішо дѵзгеіакіе ргалѵо у зіагойуіпе 2\ѵусШ 
паЛ зіизгпо&е піеЛа\ѵпуск сгазо\ѵ, Лпі рггезхІуЛ, 
тіашжісіе Лесіта осіаѵа тепзіз ргаѳзепііз, піе- 
ородѵіеЛпіѳ рггузрозоЬпѵзгу зоЫе ѵогоѵ к№ 
&Лу ргоіезіапіошѳ паЬогепзІмгет игосгузіуш X* 
гоЛгепіа Казт^ізгеу Раппу у іагтагкіетСЬеШ- 
зкіет гаЪатѵпі г Ъуіі, \ѵіасЬа1 па роіа у о^гаЦ 
ісЬ, дЛгіѳ гЬойе Ъуіо гогтаііе розфіѳ у іезгсгг* 
корасЬ піе гіѵіегіопѳ, лѵеЛ1и§ лѵоіі у ироіІоЬз^ 
8\ге§о Ъгаі Іак ѵіеіѳ, іако сЬсіаІ; а §Лу 
ргоіезіапіез Ло\гіеЛгіе1і зі§ о Іут у руіаіі ые і 
піе^о: рггесг Ьу Іо у Іак сгупіі—оЛро^п 
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іе (іокгоі кгоіоѵѵзкі гаа, рггѳсі (Іѵгіоша $іу іаі 
(егои-апу , па (Ігіѳзі^сіп^ осі зсЬізшаіікош Сііеіш- 

зкісЬ Ьгас гѳ лѵзгуІкісЬ роі у одгосіосѵ ісЬ, па 
со у (Іекгві по\ѵу ІѴІѲПІ2І1 шіес п зіѳЬіѳ. Ьесг 
ргоіевіапіоз іако підсіу о ІусЬ сіекгеіаск сЗоЬасІ 
піе зіузгѳіі у іІоЬггѳ сѵіесігц, іѳ підЦу піѳ Ьу}у 
іп ехесиііопе (па со тогузсу шіезгсгаиіе Сііеіпі- 

5су, * гѳіідіоу дгаескіоу Мцсу, рггузіцс еоЮ- 
іі), іак га Шпе ргадѵо піо рггугпа\ѵаЦ, а ісш 
Ьаггіеу оиѳ аппіЬіІищ рггог іо зато, дбу піе зг* 

«Лігіпаіікаті, аіѳ тѵзгузсу аг сіо іесіпедо роі 
рсеІозгепзИі’ет разіугга зіѵедо рггесѵіеІеЬподо 
оуса ерізсора СЬеІшзкіедо, ипііа у апіесеззогои' 
оледо зіаіесгпіе іглѵаіі у Іпѵаіц, а паб сѵзгѵіко 
іШезіесіп?, кіоп* \ѵе<Пид Возкіедо у Іибгкіедо 
рш-а ролгіипі зг* теусЫѵас, іако Ьег гасіаедо 
зрггесіѵѵіепзілѵ-а у гаіггушапіа рггег шзгуікіо 
*іекі аг боцб саіе у гпреіпа осібаѵѵаіі у осібащ 
раНеггот зѵоіт, ргегЬіІегот карііиіпут, ипііот, і 

изіашісгпіо рггу сѳгк\ѵі саіЬосігаІпеу тісзгкащсут 
У паЬо2ѳпзІ\ѵа у обаг ВозкісЬ сосігіеппуск рііпп- 
іѴут, іако іут, кібггу сІпсЬоѵпів іт изіидиіа 
у засгашѳпіа зз. абтіпізігпщ, а йасіпѳу рпжігіоу 
у Гипсіасіѳу піе гааЦ, гасгуш гаігегпіѳ у иЪодо 
іпіезгкаіц, іак у па роіут осісіаѵѵ-аіі опутав 
И'еіііпд гіѵусгаіи у розоззіѳу зіпгогуіпеу сііса; 

рггеіо ргоіезіапіез піо тод^с г іесіпуск роі 
<ігіезі?сіп? зоп-іц 0<1<1алѵас. а іако рггест- 

ко ггесгу штеу, піезіизгпеу, ргасѵи у зіа- 
гогуіпозсі рг2. сілѵпѳу, а зоЬіе сіігйківу у ціѳ- 
гпозпеу, осі хЦсІга сотшешіагга поѵііег ѵзгсг§- 

іѳу, г теіеІЦ орргеззЦ іак ісЬ затусіі, іак у сіи- 

скоѵіепзілѵа ісЬ изгсгегЬкіет гпасгпут, ііегат 
аЦие кегит зоіѳппііег ргоіезіиіа зі?, сіісас г піт 
т Того Гогі о Іо ргасѵет гогерггес зі§.’ Кіога 
ргоіезіасуа аЬу сіо хщд Ьеіа рггуі^іа у гарізааа, 
ргозііі; со оіггутаіі. 

Тоже, л. 1154—1556. 

№ 122.—1685 г. 19 Октября. 

Жадоба Ратѳнекаго священника Михаила Кульчицкаго на Ратѳнскій магистратъ 
н мѣщанъ за разныя обиды и нанесеніе его человѣку побоевъ. 

Асіиіл іи сазіго СЬеІшепзі Гегіа зехіа розЬ Ге- 
Яош запсЬі Ьисае Еѵап^еіізіае ргохіша, аппо Юо- 

ші шіііезішо зехсепіезішо Ьгідезіто )шп(о. 

ѴепегаШіз Місііаеііз Киісгускі, ргезЪііегі 
Ваіііпепзіз, сопіга оррійапоз ВаЫьпепзез рго- 

Іезіаііо сит геіаігопе. 

Вт іі**... Ех соріа. 

до иг2§<1и у хіад; піпіеузгусіі дгосІгкісЬ зіаго- 
КіесЬ СЬеІшзкісІі оЫісгпіѳ рггузгесіізгу отіеІеЬпу 
ос',ес МісЬаі Киісгускі, ргезЬЦег сегкдѵіе КаЬеп- 
5кіеу Рггепазич$1$2оу Раппу, зоіеппііег ргоіоБІо- 

зі$ па у рггеспѵко зіаѵѵеіпут Нгуооѵі Тцс- 
\Ѵоусіѳс1іо>ѵі Ко\ѵа1о\ѵі, Бапііолѵі Міеіезг- 

Цпсгоѵі, Еа\ѵгупо\ѵі 8гушзіе — Ьигшізігго^ѵі у 
^усощ, Кигіаіо\ѵі 8гкаІи1піко\ѵі, Ріазго\ѵі Вогзи- 
^оѵ'і ІатѵпікоШу. Віепко\ѵ*і ДасЬушсгукоѵі, Міко- 

у ІѵапоМ Киіусгош, Ап^ггеіодѵі Іііпаіо- 

хѵісго\ѵі, КезІего\ѵі Міѳзцсоѵѵі, шіезгсгапот Каіііеп- 
зкіет у іпзгуш ісіі рогаосгпікош, іега г ііпіоп у 
рггегн'івк іеріѳу гпаіотѳт, па пігѳу орізапѳ гге¬ 

сгу зрогг^сігопеш, о ЬЬо, ізг опі сгази піе с1а\ѵпо 
рггезгіе^о, ІЬо іезі \\'е ѵЬогек ро з\?і§сіе з^і^іеу 
Магуеу Ма^сіаіепу, Ыізко рггезгіу*), гоки Іѳ- 
гагпіеузгут, ао\ѵіе«1гіа\ѵзгу зі§, ге ргоіезіапз іа- 
сііаі га ггек^, пагіѵап^ Зіогоппік, Ша о^Ціапіа 
іаіагкі у Іцк га 81огоппікіет, и Велпатепка у 
ро(1 Нгизгкош, па ^гипІасЬ сегкіеѵпусЬ Ь§с1асуск, 
кіоге опі копті у Ьуіііега зѵет зразіі у \ѵ пі\гес 
оЪгосіІі, сгупцс Іо па хѵѵсізпіепіо г гаіеузса рго- 
іезіапіа, кіоге^о опі зешрег, ьіі іпіегпі зсЬізта- 

Іісі, 0(1іо ргозедиипіиг. Тагпге газіатѵзгу ргоІезЬапз 
Ігго(і§ пііѳузкг* у копіе па Іакасіі у Шагсо, у 
ів(1ие^о г розггойки ѵгщтіу, кагаі сгеіасішкош 
зѵета сіо сіоти шіезгкапіа з\ѵе§о \ѵ шіезсіе КаІЬ- 

•) 24 іюля. 
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піе, рггу сѳгкѵѵі Ъ^сіцсе^о, рго\ѵас!гіс; кіогу сге- 

Іабпік г рошіѳпіопош гаі^іет копіѳт, дбу \ѵ иіісд 
Яапіеіеекц \ѵіасЬа1, оѣасгуі, іо бгода опоши рггѳг 
пігѳу орізапусЬ оЪлѵіпіолусЬ 2 куті газЦріопа 
Ъеіа, іебпак іо гогитіаі, іѳ Ь$бц ротпіее па ро- 

коу розроіііу у Бгодозе ртѵдц, Іакіо у \ѵіпуэ \ѵ 
піет орізапе, у 1$<Ц и\ѵаіа6 зоЬіо о$оЪ$ бисЬодѵ- 

па. ргоіезіапііз, ки кібгет у ргоіезіапз га іет 
8\?ѳт сгеіабпікіѳт ѵ роЫіги дозсіпсѳт г\ѵусгау- 

пеш 820(11; а дбузі§ ки піеш рггуЫігуі, па ІусЬ- 

тіазі тсу$косгу\\*5гу г розггобки роіпіѳпіопеу га- 

зіаріопоу киру Атіггоу ІЬпаіолѵісг у г ротоспі- 
каші 8\ѵеті, кібгусЬ оп Іеріеу гпа, копія рег ѵіш 
обі§1і у ргоіезіапіа затедо, копіа обѳуто\ѵа<$ 
гаЪгапіаіаседо, іѳпіѳ ІЬо Апбггеу ІЬпаіо\ѵісг у г 
ротоспікаті 8\?ѳті іг^саіас у згаграі^с, зіоѵаті 
піепсспѵегаі, аисііопІіЬиз ісі тиіііз ЬотіиіЪиз, геі- 
іуі у гезготосіі; сгеЫпіка газ, кіогу іедо копіа 
рплѵабгіі, исспѵедо ЗіерЬапа Ра\ѵ1о\ѵісга, роЬіѵѵ- 

згу, рогапі\ѵзгу у гогпіе ибезрекіо\ѵа\ѵ5гу, дѵѵаі- 
іоѵпіе роглѵаіі у сіо іиггау роб гаіизг іедозг тіа- 

зіа риЫісѳ, іако іакіедо Іоіга, рго\ѵабгі1і у рггу- 

ргоѵабгпѵзгу, бо пісу лѵггисііі; а тсггисшзгу, рггег 
бпі у посу кііка іп зитто здиаіоге іггутаіі, сгу- 

піас ІЬо па \?і$кзгу безрекі у гпіетеад§ ргоіезіап- 
Ііз. Роіет, піе копіепіиіас зі$ іезгсгѳ іеті у іп- 

згеті гоіпеті безрекіаті у кггутсбаті, кіогѳ опі 
гѵѵукіі сг^зіокгос ргоіезіапіі теуггабгае, аіѳ у оте- 
згет іезгсгѳ кггу\ѵб§ бо кггулѵбу у д\ѵа!і бо 
длѵаііи рггубаі^с, \ѵ ЗоЪоі§ рггеб з\ѵі§іа Лабіѵіда, 

Ыізко рггезгЦ*), сізг ротіепіепі оЬѵѵіпіепі па- 
рабізгу дшаііоѵпіе па дгипі сегкіе^пу, пагѵѵапу 
2 азіогопісскц аб ріа орега бапу, \ѵо!о\ѵ раг§, 

ргоіезіицседо зі$ \ѵ!а$пе, зіпѳ иііа гаііопѳ родга- 
Ъііі у бо гаіазіа Гб о богпи рогаіепіопедо Нгуса 
Тигтіпз, Ьигтізігга, обрголѵабгііі, кіогусЬ апі рго¬ 

іезіапіі аб заеріззітат еіиз гедиізіііопега оббас, 

апі бо дгобп СЬеІтзкіедо, иіі Гогезіага гѳдіат 
ргохігаіогіз сазіеііапіае, ргегепіотѵас сЬс% аіе опѳ 
п зіеЬіѳ, Гате еі іпобіа тасегапбо, піѳ Ьег згкобу 
\ѵіѳ1кіеу, ііе роб іеп сгаз гоЬоіпу, ргоіезіапііз бо- 
Цб іггутаф. О кіогѳ ІЬо ѵзгуікіѳ ѵгіоіепііѳ у 
ргаеіибіііа, Іакіѳ у о 82кобу, рггѳг ргоіезіапіа 61а 
піеро$іапіа роі иргалѵпусЬ, па рі$е тас тіагу 
КаіЬепзкіеу пдоіоѵапусЬ, рггег родгаЬіѳпіе ІусЬ 

ІЬо \ѵо!о\ѵ робі^іусЬ, иНгоцпо ѳтегдепбів, іакіе; 

о ѵѵіпу, оЬ поп ргаезопіаііопет вогипбот аб са*. 
гит ргаозепз ргасбісіогит Ьоит рггег пісЬ р$. 

рабіо, ротіѳпіопу чиаегиіапз рггес'пѵко рггегге- 
сгопут оЬ^ѵіпіопут ііегит аЦио ііогит ргоіезіа- 

Іиз оГЙсіояие ргаезвпіі тапіГезІаІив езі, ойлгице 
зі<} 7. піѳті оіЬо іп Того Гогі рга\ѵпіо сгупіс. Еій 
ѵегійсаііопот ргаоГаЮгит зіаіиіі согат оШсіо ргад. 
зѳпіі тіпізіогіаіет ге^пі вѳпегаіет ргоѵібит Маг- 

Ііпит 2а1езкі бѳ СЬоІт, оШсіо ргаезеаіі Ьеи 
поіит, чиі зіаіиіиз согат еобет оГЙсіо асЦц* 

ргаезѳпІіЬиз регзопаіііег віапз, іп ѵіт зиае ѵвгаі 
ас Йбеііз геіаііопіз риЫісѳ 1іЬе^е^ие гесо^погй 
Ьаос іп ѵегЬа: Ізг іа бпіа згезпазіе^о осІоЬгіз, іЬ 
іезі ѵе игіогек пагаіиігг ро з\ѵі§1еу бабѵіііге, 
Ыігко рггезгіу, Ь^ба.с \ѵ бот и зіаѵѵеіпе^о Міко- 
Іаіа Роротѵісга, тіезгсгапіпа СЬѳІтзкіедо, па Ц- 

бапіѳ ротіепіопе^о з^ѵіабсг^седо зі§, зіузгаіеш, 
ббу рггу тпіѳ итузіпіѳ іеп ІЬо ргоіезіапі руиі 
зіа^еіпе^о Ьатѵгупа ЗгутсЬу, Ьигтізігга, Махіш, 
згаГагга —тіезгсгап КаІепзкісЬ, рггу сгет ѣеіу 
ѴѴазіІ бисукоѵісг — тіезсгапіп КаІЬепзкі, іоші 
зіо^ѵу: рапів Ьиггаізігги, дбгіѳ гаоіе> ^ 

гезсіе бпіа опедбаузге^о, паз1а\?згу па дгипі сег- 

кіе\ѵпу 2азІогопіескі, па сЬ\ѵа!$ ВоЦ бапу, а* 
Іабк$ тоі§ гозр^бгіѵѵзгу, родгаЬШ? Ка со рокіе- 

бгіаі Ьигтізігг: ііе ІЬо піе іа зат іебеп, аI* 

Аѵзгузсу ЬигтізІгго>ѵіѳ кагаіі родгаЬіс, кіоге Ьеіу 
ріегѵѵоу и рапа Нгуса Тигтіпа, Ьигтізігга, роіеш 
кагаіізту ісЬ Ьеіі бо СЬеІта обрпжабгіс, аіе 
рап робзіагозсі пат рогабг'Н, іеЬузту кагаіі, «Іо- 

допіѵѵзгу ісЬ, бо бѵогса рапзкіедо Каіепзкіе§о 
оббас, у іегаг іат з^. А дбу осіес Киісгускі 
руіаі: со іет іа \ѵат ѵѵіпіеп? обро\?іебгіа! Ьиг¬ 

тізігг: піе пат піѳ лѵіппізсіе, іебпо, ге роЬот 
об сегк\ѵіѳ з^ѵеу піе сЬсесіечбашас, кіоге^оту 
ріасіту ^ѵебіпд кшіоѵ пазгуск ба\?пусЬ у іегаг- 
піеузгусЬ. Роіет руіаі осіес Киісгускі: іегеіі іЫ 

іусЬ кѵѵііасЬ парізапу Іап, аІЬо риііапо, аіЬо 
с\ѵіегё? оброѵіебгіѳіі ѵѵзгузсу, іо піѳ гаазг, іебпо 
об сегЪѵіе, у ту іо ^ѵіѳгау, іо г іаіти^пеу іѳіко 
іуіесіѳ, а іезіі зггааі дгипсіки тасіѳ, іебу ІЬо 
сЫорі у тіезгегапіе пабаіі, га со бо зкагЬи Ы1» 

іедотозсі загаі ріас^, а тгазгтозс га пісЬ Рапа 
Вода ргозіеіе, у ту Ьу піе дгаЬіІі, дбуЬузсіе паз 
о іЬо ргозііі, а Ьубіа пазгедо г Цк зѵусЬ гау- 
то\ѵас піѳ кагаіі. Ма со осіес Кіисгускі ро^іе* 

бгіаі, іо ѵг сгут іпзгут Ь^бе ргозіі, аіѳ ѵ *УЕ т) 13 октября. 
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ПІО Ме, Ьош іа пі§(1у роЬогоѵѵ піо <Іаѵа1, со у 
Ьгі‘1 "а82Ѳ РоЬогоѵѵѳ зіагѳ у вѵіеагв ^у8лѵіай- 

«ИЬ гезс1ѳ 0(1 сегк№іѳ Ріасулѵаіі. N0 со ро«-іосІ2Іа1 
Ьпггаізігг: Іѳіко ѵазгшозс роргозізг, іоііу ѵѵоіу 
*гбсч. У № рокоіц Ь^сігіепіу іуб. Роіещ № йГикіеу 
8ргапіе Ьпіе осіес Киісгускі руіаі ісК 20 Іеші 
зіо^ѵу: со 2а рггусгупа, /ѳ рапо\ѵіѳ Ьигтізіггоѵѵіе 
кагаіі па те6о сгѳіасіпіка Ра№Іо\ѵісга газіозс № 
піісу 2апіеіескіеу у опеео з копіа, па кіогут ки 
ііотоѵі іасЬаІ, рогѵгаи-згу, рггѳг гупѳк, іако Іоіга 
іакіе?о рготеасігіс, Щс у сіезрекіицс рггѳсі осгу- 

ша гаеші, ки гпіелѵасіге тѳу, у йо Іигшу рой га- 

Іиз2 лѵггисіб у гапіе вашего Іатге исіезрекЮѵас 
8 кіігаі газіасізгу у копіа, па Ыагсе гаЗЫгоппікіет 
гаідіеро, оіі^? Ка со рогаіепіопу Махіт, згаГагг 
о<іро\ѵіейгіа1—2ет іа іедо №згуікіе§о зѵіайога у 
«'ісігіаіет Іо, сой ітазгшозс роѵгіейгіаі, у іезгсге 
№і§сеу тѵіеш, аіѳ піе іезі іи Іе^о сгаз. Виггпізігг 
Іезг ролѵіесігіаі— іет па Іоп сгаз \ѵ сіогаи піеЪеі, 
аіѳ «-іет оа іпзгусЬ, іе ві§ іак сігіаіо. Со іак, 

а піе іпасгеу Ьуііі зі? агіаіо, ротіепіопу шогпу 
рггѳа игг^аѳт Іиіѳсгпут гегпаі у згсоіе ѵугагіі- 

гѳгпапіе о іет исгупіі. 
Тоже, л. 1172—3. 

№ 123.—1686 г. 31 Декабря. 

Заявленіе вовнаго о присвоеніи ксендзомъ Вонковскнмъ 

увіатскому Чулчпцкому 

Асіиш іп сазіго СЬеІгаепзі Гегіа зесишіа ргі- 
іііѳ іезіі Сігситсізіопіз СЬгізіі Вотіпі, аппо е,)и5- 
«Іеш тіііезігао зехсепіезіто Ігідезіто яиіпіо. 

Ех рагіе ргезЬііегі гііиз дгаесі Сгиісгусепзіз 
геіаііо тіпізіегіаііз. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іалеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 
гіаііз гедт депегаііз ргоѵісіиз МаІіЬіаз Кггушочг- 

^ сіе СЬеІт, оШсіо ргаезепіі поіиз, аззегепііо 
5есит ЬаЬеге поЫІез ЛозерЬига Ітзкі еі Лоаппет 
Кито\ѵ$кі, зіЬі дгаііа еѵісіепііогіз Іезіішопіі ай- 

ЫЬіюз, іп ѵіт зиаѳ ѵегае ас Іійеііз геіаііопіз 
роЫісѳ ІіЬегѳцие гесодпоѵіі, чаіа ірзѳ ипа сит 
ргаеЫіз поЬШЬиз сііе Ііезіегпа, асіит ргаезепіѳт 
ргаесейепіе, асі гециівіііодет оШсіозат ѵѳпега- 
ЬШ$ Ідпаііі Роріѳііскі, ргезЬііегі гііиз дгаесі ес- 
сіезіае, іп ѵіііа гедаіі Сгиісгусе ѳхізіепііз, 

еайет Сгиісгусе Йотояие гезійепііаз ірзіиз 
ргаезепз Гиіі, іЬМепщие еіЬі тіпізіегіаіі еі 
ргае<ііс1із поЬШЬиз ѳх рагіе изйет ргезЬііегі, 
°Ь а«іѵегзат ѵаіеіийіпѳт іп іесіо сІеситЬѳпІіз 
адЦиѳ ргаезепііа асіігѳ поп ѵаіепііз, сопіга гѳ- 
Тѳгешішп СЬгізЮрЬегит В^кочгзкі, рагоскит 8а- 

десятнны, принадлежавшей 
священнику. 

ѵіпопзеш еі Сгиісгусепзет, ргоіезіаіига езі ісіео, 
Ц11** ірзе Йесітат тапіриіагет ошпіз дгапі еі 
зетіпіз розі адгоз стеіЬопаІез гііиз дгаесі раго- 
сЬіапргит ргоіезіапііз, асі ѳссіезіащ гиіЬепісат 
Сгиісгусепзет апіщиііиз рѳгііпепіет, іп сіфм 
изи еі раеійса роззеззіопѳ ійет ргоіезіапз ех 
ргаесІесеззогіЬиз зиіз расіГісиз ѳхііііі роззеззог, пиі- 
1о ,)иге а<1 ііі ЬаЬіІо, ѵоіепз еі іпіепйепз еашіет 
сіесііпат, ае^ио іиге ай ессіезіат ргаеШсІащ 
гиіЬепісат Сгиісгусепзет апіщиііиз регііпепіет 
зіЬідие поп сошреіѳпіет, ѵіпсіісаге еі арргоргіагі, 
ргоіезіапіет ірза ргіѵагі, регсеріі еі рго изи 
соттосіочие зио сопіиііі, ргоіезіапіщие піі репііиз 
ГѲІІ41ІІ1, рег яиосі ессіезіат ргаейісіат еі ргоіе¬ 

зіапіет тадпореге йатпійсаѵіі. ^иос1 зіс еі поп 
аіііег дезіа еззѳ зіЬщие тізіегіаіі еі ргаейісііз 
поЬШЬиз ѳх рагіе ргаесіісіі ргезЬііегі Сгиісгусеп- 
зіз, ргаесаѵѳдйо іпіедгііаіі ессіезіае ргаеГаІаѳ гиІЬѳ- 
пісае Сгиісгусепзі, сопіга ргаепотіпаіиш раго- 
сЬит Сгиісгусепзет ргоіезіаіиш Гоге, ійет тіпі- 
зіегіаііз оШсіо ргаезепіі гѳіиііі еі зиат геіаііо- 
пет сіѳ ргаетіззіз рег ѳхргеззат асі асіа ргаезеп¬ 
ііа Гесіі. М. В. Магііпцз ВасЬіпіпзкі, ѵісѳпоіагіиз 
СЬеІтепзіз, т. р. . , - _ ^ , 

Тоже, л. 1233. 
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№ 124.—1636 г. 19 Марта. 

Жалоба ѳп. Меѳодія Тѳрлѳцкаго на королевскихъ коммнссаровъ за насильствен¬ 

ное, будтобы, отнятіе ими у уніатовъ церквей н передачу ихъ православнымъ. 

Асіига іп сазіго СЬеІшѳпзі іѳгіа диагіа розі 
дотіпісага Катізраігаагиш (}иадгадезіта1ет ргохі- 
та, аппо Ботіпі тіііѳзігао зѳхсепіезіто Ігідѳзішо 
зехіо. 

Ерізсорі гііиз дгаесі СЪеІтепзіз ргоіезіаііо. 

Ех соріа. 

Ад оГйсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегепдіз- 

зітііз іп СЬгізІо раіег догаіпиз МеіЬодіиз де 
Тѳгіо Тегіескі, СЬѳІтѳпзіз еі ВеІгепзіз гііиз дгаесі 
ерізсориз, зоіеппііег сопіга депеговоз Зіапізіаит 
Саѣгуеіеш де Ку^ѵіапу 2Ьоптзкі, сарііапѳит 
Нгодіепзеш, .Гоаппега Зіапізгетекі, сІаѵіГегит Ьи- 
сеогіепзега, НгѳЬогіит С2ѳІ\ѵегІ'шзкі еі Апдгѳаш 
2аЬопжзкі ргоіезіаіиз езі ідео, яиіа іііі, ІедіЬиз 
діѵіпіз еі Ьитапіз розірозіііз, пиііа ЬаЪіІа гаііо- 

пе .іизііііаѳ запсіае ірзіиздиѳ аедиііаііз, иііга 
шепіѳгп засгае гедіае гааіезіаіія еі огдіппш гедпі 
ѳхізіепііз, огапез зесаіагез регзопаѳ іп содпіііопет 
геИдіопів еі йдеі зо.ЬізтаІісогига сиш ипіііз зезѳ 
іпдеззегипі еі оГбсіит сошшіззіопіз, ад ігарогіи- 
пат івзіапііаш Гатаіогит: Пегтодіз, оШсіпае 
согісепзіз тегсаіогіз, еі ЗІѳрЬапі Оазгкіетеісг, заг- 
Іогіз, Аіехапдгі ЗіѳрЬаштісг, реіііопіз—зиЪигЪа- 

погига ІліЫшепзіига, ас Гашаіогиш: Сопгаді 2а- 
Ъіѳготгісг еі Еотапі 2аЬіептісг, Раиіі еі НгеЬо- 

гіі Кгироѵѵ, Яісоіаі Киійук еі ЗіерЬапі Бгугпіик 
зеи Кадсгук—сіѵіига СЬеІгаепзіит, еі отпіат 
зскізгааіісогит ѵі зѳ аззитрзегипіеапдепциѳ сот- 

тіззіопеш сот дізрепдіо еі деігітепіо шахіто 
апішагиш СЬгізІі бдеііига ехегсиегипі, іп ^ио сош- 

тіззіопіз шіпиз сотрѳіепііз ехегсіііо, ѵагііз тодів 
еі виЫіІіІаІіЪиз зсЬізтаІісіз еі аЙесІаІіопіЪиз іі- 

Іотт оЪзесипдапІез, зпіз ѵего ргіѵаіів гаІіопіЬиз 
зіддепіев, изі зипі, еіепіт сегіа Іоса, сіѵііаіез 
еі орріда о^иііапіез гаахішага сопГпзіопѳт іо 
зіаіп зрігііпаіі гііиз дгаесі еі соттоііопет іп 
рориіо Гесегипі, еі сопіга деЬіІиш оШсіі сотшіззо- 

гіаііз еі Іііегаз огідіпаіез сошшіззіопіз, иііга теп- 

Іѳга еі іпіепііопет засгае гедіае таіезіаііз еі ог- 

діпиш гедпі зрігііиаііиш, еі зесиіагіит ргосеззе- 
гипі, пага Шига Іегтіпит—діега ргішат Ішщ 
аппі ргохітѳ ргаеіегііі, іп еадет соттіззіопе 
аззідпаіага, дезегіаѵегипі. ^иаш депио ад ітрог- 

Іипаш зиргазсгіріогит зсЫзтаІісогит іпзіапііаш 
аііегіиз сошшіззіопіз ад шаіе паггаіа ітрѳігаііопе 
геаззитрзегипі, ѵідогѳ сщ'из іпргітіз Ьисеогіеп. 
зет, Іапдет Ѵіадітігіѳпзет еі аііаз сіѵііаіез ?ш- 
Іаѵегипі, іп ^иіЬиз ессіезіаз, ипііогит гііиз 
дгаесі ргоргіаз, ѵіоіепіег гесерегипі еі зсЬізші- 

Іісіз Ігадідегипі. Тапдега ад діоесезіш СЬеІшеп- 
зет, ргоіезіапііз ргоргіага, апігаига зиит арріі- 
саѵегипі, яиат иі ео ѳГйсасіиз регадегепіпг, 

ипига ѳ тедіо ргаеіепзогит сотіззагіит дпат- 

<1паіп іп діѵегза Іоса, зед ргаѳсірие НгиЬіезго- 
тѵіаш, я пае апІЦиіІиз ипіопі запсіае егаі зпЪіес- 

Іа, тізегипі, рег ^иет ргаесіриоз ипііогит гііиз 
дгаесі еі Іоіат рІѳЬет ад зсЬізгаа еі ад геЬеІіо- 

пега ргоіезіапіі тиіііз ѵагііздиѳ тодіз рѳгзаазіо- 

пе рѳгігахегипі еі оссазіопет ад геЬеІІапдит іь 
дегипі, аЦие зезѳ дехігѳ еі орегат еШсасеш 
ргаѳзіііигоз іп Ьас ргаеіепза соттіззіопе опгаіЬш, 

Яиі ѵѳііепі еззѳ іп зсЬізтаІѳ, оЬіиІегипІ еі яе 
Іііегаз іппоіезсепііае Гиіигаз е^здѳт соттіззіопіз 
сига ргаеПхіопе Іѳгтіпі рго діѳ диодесіта теп- 

5із КоѵетЬгіз НгиЬіезг^жіат ѳхігадідегипі еі 
риЫісагѳ детапдаѵегипі, ^вгит ргаезепіет рго- 

Іѳзіапіега геѵѳгепдіззітига ерізсорит, иіі Іедііі- 
тига разІогѳга,шІедгііаІі ѳІоШсіо зио ргоіегтіпо 
зпргазсгіріо НгиЬіез2о\ѵіаѳ іпѵідііаге зіидіозе рго 
Іегтіпо поп сопѵепѳгипі,'ѵегит Іегііиш Іегті- 
пига аіііз зресіаІіЬиз Іііѳгіз ідпоіезсепііаѳ зиае 
рго діѳ диодесіта гаѳпвіз БесегаЬгіз аззідпаѵегппі 
Іп яиіЪив Іііѳгіз іппоІѳ8сѳпІіаѳеат зиага іигіяНс- 

Ііопега іп ргітіз ЬиЫіпі Гипдагѳ, детит Сгазпо- 

8Іаѵіат,деіпдѳСЬѳІгаага, ад ехігѳгашп іп НгпЬіе- 

зго^ѵіага ехіепдеге оЫиІѳгипІ, зед еі Ьиіс & 
зсгірііопі поп заІізГесогипі, отіззіз епіш Сгазпр 
зІа\ѵ еі СЬоІга, діе диодесіта БѳсѳтЪгіз, іп ап¬ 

по ргохітѳ ргаеіегііо аззідпаіа, депио сит диаг- 



(і$ ІіІвгІз іппоіозсапііаѳ зиао іпзрегаіе НгиЫе- 

Ьіезгонгіаш ассиггегипі ІЬМепцае ргаѳѵепііз СЬгі- 
5{і ЙсіеІіЬиз ипіііз, іп аЬзепІіа ргоіезіапііз, шика 
сопіа$іопе зсііізтаііз еі Ьаегсзеоз апішаз СЬгізіі 
Шіигп іпГесегипІ ѳі соиіатіпагипі, тикоз опіт 
иоіиѵз а(1 зсЬізтаІа ргоріог ѵіаш оі гоЬеШопѳш, 
ргоіезіапіі аЦиѳ апІѳсеззогіЬиз ІІІіиз атЦикиз 
оЬеіІіѳпііаш сІеЬкат ехсиііетіо, регігахегит, ѳс- 
сіезіазяиѳ Ьіпаз гііиз дгаосі ипііаз-ипат запсіі 
ХІсоІаі, акѳгат запсіаѳ Сгисіз ргоіезіаоіі шіете- 
гипі еі оссіизаз гезегаѵегипі. Нізяие ПгиЬіезго- 

шѳ рѳгасЬіз, Сгазпозіаніат рогѵепегипі іЬііІвга- 
Чие рег сіѵез Сгазпозіаѵіеозѳз, Гатаіоз: .Іоаппет 
Гогшапзкі, Лоаппет ВагЬоІіолѵіс^, беог^іит РЬі- 
Ііро'ѵіси, Ніасупіит ОггѳЬіоппісгек, Реігит Мо- 
ггутизгак аііозяие, зіЬі (Іо потіпіЬиз еі со^поші* 

тЬц$ шеііиз поіоз, жі \<\ рвгреігап(1иш іттіззоз, 
5оЬ$іііиіо5 еі зиЬопііпаіоз, оссіозіат шигаіага, 

ппкогит ргоргіаш, оссіизаіп, иоеіе ѵіоіепіег 
гесіаііі ргосигаѵегипі еі асі засгаііззітиш еисЬа- 

гізііае 8асгашеп1иш іггеѵегедіог рго§го(1і аііазяиѳ 
тіоіепііаз еі іпзоіепііаз, іа зресіаіі ео потіпе Гасіа 
ргоіезіаііопѳ (зресібсаіаз), Іосо засгаіо іпГеггі Гесе- 
пші. Вешит СЬеІгаат Гегіа зехіа апіѳ сіогаіпісапі 
^пі1ісаи ) зиЬ ірзиш оссазит зоііз (Іеѵепегиаі, 

шяаазиЬ ірза посіе шиііоз ипкоз шаіогіз ѳі 
лтогіз сопйіііопіз асі зе сопѵосаѵегипі, яиоз тиі- 

йз ѵагіізяиѳ шосііз асі зсЬізгааіа абсіихегипі 
е1 пошіпа зсЬізтаІі йапіѳз сопзсгіЬі іп зре- 
еіаіі ге^езіго Гесегипі еі зіс сит гедезіга- 

^ (іесгеіа яиаейат Іитиііиоза еі дгаѵатіпоза, 
ѵегЬіз саіитпіозіз геГегІа еі ѵегііаіі геридпапііа 
Ьопогепцие ргоіезіапііз Іаебепііа сопіга отпет 
ТегіІаІеш еі іизііііат, аГбхегипІ еі аЬ Ьізсе іп- 

іеПосиііопіЬиз зиіз арреІІаІіопіЬиз, рег ргоіезіап- 

Іет шіегрозіііз, поп (Іеіиіогипі, ѵѳгит ргоігасіа 
Й соттіззіопе зиа іп йіет ваЬЬаііѵат еі іп (1і- 

<іотіпісат**)і11аяиѳ поп (іеіѳгтіпаіа, саіогѵа- 

^ ЗДгдепіез аЬ еоііет ^ис1ісіо зи» аЛ ессіезіат 

•) 7 марта 1636 г. 

8 в 9 марта. 

Іііиіі Аззитрііопіз Веаііззігаае Ѵіг^шіа Магіаѳ 
ргосеззегипі, чпага оссіизат ргаеѵепіепсіо, зесигі- 
Ьиз гесіисіі сіегаапсіаѵегипі ѳі гѳсіозат аЦие ѵіо- 

Іаіаіл, зсЫзшаІісіз ѵіо1ап(іаш роггехегипі, цпі 
зсЫзтаІісі гесѳпіі Гигоге еха8ііаІІ еоіет ішрѳ- 
Іи іггиеіиіо, тогѳ зио ітріо еі Ігиоаіепіо, еііат 
т аіііз Іосіз ѳссіезіагиш ишіагит аіциоііез пзі- 
ІаЮ, іЬісІет Гогѳз засгаіаз, Сагзкіе сіісіаз, Ггеее- 

гит, засгозапсііззітит ѳисЬагізІіае Заогагаепіищ 
іггеѵегепіег Ігасіаѵегипі, аЦие сегетопіаз еі сіе- 
ѵоііопет ипііогшп, ішаЕіпез еі аііа засгаіа ѵаза 
регігизегипі еі ргорЬапаѵегипІ, Іапйет, зіспі 
ргаетіззит езі, ессіезіа ргаеГаІа зсЫзшаІісіз асі 
ргорЬапапсІига ІгасШа, аШзчпе ГипсІіопіЬиз зіЬі 
ігарегЬіпѳпЫЬиз, іто Іегаѳге изиграііз, регасііз, 
ргоіезіапіеш іпіигіозіз еі сопіитеііозіз йеігасіо- 
гііз^иѳ сІепотіпаііопіЬиз еі сопІетрІіЬиз (ІеЬопезІа- 

ѵѳгипі еі айесегипі, аЦие иаиз е гаесііо ірзогит, 
аггеріа Ггатеа, іл регзопага ргоіезіапііз іпеггает 
Іііз ѴОгЬіз: аІЬо Тегіескіедо піе ЪеАгіе, аІЬо 2а1ш- 
гоіѵзкісдо іпѵехіі аіі^ие ассІатаІіопіЬиз, соттіпа- 
ІіопіЬиз (ИОісіаІіоаіЬизя ие ігасіаѵегипі, еі, Ьіз регас¬ 

ііз, сіізсеззегипі. Ргоіпсіе ргоіезіапз ргаесаѵепсіо іп- 

(іетпіиііі зиае ѳіессіезіагитзиагит аЦие апіта- 
гиш СЬгізіі йсіеііит іп Юіа сііоесезі СЬеІтепзі еі 
ВеІзепзі, разіогаіиі ргоіезіапііз зи^есіагит, еі сіе 
пиііііаіе еі іпѵаіісіііаіе ізііизтеі соштіззіопіз еі 
асіиига огапіиш, рег зесиіагез рѳгзопаз іп зрігііи- 
аІіЬиз еі ЙсІеі пееоіііз §езіогаш, ііѳгит аЦие 
ііегиіи ргоіезіаіиг, оВГегепсІо зезе гаііопе ргаетіз- 
зогит ошиіига сит іізбет соттіззагііз ,)игѳ асіи- 
гит. Кес поп еі сопіга зиргазсгіріоз сіѵез ЬиЫі- 

пепзез еі Сііеітепзез зсЬізіпаІісоз ргоіезіаіиз езі 
Иео, яиіа іііі, тиіиа соіпіѳИіеѳпІіа, сит зирга- 
зсгірііз регзопіз Гасіа, сіѵііаіез еі Іоса риЫіса іп 
(ііоесезі СЬеІтепзі оЬѳяиіІаЬапІ еі рориіит аі 
(ІіБипіоііет сотшоѵѳЬапІ, ѳі а соттипііаіе сег- 

Іаз соііесііопез сотрозіііопезяиѳ етипдеЬапІ ѳі 
зиррѳііаз аііаз іп(1ібопІіЬиз ргаѳзІаЬапІ, оіГегепііо 
зезе сит іізёет іиге ехрегігі ѵеііе. 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суда 
за 1636 г., Л 20141, л. 91—92. 
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Асіиш іп сазіго СЬеІтепзі Гѳгіа зесипба розі 
ііошіпісаш „Ехаибі* ргохіша, аипо Богаіпі гаіііе- 
зіто зехсепіезіто Ігідезіто зѳхіо. 

Ех рагіе зсііізтаіісогюч СШтепзіит розііа. 

Асі оШісіит еіасіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬѳІтѳпзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз ге^пі депегаііз ргоѵісіиз МаиЬінз Кггутоѵ- 

зкі бе Скеііп, оШсіо ргаезепіі Ьепо поіиз, іп ѵіт 
ѣбеііз зиае геіаііопіз риЫісѳ ЦЬѳгециѳ гесо^поѵіі, 

диіа ірзѳ сііаііопет Шегаіеіп аиіЬепІісаіп рго зи* 
бісііз ІгіЬипаІісііз гедпі ЬиЫіпепзіЬиз ех рагіе іп- 

Ггазсгіріогит асіогшп зирег іпГгапопііпапбоз сііа- 

Іоз бе іепоге Іаіі ехігабііат: 

Ѵіабізіаиз IV, Беі §гаІіа гех Роіопіае, та^пиз 
бих Ьііѵапіае, Коззіае, Ргиззіае, Мазоѵіае, 8ашо- 

{Шае ^іѵопіае^^е, пес поп Зѵесогига, ОоіЬогиш 
Ѵапбаіогипцие Ьаегебііагіиз гех. 

ТіЬі геѵегепбо іп СЬгізІо раігі МѳІЬобіо Тег- 
Іескі, ерізсоро СЬеІтепзі, иіі ргіпсіраіі Гасіі іп- 

Ггазсгіріі еі ргішагіо аиіЬогі, бе Ьопіз Іиіз д;епе- 
гаіііег отпіЬиз шапбагаиз, иі согага іибісіо позіго 
огбіпагіо депегаіі ТгіЬипаІісіо ге^пі ЬиЫіпѳпзі а 
розіііопе ргаезепііз сііаііопіз іп биаЪиз зеріігаа- 
піз, ѵеі Іит, бит еі диапбо саиза ргаезепз ех 
ге^езіго риЫісо саизагит сотреіепіі іпсібегіі, аб 
іпзіапііага іпзіі^аіогіз ^псіісіі позігі ер^ие беіа- 
Іогиго, Гашаіогит Сопгабі ХаЫегоѵісг, Оге&огіі 
Кгира, сопзиіит, рагосЬіапогит гііиз дгаесі поп 
ипііогит, сіѵіиш засгае гѳ&іае п^езіаііз СЬеІтеп- 

зіит Іоііиздие соштипііаііз поп ипііогит, регзо¬ 

паіііег регетріог^ие сотрагеаз. (}иі Іе іпЬае- 

гепбо ргоіезіаііопі зиае, сопіга Іе Гасіае, сііапі 
рго роепіз, сопзІіІиІіопіЬиз ге^пі бозсгірііз, рег 
Іе ѵего зиссиііііз, яиіа іи сопіга іерит герпі іп 
Іегбісіа ас іп Іѳѵірепбіига .іигіз риЫісі, диіЬиз 
зесигііаз риЫіса ессіезіагит теге гііиз ргаесі поп 
ипііогит ехізіепііит сігситзсгіріа езі, Іит еі іп 
сопіетріит рипсіогит еіесііопіз, СопзІіІиІіопіЬиз 
герпі арргоЬаІогит, аЦие іп сопѵиізіопѳт асіиз 

соттіззогіаііз соттіззіопізяие, Іере риЫіса іо 
аиіЬогііаІе сопзІіІиІіопіЬиз гедпі арргоЬаіае, аил 
зио Іетегагіо, Іетроге, іп ргоіезіаііопе ехргеззо, 

сит іиі8 сотрІісіЬиз, ѵібеіісеі: Магііпо ВасЬтіо- 
зкі еі «Ьаппо Рг2уіаІ"0\ѵзкі, ѵісепоіагііз сазігі 
СЬеІгпепзіз, пес поп сит Гатиіаіи поЬіііз АІеш- 
бгі Апбггеіодѵзкі аЦие Кипіскі, диопш іи по- 
тіпа еі сорпотіпа піеііиз позіі, Іит еі сига ро. 
ропе Апбгеа, геііріозо, аЦие Гашаііз Іѵапо Кві- 
сгук, РЬііірро, загіоге, Отеііапо, запоге, КісоЬс 
Яозсгук, Пііо багтозг, Реіго РіесЬо\ѵіс2 ас поЬШ 
Раиіо ІаЬобупзкі, Гагаиіо іио, Зіапізіао $кор, 

Іѵапо Роіікагронгісг, НгоЬогіо Магіузгкіѳиісг- 
сіѵіЬиз СЬеігаепзіЬиз аііізцие зиіз сошрІісіЬиз, ііЫ 
бе ногате еі сорпошіпе теііиз поііз, сит ^иіЬаз 
зѳогзіѵа ѵіибісапбі гесіа ірзогиш т&пеі асііо, а- 

ротиіатегу ргаѵа розроПіе^о, па ртаІЮніШ 
козсіоРж у сѳгкмгі ВоіусЬ мубапе^о, "бу птоіі 
і. к. тзсі у лѵзгуікіеу ггесхурозроіііеу ехариия 
рипсіа еіесііеу \ѵебіи§ соттіззіеу, рипсііз еіеф 
піз огпасгопеу, а сопзіііиііопе поѵеііа Іѵзіас з/езс- 

зеіЬ ІГ2убгіе8Іеео рЦіе^о гоки, па зеутіе ѵаіпрі 
\Ѵагз2ап'зкіт арргоЬо\ѵапеу у сит ѵабіо тіИеян 
зехсетезіті попі сопзіііиііеу геаззигашоѵшет, 

рггунгабг^с бо ехеяииііеу рипсіа еіесііопіз » оі- 

ба;ѵапіи сегк^^у Іак піеипііош, іако у ипііоо, 
ѵі^оге соштіззіош^ зіЬі а засга ге^іа шазезМ 
аб погшат рипсіогит еіесііопіз, 1е§е риЫіса ар- 

ргоЬаІогит, баіогиш, обрга\ѵпѵзгу лѵіеіе Ы гбі- 
пусЬ акіо^ѵ, • соіпгаіззагзкіеу з\ѵеу ^и^ізбіс^іеу іи 
іегпусіі, шіазіасЬ і. к. тсі Ігасіи сопііпоаіосв 
асіиіп соттіззогіаіет іппоіезсѳпііае ргішиш иі 
ипіііз, іако іезг у піеипіііз, бо тіазьа і. к. & 

СЬеІта иарггоб розІа\ѵ$гу, роіет заті рггуіасЫ 
у Іага іп аиіЬогііаІе 1е§із риЫісаѳ зпгізбісііоп?- 

зиаіп Гипбо\ѵа1і, а роіет, рггег бекгеі 
коттізагзкі, зесипбит питегит ргорогііопаі^ 

поп ипііогит, сегкіетѵ \ѴпіеЬо\ѵгі^сіа 
Раппу \ѵ ипіеу піеЬ^б^сут Іибгіот д? геаіпз 
зеззі^ 2в \ѵз2у1кіеті рггупаіегпозсіаші \ѵ СЬеІ^ 
рггузцбгііі у оббаіі бѳкгѳіѳт з\ѵуга соттіззагзкі81, 

\ѵіегпозс Іѵоіа, геЬгаѵзгу зоЬіе ротоспіко^ *Г 
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МУ оріипусЬ, ѵі оі ѵіоіепііа ■/. шЫаші, г рі8Ю- 

Іеіяті у г іп52ѳші Ьгопіагаі сегкіеш рошіепіопа 
Шрспіа Злѵі^Юу РггесгувкІ Рппиу «іогпокс і«^а, 

хіайо иЫуко, г<}Ц зѵі) ѵѵрггосі оішсііет № кіті- 

к? сегкіѳлѵпц кіікп ту тІѳгауН а роіет ро- 

шоспікот Ілѵут осІЬііпс окіаіок кагаіек. а оіІЬпѵ- 

яу диаІІ0\ѵіііѳ, піе таЦс ?.а(1псео рга\ѵа. апі 
ргеіехіи, іизг осІБірІгоиу Ь^ііас рггег «Іекгоі оот- 

тізагзкі, е'ѵ"1Ю№піо ѵ^агіез зі? ѵ ош$ согкіѳіѵ 
І5|.епіа Раппу Казинсу у оп$2 сегкіе* оііЦ- 

1й У Іагаг 8'ѵаІІо«ціе разіогаіиі Іио поп сошре- 
іспіст. я по зіЬі сопіги Іедсз риЫісаз асі ессіезіага 
ргаеГаІаіп изиграз, §\ѵаИо»пів Іггутазг, а піе 
(І05І0 па Іѳт е»ѵа1сіе таіцс, піе іезгсге $атісЬ& 

рагосЬіаполѵ Іеу сегк\ѵіо півппііоѵг, \ѵ ргоіезіаііеу 
орІ-апусЬ. рггу Іѳуге №іо1опІіоу рокпѵаіѵііез, 
рггег со сіозіоіепзіпго і. к. шсі, ѵ регзоиаск сош- 

тІзгагзкісЬ ЦсЦсе. у асія ісіі соттіявогіаііа 
шіеяагуіез у гд\ѵа1сі1 сотпііззіа і. к. шсі. у 
рипсіа еіесііопіз, сопзіііиііа арргоЬо'ѵаие. рггег 
іе Іакоѵе §\ѵа11у еі гоЬеІІіопез, сопіга Іедеш 
рпЫісат Гасіаз, чѵгдагсіхіі, рггег со лѵ \ѵіп§ га- 

кіаііи (ігіезцсіи Іуві^су гМусЬ роІзкісЬ 4о гаріа- 

сепіа акіогот 'ѵезроі г осіііапіет сегк\ѵіо, рггег 
сіеЬіе ^ѵаПоѵпіѳ \ѵщіеу% рорасНез. Рго ^иіЬи9 

зирег іѳ Ьопіздие Іиіз депегаіііог отпіЬиз (Іѳсег- 

пешііз еі рог іиііісіі ТгіЬипаІісіі гедпі ЬиЫілепзіз 
зепіепііаш асі ^исіісіиш ргаезепз сііагіз: зіз а<і ргае- 

тізза ^ііісіаіііеггезропзигиз еі іегшіпиш аііѳпіаіи- 
гиз. Ьаіиш ЬиЫіпі Гегіа зѳсипсіа розі сіотіпісагп 
Соіиіисіиз РазсЬае ргохігаа, аппо Пошіпі шіііѳзіто 
вѳхсепіезіто Ігідезіто зехіо.^ Заказ піЬіІотіппз 
асііоиез гаііопе ѵіоіаіі асіиз сопішіззогіаііз риЫісі, 
гесерііопіз гегиш, оЬзапдиіпоІаІіопіз Іосідие ес- 
сіезіазіісі ргоГапаІіопіз, Іат еі аііаз ехілсіе огіип- 

(Іаз, диіЪиз еі сит дио сіе іигѳ сошреііогіі, гезег- 

ѵапі асііоаез іп Того сотроіепіі ^ге ѵіпгіісапсіаз— 

сііе Ьсхііегпа асіиз ргаезепііз іп топазіегіо гііиз 
§гаесі СЬеітелзі, ехіга сіѵііаіет СЬеІтепзет зііо, 
гезісіепііа сііаіі, розиіі еі розіііопет е]и$(іет сі- 

іаііопіз Гатіііае е^зйет сііаіі іЬігіет ргаезепіі 
ргаеѵепіае риЫісаѵіІ еі поіійсаѵіі де Гогта іигіз. 

Тоже, л, 136-7. * : 

ГѴ * *; № 126.—16-34 г. 16 Мая. 

Довѣренность Холмскнхъ жителей православнаго исповѣданія Василію Вѳреаѳцкому 

на веденіе всѣхъ ихъ дѣлъ въ разныхъ судахъ. 

гесодпоѵіі, диіа ірзі, зиіз еі аііогиш сшит СЬеІ- Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зехіа розіГе- 

5оІеішіа засгі Реиіесозіез ргохіта, аипо Эо- 

тіііезіто зехсепівзіто Ігідезіто зѳхіо. 

Щшаіісі СМтепзез ріепіроіепіст ітсгі- 

Ьипі. 

Сотрагепіез регзопаіііег согат ргаезепіі оШ- 

С;о асііздие саріІапеаііЬиз сазІгепзіЬиз СЬеІтепзі- 

^ Гатаіі Котап ХаЬіегоѵісг, ЗіерЬапиз Касісгук 
е1 ^Ѵазіі Нагазітоѵісг, сіѵез СЬеІтепзез гііиз 

зсЬізтаІісі, запі тепІіЬоз еі согрогіЬиз 
«изіепіез, Того сотреіепіі отіззо еі ^и^із(^іс^іопв 
Гг°ргіа ровІЬаЪіІа, ргаезепіі ѵего іп ее, розіегоз 
^ Ьопа зиа отпіа, дио асі асіига Ьипс, Ьѳпеѵоіѳ 
^пщріа, раіат, риЫісе, ІіЬеге ас рег ехргеззиш 
^поѵегипі ѳі диіІіЬеІ Шогит зпо рго іпіегеззѳ 

тепзіит, ѵісіпогит зиогит е]и$(1ега гііиз, рго 
диогит гаІіЬаЬіІіопе саѵепі еі зе ргіпсіраіез 
ропипі. потіпіЬиз, поЬіІет Вазіііиго Вегегескі іп 
зиит ѳі ргаеГаІогит ѵісіпогит зиогит сіѵіит 
Сііеітѳпзіит ѵегига, Іѳ^ііітига еі іпсІиЬіІаІига 
ріепіроіѳпіега а<і саизаз зиаз еі ргаеГаІогит ѵісі¬ 

погит зиогит §епегаІііег отпѳз еі зіп^иіаз, сига 
диіЬизсиидие регзопіз гаііопе диагитситдие ге- 

гит еі і^игіагит ас ргаеіепзіопит іп диосипдпе 
^исіісіо еі оГйсіо ге§пі, Іига еі іп .іисіісіо опііпагіо 
^епѳгаіі ІгіЬипаІі» ге^пі ЬиЫіпепзіз ЬаЬіІаз еі 
ЬаЬепсІаз, Іат рѳг зе ѳі еозііега ѵісіпоз зиоз, 
диат зіЬі еі еізсіот а^ііаіаз, сига ріѳпагіа Гасиі- 

Іаіѳ саизаз еазсіѳга рготоѵѳп^і, (іеГеиіеиіі, аЬзоІ- 

ѵепсіі ѳі іихіа зигіз ехі^епИага сопііаиапіі еі а<1 

(ІеЬіІига Ппега <1ес1исепс1і, отиіадиѳ, рго оШсіо Ьоиі 
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ріепіроіепііз іпситЬѳпІіа, рогадепбі, оЯегѳпбо зезе іигиш, Гасіипі, сопзіііиипі асогбіпапі ргаевѳпііЬи 
еі еозбега ѵісіпоз зиоз ісі Юіит, диісяиісі рѳг зиіз гесодпІІіопіЬиз. 
ешніѳш ріепіроіепіет зиит іп ргаотівзів сопзіі- Тоже, л. 161. 

Шит оі расіит Гиегіі, рго гаіо еі дгаіо визсѳр- 

№ 127.-1636 г. 16 Мая. 

Постановленіе суда о производствѣ разслѣдованія по жалобѣ еп. Меѳодія Тѳрлец- 

каго на Алдрѳя Отарчановокаго за нанесеніе ниъ оскорбленія во время посѣщенія 

Машовской церкви. 

Висіиз іпдиізШопіз ех рагіе ерізсорі гііиз 

дгаесі СЬеІтепзіз. 

Асі оШсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарГ- 

Іапѳаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- 

(Ііззішиз іа СЬгізІо раіег ботіпиз МеіЬосііиз сіе 
Тегіо Тегіескі, ерізсорсз гііиз дгаесі СЬеІтепзіз 

Ъііаіе", ргохіте ргаеіегііа •), Іаіигп, диобііергае- 

тіззіз Іаііиз езі, сиі (Іесгѳіо іиЬаегепбо, реіііі 
оГйсіит ргаезѳпз, ^иа^епиз зсгиііпіига $еи ііциі$ійо- 

пет .іихіа оЫодиепііат е,)и5бет бесгеіі сі рш 
ргаезсгірііопет іигіз соттипіз ехребіаі еі іп 5ре- 

сіаіет асіит зизсіріаі еі іііисі іп оссіизо гоіоіо 
зіЬі ехігабаі. Аб сц)из аГГесІаііопет оГйсіиш ргае- 

зепз, іпЬаегепбо еібет бесгеіо еі еібет заІі$Гі> 
ѳі Веігепзіз, тапіГезІаѵіі еібет оГбсіо ргаезепіі сіепбо, еапбет рагіет асіогеат аб ргаезіапбшп 
бесгеіит ІгіЬипаІісіит гедпі ІліЫіпепзѳ, іпіег ,}игатепІит зирег поп соггирііопѳт ѵегат^ве 
еипбет тапіГезіапІет еі ѵепегаЬіІет ТЬеобогит іпбисііопеш іезііит абтііііі еі еібет тіпізіем* 

Ьісіпіит Штузкпѵзкі, ргезЬіІегит еозбега гііиз Іепі гедпі депегаіеіп ргоѵібига Магііпит Хаіккі 
дгаесі, аііоздиѳ Гатиіоз ірзіиз тапіГезіапІіз, еобет бе СЬеІт аб ргопипсіапбат гоіат .іигагаепііагі- 

іп бесгеіо зресібсаіоз, иіі асіогез, еі поЪіІет Ап- біі еі бериіаі. Еі циопіат еабет асіогеа рагс 
бгеат 81агсгапо\ѵзкі, сііаіит еі іпсиіраіит га- іигатепіит ^хіа гоіат, іп зіаіиіо безсгіриш, 

Ііопе рег ірзит еібет асіогі Іетроге, іп ргоіе- ргопипсіапіе тіпізіегіаіі ргаеГаІо ргаезііііі, ібео 
зіаііопе еі Ігасіи е^бет саизае зресібсаіо, сігса Ьос ібет оГбсіит ргаезепз аб ехребіепбит зсги* 

ѵізііаііопет ессіезіае гиіЬешсае Маз2о\ѵіѳпзіз, ііпіига ргосеззіі, ехребіІ<ніиѳ еобет іп оссіизо го- 

біоесезі СЬеІтепзі зи^есіаѳ, сит Ьасиііз еі Гизіі- іиіо рагіі асіогеае Ьос ібет зсгиііпіит ехігабегв 
Ьиз оЬѵіаІіопів е,)избепщиѳ пебит аб ессіезіат, зезе оЬіиІіі. 

ѵегит еі ботит роропіз еі біѵегзогіі зизсерііопіз, Тоже л. 162. 
ѵегЪіздиѳ іпЬопезІіз аГГесІіопіз, поппиііогитцие ех 
асІогіЬиз сопѵиіпегаііопіз, іп .іибісіо ІгіЬипаІісіо 
гедпі ЬиЫіпепзі Гѳгіа зехіа розі богаіпісат „Ли- *) 18 апрѣля. 

№ 128.-1636 г. 16 Мая. 

Постановленіе суда о производствѣ разслѣдованія по дѣлу о нанесеніи оскорбленія 

еп. Меѳодію Тѳрлецкому. 

Вітіііз Лисіиз ех рагіе Зіагсгаптзкі. 

Аб оГбсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа са- 

рііапеаііа СЬѳІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЬіІіз 

Апбгеаз Зіагсгапо\ѵ8кі тапіГезІаѵіі еібет оГбсіо 
ргаезепіі бесгеіит ІгіЬипаІісіит гедпі ЬиЫіпеп^ 

іпГгазсгірІит іпіег ірзит, иіі сііаіит еі іпсиіра- 

Іит, еі геѵегепбіззітит іп СЬгізіо рагіет боші- 



пат М*іЬо(1іит іеТегІо Тогіѳскі, ерізсорит гііиз 
$гаесі СЬѳІгаепзет ѳі Веігепзеіп, еі ѵепѳгаЬіІеш 
ТЬеосІогиш Ьісіпіиш ^тузіо\ѵзкі, ргезЬііѳгиш 
уияіет гііиз, аііовдио ірзіиз орізсорі Гатиіоз, ео- 
і№ іп іесгеіо зресійсаіоз, иіі асіогоз, гаііопо 
еМет асіогі іетроге, іп ргоіезіаііопе еі ігасіи 
аа$ае еіизіет зресійсаіо, сігса ѵізііаііопега ессіе- 
5іае гиіЬепісае Мазгон'іепзіз, ііоесезі СЬеІшепзі 
яЬіесІае, сиш Ьасиііз еі ГизііЬиз оЬѵіаІіопіз, еіиз- 
іеачое пебит а(1 ессіезіат, ѵегигп еі іотит 
роропіз еі сііѵегзогіі зизсерііопіз, ѵегЬіз іпіюпезііз 
аГГесІіопіз иоппиііогитчие ех асЮгіЬиз сопѵегЬе- 
гаііопіз іпсиіраіиш, іа ,)иіісіо ІгіЬипаІісіо гедпі 
ІиЫіпепзі Гегіа зехіа розі іотіпісат „ЛиЬіІаіе-, 
ргохіте ргаеіегііа, Іаіит. яиосі сіс ргаетівзіз 1а- 
1І05 езі. Сиі іесгеіо іпЬаегешіо, реіііі оШсіит 
ргаезепз^иаіепиззсгиііпіит зеи іпдиізіІіопет,)ихіа 

оЫочиѳпІіаш еіизіет іесгеіі ѳ^ихіа ргаезсгіріит 
]игіз согагаипіз ехресііаі еі іп зресіаіеш асіиш 
зизсіріаі еі Ши<і зіЬі іп оссіизо гоіиіо ехігаіаі; 

аі сизизаГГесіаІіопет оШсіит ргаезепз, іпЬаегзпіо 
ѳісіет (Іесгеіо ірзЦие заІізГасіепсіо, еип(іет поЬі- 

Іегп йіагсгаштзкі, іпсиіраіиш, аіі ргаезіапіига 
.іигаіпепіига зирег поп соггирііопеш ѵегапциѳ 
іпііисііопсш іѳзііиіп асішііііі еі ірзі шіпізіегіаіот 
ге^пі еелегаіеш ргоѵісіит Магііпит Яаіезкі (іѳ 
СЬеіт асі ргоштсіапіат уигагаепіі гоіага аіііі 
еісіериіаі. Еі ^иопіат із ііет іпсиіраіиз ,)игагаеп- 

Іит .)ихіа гоіат, іп зіаіиіо (іезсгіріаш, ргопипсіапіѳ 
іпіпізіегіаіі ргаеГаіо ргаезііііі, ісіео оШсіпт ргае¬ 
зепз аі ехресііепііит зсгиііпіиш ргосеззіі, схре- 
(Іііодиѳ еойеш іп оссіизо гоіиіо еііет сііаіо іп- 
сиіраіо ехігаіеге зѳзе оЬіиІіі. 

Тоже. 

№ 121).—1036 г. 1(> Мая. 

Удостовѣрѳвіѳ въ полученіи слѣдственнаго акта по дѣлу объ оскорбленіи еп. Ме¬ 

ѳодія Тѳрледкаго. 

Офсіит сазігспзс СЫтсп&с цніеШиг. 

Сошрагепз регеопаіііег согага оГйсіо асіізяие 
ргаезепііЬиз сазІгепзіЬиз сарііапеаІіЬиз СЬеІшепзі 

поЬіІіз Ап(1геаз $іагс2апо*'зкі, запив шепіе еі 
югроге ехізіенз, Того сошреіепіі ошіззо оІ,)игіііс- 
ііопе ргоргіа розіЬаЬііа, ргаезепіі ѵего іп зе, роз 
іегоз ас Ьопа зиа ошпіа, ^ио асі асіиш Ьипс, Ье- 
пеѵоіе аззишріа, раіаш, риЫісе, ІіЬеге ас рег ох- 

ргеззиш гесодпоѵіі, ^иіа ірзе Ьос ісіегп оШсіит 
Ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе СЬеІшепзе сіе ге- 
серю аЬ еосіеш зсгиііпіо зеи іпяиізіііопе іиіег 
•Рвот гесо^позсепіет, гаііопе рег зе геѵегепііз- 
8ІШ0 ерізсоро гііиз дгаесі СЬеІшепзі іетроге, іи 

Ігасіи саизае о.)и8(1ега зресіГісаІо, сігса ѵізііаііо- 
пет ессіѳзіае гиіЬепісае Мазгоіѵіепяіз, сііоесезі 
СЬеІшепзі зи^есіав, сиш Ьасиііз оЬѵіаІіопіз еі 
аііагит ѵіоіепііагиш, іи еосіет іесгеіо зресібса- 

Іагига, регреігаііопіз сііаіит ѳі іпсиіраіиш, еі 
ргаесіісіиіп ерізсорит гііиз ^гаесі СЬеІгаепзега 
аііозяие Гатиіоз ірзіиз, іп іесгеіо еоіега іезсгір- 
Іоз, иіі асіогез, ііе Ьоііегпа асіиз ргаезепііз, ѵі^оге 
іесгеіі ігіЬипаІісіі ге§пі ЬиЫіпепзіз ехіга саіеп- 
ііа іеггаіпогига рег оШсіит ргаезепз схресіііо зі- 
Ьцие іп оссіизо гоіиіо ѳхігаіііо, ^те^а^ зіЬцив 
еі зиіз зиссеззогіЬиз зііепііит регреіиига ітропіі. 

Тоже, л. 163. 
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№ 130.-1636 г. 18 Іюня 

& алоба ѳп. Меѳодія Терлѳцкаго на православнаго епископа Симеона Гулевича 

Воютинскаго, который, якобы, не имѣя епископскаго сана, явился въ Сокаль и 

Вѳлзъ и совершалъ тамъ священнодѣйствія. 

• Асіит іп сазіго СЬеІтепзі' Гегіа ^иа^^а розі 
і'езіит запсіогит Ѵііі еі Мобезіі піагіугит рго- 

хіша, алло Бошіпі тШезіто зехсепіезіто Ігідезіто 
5ЙХІ0. ; ' • ч. • и; I , пгѵ .• . 

ЛсѵегШіззітііЗ ерізсдриз гіШ дгаесі Сііеі- 

ШП8І8 еі Веі&епш ргоіезіаіиг. 

Аіі оіГісіпш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- 

біззітиз іп СЬгізІо раіег сіошіпиз Меіѣобіиз бе 
Тегіо Тегіескі, ерізсориз гііиз дгаесі СЬеГіпепзіз 
еі Веігепзіз, зоіеппііег еі оГйсіозе іп еі сопіга 
деп егозит Зетіопет Ни1ѳ\гіс2 ѴѴЪіиІупзкі, поіа- 

гіига Іеггезігеш Ьпсеогіепзеш, ргоіезіаіиг ібѳо, 
Ппі*1 Ній, .щгіЪиз ессіезіазіісіз еі ІедіЪиз гедпі 
а^ие сопзІіІиІіопіЬиз Іаш апіщиіогіЬиз, ^иаш ге* 
сепІіогіЬиз, розірозіііз роепіздиѳ, іп іізбет ехргез- 
зіз, зргеііз, поп сопіепіапбо зезе ргіогі сопіигѣа- 

Ііопе еі іпшиііиз Іаш іп сіѵііаіе, диаш еі юіо 
біоесезі СЬеІшепзі ехсііаііопе, пипс беппо ргігаиш 
Япібеш іп сіѵііаіеш Зокаііепзеш зіпе отппі оЬ- 

безііпаііопе еі бепипііаііопе іпдгеззиз езі іЬібет- 

Чпе оГісіа ерізсораііа, зіЬі іпсошрѳіепііа, оЬіЬаІ; 
розішобит бит е Зосаііа Веігат Гегіа яиіпіа, 
ргохіте ргаеіегііа *), арргор^иаззеі еі ргаезеп- 

Ііепз іпсбіаз еіпзбет сіѵііаііз Веігепзіз абѵепіиі 

*) 12 іюня. 

іВіиз, иіі Шедіііто разіогі, гезізіигоз, іп зе потеа 
ргоіезіапііз аззитрзіі еі зе Іедііітит раяіогега. 

пітігит ерізсорит гііиз дгаесі СЬеІтепзет ппі- 
Іит еззе ргаебісаѵіі, $іс<іие зпЬ Іііиіо еі погаіпе 
ргоіезіапііз, иіі Іедіііті разіогіз, ропіійсаШег еі 
разіогаіііег сипщие ргосеззіопіЬпз, азрегзіопіЦ 
ЬрпебісІіопіЬпз еі аіііз сегетопііз еі сит зоіеппі- 
Іаіѳ, ео іп раззи оЬзегѵагі зоіііа, еі аіііз сегето 
пііз іп еапбет сіѵііаіет Веігепзет, біоесезі СЬеІ- 

тепзі зпЬіесіат, іпдгеззиз езі іЬібепщие ропііі- 
саііа еі разіогаііа оГбсіа сит беігітепіо еі багодо 
Іат ргоіезіапііз, яиат еі апігаагит СЬгізІі бйе- 

Пйт ехегсиіі, рориіит еі Іоіат рІеЬет іп ргоіе- 
зіапіет, иіі Іедііітит разіогет, соттоѵіі еі аб 
геЬѳНіопет ргобихіі Іоіагаяие біоесезіт регІигЬа- 

ѵіі ас іп оіГісіит ргоіезіапііз ргоргіит зезе ргіѵаіа 
аиІЬогіІаіе аЬз^ие сопсеззіопе ^иат ргоіезіапііз, 
Іат еі аііогит, яиогит іг.іегезі, іпдгеззіі еі рое- 

паз, іп сопзіііиііопе аппі тіііезіті зехсепіеші 
попі ехргеззаз, розіегіогі ѵего сопзіііиііопе аппі 
тіііезіті зехсепіезігаі Ігідезіті ^ит^і геаззишрщ 
рготѳгиіі іп еазбепщие іпсиггіі. Ргоіпбе ібет 
ргоіезіапз ргаесаѵепбо іпбетпііаіі аиітагит СЬгі- 
зіі йбеііига еі зиа, Іит еі бе пиііііаіѳ іяііпзшеі 
ірзіиз пзиграіі разіогаіиз оГЙсіі еі бе зиссиЫІіопе 
роепагит еі ѵабіі, іізбет сопзІіІиІіопіЬиз гедоі 
аррозііагит, ііегит аЦие ііегит сопіга еипбет 
^о,)иІуп5кі ргоіезіаіиг, оГГѳгепбо зе сига ірзо іо 
Того Гогі гаііопе ргаетіззогит ,)иге асіигит. 

Тоже, л. 207-8. 

№ 131.—1636 г. 10 Іюля. 
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Іх рагіс срізсорі гііиз дгаесі СШѵгепт 
оЫпІа іесгсіі сі сіЛст йепсуиіа іпІготШо. 

Ай ровіиіаііопвш поЫІіз Зіапізіаі Зсгерппомг- 

$кі, Гашиіі гвѵвгешііззіті іп СЬгізіо раігіз сіотіпі 
МеіЪосШ йе Тѳгіо Тегіескі, гііиз дгаесі СЬеІ- 

шепзіз еі Веігяпвіз ерізсорі, рѳгзопаіііег согат 
оГНсіо асіізциѳ ргаезепІіЬиз сазігепзіЬиз сарііапоа- 

ІіЬиз СЬеІпіепзіЬиз сотрагопІі5, потіпе е,)и8йвт 
(Іотіпі зиі оГПсіозе Гасіат, оІТісіит ргаезепз сазі- 

гепзе сарііапепіе СЬеІтепзе (Іесгеіиш іпГгазсгір- 
щт ісггезігв Сііеітепзе, іпіег оипсіет гсѵегеп- 

йошит гііиз дгаесі ерізсорит СЬсІтепзет, иіі 
асіогет, еі Гатаіоз ргосопзиіет, сопзиіез, ѵісеасі- ! 

тосаішп еі зсаЫпоз іоіапщив сотіпииііаіет сіѵі- 
иііз засгае гѳдіае пт)ез1а1і$ СЬеІтепзіз, гаііопе 
тГгазігіріогит Іаіит, ех асііз ІвггезігіЬив СЬеЬ 
тепзіЬиз аиіЬепіісс стапаіит, аіі асіа ргаезепііа 
рег оЫаІат роггесіит, зизсерН еі асііз зиіз іп- 
рсгіЪеге йетапйаѵіі іп еига, яиі зеяиііиг, Іепогет. 

Асіа зипі Ьаес іп СЬеІш іп іегшіпіз Іеггезігі* 
Ьиз Гегіа зесипйа розі Гезіит запсіогига РЬіІіррі 
е; Й&соМ Арозіоіогит ргохіта *), аиио Богаіпі ! 

шіИезіто зехсепіезіто ігідезіто зѳхіо. ! 

іп саиза, .іийісіаШег ѵегіепіе іпіег геѵегепйіз- ! 

апаш іп Опгізіо раігет йотіпит МеіЬойіит <1е 
Тегіо Тегіескі, ерізсориш гііиз дгаесі СЬеІтепг.ега 
еі Векепзеіп, асіогет, сі Гатаіоз ргосопзиіет 
сит сопзиІіЬиз, ѵісеаііѵосаіит еі зсаЬіпоз Іоіаіп- 
Яие соттипііаіет сіѵііаііз засгае гедіае таіезіа- 

ііз СЬеІтепзіз, сііаіоз, гаііопе рег еоз асіогі ргае- 
іаіо пои асітіпізігаіае ]изіі1іае (Іо еі сига Гатаііз 
КопйгаіЬ 2аЬіего\ѵіс2, ргосопзиіе, еі Раиіо Кгира, 
тесіоге, сопсіѵіЬиз зиіз, яиі іегароге сегіо, ііирвг 
ргаеіегііо, зиЬ Іешриз Сошшіззіопіз іп аппо ргае- 
зепіі, поп аііепііз ІедіЬиз йіѵіпіз еі Ьигаапіз, ішо 
іп сопіетріипі еі ѵііірепіііит еагипйет Іѳдипі, 
сопіга саіитпіаіогез еі йеігасіогез аііегіиз Гагаао 
звѵеге запсііагшп, пиііо ЬаЬіІо гезресіи еі геѵе- 
гепііа регзопае асіогіз зрігііиаііз, Ьос зоіо соттоіі 
ві Іасеззііі, ^ио^і ипіопет запсіат сіеіепсіегеі ога- 

оідие сопаіи іп ісі іпсигаЬегеІ, иі зсЬізта, яиой , 

і^саіраіі отпіпо ЬаЬеге арреіеЬапІ, іп еасіет сі- 
*іІаіе СЬеІтепзі хшПиш зогііаіиг еГГосІига, Гагаага 
^Цгат е^зйет асіогіз ѵегЬіз (Іеігасіогііз, іатат 

еіиз Ьопат ІаейепІіЬиз, сопѵеііого еі Іаоііеге, 
аийіепІіЬиз ій шиіііз ЬотіпіЬиз ѵагіі зехиз, 5Іаіиз 
оі сопйіііопіз, раіат, риЫісо аизі зипі ай тадпат 
ѳі іпіоІегаЬіІет ірзіиз іп)игіат аЦио Іеѵірепйіиіп, 
Яио Гасіо зио іп роепаз, ІедіЬиз гедпі сопіга Ыіа 
аийопіез запсііаз, ѵійеііееі герагаііопеш Ьціизгаойі 
іпіигіае сит сопігагіа йіѵиідаііопс, аиі аііоз ай 
геѵосаііопеш отпіит, іп еипйега асіогет шіпиз 
Іизіе еі куигіозв аЬ еізйеіп іпсиіраііз еѵиідаіогшп, 
іпсійегипі еі іпсиггегипі еазйонщис йетегиегипі, 
сііаііопо ірзіиз асіогіз, Іахапі іпзвйосеш шііііига 
Логепогига ресииіае роіопісаііз сопііпете, йе ргав- 
тіззіз Іаііоге, іп іеггаіпо Ьойіегпо, ех еайст сііа- 
Ііопе Іедііітѳ ргоѵепіепіе, рагів иігаяие асюгеа 
Яиійет рег зе регзопаіііег, сііаіа ѵего рег Ігез 
о шейіо зиі, ѵійеііееі Гатаіот Раиіига РисЬаІа, 
раппііопзогет, ргосопзиіет. Сгедодіит Реіізоѵгісг, 
поіагіит сіѵііет, еі бгедогіит Кгира согарагеиіе 
еі сегііз сопігоѵегзііз (яиагит поіат аЬ асіоге 
іп зегіріо ай асіісапйпт поп еззе роггесіага, де- 
пегозиз поіагіиз Іосі ізііиз ргоіезіаіиг) іпіег зе 
сегіапіе, іп ргітіз яиійст сііаіа, апйііа асіогіз 
ргорозіііопе, отпіЬоз іигіз гетейііз, зіЬі гезегѵаііз, 
йісепіе еі йѳсіагапіе, зѳ Іеппіпит согага ]исіісіо 
ргавзепіі поп ЬаЬеге ех ео, яиіа асіог согат ео- 
йет іпйісіо пес геіаііопеіп розііае сііаііопіз аиіЬеп- 
Іісага ргойихіі, пес іпіпізіегіаіет ай гесодпозссп- 
йат еапйет геіаііопет зіаіиіі; Ьізяие йейисііз зе 
аЬ еойега Іегшіпо ІіЬегагі реіепііЬиз ^ийісіига ргае¬ 
зепз Іеггезіге СЬеІіиепзе Іепегі асіогет йосеге 
сііаііз йе Іегтіпо ргаезепіі айіпѵепіі. Еі яиопіага 
асіог сіосиіі йе Іегтіпо, ійео еізйѳт сііаііз Ьас іп 
саиза иііегіиз ргосейеге йесгеѵіі. Беіпйе іп иііе- 
гіогі ргосеззи ргаейісііз сііаііз, асііопет оат іп- 
сотреіепіет еззе ех ео, яиіа пиііа аЬ асіоге арий 
еозйет сііаіоз геяиізіііо іизііііаѳ егаі, пиііояиѳ 
йоситепіо еапйет іщигі&т, зіЬі рег сііаіоз Ша- 
Іага, рго яиа гез езі, ргоЬаі, йісепІіЬиз еі йесіа- 

гаиІіЬиз, асіоге ѳ сопіга ѳат ехсерііопеш сііа- 
Іогит геГиіапіе, іийісіит Ьос ійет ргаезепз іег¬ 
гезіге, іат сііаіогпт, яиага асіогіз сопігоѵегзіа, 
согат 5ПО ]ийісіо Гасіа, ѳхаийііа, іізйет сііаііз, 
ехсерііопо Шотт геіесіа, гѳзропйеге йесгеѵіі. 

Розітойит іп гезропйѳийо сііаііз ргаейісііз, зе 
айтіпізігаііопет зизііііае, рго яиа сііапі, поп 
Іепепйат Гасеге, яиіа пиііа іпзіапііа асіогеае раг- 

Ііз Гиіі, йісопІіЬиз, асіоге аиіет сопігагіит аіів- 
дапіе, іийісіига Ьос ійет ргаезепз, аийіііз сопіго- 

*) 5 пая. 
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ѴѲГ5ІІ8 еагиш рагііиш, іп гезропсіетіо Гасііз, сііа- 
Іі$ (Іігесіо гезропЛѳгѳ зио аѳсгеіо зиііісіаіі йуип- 

хіі. Тапсіеш іп сіігѳсіа гезропзіопо сііаііз ргаѳсііс- 

Ііз, зе а(1 асіоз сіесгеііз іиаісіі ргаезепііз поп роззо 
ЗизШіаш (1ѳ іпсиіраііз айшіпізігагѳ іп .іікНсіо ргаѳ- 

зепіі, зесі іп Того сошреіепіі сіѵііі, яиіа зиЬзинІ 
ІіігЫісііопі сіѵііі, гит ^ит ипиз ех іпсиіраііз 
поп сотрагеі, пес еит сііаііо регѵепіі, іІісеіиіЬиз 
еі аІІедапІіЬиз, асіоге аиіет сопігагіит іпіегепіе, 
Іи^ісіиш ргаезепз Іеггезіге зирог иігіизчие рагііз 
сопігоѵегзіаз, согат зио іиаісіо Гасіаз, аесгеѵіі, 
иі сііаіі ргаесіісіі іп іпзіапіі (іо іпсиіраііз сопсі- 

ѵіЬиз зиіз, іп сііаііопе асіогіз зресібсаііз, е'иіет 
асіогі іизііііэт Гасіапі еі аатілізігвпі зиЬ іяха, іп 
сііаііопе ерзает асіогіз розиа, ісіяие Іиііа роепа 
Ігіит тагсагит роіопісаііиш, рагіі е^исіісіо ргае- 

зепіі Іоііііет зоіѵепба, еі диопіат сііаіі іп ѵіт 
агітіпізігаііопіз іизііііае зіаіиегипі согат .іиаісіо 
ргаезепіі ипит іпсиіраіит Гатаіит Копгасіит 
2аЬіего\ѵісг, асіогі сопіга еипсіет іпсиіраіит зіа- 

іиіит асііопет Ьапс аігідеге тапііаѵіі. Іп сіігес- 

Ііопе аиіет саизае іпсиіраіиз ргаеііісіиз, согат 
Іибісіо ргаезепіі зіаіиіиз, (ііхіі еі аесіагаѵіі зе со¬ 

гат іисіісіо ргаезепіі Гогит поп ЬаЪеге, іііз ех 
гаІіопіЬоз: ргіта гаііопе регзопагига, ^иіа сіѵез 
еі ріеѣеі, іпгі таус1еЬиг§епзі зиЬіесіі, Гогит поЫ- 

Ііит поп Іепепіиг раіі еі гаііо езі, пс лигізсіісііо- 
пез сопГипбапІиг, іит ^иіа зіаіиіит сіосеі зетрѳг 
асіогі Іепегі зеяиі Гогит геі, зі епіт сііаііо ех- 

сеззіі, аа оГйсіит сіѵііе сііагі аеЬиіІ, поп ѵего 
аіі .іиаісіит ргаезепз. Зесипаа: Ех ргаезсгіріо 
сопзіііиііопіз гедпі, ^иіа сопзіііиііо согопаііопіз 
огапез ^епегаіііег саизаз сіѵіит а Того Іеггезігі еі 
поѣіііит гегаоѵеі еі ехсеріі. Тегііа: диіа асіог 
рег саизат аатіпізігаііопіз іизііііае ѵиіі еііаеге 
геаіит зиит, иЬі сопіегарзіі соттіззіопет засгае 
ге§іае тазезіаііз еі сопзіііиііопет ге§пі (гаііопе 
^иогит ргоіезіаііо Гасіа еі асііо тоаегпо асіогі 
езі іпзіііиіа), ѵоіепз ііа^ие асіог еѵааеге сопіѳп- 

Іига саизае, ірзі до іпзіііиіае, асііопет аатіпізіга¬ 
ііопіз .і’изііііае іпзіііиіі. Іпзирег ^иіа рег ехргеззит 
сопзіііиііо ргаѳГаІа согопаііопіз ехсеріі огапез саи¬ 

заз аѳ аатіпізігаііопе .іизііііае а Того Іеггезігі,— 
Ьіздие аеаисііз реіііі зе а Того ИЬегагі. Асіог 
аиіет сопігагіаз гаііопез оррозиіі, зеа еаз аа 
асіісапаит поп роггехіі. Еі .іиаісіит ргаезепз 
Іеггезіге, аиаііа іат іпсиіраіі ргаеаісіі, яиат ас- 
Югів сопігоѵегзіа, согат зио іиаісіо Гасіа, еіает 

іпсиіраіо Того согат зио іиЛсіо ааіпѵепіо, иіі* 
гіиз ргосеаегс аесгеѵіі. Л чио аосгеіо із 
іпсиіраіиз дспогозит Віапізіаит Кипоѵѵзкі, ^\- 

сет Іеггезігет СЬеІтопзот, аа ^и(^ісіа огаіпагіа 
^епегяПа ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЫіпепзіз рег шіпізіе- 
гіаіот депегаіет гедпі ргоѵіаит Кісоіаит §Ц/1лі- 
сгек ас ОгЫѵ тоѵіі. Ѵегит іііі сат тоііопет 
.Іиаісіит ргаезепз іп саиза Ьас поп асітізіі. ^ 
Чиа поп аашізза, реі\<^иепаа Іатеп, іига еі ае 
бгаѵатіпе ргаеііісіиз Копагаі іпсиіраіиз сопіга 
Іиаісіит ргаезепз ргоіезіаіиз езі. Лиаісіит ^ио^ае 
сопіга іііит, ^иоа, іигі соттипі іпЬаегетІо. еаа 
тоііопет поп аатізегіі, гергоіозіаіит езі. 

іп иііегіогі ргосеззи ргаеаісіиз іпсиіраіиз зЫо, 

бгтііег сігса ехсерііопсз Гогі сііхН еі аесіагаѵіі, 

асііопет Ьапс аіГГатаііопіз еззс іпсотреіепіет, еі 
ео, зі ^иіа Ьаес оЬіесІіо еѵіпсііиг зио гтиіо, ант 
ііает сіѵез тоаегпит асіогет рго асіетрііопе 
ессіезіае зиае, поп іп ипіопе ехізіепііз еі (іесгей 
соттіззогіаіі аа.іиаісаІае, Іит еі рго ѵіоіаііок 
зесигііаііз согптіззагіогит аасіІаЬипІ, Іит ааіі 
ііает сііаіі асіогет тоаегпит аа ргоіезіаііопеа 
зиат сііаѵегипі, еxіпае^ие Ьаес асііо іп .ішііао 
ргаезепіі аесЫі поп роіезі еі Іапіізрег іпзиіреизо 
еззе аеЬеІ, аопес саиза ргіпсіраііз, іат асіогі 
тоаегпо рег сііаіоз іпзіііиіа, аесіза Гиегіі еі а 
асіог іп саиза Ьас іпсиіраііз .іизГібсаѵегіІ. Шз 
аеаисііз, реіііі саизае ргаезепііз зизрепзіопет Йе- 

сегпі. Асіог аиіет сопіга еаз іпсиіраіі гаііопез 
еі розіиіаіа сопігагіит іпіиііі. Лиаісіит ѵего ргае¬ 

зепз Іеггезіге, іат ргаеаісіі іпсиіраіі, чиат асіогі- 

сопігоѵегзііз гіііі^епіег ехаиаіііз, геіесіа еа зизреп- 

зіопе саизае, рог іпсиіраіит аГГесІаІа. еЫегарі- 
гігіісе гезропаеге аесгеѵіі аЬ еоаепцие (ІесгеЮ 
ірзі тоііопет рго ^исИсіів ргаеаісііз ТгіЬипаІісШ, 

гаоао, ^ио8ирга, іпіегрозііага, поп асітізіі. ^ 

циа поп аагаізза, ргозециепаа Іатеп, Іит сіе ^га- 
ѵатіпе еі аатпіз іаега іпсиіраіиз сопіга ^исіісішп 
ргаезепз ргоіезіаіиз езі. Лиаісіига зітііііег сопіга 
ірзит, циогі іііі еага тоііопет, )иге сот®11^ 
ѵеіапіе, поп аатізегіі, ?гергоІе$іаіит езі 
Розітоаит іп гезропаепао. іпсиіраіиз ргаесіісій5 
аіхіі сііаііопет ргаезепіет іпогаіпаіат еззе, 
асіог тоаѳгпиз іп сііаііопе зиа ѵегЬа іпЬоп^й, 

ібпотіпіоза, гѳіідіопега сііаіі Іапдѳиііа, ѳхргеззіі, 

зіаіиіит ѵего аосеі, пѳ ^шз^иаш сііаііопет 
огаіпаіат еі ѵегЬа, іп ѳа іпЬопезІа аѳзсгіріа, ^ 
диоаііЬеІ іиаісіит аѳГегге-еІ аѳ еаает сііаііопе 



ргоропеге аисіеаі. Ніз сіесіисііз, реіііі за а сііа- 
Ііопо ргаезепіі, иіі ЬюпИшОа, ІіЬѳгагі. Асіог ѳх 
аііѵегзо огіііпаіат ѳззе зиат сііиііопет соттоіь 
зігаѵіі еі ргоЬаѵіі. Рогго іисіісіит Ьос іііот ргаѳ- 

88В5 Іеггезіге, еопігоѵегзііз рагііит, іп гезроп- 

і1еп«1о Гасііз, ехаисііііз, огсііпаіат еззо еат сііа- 
ііопеш асіогіз асііпѵепіі оісіетчиѳ іасиіраіо сіі- 

гесіе гезропсіеге сіесгѳѵіі еі аЬ еоает сіѳсгеіо 
ір>і шоііопеш рго іисіісііз ТгіЬипаІісііз пккіо ео- 

(Іеш, чио зпрга, ітегрозііат, поп асітізіі. Бечиа 
поп асітізза, ргозечиепсіа іатѳп, Іит (Іе дгпѵаті- 

пе еі аашпіз ісіет іпсиіраіпз сопіга іисіісіит 
ргаезепз ргоіезіаіиз ез*. Іисіісіит зітіИіег сопіга 
іргат, чиосі Ші еаш шоііопеш, іпго соттипі ѵе- 
ітіе, поп асітізегіі, гергоіезіаіпт езі. Решит 
іп аігесіа гезропзіопѳ іпсиіраіпз ргаесіісіиз, асіас- 
№$ (іесгеііз, (Ііхіі еі сіесіагаѵіі зе роззе еѵа(іого 
$ирег сопіепіа сііаііопіз, зічиісіет зіаіиіпт (іосеі: 

Ьотіиет Ьопае Гагааѳ ехізіепіет ргоріег Ьопаш 
ргаезишрііопега, арпсі ѵісіпоз сіе ірзо ЬаЪіІат. 
ргоргіі іпгатепіі ргаезііііопе а іаіі асспзаііоие зѳ 
ехрагдаге роззе. Ніз (іе(1ис1із, рѳіііі зіЬі іига- 
тепіош ііесегпі. АсЮг аиіет сопігагіига (ііхіі еі 
аііедаѵіі, зесі і<1 іп зсгіріо, ргоиі еі ас! зирегіогез іп- 

папііаз, асі асіісапсіат поп роггехіі. Тапсіет іи- 
ііісшш ргаезѳпз Іоггезіге ашіііа Іат іпсиіраіі, 

Чоат асіогіз сопігагіа, согага зио ^п^ісіо Гасіа, ех 
уазііет іпсиіраіі зоЬгаіззіопе регзопаіі (Іесегпіі, 

йіз ’кіеш іпспіраіиз сига сіиоЬиз іезІіЬиз, зіЬі іп 
$епеге 5Іті1іЬиз, еѵаіаі іигагаепіо согрогаіі соп- 

сііаііопіз асіогіз Рео еі засгозапсіа Раззіо- 
п*. ііа ірзі еі еіпз ІезІіЬиз а^'иѵапіе, ісЦиѳ ргае- 

5іеІ іп іпзіапіі зиЬ роѳпа іпГатіае, зирег ірзо ех~ 
іешіешіа. А чио Іесгеіо іпсиіраіпз гаоііопега 
рго еіз(1ега ішіісііз ІгіЬипаІісііз ѳосіет, чио зирга, 
зо(1о іпіегрозиіі. Ѵегит Ші іисіісіит ргаезѳпз 
йга шоііопеш, ргоиі еі зирегіогез, иіі іп саиза 

Ьопогіз, чиае поп райіиг гаогаш, йепедаѵіі. 
й® Чиа поп асітізза, ргозечиепсіа Іагаеп, іит (іе 
?гаѵашіпе еі (Іатпіз сопіга іисіісіига ргаезѳпз ео- 

чио зирга, то(іо іпсиіраіиз ргаесіісіиз ргоіѳ- 

^Іи5 езі. Іисіісіит чиочие, Чи0^ Иіі еат то- 
^пет іигѳ тегііочиѳ поп аітізегіі, гергоіѳзіа- 

езі. ЭДЬіІотіпиз іисіісіит Ьос і(1еш ргаезѳпз 
іпсиіраіо тіпізіегіаіеш депегаіёт ге#пі ргр- 

’йнт Кісоіаит 81аІпісяек де Отіоѵг асі ргопип- 
ірзі ргае(ІісІі іигатѳпЙ гоіат айсНсЩ еі 

«Роиѵіі. Еі чііопіат ргаесіісіиз Копсігаі іпсиі¬ 

раіиз іигагаѳпіит Ьос, гоіат зіЬі іШиз рогзопаіііег 
тіпізіегаіі сіериіаіо ргопипсіапіе, оЬзогѵаІа (ІеЬі- 

Іа іпгатепіі зоіѳппііаіе, сит зиіз ІезІіЬиз ргаезіі- 

т еі ПоЬііе ехесиіиз ѳзі, ргоиі і(1 із ісіет гаіпі- 
зіѳгіаііз (іѳриіаіиз, а сгисе геіііепз іизчие сіериіа- 

Ііопіз зиае гесіііепз, іисіісіо ргаезепіі геіиііі. Мео 
іисіісіит ргаезопз сііаіит зиргазсгіріиш рго іпіе- 
геззо ргаесіісіі Копсігаі а саиза ргаезепіі ІіЬегиш 
ргоішпсіаі. ре роепа чиочие зиргазсгіріа Ігіиш 
тагсагига роіопісаііит, рагіі ѳі іисіісіо ргаезепіі 
ІоІШеш регзоіиіа, ііііет сііаіі ргаезепіез чиіеіап- 
Іиг. Рго іпіѳгеззо ѵего аііегіиз іпсиіраіі Гагааіі 
Раиіі Кгира сііаіі ргаесіісіі, ѵіііеіісеі та^ізігаіиз 
ОЬеІтепзіз, сііхепті ѳі сіесіагаѵегипі еипсіет зіа- 
Іиѳге поп роззе, зічиісіет аЬезі ргоріег Іе^аіе 
ітресіітепіит, пат сегіаз гез рго песеззііаіе 
засгае ге^іае гпаіезіаііз Вуіібозііаш ечиіз зпія ап- 
Іе розііага сііаііопет сіеѵеЬі сигаѵіі еі іряе Шз- 

сеззіі. Ніз (іеііисііз, реііегипі зіаіиіііопега ірзіиз 
іп ргохітіз Іегтіпіз сіесегпі. Асіог аиіет сопіга- 
гіит ргоЬаѵіІ еі, иі сит ео іизііііаш зіЬі асіті- 
пізігеіаг еі согат ішіісіо ргаезепіі зіаіиаіиг, 
ргаесіісіоз сііаіоз со^і а іисіісіо ргаезепіі реіііі. 
Еі іпсіісіит ргаезѳпз Іѳггезіѳ СЬеРпепзе рго іп- 

Іегеззе ргаесіісіі Раиіі Кгира, іпсиіраіі, аисііІаЬаш 
сііаіогит, чиат асіогіз сопігоѵегзіа, согаш зио 
Іпсіісіо Гасіа, (іесегпіі, иі сііаіі еипсіет Раиіит 
Кгира, іпсиіраіит асі Гасіепсіат асіогі айтіпізіга- 
Ііопет ]изІіІіае, сіигапІіЬиз ^исіісііз тосіегпіз, зіа- 
Іиапі зиЬ Іаха, іп сііаііопе еіиз^ет асіогіз розі- 

Іа, чипе іат ехпипс, іп сіѳГесіи заІізГасііопіз сіе- 
сгѳіо Ьиіс, зпрег ѳізсіет сііаііз ѳі Ьопіз еогит 
рег іисіісіит ргаезепз (іѳсегпііиг. Еі тіпізіѳгіа- 
Ііз ЧПІ8ѴІ5 ге&пі ^епѳгаііз сит сіиоЬиз поЬШЬиз 
асі іпіготіііепсіит ірзищ асіогет іп Ьопа сііаіо¬ 
гит, Іахае ргаеііісіае іихіа ргаозсгіріига зіаіиіі 
аечиіѵаіепііа, асісіііиг еі сіериіаіиг, саизачиѳ ргае¬ 
зепз ас! Іосі сарііапеит ѳі еіиз оШсіит сога- 
реіѳпз, сиіиз дигізсіісііопі Ьопа сіГаІогит зпЬзипІ, 
рго иііегіогі ѳі воаіі ехечииііопѳ, гаііопѳ ргаоГа. 

Ютш Гасіепсіа^ гетіііііиг, аЬ еосіѳтчие (Іесгёіо 
сііаііопіз тоііопе, рго іисіісііз ТгіЬипаІісііз ге§йі 
ЬиЫіпепзіЬиз іпіегіюзііа. попасітізза, сіе чиа поп / 
асітізза, ргозѳчиѳтіа іатеп. іига дгаѵатіпе 
сііаіі ргаесіісіі сопіга іисіісіит ргаезѳпз тосіо^зи- 
рг.ізсгіріо зипі ргоіезіаіі. Іисіісіит зітііііег, чиоі 
Шів еат тоііопет, іигі соттипі іпЬаёі-ѳпІо, поп 
аіітізѳгіі, гергоіезіаіит ѳзі. Соггѳхіі Ѣоіезкі. 

15 
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Апбгоаз Вгоботезкі N. Т. СЬѳІтопзіз. Си!из бе- 

сгоіі огіеіпаіѳ ібет оіТегепз зіЬі ехігабііит оззо 
зециѳ Шиб аЬ ойісіо ргаезопіі гѳсеріззѳ риЫісѳ 
гесоепоѵіі. ЕІ іп сопііпепіі согаш еосіѳт оГЙсіо 
асіізциѳ ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЪиз 
СЬеІтепзіЬиз регзопаіііег зіапз тіпізіегіаііз гедпі 
Ввпегаііз ргоѵібиз ЭДсоІаиз Іікіѳузкі бе лѵіа^ісаіи 
СЬѳІтепзі, оГЙсіо ргаѳзепіі Ьопѳ поіиз, ипа сиш 
поЫИЬиз зиргазсгірііз Зіапізіао Зсгорапотсвкі еі 
ІозерЬо Ітзкі, зесит регзопаіііег согарагопІіЬиз 
еі ІпГгазсгірІа отпіа ІіЬогѳ аіІезіапІіЬиз, іп ѵіт 
зиаѳ ѵегаѳ ас йбеііз гѳіаііопіз риЫісѳ ІіЬегѳцие 
гесовпоѵіі, циіа ірзе ипа сиш зиргазсгірііз поЬі- 

ІіЬиз Гѳгіа зесипба, ргохітѳ ргаеіѳгііа, а(і (Іогаит 
Гаптіі Сотабі 2аЬіегоиісг, ргосопзиііз СЬеІтеп- 

зіз, іп сіѵііаіе СЬеІтѳпзі зііат, регзопаіііег соп- 
безсепбеЬаІ іЪібетциѳ ргаееіісіит гоѵегепбіззітит 
ерізсорит гііиз егаесі СЬеІтепзет, асіогѳт, іп 
Ьопа сііаіі ргоргіа, іп еі ехіга сіѵііаіет 

СЬеІтепзет іасопііа еі сопзізіепііа, Цхае Й. 
ргазсгіріаѳ бесот тііііиш Йогепогиш роіоаі- 
саііиш іихіа ргасзсгіріит зіаіиіі аеяиіѵаіешй 
ібцие іп Іаха еаііеш бесет тііііиш Йогепогщд 
роіопісаііит, (Іесгею зиргазегіріо асіогі жушііац 
рег ірзиш поп сііаіига гаііопе Гагааіі Раиіі Кг* 
ра, Іпсиіраіі сопсіѵіз зиі, ай іибісіит ргаеГаішп 
Іеггезіго СЬеІтепзѳ, іихіа Ьос ісіеш сіесгеіиш 
Гасіепбат асіогі абтіпізігаііопет іизііііае, <1игад- 
ІіЬиз іибісііз І11І8, поп зіаіиіііопет зиссиЬіц ц. 
Іготіііѳгѳ ѵоіиіі; ѵегит ваш іпігошіззіопет ргае. 
Гаіиз ргосопзиі, ргоіипс іп еобет бото репой- 
Ііівг ргаеѵепіиз, зио еі аііогит сііаіогит потім 
поп абтізіі, ігао Іетегѳ бепедаѵіі. Бе цио ііка 
шіпізіегіаііз Ьапс зиат вхргеззат геіаііопет іі 
асіа ргаѳзепііа сит бісіогига поЬіІіига аііезіаііоае 
Гѳсіі. 

Тоже, л. 255—58. 

№ 132.—1636 г. 18 Іюля. 

Заявленіе Андрея Старчановскаго о явкѣ его въ замковую тюрьму для отбыванія 

присужденнаго ому наказанія. 

Асішп іп сазіго СЬѳІтепзі Гѳгіа зехіа розі 
Гезіпт Біѵізіопіз запсіогпга Арозіоіогига ргохігаа, 

аппо Богоіпі гаіііезіто зѳхсепіезіто Ігі^езігао 
зехіо. 

8іагсгапого$кі іиггіт іпдгесШиг. 

Асі оГйсіот еі асіа ргаѳзепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепвіа регзопаіііег ѵепіепз поЪШз 
Апбгеаз 8іагсгапо\ѵзкі зоіеппет согаш оШсіо ргае- 

зепіі шапіГезІіопет Гесіі іп ео, циіа ірзе, заІізГа- 

сіепбо бесгеіо ІгіЬипаІіІіо ге^пі ЬиЫіпепзі, іпіег 
геѵегепбіззітшп МеіЬобішп бе Тегіо Тегіескі, 

СЬеІшепзеш еі Веігепзеш гііиз дгаесі ерізсорит, 
еі ѵепегаЬіІега ТЬеобогига Ьісіпіиш Кашуз1о\ѵзкі, 
е^избет гііиз ргезЬіІегиш, аііозцие вдовбет ѳріз- 

сорі Гашиіов, іп бесгеіо ргаеГаіо безсгіріоз, иіі 
асіогез, еі зе шапіГезІапІега, иіі сііаіиш, гаііопѳ 
еібеш геѵегѳпбіззішо ерізсоро СЬеІтѳпзі ѵіііаш 
Мазгоѵ ягаііа ѵівііаііопіз ѳссіезіае гиІЬепісае, 

іЬібеш зііае, еі роропіз. іЬібеш шапѳпііз, іпіпіш 
сиш зиЬбіІіз е^бет ѵіііаѳ Маяготѵ оЬѵіаІіопіз« 

е^збет геѵегепбіззіші ерізсорі безресІіЬи5 аій- 

Ііопіз еі Гашиіогиш ірзіиз сопѵиіпегаііопіз, ргоІіЦ 
Іиггіт сазігі ргаезепііз іп^гебііиг еапбетяие ре: 
зраііит, еобет бесгеіо аззі^паіит, сопиник 
ѵиіі еі зезѳ ойегі. Бе цио еат зиага тапі^и* 
Ііопѳт іпГегІ. 

ЕІ іп сопііпепіі согат еобет оГЙсіо асі^иерг*- 

зепІіЬиз регзопаіііег зіапз шіпізіегіаііз гедш^еп#1. 
Из ргоѵібиз МаІЬіаз Кгхутогѵзкі бе СЬеІт, оШо- 

ргаезепіі поіиз, ипа сит поЫИЬиз .Іоаіше 60№ 
еі Ьаигепііо Коіѵіскі, зесит регзопаіііег сошр4* 

гепІіЬиз еі ІпГгазсгірІа отпіа ПЪего аііезіапй- 
іп ѵіт зиае ѵегае ас Йбеііз геіаііопіз регзопаДО 
НЬегецие гесобпоѵіі, ц\уа ірзе сиш зиргаагір® 

поЬШЬиз біе Ьобіегпа аЙ|из ргаезепііз, ай 
Ііопет ойісіозага зиргазсгіріі тапіГезіапб5» ^ 
Іиггі савігі ргаезепііз СЬеІтѳпзіз ргаезепз ^ 

іЬібетцие ргаѳбісіит шапіГезІапІега іп Гипбо ^ 



гіз еазігі ргаѳзопііз зеззіопеш іпсЬоаззѳ еі іЬі<1от 
еош зейі55Ѳ ѵМі* ѳі дѳЪііѳ сопзрѳхіі. Бо чцо біс- 

И5 тіпізіѳгіаііз Ьапс зиаш ехргеззат геіаііопот 

аіі асіа ргаезепііа сига (Іісіогит поЫІіит аііевіа- 
Ііопѳ ГвсИ. 

Тоже, л. 285. 

№ 133.—1636 г. 20 Іюля. 

Жалоба Холмскаго православнаго духовенства на Холмскоѳ рим.-кит. церковное 

братство 8а вахватъ ими слѣдовавшей православнымъ церквамъ десятины. 

Асішп іп сазіго СЬоІгаепзі Гегіа іегііа розе 
Гезішп запсіі іасоЬі Арозіоіі ргохігаа, аппо Бо- 

шіпі шіИезішо зехсепіезіто Ігщезіто зехіо. 
• 

Роропит СШтепзіит 2)гоіезІаІіо. 

Аіі оГйсіит ее асеа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

ипеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепіез ѵепега- 
ЫІез Апгігеаз \Ѵантузго\ѵіс2, ргезЬіІег ессіезіае 
гішз дгаесі СЬеІтепзіз Аззшпрііопіз іп соеіига 
Сіогіозіззішае Ѵігдіпіз Магіае, еІ НгеЬогіиз Зігіо- 
пжіег, ргезЬііег гііиз е^изсіеш ессіезіае СЬеІтеп- 

93 запсіі Шсоіаі, зиіз ее ѵепегаЬіІіз Негшоіаі 
\Ѵа$і!еуко\пс2, агсЬіргезЬіІѳгі СЬеІтепзіз, погаі- 

ьіЬиз, зоіеппііег ее оШсіозе іп ее сопега Гатаіоз 
Сіетепіеш \Ѵо!о5гупо\ѵіс2, реШопега, Іоаппет, 
роѵггогпік еі Іоаппет К*пз, рі\ѵо\ѵаг—сіѵез СЬеІ- 

шеп$ез, сопГгаегез Зогіаіііаііз Ііеегаіогпш Веаііззі- 
шае \іг§іпіз Магіае, іп ессіезіа рагосЬіаІі СЬеІ- 

шепзі зіеае, аГюзяие еіизйет Зосіаіііаііз сопГгаегез, 
ірзіз (іе пошіпіЬиз ее со^потіпіЬиз шеііиз поіоз, 
ргоіезіапеиг ісіео, япіа ірзі (ііе (іогаіпіео, ргохігаѳ 
ргаеіегііо *), зирегіпеяиіеапйо сиш сиггіЬпз еі 
еяпіз іп сашроз сіѵіигп СЬеІшепзіиш КиіЬепо- 
гигп, (Іѳ яиіЬиз аЬ аппіз сііга ѵеі иііга ѵі^іпіі, 
ѵі^оге ргіѵііе^іі засгае ге^іае таіезіаііз, (іесітат, 

асі ессіезіаз зиргазегіріаз гпіЬепісаз регііпепіет, 
ргоіезіапіез рѳгсіріеЬапі, аизі зипі ех іізсіеш саш- 
різ гиіЬепісіз, ѵійѳіісѳі (іе гаеДііз Іаиеіз зех, сіесі- 
шат іпіе^гат, зіЬі ргоІезеапІіЬиз аеяио щге рег- 
Ііпепіет, пиііо доге ай ісі ЬаЬіІо, ішо ѵіоіепіо 
шо(іо еі ргіѵаіа зиа аиІЬогіеаІв гесіреге, ргоиі еі 
гесерегппі, ргоіезіапіезяие зшпшорѳгѳ баптШса- 
ѵегипі. Бе япо сопіга ірзоз ііегаш аеяие іеегшп 
ргоеезіапіиг оГйсіояпѳ ргаезепеі шапіГезІаеі зипе. 

Тоже, л. 299—300. 

♦) 27 іюля. 

№ Ш.—1636 г. 2 Августа. 

Жалоба Холмскаго католическаго братства на православныхъ священниковъ ва 

вахватъ ими принадлежащей имъ десятины. 

Асішп іп сазіго СЬѳітепзі ЗаЪЪаіЬо апіе Ге- 

?,шп Тгапзй^гаІіопізСЬгізІі Бошіпі ргохіто, аппо 
еіа8^т тіііезіто зехсепіѳзіто ігідезіто зехіо. 

Сіѵіит СШтепзііт ргоШаііо. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

^еаііа СЬеішепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепіез Гатаіі: 
Сг*воппз Ро1іІо\ѵісг, поіагіиѳ, еі Сіегаепз \Ѵо1о- 

32упоигіС2э сіѵез СЬеІгаепзез, сопГгаегез Зойаіііаііз 
іііегаіогат Веаііззішае Магіае Ѵігдіпіз, іп ессіѳ- 
зіа рагосЬіаІі СЬѳітепзі зіеае, зиіз еі Іоііиз Гга- 
іѳгпіеаііз е^зсіет Зойаіііаііз потіпіЬиз, зоіеппііег 
еі оШсіозе іп еі сопіга ѵѳпегаЬіІез Негтоіаит 
\Ѵазі1еуко\ѵіс2, агсЬіргѳзЪуіегшп гііиз $гаееі СЬеі- 
шепзет, еі Апйгеат \Ѵаитузгѳ\ѵісг, ессіезіае А$- 

зишрііопіз іп соѳіит СИогіозіззігпае Ѵіг§іпіз Ма¬ 
гіае, еі НгеЬогіига 8і^іогохѵісгэ ессіезіае запсіі 
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Ыісоіаі еіизсіет гііиз—ргезЬіІогоз СЬоІпіѳлзез, рго- сіѵііаііз СЬеІтепзіз оЬѵіаш оссиггѳгипі іЫ(1сгп^ие 
Іезіапіиг ібоо, ^иіа ірзі сііс Ьезіегпа, асіит ргае- саззиіаз (1иа§ вііідііт Ьустаііз ехбесітаіаз сад 
зѳпіѳт ргаесебепіе, еібет зиргазсгіріо Сіѳшѳпіі сигги оі ояио ѵіоіепіег гесерегипі ірзипцпе ѵег- 

\Ѵо1озгуштісгбесітат зііідіпів Ьуетаііз, ех сага- Ьіз сопіишѳііозіз аГГесегипІ. Бе яио сопіга ір^ 

різ сіѵіиш СЬоІтепвіит гііиз іаііпі, аб еапсіот ііегит аЦие ііогиш ргоіезіаіі оШскнрте ргаезепіі 
Зобаіііаіѳт ѵі^огѳ ргіѵііееіі засгае годіаѳ ша]о- гаапіГезІаІі зипі. ' - 
зіаііз апініиііиз регііпепіега, ѵѳЬепІі, іп а^еге Тоже, л. 301. 

№ 135.—1636 г. 6 Августа. 

Заявленіе вознаго о добровольной выдачѣ десятины настоятелю Холмскаго костела 

1 П; П жителями Холмскими. м.'4|^Н 
• 

Асішп іи сазіго СЬеІшепзі Гѳгіа^ ^иа^^а апіе Цбаіет, аЬуз ѵ/ті б2іезі§сіп§, козсіоТолѵі паіеш, 

Гезішп запсіі Баигепііі Магіугіз ргохіта, аппо Бо- \ѵуІкп^1, Іак у Іегаг рогтсаіага, Ьо \гоІ§ Іегаи бас, 

тіві тіДезіто зехсепіезіто Ігіеезігао зехіо. коти іезі рггуз^бгопа бекгеіет кгоіа )е%о шзсі, т 
гагаг роззеззЦ рпзегага, тгуіукау \ѵ*шс * ішіі 

Ех рагіе сотшпіапі СМтеп%І8 геіаііо. Рапзкіе- Тапі1ега іш1е іп ше,1іо 1апео Киігукош, 
сопзогііз Ьопезіі \Ѵазі1 Сгетег, зиЬигЬапі СЫ- 

Аб оГШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- тепзіз, ргаезепз Гиіі, іЬібепщие, бит із ібет \Ѵа- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз шіпізіе- зіі Сгетег, регзопаіііег іЬібет ргаеѵѳпІиБ, аЬ ео- 

гіаііз ге^пі депегаііз ргоѵібиз МаІіЬіаз Кггугаолѵ- беш согашепбагіо бе ехбесітаііопе Гиіі ^иізііпі. 

зкі бе СЬеІга, оШсіо ргаезепіі поіиз, ипа сит Іаіііег ірзага ргоіаііззе аибіѵіі: 3изг теазгта* 

поЬШЬиз Лоаппе Согзкі еі Ѵаіепііпо КаЬіпзкі, зе- шазг обе гапіе роззеззц, Ьо іа зат бгіезі^сід^ 
сит регзопаіііег сотрагепІіЬиз еі іпГгазсгірІа риіапка гопу гаоіеу, козсіоТотѵі паіегац, бо §иш- 

отпіа ІіЬеге аІІезіапІіЬиз, іп ѵіт зпае ѵегае ас па лѵіпс об\ѵіогІега. Розі гаобит іп тебіит 1і- 

йбеііз геіаііопіз риЫісе ІіЬегечие гесо^поѵіі, яиіа пеит Гатаіі Котапі 2аЬіего\ѵісг, сіѵіз СЬеітев- 

ірзе ипа сот зиргазегірііз поЬШЬиз біе Ьобіегпа зіз, ргосеззіі, іЬібепцие, бит ібет Котап 2аЬіе- 
асіиз ргаезепііз, аб ^иізіііопет оГйсіозат геѵе- птіег, регзопаіііег іп еобет тебіо Іапео рга=- 

гепбі Лоаппіз ВоЬготезкі, соттепбагіі регреіиі ѵепіиз, бѳ ѳхбесітаііопѳ Гиіі ^иізііиз, Іаіііег ір- 
ессіезіае рагосЬіаІіз СЬеІтепзіз еі ргаерозііі Ьозрі- зига гѳзропбіззе аибіѵіі: Ла, лпбг^с бекгеі кгоіі 
Іаііз 8апс1і Зрігііиз, іп сатріз гпІЬепісіз СЬеІ- зе&о тзсі, піесЬс§ ти \ѵ ппѵсгет рггесгус, *ЯІ‘ 

тепзіЬиз, ехіга тоепіа сіѵііаііз засгае ге§іае та- кау лѵтб, а Ю іизг і іа зат ѵ піеѣуіпозсі 
^езіаііз ехізІепІіЬиз, ехбесітаііопі ѵагіогит Гги- обѵіогіет бѵіѳ коріе бо $игапа иггасі. 
§ит ех іізбет сатріз, аб ессіезіат рагосЬіаІет ѳі поп аіііег ^езіа ѳззе ргаетіззапщие ѳхбесіші* 

СЬеІтепзеш апіі^пііиз регІіпепІіЬиз, ѳх бѳегеіо Ііопет зиргазегіріоз сіѵѳз СЬеІтепзсз Ьбпеѵ&: 
засгае ге§іаѳ тазезіаііз аб^бісаіав, регзопаіііег іп- сопсебіззо еі роззеззіопѳт еібѳт гѳѵегепбо сош- 

ІегГиіІ. ІЬібет ргітит іп тебіпга іапѳит, бісіига тепбагіо СЬеІшепзі ІгабібізБе зе ѵібіззе, аиѢп.;- 

МасіеЗІютІсі, роззеззіопіз Гатаіі №со1аі Киігук, зе еі беЬіІѳ сопзрехіззе, оШсю ргаезепіі геіоііі 
сіѵіз СЬеІгаепзіз, регзопаіііег сопбезсепбіі, бпт- зиат геіаііопет бѳ ргаетіззіз рег ехргезззш ^ 

(іпе аЬ еобет геѵегепбо соттепбагіо СЬеІтепзі асіа ргаезепііа сит біеіо^ит поЬНіига аиезиІі°-? 
Із ібеіп Киігук, регзопаіііег ІЬібет ргаеѵопіиз, бе 
Лхбесітаіюпе ге^иізі^и8 Гпіі, Ьаес Гогтаііа ір- 

зит ргоіиііззе аибіѵіі: Лак Ь^б^с ѵг боти ѵѵшеі 
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№ 136.—1636 г. 13 Августа. 

Заявленіе Холмскаго суффрагана о подачѣ имъ апеляціи по дѣлу о нанесенныхъ 

ему оскорбленіяхъ. 

Асіиш іп сазіго СЬоІтепві Гогіа ^иагіа розі 
Гсзпіш запсІі ЬаигопШ Магіугіз ргохіша, аппо 
рошіпі гаіііезіто зохсепіезіто Ігідезіто вехіо. 

рггузіапе г ѴѴіІпа, у гѵейіи# пісЬ сЬсіаі зоЬіѳ 
розЦріс у ісЬто$сіо\ѵ рапочг сотгаіззаггоѵг о 
пагпасгопіе сгази па гіасЬапіе сіо НгпЬіезгоп'а 

8и((гадаім СШтепзіз тапі/езіаііо. 

Ро игг^йи у хіад піпіеузгусЬ ^госІгкісЬ зіаго- 

зсіесЬ СЬеІтзкісЬ, оЫісгпіе рггузгейізгу іазпіо ѵіе- 
ІеЬоу іе§огаозс хіцйг АЬгаЬаш біайкотекі, Ызкир 
Суігепзкі, зийгадап у ргоЬозгсг СЬѳітзкі у Нги- 
Ьіез2о\ѵ§кіэ зоіеппііег гаапіГезІоіѵаІ зі§ о ІЬо. ізг 
оп ІиЬо о(1 іе^о кгоіелѵзкіѳу шозсі рапа з\?в§о 
тііозс’пѵедо йдѵіѳ соіптіззіе па оз^йгопіе сгугпі- 

паіпеу асііеу з\ѵоіеу у па кагапіѳ тіезгегап 
НгпЬіезголѵзкісЬ у іпзгусіі зсЬузтаІукоѵѵ, кібггу 
ргоіезіапіет гпіе\ѵа2е1і, роЬШ у рог^ЬаІі, тіа! 

^иігоѵѵаі, у оросірізу ісЬшозсіоѵ па іппоіезсеп- 

Щ зіагаі зі$, аіе іе Іедо \ѵзгуІкіе"о оіггутае 
піе шоді, Ьо сх та&паІіЬиз піекіоггу зі$ \ѵуіаг- 
сіаті тгугаоѵіѳіі, йгийгу газ іектозе ройрізас зі§ 

піе сЬсіеІі; гасгет у (Іозіоіепзілѵа іе§о кгбіеѵзкіеу 
шозсі, рапа зѵѵеео тііозспѵе§о осЬгапіаЦс у 1§ 
соттіззіц зоЫе лѵіеіѳ роѵаіадс, опеу \ѵ піегет 
піе йеговиі%с, а рга\?а іезг з\ѵе§о піе сксас зо- 

Ьіе оризсіс, ойагогѵаі ві§ ргоіезіапз арреііаііопез 
зиаз, еа іп саиза а іийісіо сазігепзі СЬеІгаепзі ай 
ТгіЬипаІ гедпі йеіаіаз, ргозедииіигшп. 

Тоже; л. 335. 

№137.-1636г. 26 Августа. 

Заявленіе воэнаго объ арестѣ крестьянъ деревни Машова, присужденныхъ Люб¬ 

линскимъ трибуналомъ къ наказанію еа оскорбленіе епископа Меѳодія Терлец- 

каго. 

Асіиш іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа Іегііа розі | 

іе$1аш запсіі ВагіЪоІошаеі Арозіоіі ргохіша, аппо 
Вошіпі шіііезішо зехсепіезіто Ігідезіто зехіо. 

Ех рагіе Лисит 2азІаюіепзіит еі сарііапеі 
Рагсоѵіепт агевішп. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз гедпі ^епегаііз ргоѵійиз Магііииз 2а1езкі йо 
СЬеІт, оЯісіо ргаезепіі поіиз, ипа сит поЬіІіЬиз 
НгеЬогіо Ілззоѵзкі еі .Іоаппѳ Вгизіікоѵѵзкі, зесиш 
регеопаіііег согарагепііѣиз еі іпГгазсгірІа отпіа 
ІіЬеге аІІезІапІіЬиз, іп ѵіга зиае ѵегае ас ййеііз 
геіаііопіз риЫісе ІіЪеодие гесодпоѵіі, чиіа ірзе 
Ива сиш зпргазегірііз поЬіІіЬиз йіе Ьезіегпа, асіиш 
Ргаезепіет ргаесэйепіе, ай гечиізіііопет оШсіозат 

іііизігіиш еі таепіГісогит Оеог§іі Ботіпісі, Ва- 
зііеі зеи Війогі, Бисит 2аз1аѵіепзішп еі та§піПсі 
Реігі а 2ико\ѵ Бапікпѵісг, сарііапеі Рагсоѵіепзіз, 
Ьопогига еі ѵіііагит КайгіѳсЬоѵѵ, Згіип еі Мазгоѵ 
Ьаегейит, іп саиза ІпГгазсгірІа сіІаЮгит, ай Ьопа 
ѵіііае ргаейісіае КайгіесЬоАѵ, ай ргаезепз іп Іепиіа 
еі роззеззіопе оЫідаІогіа іііизігіз еі тадпіПсі Ніе- 
гетіао, Бисіз \Ѵізгшоѵесепзіз ехізіѳпііа, сигіапщие, 
іЬійеш зііаш, регзопаіііег сопйезсепйѳЬаІ іЬійеш- 

^ие, потіпе еі ѳх рагіе ргаейісіогит іііизігіиш 
еі тадпійоогит йисит 2аз1аѵівпзіига еі сарііапеі 
Рагсоѵіепзіз, ІаЬогіозоз: ѴѴа\ѵгузг Ророѵѵісг, Бѳпіз 
Кіеусгепіе, іу'ѵоп Ітѵап Вогойеусгук, МагГшит 
Кііик, РЬіІіррит Ко.ѵ&І, Нгус 2апсгук, Тугаозг, 
РЬіІіроѵ зуп, Мізко Киіісгек, Скота Кііик, Нгус 
Рогагѳшісг, ІѵапитКоггапоѵісг, ѴѴазкопет, ѵоуі, 
Бугаііг, Ггаігеш айуосаіі, Мікіи, Апіоп Варгука 



еі Нгус, Іалѵпік—(1ѳ ѵіііа Мазго\ѵ виЪйіІов, зирга- 

зсгіріогит Бисига 2а$1аѵіепзіит еісарііапеі Раг- 
соѵіепзіз зѳгѵоз, іп роззѳззіопѳ ѵего, иі зиргазсгір- 

Іиш езі, ргаеГаіі Бисіз \Ѵі82піоѵссепзіз ехізіепіез, 
еі роропеш Мазгоѵіепзет, іЬісіет іп еасіет сигіа 
ргоіипс регзопаіііег ргаеѵепіоз, іихіа (Іѳсгеіит 
ігіЬипаІіііиш ге^пі ЬиЫідѳпзѳ іпіѳг геѵегепіііззі- 

шит МеИюШшп (1ѳ Тегіо Тегіескі, ерізсоршп 
гііиз ягаег.і СЬеІпіепзет еі Веігепзет, аііоздие 
іп еоііет (Іесгеіо зресіГісаІоз асіогез еі ргаеііісіоз 
сііаюз, іп саиза рег ірзоз .іизііііат сіе еізііет зиЬ- 

(Ііііз іпсиіраііз, ^иі еіііет ерізсоро, асіогі, іетроге, 

іп еойеш (Іесгеіо ехргеззо, іп ѵіііа Мазгош апігао 
ргаетейііаіо ѵіаш риЫісат сит агтіз ѳі ГизІіЬиз 
оЬз'кІегипІ, асіііит аіі ессіезіат гиіііепісат, іЬЫега 
зііат, ргаесіизегипі еозііепцие асіогез ГизІіЬиз еі 
ІарЫіЬиз ѳхсерегипі еі сопіигаѳііозе Ігасіаѵегипі 
ѵиІпегіЬиздие поппиііоз аГГесегипІ, расет риЫі¬ 

сат ѳі зесигііаіега ѵіоіаѵегипі, поп асітіпізігаііо- 
піз, Іаіо, ^ио теіііапіѳ роропет еі Гіііищ е^из асі 
рипіепсіоз еі соггідешіоз ірзоз, зихіа агЬіІгіит 

еіизііет ерізсорі, еі зиЬсІіІоз іпсиіраіоз поппиЦ® 

асі зитепсіаз (1е ірзіз роепаз, (Іесгеіо еосіет йезсгір. 
Іаз; геіциоз ѵего а(1 гесіітепііа сарііа еі ай зез- 

зіопот Іиггіз сазігі ргаезепііз рег сіиосіесіт нер. 
Іітапаз зизііпепёоз, зиргаііісііз сііаііз зіаіиійо 
согат оШсіо: ргаезепіі аЬ асіи ііесгеіі Щдо 
зех зеріітапіз ргохітіз іп^ипсіа езі, теіиед<ігл 
пѳ рег зиргазсгіріига Бисет \Ѵузгпіоѵесепзещ, 

іп си)из роззѳззіопе зипі асі ргаезепз ргаейісй 
іпсиіраіі, рго Шо Іегтіпо зіаіиіііопіз, (іесгеіо 
ео(1ет ргаеПхо еі аззі^паіо, зіаіиіі поп Гиегіпі, 

іізсіет сііаііз, иіі ЬаегеШЬиз, сопігаѵепііо ітрп- 
Іагеіиг, агезіаѵіі, сіе еосіепщае агезіо еі, иі рго 
Іегтіпо Шо зіаіиіііопіз зиргазсгіріі зиЬсІііі шсоі- 
раіі зіаіиегепіиг, поЬШ іазго\ѵзкі, Гатиіо е]и$йет 
Бисіз ѴѴузгпкшесепзіз, Гасіогі Ьопогит ргаейіс- 
Іогиш, яиі Ьос ісіега агезіит потіпе сіотіпі зш 
ІіЬеге зизсеріі, ііепипііаѵіі. Бе яио сіісіиз тіді- 

зіегіаііз Ьапс зиат ехргеззат геіаііопет ай аси 
ргаезепііа сит сіісіогига поЫІіит аііезіаііопе Гесіі. 

Тоже, л. 34?. 

№ 138.— 1636 г. 18 Сентября. 

Судебное рѣшеніе но дѣлу о нападеніи православныхъ жителей Матова на епис 

копа Холмскаго Меѳодія Тѳрлѳцкаго. 

Асіиш іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа диіпіа розі 
Гезіиш Ехаііаііопіз Запсіае Сгисіз, аппо Ботіпі 
тіііезіто зехсепіезігао Ігі^езіто зехіо. 

Ех рагіе геѵегепАіззіті іп СЬгізІо раігіз Ао- 

ѵппі МеіЬоАіі Ае Тегіо Тегіескі, ерізсорі гі¬ 

іиз угаесі СЬеІтепзіз Веігепзізуие, еі (ати- 

Іогиш еуиз оЫаІа АесгеН ЬгіЬипаШіі гедпі 
ЬиЫіпепзіз. 

Аіі розіиіаііопеіп поЫНз Аіехашігі Мзгаізкі, 
Гатиіі гѳѵѳгепйіззіті іп СЬгізІо раігіз ііотіпі 
МеІЬоЛіі йе Тегіо Тегіескі, ерізсорі гііиз §гаесі 
СЬеІтепзіз еі Веігепзіз, регзопаіііег согат оШсіо 
еі асііз ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз 
СЬеІтепзіЬиз сотрагепііз, пошіпе е^зсіет (Іоті- 

пі зиі оШсіозѳ Гасіат, оГйсіит ргаезепв сазігепзѳ 
сарііапеаіе СЬеІтѳпзе ііесгеіит ІгіЬипаІісіит геепі 

БиЫіпепзе іпГгазсгірІига іпіег еипііига геѵегепйш 
ерізсорит гііиз §гаесі СЬеІгаепзет аііозс^ие ініе* 
гіиз ііезсгіріоз асіогез еі іпГгапотіпаІоз СіДОов, 

гаііопѳ іпГгазсгірІогит Іаіит, ех асііз ІгіЬиоаІі- 
Іііз ге^пі БиЫіпепзіЪиз аиІЬепІісѳ ѳтапаіиш, аі 
асіа ргаезепііа рег оЫаІат роггесіит, зизсеріі 
еі асііз зиіз іпзсгіЬеге йетажіаѵіі іп еига, ц*І 
8е^иі^иг, Іепогет. 

Асіит ЬиЫіпі іп .ішіісііз депегаІіЬиз ТгіЬипа* 
Из ге&пі Гегіа зехіа апіе Гезіига запсіі Ьаигя® 
шагіугіз ргохігаа*), аппо Ботіпі тШезіто зеі- 

сепіезіто Ігі^езіто зехіо. Іп саиза, согага Іѳггезігі 
СЬеІтепзі іисіісйх ѵегіепіо, іпіѳг геѵегепсііззігаи® 
іп СЬгізІо раігет «іотіпит МеІШіат Тегіескі 
(1е Тегіо, Беі §гаІіа СЬеІгаепзет еі Веігепзеш 

гііиз &гаѳсі ерізсорит, еі ѵопегаЬіІет ТЬоойогит 

*) 8 августа. 
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Мшит Катузіоѵѵзкі, ргозЬНогига о.)ив(іот гііив 
ацио поЬііѳз Оеогдіит 8/угта, вгедогіит 2іаЬка, 
ТЬеоЛогит ОосіоЬзкі, Лоашгат Вгосігкі, каппою 
ВаЬіпзкі, ТЬотат Ьораскі, 2аскагіат ОзІго\ѵ- 

зкі? Зіапізіаит ЗкогЬіскі, Раиіит Разгкоѵзкі— 
ііошіпит оі Гатиіоз, асіогез, еі таепіОсоз Ро- 

ігиш 0апі1о\ѵіс2э сарііаиеиш Рагсоѵіопзот, Оеог- 

діит Вотіпісит, Вазіііит зеи Ізісіогит, сіисез 
2азІаѵіеіізе5, Ьопогит оі ѵШагит КасігіесЬо^ 

8гІоп оі Мазгоѵѵ аііогигадие, оороПіпѳпііит, Ьае- 

геЛез, еі Сопзіапііппт, (Іисет ХѴізипіолѵесепзеіп, 
еопгаЛет Ьопогит оЫідаіогіае роззеззіопіз іиз 
ЬаЬепІет, поп тіииѳпЛо, поп ІіаЬепЛо, поп аіігі- 

ЬоепЛо Ле Ьопіз оогит отиіЬиз еі зишшіз реси- 

піагііз ипіѵегзіз, рег асіогез ргаеГаіоз соп)ипсІіт, 
іаі іп саиза сощипсіа, зіѵе ^иет ех ірзіз саиза 
іпГшсгірІа ша^із ас та^із аЯесіІ, зі чиі ех еіз- 

«іет гаіпогеппез іиіогіЬиз іиЛі^епІ, сит Ггаігит 
паіи зепіогит ас аііогиш Іиіогит, сіе ^гѳ іпсига- 

Ьепііит, аиіЬогіІаІе еі аззізіепііа, іпргігаіз яиі- 
(Іега а роепа сопіитасіае, зирег іШз іп ^идісіо 
Іеггезігі Скеішепзі еггопео оЬіепІа, ііеіпсіе аЬ 
ірреііаііопе, рег зе асіогез а (Іесгеіо поп іепегі 
ргоііисеге ріеиіроіепііат, іпзсгіріаіп аЬ ірзіз, 
піірго Шо Іешроге сііаііз, рег ,)иЛісіит ргаеГаіит 
Іеггезіге СЬеІтепзе Іаіо, іпіегрозііа еі рог ісіет 
ІпЛісіши зіЪі Леіаіа, гесесіепЛо еі регзізіепііо іп 
еоЛет (іесгеіо, сііаііопет зиат те1іогап(1о, сііаіоз 
рго ео, чиіа ірзі іп сопігагіига ,)игіз сотгаипіз 
ірзіиа^ие аедиііаііз ехізіепіез ѳо потіпѳ гедиізііі, 
ІШіІіат іІеЬііат оі сотреіѳпіет сіе ІаЬогіозіз 
^Ѵатггузг ророѵісг, Бепізг Ккусгепіѳ—іулѵоп, 
Іѵапо ВогоЛеусгук, Магііпо Кііик, РЬіІірро Ко- 
ѵаі, Нгус Лапсгук, Тугпозг, РЬіІіролѵ зуп, Мізко 
Коіісгек, Скота Кііик, Нгус Ро2агеіѵісг, І\ѵапо 
Коггапо\ѵісг, \Ѵазко— лѵоуі, Бутііг—Ьгаі \ѵоуІо\ѵ, 
Мікііа, Аиіоп Заргука, Нгус—іашпік, ргіпсіра- 
ІіЬиз еі ргітагііз (іисЮгіЬиз аіі^ие отпіЬиз зиЬ- 

<кііз зиіз ііе ѵіііа Мазготѵ, ^иі ^иіЛет зиЬЛНі 
еогит іешроге, ргохіте ргаеіѳгііо, іп ргоіезіа- 

копе ехргеззо, поп аііепііз .іигіЬиз (Ііѵіпіз еі 
Ьшпапіз роѳпізчие, іп Іе^іЬиз ге^пі ехргоззіз, 

Йоссірепзіз, сотрегіит ЬаЬепІѳз еипііет ѳрізсорит, 
асіогет сига ргаеГаІіз Гапіиііз, асюгіЬиз ѳссіезіаз 
ШЬепісаз, Лигізсіісііопі еі сііоесѳзі Скеігаопзі зиЬ- 
іесіаз. аЦиѳ ргезЬііегоз, сігса еазЛега гезіЛепіе^ 

ѵізііаге еі дгаііа аішііів ѵізііаііопіз ессіезіаѳ Ма- 
^оѵіепзіз еі роропів, сігеа еапЛет гозісіспііб, ѵіі- 

Іат еап(іот Мазгоѵ арргор^иаго, Гасіа іпіга зѳ 
тиіиа соіпіеііі^епііа еі сит поЬіІі АпЛгеа 8іаг- 

аашпѵзкі, Гасіого Ьопогит еогипііога, (сит ^ио 
заіѵа асііо гозегѵаіиг), оЬѵіаѵегипІ еі ѵіат риЬ- 
Іісат, іп ѵіііат еапЛет Мазгоѵѵ ІепЛепІет, аг- 

іпаіа тапи сит Ьасиііз еі ГизііЬиз іпіегсерегипі, 
аЛЦип^ио асіогі, пеЛит аЛ еапЛет ессіезіат еі 
(іошит ророиіз, ѵегит еііат іп Логаит Ліѵегзогіі 
зеи ІаЬегнае поп аЛтіІІепЛит, саіегѵаііт Ьасиііз 
оі ГизііЬиз ^ссвпга^, іап^ие ѵегЬіз іпііопезііз, розі 
шо(Іит Ьасиііз ѳі ГизііЬиз аЦие ІаріЛіЬиз ас- 

I >гез іпвгтез еі расійсоз, пііііі гааіі зрегапіез, 
ѵі еі ѵіоіеиіог аЦие і^потіпіозе Ігасіаѵегииі, еі 
поппиііоз ех асіогіЬиз ѵиІпегіЬиз еі ѵегЬегіЬия, 
пітігит: ТІіеоЛогит Ілсіпіит, ргезЬііегит, іпіег 
сиЬііига еі ридпит тапиз ііехігае регігизо сги- 

епіо, зесипсіо репез кос Мега сопсиззо Ііѵісіо, Іег- 
Ііо іп зипсіигат тапиз е^зЛега сіехігае сопсиззо 
ІитеГасіо, ііеш поЬііѳз: Оеог^іит Згіггаа—іп та- 
пига зіпізігат, іпсіріешіо а ридпо изяие аЛ сиЬі- 

Іит ѵиІпегіЬиз зѳх Ііѵісііз сопсиззіз; Оге^огіит 
2іаЬка іп Іаіиз зіпізігит ѵиІпегіЬиз ІгіЬиз Ііѵісііз 
сопсиззіз; ТкеоЛогит боЛеЬзкі — іп зирсгсіііит 
зіпізігит сопсиззо Ііѵісіо, ЛеіпЛе іп согпи саріііз 
рагііз зіпізігае сопсиззо ІитеГасіо, ііеш іп Ьга- 

сЬіит сіехігит ^иа^аог ѵиІпегіЬиз сопсиззіз Ііѵі¬ 
сііз, заприте зиЯизіз; Лоаппет Вгоскі—іп Ьгаскіит 
сіехігит ѵиІпегіЬиз сіиоЬиз сопсиззіз Ііѵісііз; ііеш 
іпіег сиЬіІит еі Ьгаскіит тапиз зіпізігае ^иа^иог 
сопсиззіз Ііѵісііз; Лоаппѳт ВаЬіпзкі—іп зирегсііііит 
зіпізігит сопсиззо Ііѵісіо, сіеіпсіѳ іп согпи саріііз 
рагііз зіпізігае сопсиззо ІитеГасіо, ііет іп Ьга- 
скіит зіпізігит диаіиог сопсиззіз Ііѵісііз; ТЬотат 
Іораскі—іп согпи саріііз рагііз Лехігае сопсиззо 
ІитеГасіо, ііет іп гаапит зіпізігат іпіег сиЬіІит 
еі Ьгаскіит ІгіЬиз сопсиззіз Ііѵісііз; 2аскагіат 
Озігоѵзкі—іп Ьгаскіит зіпізігит сопсиззо Іите- 
ГасЮ, ііет іп §спат Гасіѳі рагііз Лѳхігае Ггісаю 
сгиепіо, ііѳіп іпГегіиз сиЬіІит тапиз зіпізігае Ігі¬ 
Ьиз сопсиззіз ііѵісііз, Нет іп сгиз росііз сіехігі 
^иа^ио^ сопсиззіз Ііѵісііз, ііет іп сгиз ресііз зіпізігі 
ііісіет ^иа^иог сопсиззіз Ііѵісііз; 81апіз1аит 8ког- 
Ьіскі—іп гаапит сіехігат іп сиЬіІит ѳі Ьгаскіит 
ІгіЬиз Ііѵісііз сопсиззіз, ііет іп зсариіат сіехігат 
сіиоЬиз сопсиззіз ііѵісііз; Раиіит Разхкоѵзкі — іп 
рѳсіиз диаіиог сопсиззіз ііѵісііз, ііет іп тапига 
зіпізігат іпіег сиЬіІит ѳі рирпит ѵиІпегіЬиз ^иіп- 
яиѳ ііѵісііз, ѳі аііоз зегѵііогоз иоппиііоз еі Ьау- 
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сіопез зітіНЬиз ѵиІпегіЬиз сгшіѳіііѳг еі ѵіоіепіег 
заисіаѵегипі еі сопѵиіпѳгаѵогипі, расеш риЫісаш 
еі зесигііаіот ѵіагиш риЫісагит еі асіит ^игіз- 

сіісііопіз іп ѵізііаііопо ргаеГаІа ехѳгсепсіит еі 
ехіепйетіит ѵіоіаѵегипі еі роепаз, іп ІедіЬиз 
гедпі ехргеззаз, іпсиггегипі, ргоиі еа отпіа рго- 

Іезіаііопез еі оЬсІисІіопез Іаііцз епаггапі,—поіиегипі 
еі аі ргаезепз поіипі асітіпізігагі, Гасіепсіо ргае- 

тізза іп §гаѵе (Іатпит еі ргаеіисИсіит асіогиш 
тахітит,—сііаііопе еогишіст асіогиш, Іахат іп 
зе сопііпепіе, сіілііз сопіипсііт, иіі іп саиза 
сопіипсіа, розііа, 1гі§іп1а тііііиш тагсашт реси- 

піае сошшипіз еі ііашпі Іоіійет сопііпепіе, сіо 
ргаешіззіз Іаііоге. Іпііісіигл іііисі Іеггезіге С'ЬеІ- 
тепзе Іепегі ргае(1іс1ит сііаіит, іііизігеш ас 
та&пійсит Сеог^іит, 2а$1аі\іепзет сіисет, заііз- 
іасеге йііаііопі таіогіз, асі ^иат зе гесерегаі, 

асііпѵепегаі, розЦиат аиіет еіііеш заІізГесіІ, еіііет 
та§пійсо Оеогдіо сіисі еі аіііз сііаііз іп саизат 
ргосесіеге йесгеѵегаі; розішоііиш іііисі ісіет ^ис1і- 

сіиш, зсгиііпііз еагипсіет рагііит Іесііз еі Ьепе 
регрепзіз, ех чиіЬиз сопзІаЬаІ, іпсиіраіоз Бепіз— 
іутсоп, Нгус РЬіІіреуколѵісг еі йгіезі^іпік, иіі 
ргіпсіраіез еіиз ехсеззиз еі аиіЬогез Іитиііиз, ге¬ 
лиоз ѵего, іп сііаііопе зресійсаіоз сошргіпсіраіез 
еі соорегаіогез раігаіае ѵіоіепііае аЦие ѵиіпе* 

гит ехііііззе, ргоріогет еззо асіогеат рагіет 
аё сопѵіпсепсіиш іпсиіраіоз асііпѵепегаі еі (Іесге¬ 

ѵегаі, иі асіогеа рагз рег поЬПѳз, іп сііаііопе ех- 
ргеззоз, сопѵіпсаі іигагаепіо согрогаіі, ісЦие рго- 

Іипс іп іпзіапіі сит (ІиоЬиз ІезІіЬиз, зіЬі §епеге 
зітіііѣиз, іп еага гоіат, диосі Іат ргаоГаІі ргіпсг 
раіез, чиат сотріісез іізсіега асіогіЬиз оЬѵіі Гасіі 
зіийіозе апіто^ие ргаетесіііаіо ѵіатриЫісат сит 
агтіз еі ГизІіЬиз оЬзесІегипІ, асіііит асі ессіезіат 
гиіепісат ргаесіизегипі, еозйетяие асіогез ГизІі¬ 

Ьиз еІІарійіЬиз ехсерегипі, еопіетрііт еі сопсоп- і 
Іитеііозе Ігасіаѵегипі ѵи1пегіЬиз^ие, іп сііаііопе 
зресіГісаІіз, прппиііоз аГГесегипі, расеш еі зеси- 

гііаіет риЫісат ѵіоіаѵегипі еі ехіпсіе рое¬ 

паз саріііз (Іетегиѳгипі; розЦиат ргаезіііат 
рег асіогеат рагіет сопѵіпсііопет іисіісіиш іііисі 
М, чиосі сіе іпгіз ргаезсгіріит егіі, йесегпсго зезе 
оЬіиІегаІ шоііоп^ие аЪ еосіет ііесгеіо, рег сііаіоз 
зиргазсгіріоз асі іисіісіит ргаезепз ІгіЬипаІіііит 
ге^пі ЬиЫіпепзе іпіог саизаз сопзегѵапйаз гесеп- 

Ііит сгігаіпит зрігііиаіез іпіегрозііае, сит соп- 
зегѵаііопе Іегтіпі Іе^Шті сіеіиіегаі, ргоиі еа 

отпіа іп асіи тоііопіз Гизіиз Ігасіапіиг; ^па саоц 
іп ѳіизтосіі тоііопѳ іпсіесіза репсіепіо, ШадІгЬас 

! тадпіГісиз МісЬаеІ Иіегетіаз, сіих \Ѵізгпіоѵесеі«ц 
Ьопогит ргаеГаІогит Мазгоіѵ поѵиз схііііі роз*! 

80Г, асі сщиз саизае сопііпиаііопет зиргазсгір^ 

асіогез гесѳпзііит гаадпіПсит Ніеготіат, (Іисещ 
ѴѴізгпіо\ѵесепзет аііоздио зирегтетогаіоз сіщ* 

асі рагаіат саизат еапсіет отпезяио рипс!о>« 

; бгасіиз іигіз, іп еа саиза дезіоз, зиЯГісіеоіог рщ 
Іисіісііз ргаозопІіЬиз ІгіЬипаІііііз Г.иЫіпепзіЬизаІ. 

| сііаѵіі асісііаііопе ірза, зио іп Іепого Гизіоге. 
Іп Іегтіпо Іюсііегпо, ех ѵі тоііопіз ргаеГаІае, цию 
еі асісііаііопіз ргасіасіае ргаезепГитцис іисіісіопщ 
огсііпаііопіз Ісбіііте іпсісіепіе еі ргоѵепіепіе, рапе 
иігачиѳ, асіогеа, геіі^іозіззіто ерізсоро зио еі а!і*> 

гит потіпе регзопаіііег, сііаіі ѵего Ьасгесікй 
роззеззогез Мазголѵ, іііизігез еі тадпійсі сіпс» 

2азІаѵіепзез, ѵісіеіісеі: Сеог§іиз — рег поЬіІеа 
Іоаппет Оі1о\ѵзкі, Оотіпісиз Сопзіапііпиз еі Іа- 

сіогиз—рег поЬіІет Аіехапсігит 2Ьіка1$кі, іИазігЁ 
ѵего еі гоадпійсиз Сопзіапііпиз, сіих \Ѵізпіо\ѵет- 

зіз—рег поЬіІет Огедогіит Весіопзкі сотрагепів 
еі сопігаѵепіепіез, іисіісіит ргаезепз огіШшия 
^епегаіе ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЫіпепзіз рго іпіегез 
та§пійсі Сопзіапііпі, сіисіз \Ѵізпіоѵесепзі$, ех 
йезііі еззе Ьопогит ргаеГаІогит Мазгоіѵ роззеззог, 

еипсіет а ргозедииііопе саизае ргаезепііз ІіЬегов 
ргопипііаі. Кезресіи ѵего аііогит сііаіогит (еі- 

серіо тадпіПсо Ніегетіа, сіисе \Ѵізшжесеп5і) кг* 

Ііз зсгиііпііз и^^іиз^ие рагііз еі Ьепе регреіші 
ех еізсіет ео апітасіѵегзо, чиіа іпсиіраіі сііаіогая 
зиЬйіІі іп асіогет геѵегепсііззітит ерізсорит гіш 
§гаесі, ессіезіае ѳіизсіет гііиз іп Мазго\ѵ ехізіеп* 
роропе огсііпагіо, еапсіет ессіезіат еі роропеа 
ііііиз ѳх (ІеЬіІо оШсіі зиі расіПсѳ ѵізііапіеш, йВІ 
зіаіиз огіііпіз^ие асіогіз, расіз сіепщие еі зесогіи- 

Ііз риЫісае ІіаЬіІа гаііопе, іп ѵііірепйіит Іе^иД 
риЫісагит, ѵіоіепіо тосіо ГигіЬипсІі іггиепіез, ѵег* 
Ьіз ІигріІоциіЬиз, огсііпет ірзіиз зрігііиаіет еі Ф* 

Іит поЬіІет ІарЙетіЬиз аіі^ие тиіііз і^пошіо^ 

аГГесегипі, іпзЙрег зсеіегаіит еі ісіиз Ги$№ 
іпіиіегипі, Гатіііат сіепідие ііііиз сопѵиіпегяѵе- 

гит. Иео геігасіаіа зепіепііа іисіісіі Іеггезій 
Сііеітепзіз сіѳсегпіі, иі сііаіі сіотіпі іпсиіраіотз 
іп ѵіт асітіпізігаііопіз йе еізсіет зиЬсІіІіз 5ИІ5 

Іизііііае, рго ^иа сопѵепіипіиг, роропет диійея 
ірзіиз ргаеГаІае ессіезіае іп Мазго\ѵ еі Шіиш У* 

ііиз, ІаЬогіозит \Ѵа\ѵгузг ророіѵісг, асіогі геге_ 
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геЫійішо ерізсоро ехігайапі, іихіа агЬіІгіит 
•Іпзйега ерізсорі согпвепйшп еі рипіепйит, аііоз 
тего а<1 зшпепйаз йѳ Ш1$ роепаз саріііз, иіроіе 
ІаЬогіозоз: Бѳпіз Кіігасгепіѳ, іуѵѵопет, іп рагіез 
<Й$$есапйит, Іѵапиш Вогойеусгук, Магііпит Кііик 
еі РЬШрриш Ко\ѵа1 ріесіепсіоз сарііе согаш оГйсіо 
с&зігепзі СЬеІтѳпві, Ьіпс еі аЬ асіи ргаезепіі іп 
«ех зѳріітапіз ргохігаіз зіаіиапі, оГйсіига ѵего 
іііиіі сазігѳпзѳ асі ехеяиепйаз роѳпаз ізіаз рѳг 
сотреіепз ойісіит йейисі Гасіаі. АНогит ѵего 
зоЬйііогит іпсиіраіогит, иііга зиргазсгіріогит, іп 
сііаііопе ехргеззогит, ипиш яискЦиосарие Іаха са“ 

рШз, ѵійеіісѳі сепіит тагсіз ресипіае, гейіті Га- 
сіапі, зеи ірзі, іп йѳГесіи рег зиЬйіІоз, Іахагит 
Йагпт зоіиііопез зиіз ресипііз геііішапі. рагіі еі 
Ішіісіо ргаезепіі рег тѳйіит сеззигаз, рагіі циі- 

<1ет, асіогі шойегпо согаш ргаетіззо оГйсіо сазі- 
гепзі іп еізйега зпрга аззідпаііз зех зеріітапіз зиЬ 
іаха іпГгазсгірІа, іийісіо ѵего іп іпзіапіі зоіѵапі 
бпЬ роепа Ьапіііопіз, пес поп еозсіеш зиЬіііІоз іп 
Шо Іиггіз сазігі СЬеІтѳпзіз ай зизііпепсіит рег 
йпойесеш зеріішапаз еапйет зеззіопѳт іійет сііаіі 
тсітіапі еі іпсіийі Гасіапі, оГйсіит ѵего Іиггіш 
Ьапс йепе^аге поп йеЬеЪіІ. (іиае ргаѳшізза отпіа 
еі зіп^піа сііаіі ргаеГаІі Гасіигі еі айігаріѳіигі 
зипізпЬ Іаха, іп сііаііопе асіогіз розііа. (}иаѳ іаіп 
вишне зирег еізйега сііаііз еі Ьопіз еогиш от- 

шЬпз йесегпііиг, еі тіпізіегіаііз ^иіѵіз гедпі %в- 

пегаііз сот йиоЬиз поЫЦЬиз асі іпіготіііепйит 
асюгет іп Ьопа еогипйет сііаіогиш ргоргіа, іахае 
ргаеГаіае, іихіа зіаіиіиш, ае^иіѵа1еп^іа, аййііиг 
аюцне ргаезѳпз ай Іосогига сарііаиеоз еі еогига 
оШсіа сотреіепііа, зиЬ циогит іигізйісІіопіЪиз 
Ьола еогипйеш сііаіогит сопзізіопі, рго аііішагіа 

еі йпаіі еxе^ии^іопе ргаошіззогшп Гасіепйа ге- 
тіііііиг, Іиііа ай ргаезѳпз рег сііаіоз роепа ^иа- 
Іиогйесеш тагсагпт роі. рагіі еі ^шіісіо ргаезепіі 
іоіійеш, рагіі ^иійеш зиЬ зігаііі роепа, іийісіо 
ѵего зиЬ роепа Ьапіііопіз. Ргоѵійепйо ѵегоіийісіит 
ргаезепз, ѳх іигіз еі аѳ4шіа& гаііопѳ, зесигііаііз 
зиргазсгіріі асіогіз ѳі оЬѵіапйо ІишиІІіЬозеІ ехсез- 

зіЬиз чиіЬизѵіз, иіі зепіѳпііа зиа йесіагаі сигат 
ессіезіаѳ ргаеГаіае гііиз §гаесі іп Мазго\ѵ іихіа 
Іига ііііиз регііпеге, ііа зегіо іпЬіЬеІ еі йѳсегпіі, 
рег диѳшріат иііо гаойо еі ргаеіехіи ІіЬегига еі- 
йет асіогі ай ессіезіат ргаеіасіага айііпш, сигат 
еі йізрозіііопет ітрейігі, ійциѳ зиЬ Іаха, іп еайеш 
сііаііопе асіогіз розііа, йеЬіІа іигіз ѵіа зирег соп- 
Ігаѵепіепіез йесгеіо ргаезепіі гереіепйа. (^цапіит 
ѵего аіііпеі таепійсига Ніегегаіага, йисега \Ѵізпіо- 
ѵесеизеш, поѵига Ьопогига ргаеГаІогига Мазгояг 
роззеззогет, еайеш зиргазсгіріа рагз асіогеа ай 
Іийісіит ргаезепз рег тіпізіѳгіаіет ге^пі ^епега- 
іеш Ьопезіиш Сгаукотѵісг, ѵосаіига еі поп согара- 

гепіега, іп зио Іисго рго Юіо айгаіііепіі іийісіо 
ргаезепіі сопйѳтпаѵіі, яиаш Іапйеш сопйѳгапаііо- 
пет Іисгі іийісіит ргаезепз ріепіроіепіі ѳіизйет 
йисіз, поЬіІі СІігізІорЬего Кийпіскі агезіагі сопсез- 

зіі еі Іегтіпиш рагІіЬиз ай ргозеяиепйига кос 
ійет агезіит согага зио ТгіЬииаІісіо гедпі ЬиЬ- 

Ііпепзі ^ийісіо іпіег саизаз агезіогига гѳсепііит 
сгітіпит зрігііиаііига сопзегѵаі Іегшіпит ре- 
гешріогіит. Соггехіі Бгогйоѵѵзкі. Nісо1аиз Віоіп- 

зкі, поіагіиз Іеггезігіз ЬиЫіпепзіз т. рг. Сиіиз 
йесгѳіі огідіиаіѳ ійет оГГегепз зіЬі ехігайііига еззе 
зеяпе іііий аЬ оЕГісіо ргаезепіі гесеріззе риЫісе 
гесо§поѵіі. .. . ѵ 
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Асішп іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа циіпіа розі 
Ьзіит запсіі МісЬаеІіз АгсЬап^еіі ргохіша, аппо 
^ошіпі шіИезішо зехсепіезігао ігідезіто зехіо. 

& рагіе зсііузтаіісогит Скеітепзіит оЬІаіа 
іесгеіі. 

Ай розіиіаііопега Гатаіогит НгеЬогіі Кгира, Ко- 

тапі 2аЬіѳго\ѵісг еі ЗіѳрЬапі Кайсгук, сіѵіит 
СЬеігавпзюга зсЬізшаІісогит, регзопаіііег согага 
оГйсіо асіізциѳ ргаезепііЬиз сазІгепзіЬиз сарііапеа- 
ІіЬиз СЬеІтепзіЬиз сошрагепііит, зиіз еі аігагит 
ѵісіпогит зиогит еіизйет гііиз потіпіЬиз оГЙсіозѳ 
Гасіат, оГйсіит ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе 
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СЪѳІшепзѳ йесгеішп соттіззогіаіе іпГгазсгіріпт, 
гаііопѳ тГгазсгірІогига рег іпГгапогаіпаийоз сога- 

тіззагіоз сопзсгіріит, шапіЬиз ѳогипйѳт соттіз- 

загіогпт ргоргііз зиЬзсгірІит еі зі^ііііз чиаіиог 
соттипііит, ай асіа ргаезѳпііа рег оЫаІат рог- 

гесіит, зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬѳгѳ йетапйа- 

ѵіі іп еит, циі аецоііаг, Іепогега: Асіига СЬеІтаѳ 
заЪЪаІо розі йотіпісат „Ьаѳіагѳ* (Зиайгадезітаіет 
ргохіта*), аппоРотіпі шШезіто зехсѳпіезіто Ігі- 

&езіто зехіо. Му соттіззагге іедо кгоіеѵзкіеу 
тозсі, (іо изрокоіепіа йіззійепіез іп геіі^іопѳ гу- 

Іиз дгаесі Йо тіазіл іе$о кгоіѳхѵзкіѳу гаозсі СЬеІ- 
ша гіасЬа\ѵ$гу, іигізйісііопет позігага соттіззо- 
гіаіеш рггѳг ѵогпе$о іепѳгаіа когоппѳ^о Згутопа 
ТѴіеггпгіскіе^о Гипйо^атсзгу, (Іо и^ѵа$і Іисігі 
ипіеу у піеппіеу Ь§й%сусЬ рпуяЦрШзшу, а ізг 
С2?зс тіазіа тѵ (іізипіѳу газіаіізту, Себу, рггусЬу- 
ІаЦс зі§ (іо рипкіоѵ? іе§о кгоіѳѵзкіеу гпозсі (іе 
ІіЬвго бізипііохѵ геіі^іопіз ехегсіііо, опут сѳгкіѳ\ѵ 
па рг2в(1тіезсіо \Ѵпіеѣо\ш$сіа Иазш^ізгеу Раппу, 
тгезроі гзгрііаіѳт, йоіеу сегк\ѵіѳпа1егзсуіп, арра- 

гатепіаті.дгипіатіутѵзгуікіеті рггупаІеЯпозсіаті, 
гйатепа паІеЦсвті, Іакге Іезг у кашіѳпші, па11$ сег- 

кіѳ^па\ѵіе2юпеші,рг2уз^(І2ату уоп§ ех пипс ге- 

аіп^ ройаіегау роззеззЦ, а Іо рой шгівйііЦ \ѵіайукі 
Ьискіедо, піѳипііа, іѳгаг Іакге у пароіет Ъ§й^- 

седо. Кпііот газ, іпЬаегепйо рипсііз, рггег кгбіа 
іедотозсі, рапа пазгедо тііозспѵеіо, па згсг^зіі- 

тееу еіесііеу гаѵагівт, сѳгкіе\ѵ саіЬейгаІп^, аііаз 
зоЬогпц, тѵіѳсгпеті сгазу рггу оуси ѵіайуое 
СЬеІгазкіет, ипісіѳ, у роззѳззогасЬ іе^о гозіадѵи- 

Цс, а йіа Іут ш^кзгѳу рггу ротіѳпіопѳу сегкѵѵі 
ророѵ ипіскісіі Ггедиепііѳу сѳгкіехѵ, іо ^езС Иаго- 

йгѳпіа Рапзкіедо, іейп<з, Йги^—з\п$1е§о Мі- 

коіу, іггѳсЦ — з\п$1еу Ріаіпісѳ, Іак іако у Іат- 

1$ йізипііот аѳѵііѳгпіз ІѳшрогіЬив рггущЬі^ 

ѵагиі^с, аЬу зігопу оЫв іа расійса рамеазіоое 
рггу рггуз^йгопусЬ зоЬіѳ сѳгкѵіасЬ, Ьѳг ѵ5гвЦ. 

кісЬ ргаерѳйіііі гозіаѵаіі, йадоС рггуіет ѵоіпо* 
Іуш, кіоггу Ьу піѳ Ьѳіі ѵ ипіеу, ІиЬо Ьу ро<| 

зг$ рагарЬЦ Ьеіі, сЬойгепіа у ойргаѵоѵаоіа ѵ 
сегкѵі, півипііот рггуз^йгопеу, со аЬу оЬіейѵі* 

яігопіо іпѵіоІаЬіІііег Іггугааіі, ѵайіит, ѵ соняі- 

Іиііеу зресійсоѵапо па Іако^едо расіз раЫісаееі 
сопсогйіаѳ ѵіоіаіогеш, ітропітиз. Ро кіогет ро- 

шіепіопеу сегк\ѵі оййапіи у геаіпуш боризгсгешс 
роззеззіеу ізг осіѳс \ѵіайука Іагаѳсгпу, г ѵіека 
гдгау^ у Іишиііеш Іийгі ѵіоіепіо еі іетеп- 
гіо аизи па сѳгкіегс пазгейізгу, к!ойк§ ф 
ші зхѵеті оііЬіі, йізипііоѵ, тіезгсгапо^ѵ зІаІешуА 
кібггу Іат рггу піѳу Ьеіі, роЫІ, рокпѵаѵіі, ро- 

іизгуі, Ьгойу роѵугуѵаі, сегкіѳ\ѵ в^аііешойЦі;- 
рггеіо ту, іако геш поѵі етег^епИз, вйувг гш 
підйгіе Іакоѵѵа гпіошада ой гайпе^о ѵЫукіін 
ройкаіа, йо \ѵіайошозсі у йесізіву іедо кгоіет- 

зкіеу тозсі, рапа пазге^о гаііозсіѵѵебо, кіогедо ^ 
зіоіопзілѵо ѳі шаіезіаіега геібуігозс Іа оуса іЬ- 

йукі ікіцс зі§ шизі, сига Іоіо саизае ейесіи оі- 

вуіашу, Іегшіп зіаигіепіа зі§ рггей шаіезіаіега » 

6° кг61е\ѵ$кіеу тозсі іп зраііо йиойесеш ЬеЬіо- 

шайагиш зігопош оЬіета пагпасгаі^с. Зіапівкі 
ОаЬгіеІ г Нуі^іап ХЬогошзкі, Нгойеізкі зіагоій, 

сотгаіззагг іе^о кго1е\ѵ$кіеу тозсі тр. Лап 5Ш> 
8ге\ѵзкі, кіисгпік і.искі, зекгеіагг у соттійіп 
іе^о кг61ѳ\ѵзкіеу тозсі тр. НгеЬогу Сгеіѵегір- 

зкі, соттіззагг іе^о кг61е\ѵзкіеу тозсі, шр. М- 

йггеу 2аЬого\ѵзкі, й>ѵоггапіп у соттіззагг іе^ 
кго1е\ѵзкіеу гаозсі, гар. Сиіиз йесгеіі огі$іыЬ 
іійет оЯегепіѳз зіЬі ехігайііит еззѳ 5е^ие ШьЗ 
аЬ оГйсіо ргаезепіі гесеріззѳ риЫісе гесо?и> 
ѵегипі. 

Тоже, л. 423. 
*) 8 марта. 
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140.—1636 г. 21 Октября. 

Жалоба Холискаго уніатскаго епископа Меѳодія Терледкаго на Ояиѳна Воютинокаго 

8а совершеніе ниъ богослуженій въ городахъ н селахъ, принадлежавшихъ къ епар- 

хіи Терледкаго. . . 

Асіиш іп сазіго СЬеІгаѳпзі Гегіа іѳгііа розі 
Гебіот запсіі Ьисаѳ Еѵапееіізіаѳ ргохіша, аппо 
Вогаіпі.тіИезіто зехсепіезіто Ігікезіто зѳхіо. 

Ііет {геѵегепйшітиз ерізсориз гііиз дгаесі 
Скеітепзіз) ргоІезШиг. 

А(1 оШсіпга еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііѳг ѵепіепз геѵегеп- 

(ііззішиз іп СЬгізІо раіег (іошіпиз МеіЬойіпз сіе 
Тегіо Тегіѳскі, СЬеІгаепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі 
ерізсориз, зоіеппііег еі оШсіозѳ іп еі сопіга 
§епегозшп Зешіопегп НиІѳ\ѵісг ѴѴоіиІупякі, поіа- 

гіит Іеггезігеш Ілісеогіепзет, ргоіѳзіаіиз ѳзі 
ійео. яша ірзе поп сопіепіапііо зезе ргіогіЬиз шиі- 
Іізапдагііз, іп ргіогіЬиз ргоІѳзІаІіопіЬиз, рег рго- 
Іезіапіегп сопіга ірзит согаш оГбсіо ргаезепіі 
іасііз, (1езспрііз,|ѳІ согагаоІіопіЬиз рориіі, іп ипіо- 

пе запсіа зиЬ оЬесІіѳпІіа зиі, иіі Іедіііті разіогіз, 
ехізіепііз, рег ірзиш аІЦиоІіез регрѳігаііз, пипс 
йепио, аззишрііз іп зе яиіЬизііат ((іе яиіЬиз рго- 
Іезіапіі поп сопзіаі) огсІіпіЬиз, аизиз езі, іп соп- 

іетріит ипіопіз запсіае еі іп ѵііірѳшііит ргоіе- 
Яапііз, рег (ііоесезіт СЬеІтѳпзет еі Веігепзега 

зіЬі ігпрѳгііпепіега ѵадаге, сіѵііаіез, оррісіа еі ра- 
#05, іп (ііоесезі СЬеітѳпзі еі Веігепзі ехізіѳпііа, 
Іигізііісііош ргоіезіапііз зиЬіесіа, ропіібсаіііег ад- 
бгебі, іп іізйет типіа ропіібсаііа ехеяиі, ргоиі 
еі езі ѳхѳяииіиз. Каш еі гѳсепіег, иітігат заЪ- 
ЬаіЬо апіѳ Гезіиш запсіае Нейѵідіз, еіѳсіае Эеі, 

пирег еіарзо*), иіроіе іп Гезіо ^хіа саіѳпгіагіит 
гііиз дгаесі, (іісіо Роктса, іп сіѵііаіѳ гедіа ВѳЬ 
гепзі Іешрогѳ епсаеиіагиш ргохіша ехегсиіі, сіос- 
Ігіпат а геіідіопе саІЬоІіса аііепага ргаебісаѵіі, 
рориіига шиііит аи гезізіепііага ргоіезіапіі еі гѳ- 
Ьеіііопет сотгаоѵіі еі сопіигѣаѵіі еі іо ^игізіііс- 
Ііоііет, зіЬі поп согареіепіега, зѳзе іпдеззіі еі 
ішгаізсші регіигЬаІіопегаяие тиііага еі сошгао- 
Ііопет іЬіііега Гѳсіі, рег диоД іп роепаз, сопзіііа- 
ІіопіЬиз гедпі іггодаіаз, іпсиггіі еозяие зиссиЪиіі. 
РгоіпсІѳ ргоіезіапз гаііопѳ ргаегаіззогпга огапіит 
сопіга ірзит ііегит аЦие ііегига ргоіезіаіиг, оГГе- 
гепііо зезе сига ірзо іп Того Гогі ^ге асіигит. 

Тоже, л. 449. 

*) 11 октября 1636 г. 

№ 141.—1636 г. 13 Декабря. 

Поэовъ еп. Терледкаго Угровѳцкимъ по дѣлу о эахватѣ ими имѣнія церковнаго 
Вутинъ. 

Асіиш іп сазіго СЬеІгаепзі заЬЬаіЬо розі Гезіиш 
Сопсерііопіз Веаііззішаѳ Ѵігдіпіз Магіае ргохішо, 
адло Бошіпі гаіИезішо зехсепіезішо Ігідезішо 
зехіо. 

Ех рагіе ерізсорі гііиз дгаесі Скеітепзіз ро- 

зіііо тапйаіі. 

Аб оГбсіиш еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа са- 
Рііапеаііа СЬеІтѳпзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз гаіпі- 

зіегіаііз депегаііз гедпі ргоѵісіиз №со1аиз Цкіѳу- 
зкі (1ѳ ѵіабісаіи Сііеішепзі, оШсіо Ьепепоіиз, ипа 
сит поЬіІіЬиз .Гоаппе Раізкі еі ВіерЬапо Зоіаг- 
зкі, зѳсига рѳгзопаіііег сотрагѳпІіЬиз еі іпГга- 
зсгіріа отпіа ІіЬеге аІІезІапІіЬиз, іп ѵіт зиаѳ 
ѵегае ас йбеііз геіаііопіз риЫісе ІіЬегеяиѳ гесодпо- 
ѵіі, яиіа ірзе ипа сиш зиргазсгірііз поЬШЬиз 
тапсіаішп засгае гедіае п^'езіаііз іпГгазсгірІит, 
ех рагіе іпГгазсгірІі асіогіз зирег іпГгапогаіпап- 
(1о5 сііаіоз сіе Іепоге Іаіі ѳхігасіііит: 
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ѴЫізІаиз <)аагіиз, Бѳі вга1іа гех Роіопіао, 
ша^диз (Іих Іліиадіае, Киззіае, Ргизвіаѳ, Мавоѵі&е, 

8атодіІіаѳ Ілѵодіаеяие, две под Зуесогит, Соі- 
іогит Ѵапсіаіогитяие ЬавгесИіагіив гех. 

ѴоЬіз депвгозіз іпзіідаіогі дозіго еі гѳіриЫіс®, 

дес поп іасоЬо ЦЬгочгівскі еі ВагЬагае Зіепіпзка, 

соп)и§іЬиз Іедііітіз, Іапяиат Ьодогит ѵШае Виіід, 
асіргаезѳпз диііо іигѳ оссираІогіЬиз аЦиѳ ^з 
яиосіІіЬеІ зеи рпѵі1е§іиш ргаеіедзит, зіадіе ас 
ргаеоссирадіе ід адіеасііз сотііііз ге§ді дозігі сит 
аіііз сііѵѳгзіз оссираІогіЬиз іііізредеіепііа, ех сі- 

ІаІіодіЬиз дозігіз, зирег еозсіеш рег геѵегедсіит 
ідГгазсгірІит асіогет есііііз, зирег еасіега Ъопа доѵі- 

ІегзіЬі изиградІіЬиз, сіе іізсіет Ьодіз'ас,)'иге ѵезіго 
ЯиоІіЬеі Ьодізяие аіііз отдіЬиз тоЬіІіЬиз еі іш- 

тоЬіІіЬиз шашіагаиз, иі согаш поЪіз еі зисіісіо 
дозіго содзіііагіогишяие дозігогит, Іаіѳгі дозіго 
аззіііедііига, ід содѵедіи дедегаіі ге^ді Ѵагзаѵіае, 

уеі аПЫ Іосогипі сеІеЬгадсІо, зехіа сііе аЬ ідсЬоа- 
Ііодѳ содѵедіиз, ргіта Іатед ехсіиза, асі іизіадііат 
геѵегѳдеіі МаНюсііі Тегіескі, СЬеІгаедзіз еі Веіхед- 

зіз гііиз ^гаесі ерізсорі Іоііизяие сарііиіі СЬеІтед- 
зіз, регзодаіііег регешріогіеяие сошрагеаііз, циі 
ѵоз: Іѳ яиісіеш тагііит рег зе, дедегозага ѵего 
ВагЪагат сшд аззізіедііа еі аиіЬогіІаІе Іиіогіз 
зиі соп)и$а1із, сііаі, иіі Ьодогит іпГгазсгірІогит 
оссираіогез, рго ео, яиіа ѵоз Ьода ѵіііае Виііи 
сит ргаеіііо, ео регіідедіе, асіогіз Ьаегесіііагіа, 

ессіезіае СЬеітедзі гііиз егаесі ід сіегоеаііодет 
^игіиш асіогит диііо рге гесерізііз еі оссиразііз, 

Ггисіиа еі ргоѵодіиз ѳх еізсіет Ьодіз, асіогі щ. 

то ,)иго зегѵіедіез, рогеерізііз, ід сіатдит еі^ 

Ігігаедіит ессіезіае ргаеГаіае аЦие асіогіз И ^ 
сіедсіо; сііагаіді ідііаг асі ѵісіепсіига еі 
ѳдсіит ѵоз асі сіеоссираііодет Ьодогит ^ 

сіет ѵШае Виіід ас ргаесііі аЦие асі гезіііоііо. 

пет ргоѵепіиит сіесгеіо ^сИсіі дозігі зігіп^і аій- 

Яиѳ, ід ІаІіЬиз йегі зоіііа, рго саизае ргаезеш* 
ехі^епііа, рег поз еі .іисіісіит позігит зіаіаі в 
зепіепііагі. Ід яиапіиш ѵего ѵоз сопіитасез еі- 
Іііегіііз Ьопаяие ргаеГаІа ід роззеззіопет асіогіз 
зіііиеге поіиегіііз, репзаі зіЬі асіог содігаѵопу 
^іпіі тіШЬиз гаагсіз ресипіагига роіод. еі екпщ 
іоіісіега, ѵеі ргоиі іисіісіига позігит сіесегдеі. & 
Ііз ііаяие регетріогіе рагііигі еі іиііісіаіііег ге- 
зропзигі. Баіига Огосіпае Гегіа Іегііа розі Гезйв 
Отпіит Запсіогит ргохігаа^ппоБотіпі гаіііезіш 
зехсепіезіто Ігідезіто зехіо *);—Гегіа зехіа ргііі* 
Гѳзіі запсіі Шсоіаі ропІіШсіз,ргохіте ргаеіегііа 
ід Ьодіз ѵіііае Виіід арисі асіѵосаіит едойет тО- 

Іае розиіі еі розіііопет е^зсіет тапсіаіі еіёеа 
ргаеГаІо айѵосаіо, ііісіет ргоіипс рогзопаіійг 
ргаеѵепіо, риЫісаѵіі еі поіійсаѵіі сіе Гогта двгё. 

Бе яио Ьапс зиат геіаііопет асі асіа ргае5ел& 

сит сіісіогига поЬіІіит аііезіаііопе Гесіі. 

Тоже, л. 498-500. Л 

*) 4 ноября 1636 г. 
♦•) 5 декабря 1636 г. 

№ 142.-1636 г. 13 Декабря. 

Жадоба свящ. Отрочѳнской церкви Александра Дорошевича на Станислава Сулн- 

мовскаго, который ирикавалъ свивать его и пооадить въ тюрьму. 

РгезЫіег Оігосепзіз сопіга Виіітоіѵзкі 
ргоШаІиг. 

Асі оШсіиш еі асіа ргаезедііа сазігедзіа сарі- 
Іадеаііа СЬеІтедзіа регзодаіііег ѵедіедз ѵедега- 

ЬШз Аіехадсіег Богозгетеісг, ргезЬіІег гііиз дгае- 

сі ессіезіае ід ѵіііа Оігосга, іііизігіз еіта^пійсі 
ТЬотае 2атоу8кі, садсеііагіі ге^пі зесгеіагіі, зио 
ѳі геѵегедеііззіті ід СЬгізІо раігіз сіотіді МеІЬосііі 

сіе Тегіо Тег1ескі,СЬе1теп8із еі Веігѳдзіз гііиз дгаесі 
ерізсорі, (дотідіЬиз) зоіеддііег еі оГйсіозе ід еіеопй* 
^ѳпегозит Зіадізіаига Зи1іто\?зкі, орріеіі ТагоЬіп 
езизсіет іііизігіз еі таддШсі садсеііагіі гедпі зг* 

сгеіагіі агепсіаіогіигп роззеззогет, ргоіезіаіпз ^ 

ііео, яиіа ірзе, ‘ под сопіепіиз ѳхізіѳпз ти№ 
сіезресІіЬиз еі сопіитеіііз сіатпізяие, ІегарогіЬоі 
геігоасііз аіііз ргезЫіегіз, иіроіѳ ТагпаѵіепзіЬо^ 

іііаііз, іто ід ргаѳ^сНсіит тахітит еі сопівтр* 
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да о]и5<1ога гѳѵегѳпсііззіті ѳрізсорі, разіогіз зиі, 

Іерш еі сопзіііиііопит ігатѳгаог, ошпіиш ѵіо- 

Іевііагит &епега зѳѵѳге ргоЬіЬепііига, ас распа¬ 

да, сопіга ѵіоіопіоз рѳгзопагиш зрігііиаііит 
іпсагсѳгаіогез зоѵѳгѳ запсііагит, ігао іп сопіетр- 

шш расіз соіпшипіз ШвдиШиИцое риЫісао, 
ЧПіЬиз ошпішосіе Нзбот ІедіЬиз еі запсііопі- 

1)05 герті ргозрісііиг, ог(ііпіз фз зрігііиаііз 

еі гѳѵѳгепііаѳ пиііо ЬаЬііо гѳзресіи, іѳгароге пи- 

рег ргаоіегііо, ѵісіеіісѳі Гѳгіа яиагіа розі Гезіига 

місіі МісЬаеІіз АгЬапдеІі, ргохіте ргаѳіегііа ♦) 

йшп і(1ет ргоіезіапз ох оррісіо ргаегіісіо ТигоЬіп 
ехросШіз сѳгііз педоіііз (ііе зиргазсгіріо, иіі Гогеп- 

5І, ѵегзиз сіошиш зиагп, іп ѵШа ргаесіісіа Оіго- 

сга вИаш, зігаи риЫіса зоіііа Ног адегеі, ех- 

Іопс із Шеш 8и1іто\ѵзкі, пезсііиг ^ио зрігііи (іис- 

105, Гатиіоз зиоз тиііоз агтаіоз зирег ргоіезіап- 

Іет іттізіі, ^иі ііпгаіззі, ргоіезіапіе Ьотіпо ра- 

сіГісо, іпеггаі, пегаіпі яиісіциат оЪпохіо, расе сош- 

типі азвесигаіо еі піЬіІ гпаіі еі асіѵегзі пеііига аЬ 

еіхіет биіітолѵзкі, зе<1 еііат пиііо Ьошіпит зре- 

гапіе, іп зиЬигЪіо ѳ]аз(іѳт оррійі ТигоЬіп, ѵегзиз 

•) 1 октября 1636 г. 

ѵіііагп Оігосга зііо, іпзедииіо еобепцие рег ѵіш 

аггеріо, асі агсѳга ТигоЬіпепзет, гезісіепііат еуиз- 

<іет 8и1ішоѵакі, аЬсІисі Гесегипі, чиога зіс іггеѵе- 

гепіег аіЫпсіига із ісіет Зиіішошзкі ргішига ѵѳг- 

Ьіз ІигріЬиз еі іщогіозіз аЯѳсіІ, ас розітосіит 

ірзига сагсегіЬиз ргіѵаііз е,)и5(1ет агсіз іпсіизіі 

еі іо^иѳ Гѳггео ѵіпхіі ѵіпсіитдиѳ іп іізсіет саг¬ 

сегіЬиз рег іоіат сііет ёеііпиіі ѳі ѵіх сігса Ьо- 

гат іегііаш посііз іп Гегіага ^иіп^аш> іипс ргохі- 

тат зе ѵегдепіет, асі регзиазіопет еі ех сопзіііо 

сегіогит Ьотіпиш сіішізіі, іп ргаѳіиііісіищ шахі- 

тиш оі сопіегаріиш, иі зиргазсгіріит езі, іаш 
зирегіогііаііз зиргаГаіі геѵегетііззііпі ерізсорі, 
разіогіз зиі, од из Того іиодиат ІедЩто зрігііпаіі 
(іісеі пиііа зіі асі ргаетізза раігапсіа саиза еі 
оссазіо) асЦасиіі, ^иага еі зишшит ідпошіпіпга 
регзопае е,)и8 зрігііиаііз засегсіоиііз ісі Гасіешіо, 

рег диосі расега риЫісат ѵіоіаѵіі роепа5^ие, іп 
1е§іЬиз гедпі сопіга іаііа аи<ІепІез сіезсгіріаз, рго- 

шегиіі іп еазсіепщие іпсісііі, гаііопе циогит от- 

піит ісіет ргоіезіапз сопіга еипсіеш Зиіітоѵзкі 
ііегит аЦие ііегит ргоіезіаіиз оОсіодо ргаезепіі 
тапіГѳзіаіпз езі. о&егепсіо зе сит ірзо іп Того 
Гогі гаііопе ргаетіззогиш іиге адегѳ ѵеііе. 

Тоже. 

лн- 

;пз дгаесі 
еі сопіга 
ТпгоЬіо 

ге^пі зе- 

аіиз езі 
; ШПІЙ 
црОГІЬП5 

гіепзіЬпз, 

сопіешр* 

л №. 143.-1637 г. 5 Января.^. 

Жалоба священника Симеона Враткѳвнча на Дѳибскій магистратъ 8& незаконное 

привлеченіе его къ своему суду. 

Асішп іп сазіго СЬеішепзі Гегіа зеспп(іа ргі- 

йе Гезіі запсіогиш Тгіпт Цедит, аппо тіііезіто 
ахсепіезіто ігідезіто зеріішо. 

РгезЬііег гііиз дгаесі МісНаІепзіз рго- 
К . ѵ Іезіаіиг. 

А(1 оШсІшп ѳі асіа ргаезеиііа сазігепзіа сарііа • 
Иеа1іаСЬе1шепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз ѵепегаЬПізЗе- 

Вгаікіеѵісг, ргезЬііѳг гііиз дгаесі МісЬаІепзіз, 

«оіеппііег еі оГйсіозе дгаѵі сит диегеіа іп еі 
с°піга Гптаіоз ргосопзиіет, сопзиіез, ѵісеабѵо- 

еі зсаЪіпоз сіѵііаііз засгае ге^іае та]езіа- 

В^Ьпа, еі ргаезегііт сопіга Гатаіит Тоаппѳт 

ВиіугаДоІѳаіогет, яиі ргоіипс ргосопзиііз Гипде- 

Ьаіиг оГйсіо, чиезіиз еі ргоіезіаіиз езі іпео, ^иіа 
ірзі, Іе^ит еі сопзіііпііопига іттетогез, отпіа 
ѵіоіепііагпт депега зеѵегѳ ргоЬіЬепііит, ас рое- 

пагига, сопіга ѵіоіепіоз регзопагит зрігііиаііит 

іпсагсегаіогез іізсіет ІедіЬиз іпігоііисіагит ѳі зе¬ 

ѵегѳ запсіигпт, ігао іп сопіегаріиш расіз сога- 

типіз еі риЫісае ігапдиііііаііз орргеззіопега, ог- 

сііпіз е,)и5(1ет зрігііиаііз еі геѵегепііае пиііо Ьа- 

Ыіо гѳзресіп, аизі зопі іегароге сегіо, поп рг'кіега 
ргаеіегііо, іп асіи ргаезепіі поп аііепіо, ргоргіо 
Того еі сотреіепіі ]игізс1ісІіопе. пес аисііііз еіиз 

1игШсІ8 сіеГепзіопіЬпз, сііе Гогепзі, сіиш і^ет 
ргоіезіапз іп сіѵііаіе ргаесіісіа з. г. га. І)$Ьиа пе- 
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доііа зоо пзаі согашапіа ѳхрѳ«1ігеіэ а(1 ітрогіи- 

шип іпзіапііат регйііі Іско, .іисіаеі еі іпсоіаѳ сіѵі- 

Іаііз е^збет Б$Ьпа, саі сиш ісіет ргоіезіапз сігса 
Яиашіаш сегіат ѳтрііопет зіЫ ргоіезіапіі (сит 
іатѳп зіі ргіог Іетроге еі зиЬзеяиепІег роііог 
Іиге) раітат ргаесірегѳ раззиз пои еззеі, іісіѳга 
зиргазсгіріі іпсиіраіі ѵі ѳі ѵіоіепіег іп тесііо Того 
ѳипсіет ргоіезіапіет асі ^іісіісіа зиа сіѵіііа іпсот- 

реіепііа рег зѳгѵоз сіѵііаііз виае соттипез, ѵиідо 
рггег зіерасее, асЫиеі Гесегипі, пес гаіпиз ѵіоіеп¬ 

іег еипсіет ргоіезіапіет, сіесгеііз зиіз орргеззит, 
іп сагсегіЬиз риЫісіз, ѵиідо ю каіизеу, рѳг ЬМи- 
ит ёеііпиегипі, іп ргае,)и(1ісіит тахітит еі соп- 

іетріит іат зирегіогііаііз геѵегѳпіііззіті іп СЬгізІо 
раігіз ііотіпі МѳіЬосІіі бе Тегіо Тегіескі, СЬеІтеп- 

зіз ѳі ВѳІ20П8Із гііив дгаесі ерівсорі, радіола* 

си|из Того, . Іапяиат Іедіііто врігііиаіі, асі]щ 
Яиат ѳі зитшиш ідпотіпіигп регзопао 
гііиаііз васег(1оІа1із ісі Гасіепсіо. Сігса яиатпоіе, 

Ііаіп еісіега гез поппиііаз, ѵісіоііееі: весигіщ ^ 

гіз дгоззогит ѵідіпіі роіопісаііит, вассиш, ^ 

Ггитепіо ітропепсіо аріит, ѵиідо юапіиск, тіа 
ѵіоіепіег гесерегипі. Бе яио іапіо шахішо рп* 

Іисіісіо зио ісіеш ргоіезіапз воііеппііег еі обо* 

ііегига ііегигаяие ргоіезіаіиз оШсіояие ргааа$ 
тапіГѳзІаІиз еві, ойегепсіо зе гаііопе ргаеті» 

гит ошпіиш сит ргаесіісііз іпсиіраііз I 

Зигіз ѵіа, Ьетрогѳ еі Іосо зиіз, ,)игѳ асіигит. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго ф 

за 1637—1638 г., № 20142, л. 3. 

№ 144.—1637 г. 18 Марта. 

Жалоба уніатскаго епископа Меѳодія Терлѳцкаго на Кіевскаго митрополита Петра 

Могилу эа совершеніе имъ въ Холмской епархіи Богослуженій. 

Асіиш іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа яиагіа розі 
бошіпісат пОси1і“ (Зиасігадезітаіет ргохіша, аппо 
Ботіпі тіііезішо зехсепіезіто ігідезігао зерііто. 

Ерізсориз ггіиз дгаесі СНеІтеп8І8 ргоіезіаіиг. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- 
сііззітиз іп СЬгізІо раіег сіотіпиз МеіЬосііиз сіе 
Тегіо Тегіескі, ерізсориз гііиз дгаесі СЬеІтѳпзіз 
еі Веігепзіз, зоіеппііег еі оШсіозѳ іп еі сопіга 
ѵепегаЬіІет Реігит МоЫІа, агсііітапсігііат Кііо- 
ѵіепзеш, ргоіезіаіиг ісіео, яиіа ірзе, поп сопіеп- 

Іапсіо зезе, яиосі Ѵагзоѵіат ргоГісізсепз еі гигзит 
гесііепз іп сііоесезі СЬеІтепзі, .іигізсіісііопі ргоіе- 

зіапііз зиЬ^есІа, іп оррііііз еі ѵііііз .іигізсіісііопет 
зіЬі ітрегііпѳпіет сіііаіаѵегіі, ііосігіпат а йсіе еі 
геіідіопе саіЬоІіса аііѳпат ргаесіісаѵегіі, зсЬізта 
еі Ьаегезіт іпзетіпаѵегіі, ессіезіаз гиіЬепісаз соп- 
зесгаѵегіі еі аііа типіа зіЬі ітрегііпепііа, Іегароге 
еі Іосо виіз сіесіагапсіа, оЬіегіІ, пипс сіепио біѳ 
Ьезіегпа, апіеяиат СЬеІтат іпігагеі, регпосіапсіо 
іп ѵіііа Иотѵозіоікі, сопѵосаііз отпіЬиз зиЬсІіІіз 
е^изсіет ѵіііае, пѳ ессіезіаз, іп ипіопе запсіа ехі- 

зіѳпіез, Ггеяиепіагепі, озіепсіепз еіз ессіезіаз и 
Веіоѵіес еі 2и1іп, зсЬізтаІі зиіуесіаз, ешпіе^й 
ргоіезіапіет согат ірзіз еззе Ьаегеііспт аззегепііі 
ірзоз сопІигЬаѵіІ; ас розітосіит сііѳ косНет* 
Іиз ргаезепііз, поп ѵѳгііиз роепаз, сопзіііийоайю 
гедпі гаііопе ргаешіззогит іггодаіаз, отізза 50Іій 

ѵіа, ѳ Ѵагзоѵіа ѵегзиз Кііоѵіат іепсіепіе, ііег, з> 

іііа ірза ѵіа ешіпиз, зсіепз ргоіезіапіет поп е» 
ргаезепіет сіоті, ѵѳгит асІЬис еззе іп ѵіа Ѵаі* 

Баѵіепзі, аггерзіі еі сіѵііаіет СЬеІтепзет 
сііаіѳ Ьіпс розі огіит зоііз аддгеззиз езі (зі ^ 
(Іет ипо Іапіит тііііагі а СЬеІта регпосіаѵіі) 

аЦие іп ѳа сіѳѵоііопез ргіѵаіаз еі аііа шиш*** 
оШсіа разіогаііа зіЬі ітрегііпепііа, сопѵосапіМ 
зе іпсоіаз сіѵііаііз СЬеІтепзіз, отпез ^игізсіісііі11 

ргоіезіапііз зиЫесІоз, рег зе ѳі рег зиійШДО 
регзопаз Ьас іп біфсезі еі іп Ьас сіѵііаіе, зет?* 

іп ипіопе ѳхізіепіі, тп сіото, ргоріпаііопі ехр^'^ 
ехѳгсиіі рориіитяиѳ тиііит асі геЬеШопеш № 
ІигЬаѵіІ еі іи ргоіезіапіет соттоѵіі, іііоесвзя 
ргоіезіапііз рѳгІигЬаѵіІ еі іп ^игізйісііопет $ 

іпсотреіепіет4 еі ітрегііпепіет зезе іпв®51^ 
іттізсиіі, рег яиосі роепаз зиргазсгіріаз ргош^1 

іп еазсіетяие іпсісііі. Ргоіпсіѳ ргоіезіапз соп^ 
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цяш Июит аЦив іівгит ргоіезіаіив оЮсЦив 
ргввзвпіі шапіГезІаІиз взі. Еі іп ѵвгійсаііопега 
ргаетіійогига зіаіиіі согага оШсіо ргаезопіі тіпі- 

85егіа1ѳш гедпі дѳпѳгаіот ргоѵісіига Шсоіаит 
Оківуакі йѳ ѵЫісаІи СЬеІтепзі, оШсіо ргаезѳті 
поіиш, ииа сит поЬШЬиз Аіехатіго Мзгаізкі еі 
81іпІ5Іпо Ьсгерапоѵвкі, зесига регзопаіііег сотра 
гепІіЬиз, я«і зіаіиіиз іп ѵіт зиае ѵегае ас ГМе- 
1І5 геіаііопіз риЫісе ІіЬвгвдиѳ гесодпоѵіі, з° аіе 

ЬоШегпа асіиз ргаезепііз ех рагіе (ѳі) аі іпзіап- 
Ііага зиргазсгіріі ргоіезіапііз іп йото Гатаіі Ко- 

гаапі 2аЬіеголѵісг, сіѵіз СЬеІгаепзіз, регзопаіііег 
(иіззе іЬЫепцие зпргазсгіріит МоЬіІа ргаезепіет 
озіепсііззе сіе ргаѳтіззізчае отпіЬиз, диосі зіс еі 
поп аіііег дезіа зипі, ашііѵіззе, оШсіо ргаезепіі 
геіиііі, сіе яио ргаезепз гаіпізіегіаііз сит сіісіогпга 
поЬіІіиіп аііезіаііопе геіаііо. 

Тоже, л. 50-52. 

Л 145.-1637 г. 18 Марта. 

Жалоба Кіевскаго митрополита Петра Могилы на Меѳодія Терлецкаго за нане се 

ніѳ ѳму оскорбленія. 

ѴепегаЫІіз РЫШеу Кігагегѵісг еі Ідпаііиз 
Охепоюісг, саіидсгі Кцшепзсз, потіпе Мо- 

Ша ргоіезіапігіг. 

Аіі оШс'шш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепіез ѵѳпега- 

Ы1е$ іп СЬгізіо раігез Рііаіеу Кугагеѵісг, іЬигаеп 

топазіегіі запсіі МісЬаеІіз ЛгсЬап^еН Куоѵіепзіз, 

аЦое І^паііиз Охепоюісг Зіапізгус, потіпе геѵе- 

гешііззіті іп СЬгізіо раігіз сіотіпі Реігі МоЬіІа, 

агсЬіерізсорі теігороіііае Куоѵіепзіз Іоііизяие 
КоБзіае, сопіга геѵегепіііззітит іп СЬгізіо раігега 
йош'тит МѳіЬосііит Тегіескі, ерізсориіп СЬеІшсп- 

*т, зоіеппет ^иегеIат еі ргоіезіаііопет Гесегипі 

із ео, ^иіа ірзе, аіізсіііз зіЬі тиіііз, (1е потіпіЬиз 

еі со§;потіпіЬоз теііиз поііз, сііе Ьоіііегпа асіиз 
ргаезепііз сопіга Іе^ит іпіепіісіа, ^ціЬиз отпіз 
рах ^^ап^иі1і^а5^ие регзопагшп яиагигаѵіз, ех соп- 

хелііЬиз риЫісіз гесіѳипііига, ѵіагит Ьозріііогит- 

№ еагипсіет отпітоба зесигііаіѳ типііа ас рго- 

ТІ5а езі, пес поп іп ѵііірепіііит зіаіиз агсЬіерізсо- 

№ ргоіезіапііз, а рагіе пои ипііогит ехізіепііз» 

саіиз еі отпіит іпіе^гііаз еі зесигііаз аЬ ипііо- 

^иіЬи8ѵіз ітреІіІіопіЬиз іпГезІаііопіЬиздиѳ, иі 
а*Но то<Іо ѵіоіепііагпт іаесіапіиг еі Іаесіаіиг, 
^І^оіз еі поѵеііа сопзіііиІіопіЬиз ргаесаиіа еі 

^иіЬогаіа езі, (іигп ргоіезіапз ех сопѵепіи ге^пі 

^г$аѵіепзі рег сіѵііаіега засгае гедіае таіезіаііз 

йеЬпепзет а(і топазіѳгіига. бісішп Міісе, ѵе.гзиз 
сіѵііаіѳт Коѵеі зііига, сопзесгапсіі дгаііа гсЛ^іозі 
^°зерЬі Сгаріісг іп ргезЬіІегаІпт ргіогаіитяие 

зітиі іпѵезііапііі, а(і ргаеГаІит топазіегіит. пип- 
сираіит Міісе, сіігесіб ѵіа риЫіса, рег СЬеІт 
Іепсіепіе, зесигііаіе сопѵѳшиит, ѵіагит зіаи^ие 
зиі агсЬіерізсораІіз а рагіе поп ипііогит аззеси- 
гаіиз, рег ргаесіісіат сіѵііаіет СЬеІтепзеіп ііег 
Гасегеі еапсіепцие Ігапзіепз оЬ зігисіиглт ахіз 
герагапёат аб Ьозріііига Гатаіі Котап 2аЬіего- 
\ѵіс2, сіѵіз СЬеІтепзіз, іпігоіззеі еі рег Ьогагит 
аііциоі зраііит тогагеіиг, ргаесЛсіаз геѵегешііз- 
зітиз Тегіескі, ерізсориз СЬеІтепзіз, ипа сит 
зиіз согарІісіЬиз, пезсііиг ^ио зрігііо сіисіиз, іи- 
гаиііиагіе, сіе герепіе сотііаіиз зиі соііесга саіегѵа, 
ѵагіо агтогит депеге, Ггатеіз ас ріхісІіЬиз іпзігис- 

Іа, питегозе еі рориіозе іп Ьозріііига ргоіезіапііз, 
апіто ѵиііі^ие тіпаіогіа, ѵіоіепііат рго зе Ге- 
гепіі Гигогепщие зрігапіі адіІаЬипсІиз, зирегѵепіі 
сит зігерііи, сіипцие ргоіезіапз іпоріпаіі іпдгеззиз 
ргаесіісіі геѵегепсііззігаі Тегіескі еіиздиѳ согаріісит 
тиііііисііпіз Іитиііиагіае іп Ьозріііит зиит а Га- 
тиііз зиіз поііііат ассеріззеі, гаіиз еипсіет рас!- 

Псит ѵізііаііопіз, поп ѵіоіаііопіз саиза ѵепігѳ, 
арегіат сіехігат роггесіигит зезѳ еЫет оЬіиІіз- 
зеі, поп тапига, зѳсі зіпізігат ѵіоіепііат тіпаіо- 
гіага, сЬугоІесаІі ісдитепіо оЬѵоІиІат, агтаіигага 
роііиз сіепипсіапіет, ехіепіат ехрапсіѳпз, ргігаига 
ГигіЬипсіо аГГаІи, есіисііз іписгопіЬиз ѵегЬогига 
зиогига, ргоіезіапііз зіаіит агсЬіерізсораІет, зеси- 
гііаіет риЫісат, соиѵепіиит ѵіагит Ьозріііогига- 
^ие Гегіепііит, ітреііѵіі азрегііа^ие сопіитеііа- 
гит рго ІіЬіІи зио аГГесіІ игтогипщие дезііопе, 
рег Гагаиіоз зиоз ѵіЬгаіогіа, ас гаіпіз (ІіШсІаІогііз, 
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Бѳсигііаіѳш риЫісат, ѵііат зіаіизяиѳ ргоіезіапіів | ргоіевіаіі зипі, оЛГегешІо ргаѳсіісіиш геѵвгеп% 

ргоГип (ІепііЪиз, зігерііи аззізіепіі сігса вѳагтідѳго тига агсЬіерізсорит сит еогіега в)изяие сошрііо. 

ѵіоі&ѵіі. Ргоіпсі© ргоіезіапіез, потіпо ргаѳГаіі гѳ- Ьиз гаііопе ргаѳтіззогит отпіит іп Того Гогіде, 

ѵѳгепаіззіті іп СЬгізЮ раігіз (Іотіпі Рѳігі МоЬііа, асіигит, заіѵпт яиояио теііогапсіі еі соггі^ 
агсЬіерізсорі теігороіііаѳ КУоѵіѳпзіз, ііогит аі- іісіст ргоіевишівз ѵіат ргавГаЮ тѳігороіііае гг 
Яие ііегит сопіга ргаесіісіит геѵегешііззітит зегѵапсіо, зі еі іп яио ориз ехщегв ророзсегіі 
Тегіескі, ѳрізсориш СЬѳІшепзет, фзсіет сотрПсез Тоже. ^ 

№ 146.—1637 г. П Апрѣля. 

Жалоба уніатскаго митрополита Рафаила Корсака на православнаго митрополита 

Петра Могилу 8а насильственный якобы вахватъ церковныхъ имѣній. 

Асішп іпсазіго Сігішепзі заЪЬаіЬо розі йоті- сгагзкіедо йгпдіе ЬеаеПсіиш, теігороІіЦ КііоизЬ, 

пісаш Кашізраішагиш пайгадезітаіего ргохіто, рггесітоко тоугагпети ргатои, Іггута у іут ц 
аппо Юотіпі тіііезіто зехсешѳзігао Ігідезіто сгут тоейіид ргатоа іак йисЬотопедо, іако ком' 

5еР,іто- перо Ьуйг піе тоге, Іііпіиіе, аіе Іезг кія!» 

йоЬгго, ів ргатоа тозгуікіе дтоаііото тозгеіакй 
Сопіга МоШа ргоІЫаІіо. Ьгопі^ у сийгусЬ таі?Іпозсі у зіоі дтоаііет па» 

дгас у опе розіайас гакагаіа, геЬгатозгу зоЬіе и 
Игойгопу КггузгІорЬ Кпгсгау, зіида у итосо- таіа кир? Іийгі г гойпусЬ пагойото, а оззоЬІІп 

ч-апу іазпіе тоіеІеЪпедо іедотозсі оуса КарЬаіа г сгегпсото, Ьоіагото у г зтоотооІпусЬ когакои, і 
Когззака, агсЬуерізкора Кііотозкіедо, Паііскіедо агтац гогтаіц тооіепп^, ро зтіегсі зтоЦсоЫнг? 

у тозгуікіеу Еизі, г козсіоіѳт ггутзкіет то іесі- раті?сі рггетоіеІеЬпедо іедотозсі оуса Логеріі 
позсі Ъ?йцсу, Йо пгг?йи у хіад дгойгккЬ СЬеііп- Шеіатіпа Киізкіедо, теігороіііу Кііотозкіедо, ік 
зкісЬ оЫісгпіе рггузгейізгу, ішіѳпіет Іедозг іедо- іезі йпіа сгіегпазіедо тіезі^са Ьиіедо * гокі 
тозсі оуса агсЬуерізкора аІЪо гаеІгороПіу Кііото- Іѳгагпіеузгуга, г роідд^ тоіеіка па таі?йозс »ІЫ 
зкіедо у кіігозгап іедо, рггесітоко тоіеІеЬпегаи тіазіесгко Йапкотоісѳ, Гоітоагкі ВоЬаіоток?, Кп- 
іедотозсі оусп Ріоіготоі МоЬіІѳ, агсЬутапйгусіѳ згупіе у іпзге Гоітоагкі, кіоге га тоугагопе ши 
Ріесгагзкіетп у Кііотозкіети, у іедо сотрапіеу у Ьуй2 гогитіапе, іакге у зіоіа Тоікипіе, 2агушо», 

ротоспікот, кІогусЬ оп ітіопа у рггегтоізка 1е- РоЬгеЬу, Мікиіісге, РЬИіротоісгу, МіесІгуггеегЬ, 
ріеу тоіе у кІогусЬ тіаі па Іеп сгаз агтаІпусЬ ВаЬіпсѳ, ІГпіп, МісЬаІкі, Коіетіп, Ке4у1о*№ 
то ІійгЬіе окоіо рЦсіизеіЬ, рггусЬуІаіцс зі? (Іо \ѴогоЬіетоісге 8іаге, Іат2е у Гоітоагк \ѴогоЬіе*ѵ 
ріегтозгеу ргоІезШіеу зтооіеу, то Ріпзки исгупіо- сге Котое, ОЫеІкі, Кугпіапка, Йегетіс/кі. Ьтсиг 
пеу, у оп? роргатоиіцс у теііогиі^с, іаІоЫітоіо ка, Впкі, Роіоіотока,’ 2агиіІ2Іе, Киітоіапка,'вик 
зтоіайсгуі у зкаггуі зі? о іЬо, ізг Іеп іЬо ротіе- У Висіу то ІазгасЬ у Ниіу^теігороііеу ргатоЙк! 

піопу іедотозс агсЬутапйгуІ Ріесгагзкі, піе йЬа- Кііотозкіеу аЬ апіідиіззітіз тетрогіЬиз ох ѵі ргіп- 
іцс піе па ргатоо розроШе ЛисЬотопе у з»іеІ5кіе Іедіогпт еі зпгіит зІиЗасе у то зрокоупеу ро®-56- 

у па сопзіііпііе йатопіеузго у зтоіе^зге, па пзро- зіѳу іак гѳзгіедо піедйу іедотозсі оуса ЙохерЬ* 
коіепіе геіідіеу дгескіеу у па піетойгіегапіѳ зі? 'Ѵіеіатіпа Киізкіедо, теігороіііу Кііотозкі^ 

іейеп йтдіетп то іпгізйікц у то йоЬга исЬтоаІопе, іако Іезг іедотозсі оуса Когззака, па оп № 
тоіпаті, то ІусЬ Іо ргатоасЬ у сопзІіІиІіасЬ когоп- соасііиіога тѳігороііеу Кііотозкіеу, Иаііскіеу! 

пусЬ тоугагопеті, родагйгітозгу у рокоу розроіііу, тозгуікіѳу Кизі, а Іегаг Ы а сііе а'піесеззогіз я* 

іет зіапот ргатоаті тоаготоаиу, гпіотоагутозгу, теігороіііу ргатойгітоедо Кііотозкіедо Ь?йасе, гоо№‘ 
ше Іеіко 2е Йо ріегтозгедо агсЬутапйгусІтоа Ріо- б'ѵаііет паіасЬаі у опе рггег дтоаіі у ро1?№ ‘ 
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па'ѵеі рег агша у \ѵ пісЬ тезгеіакіе шоЪі- 

Н». копіе, "оіу, іако гуіа огішѳ у іат0| рзгепісѳ. 
і?снпіопп. ргозза, егосііу, Ьгѳсгкі, <шзу у ѵшеіакіе 
іпмѳ гЬога \ѵ гіагпіо, \ѵ зпоріѳ, Іакйв зЫа, Ьуіііа 
гогшаііе. іп(1укі,К?зі, кигу, касгкі, зѵіпіе у зрга*- 

«У (Іошо'ѵѳ ѵзгуікіе, гаіасЬа\?згу, гаЬга! у га8га- 

И. а рошіѳпіопедо іедошозсі оуса Когззака, шѳ- 
ігороііі? Кііолѵвкіево у кіігозгапу іе§о г ісЬ лѵіаз- 

ііогсі, пгг?с1пікі у зіпеі. шіапо\ѵісіѳ згІасЫпуск 
Лапа Кіекгазгелѵісга, КггузгІорЬа Кигсгаіа уіппе, 
гпіе«’айу\ѵБгу, іакгѳ сгеіагіг §ѵа1іоѵпіе лѵуггисіі 
т ѵудпаі, у.е зрокоупеу роззеззіеу \ѵуЫІ, рокоу 

РозроШу, Іоі сопвШпЙошЬпз ѵагоѵѵаиу, г^ѵаіеіі, 
ѵ аакЫ|3| ^ц-іпу, ѵ рга\ѵасЬ у сопзІіітіасЬ 
ріегѵшусЬ у роз1еашѳу52усЬ \ѵуга2опѳ, *рШ. 

О -кіогв- довііоѵяів: х (іоЬгі'ѵуггисетііГ<:оаусЬ 
теащщд *№тШк 
розроіиут тѵугаиопе, у о ѵзгуікіе ргаешізза щ 
ргоіезіапз ііегит аЦиѳ ііегпгп ргоіезіаіиг, «іекіа- 
гиі^о Со, ізві ротіепіовумів^огаовд ѵ одіес„Кргззак, 
шеігоро1іІа:;К1ібі?зкі^ іул&гз&ившй кіігоѳгадапц ;8 
іега іііо оусепті МоШаго ід Того Гогіі гЬ$(Ці рган'ѳш 
сгупіс. 

То*се)>\л. иѴ^\ц.к\Ѵуи, Лѵч ’Л 

*Пм)гѴнЛІь мпи'лУѵ аіѵоы? тгтч 

" ^іодлгіоі ггоі^ііоі ліопоііпішгоц ЬК 
К ^,.[ ’ . . ’ '• .^йоіѵоііЯ гОлвѵяоэ іШЫТ .% ыііпул Дг 

Я 147.-1637 г. 20 Мая. гТмиа 
^ТП еи<ШПэгэ*П«[ *Нф ЪІІЪІІ ОІѴ/По ШЯ10Э 

Заявленіе Прѳвальскаго уніатскаго священника Стефана Завальскаго о нанесеніи 
Г. Ладщ.іЛ Ші.'А "Шг:\ п*,ѵ 

е»Т о«орбл„ш«. й,,;,,. 

Асішп ід сазіго СЬеІтѳпзі Гегіа ^^аг^а розі 
(іотіпісат Ко&аІіопит ргохігаа, аппо Ботіді шіі- 
Ышо зехседіезіто Ігщезігао зѳрііто. 

Роро Ргеѵаіеіепзіз ргоіезіаіиг. 

А<1 оГбсіига еі асіа ргаезепііа сазігедзіа сарі- 
ипеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз ѵедѳгаЪі- 

Ь ЗіерЬапиз 2а*а1зкі, ргезЫІег гіСиз дгаесі ес- 
сіезіаѳ Ргеѵаііепзіз, зоіеппііег еі оШсіозѳ ід еі 
сопіга регСйоз Яаігіоіі, раігет, еі Іско, Шіит 
е'пз, щдеоз сіе еосіѳт оррісіо Рггеѵаіу, зпЪсШоз 
§еаѳгозогиш Бапіѳііз АѴоІсгек еі Магідае йе 8оз- 
по\?ісаэ сопщ^ит, ргоіезіаіиз езі ісіео, ^иіа ірзі 
йгіа зѳхіа адіе іезіит запсіі МаІІЬіае арозіоіі, 
ргохіте адді ргаезедііз ргаеіегііа *), ^иш еі 

*) 20 февраля. 

Яаапйо ргоіезіапз ііиіаеиш Ргеѵаііёизега 
(іошит^ие геаіДедііаѳ е]из, >й еойет' орркіо'зігапГ; 
іп 
Іег 
ѵіоіепіо, доп даЬіІо гезресіи регз6п«іо оіііз- з{ііЙ- 
Іиаііз, ргішпш ѴѳгЪіз ІигріЬиБ аГГесетт, ас розі- 

шосіит, зііи* иііа Іе^іііша саиза еі оосазіопе, сгі- 
піЪиз ірзіиз аггерііз, оитіет Ьиші соПаЬі Гесёгппі 
соПарзиш^ио ,. ѵиІпегіЪиз тііШз содсиззіз1 Ііѵіай; 
^иае Іісеі зипі запаіа, аііатеп рег ірзоз еозіѳй 
іпсиіраіоз ’ *и/Г 

^иѳ оррп 
расегп риЫіс'апі ѵіоІаѵѳгйпЧ еі ід'ррепаё’ сопіігі 
Іаііа ірзоз Цегиш аЦие ііѳгищ ргоіезіаідз оЙсіо- 
лі.л ПРПЛРЛпЬ тлпіГпп*л*ип лпГ лЯ««л«Лі< 1'лж .нт 

(Лш гам ошіѵоукі!; .7!!хошіэГ// ми,ы 
ош, уу, щг- ІтгоЛІіічцр. эіѵіі 

ЧИНН ,І7І5'іоі7/зіЛ чоэеігуа/і/этв .гА>міЧоЯ 
•і'1 «‘Р'.ІіЬглІѴ/Піп/Х ЯІМІІЫМ ОЗРІрІѴ/?. 81П№- 

■:гж(і\'пг, ,1;1 ІІІОІ/ ѴОІ1] УШІ9І0І7/ ІЗІ ,6ц 

оѵ.'апаіоіеоіі і.іг умѵ!цыып .іЯлшэ 

•ІМИШОШ акаоі кл тут<| .о«иі '.і?/оіЬх 
м іі.'юіоѵ I хЬнЫо .атІіпікЫех .кШііМ 

17- 
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№ 148.-1637 г. 25 Іюня. 

Королевская грамота Кіевскому воеводѣ Янушу Тышкевичу объ охранѣ Кіевскаго 

Михайловскаго монастыря противъ насильственнаго будтобы вахвата его Петромъ 

Могилою. 

Асішп іп сязіго СЬеІгаепзі Гегіа ^иіп^а іп 
сгазііпо ГезІШаІіѵіІаІіз запсіі боаппіз Варіізіаѳ, аппо 
Бошіпі шіііевішо зехсепіезіто Ігідезіто зерііто. 

Ех рагіе агскгерізсорі Зеѵегіепзіз оЫаіа Ше- 

гагит Застое Недіае Маіезіаііз. 

Асі розіиіаііопет геіідіозі ІоЬаппіз \Ѵагзга\ѵ- 
зкі, гѳ§и1аѳ з. Вазіііі сопѵепіиз Кііоѵіепзіз запсіі 
МісЬаеІіз, Яіоіоюіеггску пипсираіі, регзопаіііѳг 
согат оШсіо асііздиѳ ргаезепііЬиз сазІгепзіЬиз 
сарііапеаІіЬиз СЬеітепзіЬиз сотрагепііз, пошіпе 
ѵепегаЬШз Ізаіаѳ Коріпзкі, агсЬіерізсорі Зеѵегіепзіз, 

ікитепі топазіегіі е^збега, оШсіозѳ Гасіаш, оШсіит 
ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе СЬеІтепзе Ніегаз 
з. г. ш. іпігазсгіріаз, рег еипсіет з. г. га. а(1 Ши- 

зігет еі тадпійсит бапизіит сіе ЬоЬоузко Тузг- 

кіе\ѵісг, раіаііпит Кііоѵіепзет, Йуіотігепзет, 
Зпіаіупѳпзет ѳіс. сарііапеит, гаііопе іпГгапоті- 
папбогшп баіаз, тапи е]и$бет з. г. т. ргоргіа 
зиЪзсгірІаз еі зідіііаіаз, аб асіа ргаезепііа рег оЬ- 

Іаіат роггесіаз, зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге 
бегаапбаѵіі іп еига, диі зеяиііиг, Іепогега: \ѴІа- 

буз!а\ѵ IV, г Вогеу Іазкі кгоі Роізкі, лѵіеікіе 
хЦ2е Ьііеѵзкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маголѵіескіе, 
Йтибгкіе, ІпЙапІзкіе, Згаоіепзкіе, 8іелѵіегзкіеэ 
СгегпіесЬоѵзкіе, а Згтѵебзкі, Ооізкі, \Ѵапба1вкі 
бгіебгісгпу кгоі. 

\Ѵіе1то2ііѳши бапизгоѵгі 2 ЬоЬоузка Тузгкіѳ- 

тѵісго\ѵі, Йуіогаігзкіети, Зпіаіупзкіети зіагозсіе 
пазгети, ирггеугаіе пага тііепш 1азк$ пазг^кгб- 

1е\ѵ'зк^. ѴѴіѳІтойпу, ирггеутіе пага тііу! РІасг- 
Ііміе зиррііколѵаі $і§ пага теіеІеЪпу осіес Ігаіазг 
Коріпзкі, агсЬіерізсор Зіеѵгіегзкі, іЬигаеп топа- 

віега зтѵі^іе^о МісЬаІа 2іоІолѵіеггсЬіедо Кііолѵзкіѳ- 

до, із2 теіеІеЪпу Ріоіг МоЬіІа, агсЬутапбгуІ Ріе- 

сгагзкі, пазЦрітѵзгу па бозіоіепзітео бисЬотспѳ у 
гбготѵіѳ іедо, роіут па Іепйе шоиазіѳг злѵі^іебо 
МісЬаІа, гакоппіко\ѵ, сшвІеАі у \ѵо!осЬо\ѵ з\ѵусЬ 

пазіатезгу, аррагаіу, згеЬга, рга\ѵа, рггу\ѵі1ѳіашо- 

пазіегзкіе, Іакйе у рггушіѳіе іедо па іЬишеозіѵс 
Іедой топазіега у іпзге раІгіагсЬоетзкіе ргіѵіІе§іа, 
зоЬіе віи^се, роЬгаѵзгу дѵѵаііет, іедо кЫс, & 

кг\ѵа\ѵіс, іако гіосгупсе іакіедо, окіер (іо 
піа сіо зіеЬіе рггутеіезе кага\ѵзгу, м піеш §» 

\ѵі§сеу ПІ32 роПогу піебгіеіе ІггутаІ, а топаза 
Іеп г боЪгаті, бо піѳдо паІсЦсеті, ѵ роззеззц 
з\ѵоі§ лѵгі^І, со І32 зі<$ г пагизгепіет ргаѵа у ро- 

коіи розроіііедо, ііе ті§бгу оззоЬагаі бисЬоѵѵпеш 
бгіеіе, игаяа паз Іо піе рогааіп. N16 сЬсас, аЬт 
іебу Іегагпіеузгу икггуіѵбгопу \ѵ баізгеу об піе§» 

20зІа\ѵаІ орргеззіеу, па рггузіисііапіе ІусЬ кшЦ 
згкосі у безрекипѵ іедо у 61а Іерзгеу паш бадіі 
аѵ Іет іпГоггааІіеу, Іакйе рггуѵѵгосепіа икггуіг- 
бгопегаи топазіега обі^іедо, пагпасгуіізту ре- 
\ѵпусЬ ^иізііогопг пазгусЬ; Цбату Іебу, аЬу 
\ѵіегпозс \ѵазга, топазІег Іеп икггуѵѵбгопе^о роі 
оріекд у оЬгоп§ з^ лѵгі^шзгу, дбу зі§ Іашдша- 

На обрга^ѵоѵас Ь^бгіе, 2 роѵѵіппозсі игг^би зтгедо 
Іе^о рггезіггезаіі, 2еЬу бо габпуск іигааііо^ 5іп- 

пу рггесіѵупеу піе рггускобгііо. А зкого Іа шо> 
зіііа зі§ зкопсгу, аЬуз ирггеушозс \ѵа52а іакзаа 
топазіег Іеп 2 боЬгагаі у паіегпозсіаті іедо.іаЬ 
у заше^о агсЬіерізсора, іЬигаепа іатѳсгпе^о, ] 

тѵ баізгу сгаз рггукіабет рггезгІусЬ апІесѳз$ого» 

з\ѵоісЬ \ѵоіѳ\?обо\ѵ КііоѵгзкісН лѵ оЬгопіе у Р№ 
Іесііеу злѵоіеу тіаі, у іак боЬгога топазіегзкізь 
іако у зіагзгетік у гакоппікот іатѳсгпут кггр* 

бу \ѵі§сеу с2упщ? піе борпзгсгаі. Со исгуп^ 

ирггеутозс тсазга г роЬогпозсі з\?ѳу у біа ^ 
пазгеу. Бап лѵ \Ѵі1піе бпіа 28 тіезі^са Сгег^Л 
гоки Рапзкіе^о 163 зѳхіо, рапо>ѵапіа па5#? 

роізкіе^о сгѵѵагіѳйо, а З2\ѵѳбзкіе80 рЦІедо го^ 
Ѵіабізіаиз Нех. ^пагит Иіегагит огідіпаіе 
оІТегепз зіЬі ехігабііига еззѳ зе^ио Шиб аЬоВ04 

ргаезепіі гесеріззѳ регзопаіііег гѳсозпогіі. 

Тоже, л. 176. 
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№ 149.-1637 г. 6 Іюля. 

Заявленіе Холмскнхъ капитульныхъ священниковъ противъ ѳп. Тѳрлецкаго по по¬ 

воду потери ии. Стрижова. 

Асіигп іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зесипйа розі 
(езіит Ѵізііаііопіз Веаііззітае Ѵіг^іпіз Магіаѳ 
ргохігаа, аппо Богаіпі шіііезіто зохсепіезішо Ігі- 

§езіто зерііто. 

Роропит Скеітепзіит ргоіезіаііо. 

Ай оШсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа са- 
ріѵапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііѳг ѵепіепіѳз ѵепе- 

гаЬіІез Негтоіаиз азііеукоѵѵісг, агсЬіргезЬіІег, 
Ашігеаз ѴѴадѵгузгоѵісг, ессіезіаѳ Аззитрііопіз іп 
соеіиш Сіогіозіззітае Ѵіге'тіз Магіаѳ еі НгѳЬо- 

гіпзЗі(1ого\ѵіс2, ессіезіаѳ запсіі №соІаігіІиз егаесі— 
ргезЬііегі ѳі сарііиіагез езизйет гііиз СЬеІтепзез, 
^иашргітит йе атіззіопе саизаѳ, рег геѵегеп- 

йіззітиш МеіЬойіит йе Тегіо Тегіескі, СЬсІтеп- 
зет еі Веігепзет гііиз дгаесі ерізсоригп Іит еі 
апіесеззогез еіиз, ргітит еі огівіпаіо оііт депе- 
Г050 ЯасЬагіаѳ Зегпу ас розігиойит зиссеззогіѣиз 
е]и$, оссазіоае рег ірзоз Ьоиогит ѵіііаѳ Зігеугодѵ, 
апіщиііаз ессіезіаѳ гііиз дгаесі Каііѵііаііз Веаііз- 

нітае Ѵіг^іпіз Магіае, ехіга сіѵііаіепі СЬеІтеп- 

зет ехізіепііз, а^асепііит, пиііо іиге оссираііо- 
пі?, ай іиііісіит іеггезіге Огаѣоѵесепзе іпзіііиіао 
еі рег ѵіат арреііаііопіз ай зийісіит ТгіЬипаІі- 
сіпт ге&пі ЬиЫіпепзе йеѵоіиіае, іЪійепщие Гегіа 
зехіа, ргохіте ргаеіегііа, іпіег саизаз зрігііиаіез 
раіаііпаіиз ВеІ2епзіз еі йізігісіиз Нгоіііепзіз аді- 
іаіае, гезсіѵегипі, зіаііт сопіга еипйет зирга- 

зсгіріит геѵегепйіззітит ерізсорит ргоіезіапіиг 
ійео, диосі ірзѳ аизиз езі зіпѳ зсііи ѳі ѵоіипіаіѳ 
ргоіезіапііит, диі еііат, иіі сарііиіагез, рго Ьаѳ- 

гейіЬиз Ьопогит зиргазсгіріогит, зиргазсгіріиз 
ѵѳго геѵегѳпеііззігаиз ерізсориз ѳі е.)из ргаейесез- 
зогез еі зиссеззогез зоіигатойо рго роззеззогіЬиз 
ай Іетрога ѵііаѳ сепзепіиг, саизат еапгіет зи- 
ргазсгірііз сііаііз іпіеиіагѳ, чиат Іетрогѳ зирга- 
зсгіріо, иіроіѳ Гегіа зехіа, ргохіте ргаеіегііа, іп 
Іийісііз зиргаГаІіз іп тахітит йеігітѳпіит ессіе¬ 
зіаѳ еіизйѳт атізіі. 8іти1 еі сопіга поЬіІет ТЪо- 

шаш Сгоіотезкі, ^иіI піЬі! а ргоІезІапІіЬизЬаЬепз 
іп сошшіззіз, аизиз езі саизат еапйет, поп Ьа- 
Ьопз а зе ргоІезІапііЬиз ріѳпіроіепііага іпзсгіріага, 
ас зі потіпе ргоіезіапіісга рготоѵеге еапйепщиѳ 
іп тахітит, иі ргаегаіззит езі, ессіезіаѳ ргаѳ- 
(Іісіае йеігітѳпіит рег (иі ргаезитііиг) іпси- 
гага атіііеге, ргоиі оі атізіі, ессіезіапщие ргае- 
сіісіат еі ргоіезіапіез ас еогит зиссеззогез зит- 

торѳге йатпібсаѵіі. Бе яио соиіга ірзоз ііегит 
аЦие ііегит ргоіезіаіі оШсіочие ргаезепіі тапі- 

Гезіаіі зипі, си)из ргоіезіаііопіз оЬІиІегапІ зѳ 1а- 
Ііогет соріат роггесіигоз. Ѵегига чиопіагс еап¬ 

йет іпіга Ігійиига еі йіиііиз ехізіепіез ехре- 
сіаіі поп роггехегипі, ргоіпйѳ ех рагіе ^епегозі 
поіагіі асіогит ргаезепГшт йѳ зиі йііідепііа, ір- 

зогит ѵего пе^іі^епііа езі зоіеппііег ргоіе - 

зіаіит. 
Тоже, л. 192. 

№ 150.—1637 г. 14 Іюля. 

Заявленіе св.щенння. Спвсся.г. » н.несенія е«у еб.д. . »»«* У 
посѣвовъ и лошади слугами Потоцкаго. 

Асіиш іп сазіго Сііеігаепзі Гѳгіа Іогііа ш сга- 

Піпо Гезіі запсіаѳ МалагеІііае ѵігдіпіз еі тагі)- 
гіз, аппо Потіпі гаіііезішо зехсѳпіезіто Іпдезіто 

зерііто. ■ . і.. і . . . 

Роро ВравЫ ргоіевіаіиг. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
сапеаііа Сііеітепзіа регзопаіііѳг ѵепіепз ѵепегаѣі 
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І5 АЪгаЬат, ргѳзЪіІег гаопазіѳгіі. сЦсІі 8разкі, 

зио еі геѵегепАіззіті МеіЬоАіі Ае'Тёгіо Тѳгіескі, 
ерізсо^ .^е^^^йгвпзіз, (поші- 

піЪиз) зоіепшіег еі оГйсіозѳ іп ех сопіга ^епегозит 
СЬгізіорЬѳгига Роіоскі, ѵіііаѳ ге^аііз'ШѴозіоІкі еі 
аііогпт, ео регііпепіішп. роззеззогет. аиѳзіиз еі 

•ІШШШОТОІП Пп/(10^.1' 0 ^ 

ргоіѳзіаіиз ѳзі іАео/. аща ірзе Аіе поаіегпа асіиз 
ргаезепііз рег іттіззірдет порезіі ѵе^сезіаі СгѳсЬ, 

ІапшІІ зиі, Гасіопз Ьопогит ушаѳ Кггутсатсоіа, 
гіЩтИ!іпо.‘< иыпі'.Ъъ іиТпоиГі _ _.А * 
роззеззіопіз зиае, ех аііогит Іатиіогит зиЪАіІо- 

гигапио зиогит тиІьргцт, аш '(юпотіпіЪиз еі 
ъиопЬк&щ*' і ощ шіотіишав гочргавзош 
содпошіпіЬиз гпеііиз поіогшп. іп сашроз ѵіііае 

-па ЯіаБплѳ .^Пііаиаэ -ТОІЛргиэи уГаГупТо 
ргаеаісіае МопазЬег оразкі. роззеззіопіз зиргаГаІі 

-Й*!(1П8 -Л*Ю'.П".1 шли» Дупуяэш шят л, 
геѵегепАіззіті ерізсорі зш, ш ано ех ЬепеПсю еі 

.Ш4ЛО)ря1(^ этіго'ш. ,вІ7ог сп&І о/оаіг. 
іесіаіі тишіісепііа еіизАвт ерізсорі, иіі разХопз 
Х)о Щіі-злашгиэіі шшіп/аш лГгйіпіглиі г 

- іг дв 8ип,р^ 
іаьогв еі ітрвпзіз рго.іезіапііз тзетшаіа, ехіа- 

^8Й$иадишцрадОЗД.т> Іішл ,іир ЛнгѵЛТТ-..: 
оапь іошеш т іізАѳт сатріз заха,. ргоіезіапііз 

-іііі ішц .шоЪШіо Ш.ЫІЮ гигия >\&. 
ргоргіа, орега ѳогипАет ігаті$$огит, поп ехресіаіо 
ѵ. . . илезоошзд шіі . \ 

80І1ІО гаеззіз іешроге, гто попаига таіига Аетез- 

зіх Йѳтёззаадв,0 аА^апапиШет саюиІагшп сііга 
-оі-.уі 7п -іп»ѵ 
ѵеі ИКга осхо, розірозшз ешз ргаесіриіз аА ірзоз 

■ ПОП 1 ГШІІП11Г>ег.ТЙ ІП) Ч^1| ШШЛШШтЪТ , г 
регргоіезіапіега, ^иашрптпш гезсіѵепі созАеп^иѳ 
асЗііІ, пе Хаіет іпГегапІ ѵіоіепііат, іпХегрозіХіз, поп 

Ь&ЫОДое гезресіи регБОпаѳ е.)и5 зрігііиаііз аешЩ. 

^ие аѳіаііз, іто еосіѳт ѵегЬіз іпіигіозіз, регвопаш 
ел из зрігііиаіет ІаеАеиІіЬиз, аЯесІо, сиггіЬиз весиха 
аААисііз ігарозііа, рег ѵіоіепііат гесерегпщ е1 

аА ргаеАішп ѵіііае ргаеАісІае Кггухѵаѵѵоіа, роззез- 

зіопіз зпае, орега еогипАет іттіззогат АеѵеЬі 
Гесіі ірзо^ие ргоіезіапіе Ае е^иа, соі ргоіиас 
аззіАеЬаІ, ѵіоіепіѳг Аеігизо, еапАет е^иа^п рщ 
іоіісваіеу сит ерЬірріо еі Ггепо сит іізАеш веде- 

ІіЬиз орега еогипАет іттіззогит гесеріі. с^оо 
Гасіо ргоіезіапіет іп Аагапа поп гаоАіса іпйихіі 
Бѳ ^иіЬп8 сопіга ірзит іхегит аЦие іхегит рго- 

Іезіаіиз оШсіо^иѳ ргаезепіі тапіГезІаХиз е$Х, оГГе- 

гепАо зѳ сит ірзо іп Того Гогі зиге асіигит. Еі 
іп ѵегіГісаІіопет ргаегаіззогит зіаіиіі согат ео- 

Ает оіТісіо ргаезепіі тіпізіегіаіет ге^пі депеп- 

Іет ргоѵіАит Кісоіаит Цкіеузкі Ае ѵіаіісіів 
СЬеІтепзі, оШсіо ргаезепіі поіит, лиі 5ІаІпІи5 &е 
ргаетіззіз Аіе ЬоАіегпа асіиз ргаезепііз аб гелаі- 

зіііопет зиргазсгіріі ргоіезіапііз іпІегГиіззе еаііет- 

^ие зирегіиз Аезсгіріа зіс еі поп аіііег §езіа 
аііезіаіиз езі. 

Тоже, л. 208. ЧШ 

І11ЯП! 

—1637 Г- 16 І,0ЛЯ- 

Заявленіе о задержаніи воловъ съ вовомъ крестьянъ Я0тоцкаго на поляхъ Спас§ 

скаго Монастыря. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа чиіпіа іп сга- 

зііпо Гезіі Біѵізіопіз запсіогит Арозіоіогига, аппо 
Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто Ігідезіто зеріігао. 

Роро 8разкі ргаезепіаѵіі Ъоѵез. 

АА оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

Іапѳаііа СЬѳІтепзіа регзопаіііег ѵеціепз ѵепегаѣі- 

Ііз АЪгаЪат, ргезѣіІег^іпопазХегН, Аісіі Зразкі, 

ргаезепіаѵіі еіАет оШсіо ргаезепіі Ьоѵез Аиоз, ипит 
рііі Аіѵегзі еі аііегит рііі ріоіоеу, сит ]и%о еі 
сигги ІаЬоГаіііі, ариА зиЬАііоз Аѳ ѵіііа Кггудѵа\ѵо1а, 

роззеззіопіз депегозі СЬгізІорЬегі Роіоскі, іп сат¬ 

різ ѵіііае Мопачіег 'ЕЙазкі, ѵІаАісаІиз СЬѳІтепзіз, 

роззеззіопіз гѳѵегепАіззіті МѳіЬоАіі Ае ТегІо Тег- 

Іескі, ерізсорі гііиз ^гаесі СЬеІгаепзіз еі Веігеа- 

зіз, сігса Аетеззіопет рег ірзоз, ех іттіяіоое 
Іиззилие еі тапАаІо ргаеАісІі ^епегозі СЬгіяІорЬеп 
Роіоскі, Гги^ит Ьуетаііит, еіизАет ргоіезитш 
ргоргіогига, ех типійсепііа еі сопзепзи ргаеАісП 
ерізсорі, разіогіз зиі, іізАеА іп сатріз шзегаіп** 

(.огит, Гегіа Іѳгііа ргохітеЯ^гаеІѳгіІа гесеріса 
Лиоз іп іпзіапіі поЬіІіз АпАгѳаз Ріоіго\ѵісг потім 
е^изАет ргезЬіІегі ѳШАѳ]іі8зІІ еі аА саиііопет ЬАе- 

]иззогіат гесеріі, іпзсгіЬепз зе еіАет оШсіо рг^* 
зепіі Ае Ьоиіз зиіз депегаіііег отпіЬиз еозАеш 
Ьоѵез Ьіпс іп АиаЬиз зеріітапіз ргохітіз яесипАі 
ѵісѳ зіаіиіигит еі оГбсіит ргаезепз, пипс еі рго* 

Іипс ехізіепз, аѣ отпі ітреАітепіо, гаііопе еопш- 

Ает Ьоѵит ехогіипАо, іп отпі ,)иАісіо еі оЯо° 



- 133 - 

адпі, ЮІІ05 яиоііоа орав Гивгіі, иіегі еі еѵісііо- 

пвш. зиЬ рооаа (Іиріісі яиліиогаосет шагсагиш 
ресипіав роіопісаіів, рго Чиа сііліиз сит зиіз зис- 

сейогіЬиз ѳхізівпз іп оЯГісіо ргаозепіі зіпо пііів 

аіІаІіопіЬиз еі ргосгазІіпаІіошЬив регетріе гезроп 
аого ІепеЬііпг. 

Тоже. 

№ 152.—163? г. 20Августа. 

ІІоаовъ Иир'іевскому магистрату до дѣлу о невэысканіи нмъ 

мѣщанъ этого города аа обиды, наносимыя нмн будто 

Лсіиш іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа юпіа розі 
[е5іпш Аззишрііопіз іп соѳіиш біогіозіззііпае Ѵіг- 

ріііз Магіае ргохіша, аппо Оогаіпі тіііезігао зех- 
сепіезіто Ігідезііпо зерііто. 

Еірагіе ерівсорі гііиз дгаесі СЫтепт ро- 

зіііо тапгіаіі. 

Л<і оНісіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

аііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 
гаііз депегаііз гедпі ргоѵісіиз Шсоіаиз Іікіеузкі 
(1е ѵЫісаіи СЬекпепзі, оГбсіо ргаезепіі поіиз, 

а5€геп(1о зесиш ІіаЬеге поЬіІез .Ьаппет Кигаоѵ- 

Л еі ВагІЬоІошаеига Віеіескі, зіЬі дгаііа шаіогіз 
Іеіітопіі асЦипсІоз еі асіЬіЪіІоз, іп ѵіт зиае ѵегае 
к йііеііз геіаііопіз риЫісе НЪегедие гесодпоѵіі, 

Iй*® ірзе тапсіаіит засгае гедіае ша]ез1а1із іпГга- 
всгіріит ех рагіѳ іпГгазсгірІі асіогіз зирег іпГга- 
потшапсіоз сііаіоз (іе іепоге Іаіі ехігасіііит: 

\Ыі$Іаоз (^пагіиз, Беі дгаііа гех Роіопіае, 
о^поз сіпх ІліЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

те» Затодіііае, Ілѵопіае, Зтоіепзсіае, Зеѵегіае, 
С'гегпісЬоѵіаея ие, пес поп Зѵесогит, боііогит 
^апсЫогитдие Ьаегесіііагіиз гех. ѴоЬіз Гашаііз 
ргосопзиіі, сопзиІіЬцз, агіѵосаіо еі зсаЬіпіз Іоіцие 
та?І5ІгаІпі сіѵііаііз позігае Рагсоѵіепзіз, диогит 

потіпа рго ехргеззіз ЬаЬеге ѵоіишиз, ех оІГі- 

^Ьопізчие ѵезігіз делегпіііег ошпіЬаз таисіа- 

Ши§і диаіелиз согат поЬіз зеи ^исіісіо позіго Ѵаг- 
^•іае, аиі иЬі Іипс сит сигіа позіга Геіісііег 
сопзіііиіі Гиегітиз, а розіііопе ргаезепііз іп диа- 

ІОог беріішапіз, ѵеі Іит. сіит еі диапсіо саиза 
Рг^зепз асі ^бісапсіит іпсісіегіі, регзопаіііог ре- 

гецзргогіедие сотрагеаііз, асі іпзіапііат ѵепегаЬі- 

^МеіЬосііі де Тегіо Тегіескі, ерізсорі гііиз дгаесі 

съ православныхъ 

бы уніатамъ. 

СЬеІшепзіз еі Веігепяіз, диі ѵоз сііаі ісіео, диіа 
ѵоз сопіга оШсіига ѵезігиш ех сопсіѵіЬиз ѵезігіз 
гиіЬепіз, ѵісіеіісеі Раиіо ЗгаГгапек, НгеЬогіо Как, 
Магизіа Пако\гпа, .Іоаппе Кіергапек, Бігаіігіо 
ВіепсіисЬ, Раиіо Отіігікошіся, ТЪеойого Киіра, 
іоаппе РагсІисгЫпсг, Апсігеа Ра\ѵ1ис7Лсо\псг, 
Іоаппѳ КЦ, Зішопе ѴѴо^пісг, Тгос Воупіес, Рго- 
соріо, реіііопѳ, Тігпозг, зиіоге, ХасЬагіа ѴѴіппік, 

^аппе Киятік, Алсігеа Кишік, Іагозг \Ѵіппік, 
ЗіерЬапо Оті1гико\ѵіс2, \Ѵазко Магигік поп ѵиі- 
Ііз бѳЬіІат еі согареіепіет іизііііаш абтіпізігаге, 
Яиі яиісіет, ех диасіат тиіиа сопзрігаііопе ас 
Іісепііа зиа еГГгепаІа, оШсіа ас типіа оЫаііопез- 
цив, диаз апіеа ад ессіезіат гііиз дгаесі Рагсо- 

ѵіепзет, іп ипіопе запсіае ессіезіае готапаѳ 
ехізіѳпіет, зиіздие разІогіЬиз поп ргаезіапі, пес 
ехЬіѣепІ, диіпіто сопіга еипсіега асіогѳга е.іиздие 
ѵісездегепіега тіпапсіо, еозсіеш ѵегЬіз, зіаіит Шо- 

гит зрігііиаіет асгііег ІаегіепІіЪиз, аЙГісіипІ, оѣе- 
сііепііага поп ргаезіапі, ессіезіазіісоз аррагаіиз, 
ѵіоіепіег рег зе гесеріоз, рго ІіЬіІи зио (Іізіга- 
Ьипі, тііііез ргаеіегеипіез ай Гасіепсіаз асіогі 
ѳ]издие зиЬзІіІиііз регзопіз зрігіІиаІіЬиз ас геЬиз 
іііогпт ѵагіаз і^пгіаз зиЬогсііпапІ, зсЬізтаІісогит 
роропез ас аесіез сопіга изит зиит ргіогет соп- 
ѵепіипі іЬЦиѳ сопзіііа сопіга асіогега е^изяие 
Іосит Іепепіет Гасіипі, зегаз ессіезіагит гііиз 
дгаесі гезегапі, аі^иѳ, сопіга Газ еі аедиит, іп 
сопіетріит еі ѵііірепсііит асіогіз, іп ипіопе запс¬ 
іае готапае ессіезіае ѵіѵепііз, соттіііипі, ех 
^иіЬиз, диіа ѵоз, Іапдиага оГГісіаІез, беЫіат іизіі- 
Ііат асітіпізігаге поп ѵиіііз, іто рег соппіѵеп- 

Ііат зиат еозііст диоііат тобо асі зиргасіісіаз 
іп)игіаз Гасіепсіаз іпсіисіііз. ^иа^е сііатіпі асі ѵі- 

сіепсіит ѵоз, Іапдиат педіідепіез оШсіаІез, роепіз 



сопбі$піз ропігі, пес поп батпа, чипе ехіпбе соп- 

Іга ѵоз асіог Іахаі зіЪі а(1 (Іпа шііііа Яогепогшп 
роіопісаііига, зирег ѵоЬіз ііесегпі аШщие, ^иаѳ 
]пгіз зипі, іп саиза Ьас зіаіиі еі зѳпіепііагі: зіііз 
Іегтіпиш зшіісіаіііег аііепіаіигі еі гезропзигі. Эа- 

Іиш Ѵагзаѵіае Гегіа зесипба розі (іопііпісагп (}иа- 

бгадезітаіет Кашізраішагит ргохіша, аппо Эо- 

тіпі шіІ1е8ігао зехсепіезіто ігівезіто аерШпо^ 

Гегіа Іѳгііа, ргохішо ргаеіегііа, іп Ьопіі 
Рагсодѵ арші Гашаіит АІЬегІит Ооіескі, ргоа* 
зиіет ѳ.іи8бет оррібі, рсзиіі еі (1е розіііопѳ 
тапбаіі сопзогіі е.іизбет ргосопзиііз риЫісаѵйв 
поіійспѵіі (іе ,)игіз Гогша. Ж| 

Тоже. л. 2д0. 

№ 153.—1637 г. 1 Сентября. 

Заявленіе посланныхъ ѳп. Тѳрлоцкнмъ священниковъ объ оскорбленіи, нанесенномъ 
имъ Парчевскимъ магистратомъ. 

Асіига іп сазіго СЬеІгаепзі Гегіа Іегііа розі 
Гезіит Оесоііаііопіз запсіі Іоаппіз Варіізіаѳ 
ргохіша, аппо Богаіпі шіііезішо зехсепіезіто Ігі- 

Яезіто зерііто. • 

Роро Рагсоѵіегшз оЫиШ ргоіезіаііопет, 

АЯ розіиіаііопет ѵепѳгаЬіІіз ііотіпі ргезЫіегі 
гііиз §гаесі Рагсоѵіепзіз, рѳгзопаіііег согат оШсіо 
асі^ие ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз 
СЬеІшепзіЬиз сотрагепііз, пошіпегеѵегепбіззіті іп 
СЬгізіо раігіз ііотіпі МѳІЬобіі бе Тегіо Тегіескі, 
ерізсорі гііпз "гаесі СЬеІтепзіз еі аііагит іпГга- 

погаіпапбагит регзопагит оШсіозе Гасіага, оШсіит 
ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе СЬеІтепзе ргоіезіа- 
ііопет іпГгазсгіріат, рег іпГгазсгірІоз ргоіезіапіез 
сопіга іпГгапогаіпапбаз регзопаз согат асііз соп-. 

зиІагіЬиз РагсоѵіепзіЬиз Гасіат, ех іізбет асііз 
аиіЬепІісе етапаіат, аб асіа ргаезепііа рег оЫа- 

Іат роггесіага, зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬегѳ бе- 

тапбаѵіі іп еига, диі зедиііиг, Іѳпогет: 

Асіит Рагсоѵіае Гегіа ^иіп^а розі Гезіит запсіі 
ВагіЬоІотаеі ргохіша. аппо тіііезіто зехсепіезі¬ 

то Ігі^езіто зерііто *). . 
Регзопаіііег ѵепіепіез аб оШсіит еі асіа ргае¬ 

зепііа сопзиіагіа Рагсоѵіепзіа ѵепѳгаЬіІіз іп СЬгізіо 
раігез, геѵегепбі раігез Вазііі Ко1есЬо\ѵ$кі, Ваг- 
іЬоіотаеиз Озіго\ѵзкі, Каига ІІзсітолѵзкі, ргезЬіІегі 
ессіезіагига, зиЬ запсіа ипіопе ѳхізіепііат, зоіеи- 

пііег даезіі еі ргоіезіаіі зипі іп еі сопіга Нф 
Как. І\ѵап Кіергапко, Раиіит ВгаГгапка, Ь 
гизга Какова еі аііоз сотріісез еогшп га 
дгаесі сіѵез Рагсоѵіѳпзез, ібео: Ізг ѵу$2 р*| 

тіепіепі оусодѵіѳ, Ь§б$с розіапі ъ гатіе 
лѵіѳІеЬпе^о іе^отозсі хідбга ерізкора СЬк 
зкіе^о бо ггогитіепіа у \ѵуз!исЬапіа іитаій, 

кіоге сгупііі сегклѵі, іп ипіопе Ь^сеу, ѵуя^ 

тіепіепі ргупсураІо\ѵіе з ротоспікаті етя. 

іако о ІусЬ ЬипіасЬ у °дѵа11асЬ боти Вогедоаг- 
Г2еу \ѵ зоЬіе ргоіезіаііе оріеѵаіа, рггузггбі 
\ѵг^уз2 ротіепіѳпі оусо'ѵіе бо игг§би РагсотгАіф 
габгіескіе^о, иротіпаіі зі$ рггу лѵзгуікіеш № 
бгіе габгіескіега Рагсотекіега, ітіепіет іе^откс 
хіебга ерізкора СЬеІтзкіе^о у разіегга Іеу сегкте 
Рагсо\ѵ$кіеу, со Ьу Іо Ьуіі га Іитиііу у зкаб к 
зі§ Іо ѵгщіо, іе ізг опі, по\7е"о іакіедоз сггпп 
зоЬіе рггузрозоЬіѵѵзгу, бо Іеу сегкш робаіі, * 

опі \ѵугеу ротіепіепі ргупсураіо^іе, піе тфк 
сЬаѵзгу апі ргогЬу, апіЧкаг^і лѵуйеу ротіепіоптб 
оусо\ѵ, аіе о\ѵзгет па \ѴЦк$гу сопіегарі і^опккс 
хі^бги ерізкорохѵі СЬѳітзкіетиІу іедо роз1и$гп№ 
Іитиіі іакіз \ѵ з^бо\ѵеу ігЬіе (исгупііі): И 
зцбгіе росг^іі зі§ рогу^ѵас піе Іуіко зіо^у, ^ 
Іезг у г^кота па оусо\ѵ \ѵузг ротіепіопусЬ р 
Іаг*п§1і зі§, .^бгіе оусо\ѵіе \ѵузг ротіепіепі вЖѵ 
бг^с Іитиііи, з рокогц \ѵіе1кг\ обезгіі, оро'паі^ 
і^с зі§ игг$бо\ѵі о Іако\ѵе гпіе\ѵагепіе, р^У ^ 

ргозгцс, аЬу ѵѵузгебі игг^б г піеті бо 2ге«* 

дѵапіа арагаіош сегкіе^пусЬ, дбгіо рггсг ^ 

ргогЬ кіисга бо сегк'.ѵі бас піе сіісіеіі, аІ° 

\ѵіе \ѵузг ротіепіепі, ^ібгцс Іако'ѵе гогга«І *) 27 августа 1637 г. 
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Іота Воіут, ішівпіош іедотозсі хі^сіга орізкора 
у рівсюсі^ іодо сѳгкіоѵѵ <ца лѵіѳіи кггуѵй у щ- 

ШВІЮ* иріесфоѵаіі, рггу игг<}(1гіѳ гасігіескіеш, 
Ьигті5Іпо\ѵ$кіет, аіѳ опі па Іо піс піо «ІЬаіцс, зиа 
іпеГГгепаІа Іісепііа у дѵаНоѵѵпіе ріесг^с 1?’ ой 
мгкѵгі оЫагІІ у ѵ пі^ѵѳс оп? оЬгбсіІІ у росіерЫі. 
Окіого Ю іакоѵо гпіѳѵаіопіѳ оусоѵ у дѵѵа1іо\ѵпѳ 
«Магсіе ріосг^сі іедотозсі хідйга ѳрізсора СЬеІгп- 

ікі^о у гд\ѵа*сепіе сіотп Войеео кегит аЦие 

ііогига ргоіюіаЦ зі; оусо\ѵів ѵузг ротіепівпі, ой 
іедотозсі хі?ііга врізкора гезіапі о Ю г піегаі 
ргаѵѵпів сгупіс. Ех ргоіосоііо асіогит сопзиіа- 

гіига Рагсоѵіѳпяіиш вхігасіига. Савітігиз Вггегіп- 

зкі, поіагіпз уагаіпв Рагсоѵіопзіз. ОДив ргоіезіа- 

Ііопіз огідіпаіѳ ійет оДегепІез зіЬі еіігайкига 
053Ѳ зеяиѳ іііий аЬ оіГісіо ргаезепіі гвсеріззе риЫісѳ 
гесо^поѵегипі. 

Тоже, л. 208. 

154 —1637 г. 1 Сентября. 

Жалоба Ііарчевскаго уніатскаго священника Демьяна на православныхъ за отнятіе 
у него церкви. 

Асішп іп сазіго Сііеітепзі Гегіа іегііа розі 
Ійіпга РесоИаНопія запсіі Лоаппіз Варіізіае річ . 
ііша, Аппо Вошіпі шіПезішо зехсепіезішо Ігі- 
§езішо зеріішо. 

Ііет оЫиШ ргоіевіаііопет. 

Ай розіиіаііопега ѵепѳгаЬіІіз Ьашіапі, ргезЬі- 

іегі гііия дгаесі Рагсоѵіепзіз, регзопаіііег согат 
оШсіо асііздие ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз сарііапеа- 

ІіЬиз СЬеІтепзіЬиз соіпрагепііз, оГ&сіозе Гасіагп, 
оЯІсіипі ргаезепз сазігепзе сарііаиеаіе СЬеІшепзе 
ргоіезіаііопет іпГгазсгірІага, рег ірзиш сопіга іп- 

Гегіпз йезсгіріоз оррійаооз Рагсоѵіепзез, гаііопе 
шігазсгіріогит согаш асііз сопзиІагіЬиз Рагсо- 

ѵіеазіЬиз Гасіат еі ех іізйега асііз аиіЬепІіее ета- 

ваіаш. аіі асіа ргаезепііа рег оЫаІат роггесіат, 

язсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге ііетапііаѵіі іп 
еот, диі 8е4иііиг, іепогега: 

Асішп іп Рагсоѵ іііе заЬЬаіЬі іп ѵідіііа Гезіі 
аШі ВагіЬоІогааеі арозіоіі ргохігаа, аппо Ротіпі 
шіЛезіто зехсепіезішо ігі§езіто зерііто *). 

Рггузгейізгу оЫісгпіе йо игя§йи піпіеузгеео 
гаЙ2іескіе§о Рагсоѵѵзкіе§о лѵіеІеЬпу ѵѵ Сіігузіизіе 
осіес І)етіап, ргегЬііег Рагсо\ѵзкі, зоіёппііег а 
ргаѵіе 2 лѵіеікіеіп ріасгет у Мега згѵоісіп рго- 

зі§ у озшайсгаі сгішіпаіііег па ргхе- 

•) 22 августа 1637 г. 

сіи-ко Нгусоѵі Какотеі, Ра^іоіѵі ЗгаГгапкоѵі, 

Імгапоні Кіергапкои-і, Ьѵапоігі Раикисгко^і, іако 
іпГагаізои'і, Магпзі Какому, Когпапо\гі Касг'коѵі, 
зупоѵі іеу—гаіезгсгапога Рагсо\ѵзкіеш, о іЬо, 
ізг опі, ѵуіагааѵзгу зі§ г гѵіеггскпозсі у з розіи- 

згепзіша \ѵіе1еЬпе§о іе§огаозсі хі^йга МеіЬойіа 
Тегіескіе^о, ѳрізсора СЬе1тзкіе§о, парггой гарога- 

піа\ѵзгу Ьоіагпі Вогеу, апі зі^ піс піе одіайаі^с 
па зіичлѵозс у зго§озс рга\ѵа розроііье^о, а тіа- 

поѵісіе па дхѵаііолѵпікі йотоиг Вогусѣ у козсіо- 

1о\ѵ, зтіеіі у лѵайуіі зі§, яиойат апзи зпо іете- 

гагіо, Ь^йас гаіизгепі ^піеіѵега у іайѳт іакіешзі 
рггесВѵко зш^іоу ипіеу, зиЬогйіпо\ѵа^ѵз2у зоЫе 
іакіе&оз сгегпса, з кіогега тоспо у дѵаіівт, Ьег 
\ѵіайошозсі ^згеікіе^о игг^йи гайгіѳскіе^о, ѵоу- 

Іо\ѵзкіе§о Рагсо\ѵзкіе§о, рггузгейізгу йо сегк\ѵіе, 
кіог^ газіаіі гаткпі^іа ой оуса Вегаіапа, кібге- 

ти іа сегкіенг гаос іезі ройапа ой іе§ошозсі 
хі§йга ерізкора Сііеітзкіе^о, піе ирошіпаі^с зі§ 

к1ис20\ѵ Йо ойеткпіѳиіа, аіе іейпѳши рг2ег Й2\ѵоп- 

піс§ >ѵриз2С2ас зі§ кагаіі у роіар §\ѵа1іега оййагіі, 
а йтйгу, и йтѵі зіоЦс сегкіе>ѵпусЬ, к!ойк§ ой- 

Ьііаіі, зкоЬѳІ ѵуіатаіі, §\ѵаіь йоішлѵі Воіети 
исгупііі, \ѵе Йгигопу йг\ѵопі1і піе ки іакіети па- 

Ьо2епзІ\ѵи, аіе аЬу зіѵоу §иіе\ѵ \ѵукопа1і, рггей- 

зі§'Ѵ2І§іу парггесі^ оусп Вѳгаіапи, §й2іе гага- 

2ега, 2 д\ѵа1І0Аѵпуш ойЬісіѳга сѳгкѵіе у \ѵ!агаа- 

піет зі§ йо піѳу, аррагагаѳпіа еегкіемгпѳ, кг2у2е, 
кіеІІсЫ, згеЬго роЬгаІі, іийгіезг Іезг у зргг^і йо- 

тоѵу, кіогу шіаі осіес Бешіап іеу сегкѵгі 
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(1<шклѵ$1\ѵа зтѵе^о; рггег кібгу іакоѵу исгупек 
з>ѵоу парггоіі рокоу розроіііу, Іисігіезг Іезг у 
йот Вогу, іо іезі сегкіенг РагсоѵзЦ, 2§\ѵа1сі1і 
у {рѵаііомшікаті зі§ сіоши Во2ѳ§о зіаіі, кіогу іа- 

ко\ѵу д\ѵа11 у осІЬісів дтѵаііоѵпѳ кіогіѳк, лѵггесі^- 

сіголѵ, осіес Бегаіап гагагет оЪѵѵойгіі игг^сіега 
гасігіескіеш Рагсотѵзкіет, Іакгѳ у $гко(1§, \ѵ к№г§ 
рорасіі рг2Ѳ2 Іеп (рѵаіі осіес Оетіап, іако згѳ- 

ггеу о Іет Ь^іігіе зтсіасісгуіа геіаііа игг^сіи га- 

іігіескі^о. О кіогу іакотсу дпгаН у §\ѵа1іоѵѵпв 
пазсіе сіота Вогедо ііегат аЦиѳ ііегит ргоіезіо- 
тсаі зі§ осіес Бетіап, 1$ лѵзгуік^ зргадѵ$ ро(і 
пюс росШа^аЦс ерізкоролѵі СЬеІтзкіети. Ехрго- 

Іосоіо Гатаіогит (Іотіпогит ргосопзиііз еі соп- 

зпіит Рагсоѵіепзіит ехігасіит. Сазітігиз Вггѳ- 

гіпзкі, поіагіиз .іигаіиз Рагсоѵіепзіз т. р. Си- 

Зиз ргоіезіаііопіз огі§іпа!е ісіет оЯегепз зіЬі 
ехігасіііит еззе зв9ие Ши<і аЬ оМсіо ргае- 

зепіі гесеріззе рпЫісе гесо°;поѵіІ. Еі іп соп. 
ііпепіі сігса ешиіеш оЫаІат ргаезепііз ргоіезіа- 

ііопіз із і(іет ѵепегаЬіІіз Иатіапиз, ргезЬіІѳг Раг¬ 

соѵіепзіз, зио еі зиргазсгіріі геѵегепсііззіті іп 
СЬгізСо раігіз МѳІЬойіі Тегіескі, ерізсорі ѳі раз- 

Югіз зиі потіпе, зоіеппііег еі оШсіозо іп еі сопіга 
^епегозит Зіапізіаит Віепіѳѵѵзкі Ргиззак, Іепи- 
Іагіпт Рагсоѵіепзет, ргоіезіаіиз езі ісіео, чиіаірзе, 

ехізіепз регзопа заесиіагіз еі, дпосі тадіз, (ііѵѳгзае 
геіідіопіз, поп ѵегііиз роѳпаз, іп сопзІіІиІіопіЬаз 
ге^пі сопіга іпГгазсгірІоз апсіепіез іпіег (ііззіііеп- 
Іез іп геіі^іопе ітрозііаз, сопіга Іе^ит іпіегіісіа, 
зиргазсгірііз оррігіапів РагсоѵіепзіЬиз, ^иі, ех диа¬ 

мат тпіпа сопзрігаііопе ас Нсепііа зиа еЯхепаіа, I 

оіГісіит ас типіа оЫа^іопез^ие, ^иаз апіеа а<1 

сіезіат ргаеііісіат, іп ипіопѳ запсіае ессіезіаего- 

тапаѳ ехізіепіѳт, зиіз разІогіЬаз ргаезіагспі,^ 
таіе ехізіепіез іпГесІі гепипііагепі, аизпз езі и 
расійсаііопіз еі іпЬіЬіІіопіз іаііит зосШіопит « 
Іатиііиит, поѵііѳг ехогіагит, сіе чиіЬаз апіеашц. 

апаш сопзіаѣаі, ірзетѳі, іпііо ргітигп ситіЫещ 
оррісіапіз еі аіііз, Іетроге еі Іосо зиіз сіІаІіопіЬаі 
(Іесіагапсііз, поѵііег аЬ ипіопѳ запсіа, ЧаагаіІ 
ргаесіесеззогіЬиз зиіз оЬзегѵаЬапі еі ргобІеЬапіог, 
аѵиізіз, (сопіга ^иоз еііат, іпЬаегепсІо зиреггесел- 

зіІаергоіѲБІаІіопі еапйепцие гпеііогашіо, ргоіезіаіггі 
сопзіііо, ірзетѳі іп регзопа зиа, Гатиііз вИраіц 
ипа сит іізсіега оррісіапіз зсЬізгааІісіз ессіеяи 
ргаеіасіат, аЬ апІЦиіззітіз ІегарогіЬаз іп ищ» 

з. йііѳі саіЬоІісае готапаѳ зиЬ ге^ігаіпе ерізсорс- 

гит гііиз ^гаесі СЬеітѳпзіит ехізіепіѳт, іетрог? 
гесепіег аппо ргаезепіі еіарзо, ѵіоіепіег а^ 

ргоиі еі а^геззиз езі, аЦие іп еа а^геззіопе то- 

Іепіа еозйега орріёапоз зсЬізтаІісоз сит чпоііи 
саіидего зсЬізтаІісо, гѳзѳгаіа ргітига тоЛо, цю 
зирга, еайет ессіезіа, іп еапйет іпігосіихііеііш* 

Ііз асіетіі зсЬізтаІісізциѳ іп роззеззіопега ігаіШіі, 
ргаетіззадие огапіа, іп зиргазсгіріа ргоіезіаііок 
сіѵііі Рагсоѵіепзі сіозсгіріа, іізйет оррісіапіз а^агг 
еі ехецш регтізіі еі ірзе ііііз жЦиІогіит рга- 

Ьиіі, рег диосі іп гет ітрегііпепіега зе іде&І 
еі іттізсиіі еозсіепциѳ асі тадогега согатоііопеш 
еі гезізіепііат разьогіЬиз зиіз соттоѵіі. Эе дио 
сопіга ірзит ііегит аЦие ііегит ргоіезіаіиз огё- 
сіочиѳ ргаезепіі тапіГезІаІиз езі. 

Тоже, л. 269. 

155.—1637 г. 18 Сентября. 

Желоба православныхъ жителей города Холма на магистратъ ва Несправедливое 

рѣшеніе нхъ дѣла съ уніатами. У 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зехіа розі 
Гезіит Ехаііаііопіз запсіае Сгисіз ргохіта, аппо 
Богаіпі тіііезігао зехсепіезіто Ігідезіто зерііто. 

Ех рагіе зску&таіісогит СШпгепзіит геІаЫо. 

Асі оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ргоѵісіиз 

МаіЬіаз Кггутоѵзкі, шіпізіегіаііз ^епегаііз іф 
аиІЬепіісиз еі іигаіиз, ипа. сит поЬШЬиз АІЬеЛ) 

Кгадо\ѵ$кі еі АІЬегІо \Ѵ^зо\ѵіс2, зеспга регзопаіі’^ 

согарагепІіЬиз еі іпГгазсгірІа иііго еі Ьепегоіе 
аііезІапІіЬиз, іп ѵіт йсіеііз зиаѳ геіаііопіз, 

іасіепсіаѳ, риЫісе еі рег ехргеззига гесо^поѵіі: 

еі (Іісііз поЫПЬиз ех рагіе Гатаіогит Соо^1 

ИаЬіего'ѵісг еі Когаапі 2аЬіеппѵісг, ЗіѳрЬапі В^* 
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сіук, Раиіі, НгеЬогіі, &ІерЬапі, Еііаѳ Кгироѵ еі 
аііогит сіѵіиш СЬеІтепзіит сіізипііогит, іп саиза 
іпГгазсгіріа шіпиз ^игіс1ісѳ сііаіогит, іп еі сопіга 
[агааіоз Ьаигепііиш Раггуріезкі еІРаиІитРисЬаІа— 
сопзиіез, Зіапізіаит 8кир, Іоаппет Оогзкі—зсаЬі- 

поз, іп Іосиш аііогиш ііиогит сопзиіит сііаіогит 
$оМе1е§аІо&, аЦие ИгѳЬогіига Магіузгкіѳѵісг, 
Кіеоіаит Ророѵісг, Апсігеат Росілѵузоскі—зсаЪі- 
во5 СЬеІшепзез, саизао іпГгазсгіріаѳ .іисіісез, пес 
поп еі сопіга геѵѳгепсііззітига МеіЬоіііит а ТегІо 
Тегіескі, ерізсораш гііиз ^гаесі СЬеІтепзеш еі 
Веігепзет, саизае іпГгазсгіріаѳ ргошоіогега еі іп- 

согареіепіеіп асіогѳт, Гегіа Іегііа іп сгазііпо Гезіі 
Ехаііаііопіз запсіае Сгисіз, ргохіте ргаеіегііа *), 

сігса ехечииііопет саизае іпГгазсгіріаѳ ргоіезіа- 
шш еі оЬбисіит еззе, чиіа ірзі сопзиіез еі зса- 

Ьіпі, поп аііепііз іизііз еі іигиНсів гаІіопіЬиз ех 
рагіе сііаіогит, іп саиза рег еипсіет ерізсорига 
гііиз дгаесі зіЬі сіѵіЬия СЬеІтепзіЬиз, сііаііз рго 
яиіЬи5<1апі (Іагапіз, асі Ігіа шііііа Оогепогит роіо- 

•) 15 сентября. 

пісаііиіп Іахаііз, чиазі ех іпизіа зиі еѵосаііопе 
а(1 (1(1. сошгаіззагіоз з. г. га. іп саизіз гесерііопіз 
^иазі ессіезіае гиіЬепісае Іііиіі Аззитрііопіз Веа- 
Ііззііпае Магіае Ѵіг^іпіз іп соеіига, еізсіет сіѵіЬиз 
сііаііз (Іізипіііз рег (Іогаіпоз согагаіззагіоз &<ушіі- 

саіае, поп Іатеп іп роззеззіопет гао(1егпогпш 
сіѵіиш сііаіэгиш, ехізіепііига сіізипііогига, зЦипіет 
гаешогаіиз ерізсориз гііиз §гаесі еат ессіезіат 
ео(1ет (Ііе еі Іетроге асіетегіі еі ассерегіі іи 
зиат роззеззіопет еі ^иазі рег (Іесгеіига е^з^ет 
засгае ге§іае шазезіаііз асЦигіісаІат іпІго(ІисІиз, 
поп со^пііа, пес асііисіісаіа сотреіепііа асюгит 
еі асііопіз, і^игШісит еі ргае.ішіісі05ит ас заііз 
§гаѵаіпіпозиш (Іесгеіиш соиіга сііаіоз сіѵез зирга- 
зсгіріоз ргоіиіегипі, пес аЬ еосіет аррѳііаііопет 
а(1 .іигіісіит засгае ге^іае гааЗезІаІіз асітізегипі, 
ішо регііпасііег асі (Іапгаііісапсіит сііаіоз ргосез- 
зегипі сіе нуигіа, ргае.іи(іісіо еі дгаѵагаіпе, оЬ 
поп асітіззат арреііаііопеш еі сопіга іпіагісіісаш 
зепіепііат ііегит аЦие ііегит ргоіезіапіпг, циосі 
зіс оі поп аіііег йегі ргоѵісіиз ргаеГаІиз тіпізіе- 
гіаііз сит поЫИЬиз зиргазсгірііз аііезіаіиз езі. 

Тоже, л. 285. 

№ 156.-1637 г. 25 Сентября. 

Жалоба уніатскаго священника Симеона Стокальскаго на Андрея и Елисавету Ч&- 

славскихъ 8а нэгнаніе его ивъ церкви и навѳсѳвіѳ побоевъ его женѣ. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зехіа розі 
Гезішп запсіі МаІіЬаеі арозЮІі еі еѵап§е1із1ае 
ргохіта, апио Погаіпі тіііезіто зехсепіезішо Ігі- 

?взішо зѳріігао. 

Роро Ас УѴоІозка ІѴоІа ргоІезШиг. 

Аіі оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
^пеаііа СЬоІгаепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 

ІІ5 §етіоп 8іока1зкі, ргезЬіІег гііиз дгаѳсі ессіезіае 
ЭДЬепісае, іп ѵіііа \Ѵо1озка \Ѵо1а ехізіепііз, зио 
еі геѵегопсііззіші іп СЬгізІо раігіз богаіпі . Меіко- 

® <іе ТегІо Тегіескі, ѳрізсорі гііиз дгаесі СЬеЬ 
■^епзіз еі Веігепзіз, разіогіз зиі, потіпе, зоіѳппі- 
Іег еі оШсіозе іп еі сопіга §епегозоз Апсігеат 
Сгаз1а\ѵзкі еі ІІеІізаЬеіЬат Апсіггеіоѵзка, сопщ- 

дез, ^иез^и8 еі ргоіѳзіаіиз езі і(1ео, циіа ірзі 
еі ргаезегііт сощих, ехізіепз біѵегзан геіфопіз еі 
ргаесірие зсЬізтаІісаѳ, поп сопіепіапбо зѳзѳ, ^иоа 
аЬ ірза сопзесгаііопе е^зсіет ессіезіае зиргазсгір- 
Іае, ^иаѳ поѵііег зіі егесіа, еипбет зиргайісіпт 
гсѵегепсііззітит ерізсорит еі зе ргоіезіапіет заѳ- 
різзіте тиіііз іп}игіо$і5 аЯесѳгіІ ѵегЬіз, ігао ипіо- 
пега запсіат осііо ре^$е^иеп(^о, сііѳ сіогаіпіса розі 
Гезіиш запсіі Вагііюіогааеі арозЮІі, ргохіте ргаеіе- 
гііа *), зирегѵепіешіо іп ессіезіат зиргазсгіріага 
іЬісівтяие, біѵіпіз ѳі Ьитапіз 1е§іЪиз розірозіііз 
рбепізяиѳ, іп іізсіет Іе^іЬиз ехргеззіз, Йоссірепзіз, 
Іітого 0еі еі йііесііопе ргохіті розіЬаЬіІіз. бит 

*) 30 августа. 
18 
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ргоіезіапз іихіа шогеш еі (ІеЪіІит оШсіі зиі сѳ- 

ІѳЬгагеІ засгит шіззаѳ засгійсіит, оаііеш вирга- 

зсгіріа Сгазіахѵзка, поп оЬзегѵаІа геѵѳгѳпііа Іосі, 
1)ео бісаіі, іто іп зиттит сЫесиз ѳі (ІізЬопогѳга 
ессіѳзіае Иві, Ьос ісіѳт засгит ѵегЬіз ГигіЬип(1із 
еі (ІізЬопѳзііз ѵосіГегаііопіЫ^иѳ тиНіз іпіегіиг- 

Ьаѵіі ѳі ргаерѳ(ііѵіі ѳшМѳтдие ргезЬіІегит, сігса 
ірзит аііаге рѳг ѵіт аггѳріит, огпаіит, Дісіит 
гуву, ѳх ірзо егіриіі еі ірзит ѳх еасіѳга ѳссіезіа, 
аззѳгепсіо еит еззѳ рзеиііо-ргезЫіегига, ііесѳр- 

Іогет апітагпт, зиргаіаіо еѳпѳгозо Апіігѳа 
Сгазіаѵзкі, тагііо е^из, аихіііит ірзі ргаѳЬепІе 
аіііздие тиіііз сопІеіпрІіЬиз аііесіапіѳ, ііѳігизіі ѳі 
ео зио рго^геззи расет еі зесигііаіѳт ессіезіа- 

гига, Іе^іЬиз гѳ^пі саиіага ѳі ргоѵізат, ѵіоіаѵе- 

гипі еі сопіга Ьопогѳт сііѵіпит ѳі Ьатапит ѳх- 

сеззѳгипі, роѳпазяие, іп іізсіеш Іе^іЬиз гедпі еопо- 

тіпе запсііаз, ехсѳззиі еогит сопсИ^ааз, ііетѳгиѳ- 

гипі. Нізяиѳ еасіеш §епегоза НеІізаЬеіЬ Сгазіахѵ- 

зка поп сопіепіа ехізіепз, ііопио сііѳ сіотіпісо 
ргісііе Гезіі Ехаііаііопіз задсіае Сгисіз, ргохітѳ 
ргаеіегііо *), ѵіоіепііат ѵіоіѳпііае та§із ас та^із 

*) 13 сентября. 

аййепЛо ѳі асситиіапііо, (іотига гевИепІіаѳ рго. 
Іезіапііз, іЬісІѳт іп ѳасіѳт ѵіііа ѴѴоІозка \ѴоЦ 
сігса оссіѳзіат ргаѳГаІага зііат, іп аЬзепііа рго. 

Іезіапііз, зіисііозѳ ѵіоіѳпіо тоііо авдгеш езі & 

9иѳ іп еа а^геззіопѳ іЬііега тиііаз ѵіоіепіщ е5 

іпзоіепііаз рѳгреігаѵіі, сопзогіепщиѳ е]оз, Геті- 

пат, пѳтіпі ^иі(1ріага оЬпохіага, саѳбіЬиа еі рег. 

сиззіопіЬиз тиіііз аііесіі ѵиіпегациѳ сегіа іп Сог- 
риз ѳ^з, яиаѳ зипі тіпізіегіаіі сѳгіо ѳь поЬШЬо* 

оЬііисІа, іпіиііі ѳі іпйіхіі; еі риегит ргоіезипііі, 
аппит зѳсипсіит адепіет, рѳгіеггі Гесіі, цщіе е* 

аіі ргаѳзѳпз Іап&иепз (ІѳсишЬіІ ѳі (1ѳ заіиіе еіоз ре- 

гісіііаіиг, диі, зі тогіѳга оррѳііегіі, пешілез 
аііит ргаеіѳг ірзат ргаесіісіат депегозат Нёі- 

заЬѳіЬага Сгазіаѵѵзка рго аиіоге песіз іпсиірагк. 

С^ио ііадие зио рго^геззи расѳт риЫісат еі зесигі- 

Іаіет сіотезіісат, Іѳ^іЬиз ге§пі саиіат, ѵіоіатіі 
роепаз^иѳ сопіга Іаііа аибепіез рготегаіі. ВаІЬ- 

пе яиогига отиіит іііѳт ргоіѳзіапз сопіга ір© 

ііегига аЦиѳ ііегит ргоіезіаіиз оШсі<хріе ргаа- 
зѳпіі тапіГезІаІиз езі, оіГегепсіо зѳ еі, сиі (1е]аг? 

сотреііегіі, іп Того Гогі гаііопѳ ргаѳтіззогишівге 
ѵіпііісаіигига. 

Тоже, л. 292. 

№ 157.—1(537 г. 6 Октября. 

Жалоба Холмскаго бурмистра Паржипѳскаго на райду Кондрата Жабировича за 

нанесеніе нмъ личнаго оскорбленія и побоевъ въ засѣданіи суда. 

Асіит іп сазіго СЬеІшѳпзі Гѳгіа Іѳгііа розі 
Гѳзіит запсіі Ргаисізсі сопГеззогіз ргохіта, 

аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто Ігі^ѳзіто зер- 
іто. 

Раггуріезкі ргоіезіаіиг. 

По иг2§<1и у хіц* піпіеузгусЬ ^гоіігкісЬ зіаго- 

зсісіі СЬеІтзкісЬ оЫісгпіѳ рггузге&гу зіахѵѳіпу 
\Ѵа\ѵггупіес Раггуріезкі, Ьигтізігг па іеп сгаз 
Ъ§<1дсу тіазіа іе&о кгоіѳхѵзкіеу тоьсі СЬеІта, 

ргоіезіоѵаі у иг2§<іо\гі Іиіесгпѳти озтасісгаі ві§ 

па у рггесіѵко віаѵѳіпети Сопгаіоѵі 2аЬіѳгоѵі- 

С20*і, гаусу СЬѳІтзкіети, зсЪігтаІукоѵі, о Іо, 
іі оп \ѵ зоЬоІ§ рг2еб зѵі^іѳт з*і§Іе§о МісЬаІа, 

Ыізко рггезгіе^о *), ройсгаз здс!о\ѵ, рггузгебзгт ^ 
(іот ргоіезіапііз, . &сіу ^рганга тіаіа зі§ оёрга^ 
хѵаё га рог\ѵепі рггеѵіеіеЪпе^о іе^отозві хі^ 

Меіоіііизга г Тегіа-ТеггаЖіе^о, ѳрізсора СЬеІш* 
5кіѳ§;о, ші^сігу шшеті зсЬігтаІукаті СЬеІт&іеші. 
сігса иііігаагіат еxе^ии^іопІ8 зѳпіепііат, зесопіав 
тапііаіит еі ііесгеіит розісигіаіѳ засгае г# 

таіезіаііз, іп саиза сит іізсіѳт зсЬізтаІісі® СЙ' 
тепзіЬиз еі бісіит геѵегепйіззітшп ерізсор^ 

іаіит, піѳ сгѳкаідс габпеу о(і рошобошѳу 
ргорозісіѳу, апі осі зд<1и Ьигтіз1ггоѵгзкіе§о № 
зѳпіепсіѳу, гагаг ГигіЬипбе, сит зитта іа^ 

ф) 26 сентября. 
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Шіа рго. 

681 Ц. 

Іоиііаз еі 
»5. Геші* 
5 ѳі рег. 
а іп сог. 

поЬШЬщ 
ПвИапВ^ 
шйе еі 
Фз ре- 

пещ’шещ 
ага Цеіі- 

асиірагві 
еі зесигі- 

ѴІОІІТІІ 
іі. Каііо- 

іга іраз 

іиѳ ргае- 

іі <іе ^оге 

аншлага 

за 

легіиу * 
о(іргатго- 

іві ІІ?“ 

а СЬеЙ- 

Ішзкіеші. 

зесишіоД 

іѳ 
ісів й* 
фівсорч® 
еу бігову 
г0 

ііопе. и па бит виів яиіЬіізЛаш зсЬізтаіісіз зециа- 

СІЬ05 ^'расіі ѵ ровггосі цйо\ѵусіі, аозоЫВѵіѳсот- 

доіиз чиоііат віпдиіагі сопіга ргоіезіапіет осііо, 

ргіто ѵегЬіз іпЬопезІі9 еі ІигріІодиіЬиз, аЬвдиѳ 
0І1о гезресіи ііііиз оГйсіі еі ргоіипс іийісіі, іпѵе- 

ХЙ, іЫет аизиз оЗІ ргодгебі аіі ірва диодиѳ 

десгапёа ѵегЬега, ргоіезіапіеш, ІарЙет іп ридпо 
оссикапз, зиттороге іи ресіиз ітредіі, ііа иі рго- 

щпс ргоіезіапз Іаезиз іп ресіоге а регсиззіопе 
ргаеГаіа ѵіх гезрігаге роіиіі, па озіаіок піо соп- 

іепіиіас зід з*о\ѵу піѳ рггузіоупуті Іак ргхесі\ѵко 
ргоіезіапіо\ѵі, іако у рггеспѵко іѳдотозсі хі^сіги 

врвсороѵі (кіогсдо зрга\ѵа па іеп сгаз оёргашо- 

'ѵас зід тіаіа) чгутоѵіопуті, у исіеггегііет, ѵузг 
ротіѳпіопут, аіе іві затѳті хі^даті ргаѵа Мау- 

йёЬигзкісдо, па Іеп сгаа па зіоіе ІеЦсугаі, роггд- 

(івк )игіз Захопісі гагѵапуті, рогѵан’згу, \ѵ осгу 
ргоіезіапіоші сізпді г осіро\ѵів(І2ід, псгупіоид па 

ІШоѵІѣ ргоіезіапііз, оЪіесаідс до, іезІіЬу сЬсіа! 

(Зекгеіа ваіёу рггесіѵѵко зсЬізгааіі Гегоѵае. ѵуѵѵіек- 

згу г Лии іедо гсіазподо па и!іс§, окгиіпіе гаЬіб; 

рггс2 со \ѵ \ѵіпу, рггесіѵѵко Іакоѵуш*рг2Ѳ3^РИУга 
'ѵ ргаѵѵасЬ орізапе, чграііі. О со рггесіѵко піети 
ііегит аЦие ііегит ргоіѳзіиіе зід. 

Тоже, л. 305. 

№ 158.—1637 г. 7 Октября. 

Позвы Холмскому магистрату и епископу Мѳѳодію. Тѳрлѳцкому по жалобѣ право¬ 

славныхъ жителей г. Холма на приговоръ къ уплатѣ 3000 зол. мнимыхъ убытковъ 

по случаю отнятія у нихъ Успенской церкви. 

Асішп іп сазіго СЬеІтѳпзі Гѳгіа чиагіа розі 

Іезіит запеіі Кгапсізсі сопГеззогіз ргохіта, аппо 
Бошіпі тіііезіто зехсепіезіто Ігідезіто зѳрііто. 

Ех рагіе сіѵіит СКеЫпѳпзіит сИзипйогит 

розіііо тапЛаіг. 

Асі оШсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Иоѳаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵѳпіепз тіпізіе- 

гіаііз гедпі депегаііз ргоѵісіиз МаіЬіаз Кггутоѵ- 

$кі ёо СЬеІт, оЯісіо ргаезспіі поіиз, ипа сит по- 

ЪіІіЬиз Зітопе ‘Оасіотзкі еі Ѵаіепііпо Кгаіонг- 

вкц зесипі регзопаіііег сотригеиііЬизеітГгазсгіріа 

ошпіа ІіЬеге аЦезіапІіЬив, іп ѵіт зиаѳ ѵегаѳ ас 
Неііз геіаііопіз риЫісв ИЬегеяио ‘гесодиоѵіі, диіа 

ірве ипа сит зиргазсгірііз поЫІіЬиз сііаііопет, 
мѵе шапбаіиш засгае гѳдіае ішцезіаііз іпГгазсгір- 

Іат, ех рапе іоГепиз сіезспріогигп асіогит зирег- 

іпГгапогаіпапбозгіѳ Іепоге івЦ ѳхІгаІЦ^! 

Ѵіасіівіаиз дпагіиз, Ш е^айа гех Роіопіаѳ,, 

швдиз бих иіЬиаиіае, Киззіае, Ргиззіаѳ, >1азо- 

ѵіжя, Затодіііае, Ьіѵовіае, Згаоіепзсіае ОгпісЬо- 

▼іаечие, пес поп Зиесогит, Ооііогит Ѵап4^1о.г 
Лтцив Ьаегебііагіиб гех ѴоЫв Гатаііз Ьаигвпііо 

Раггуріезкі—ргосопзиіі, Раиіо РисЬаіа—со|іво1і, 

Ѵипігіао Зкир, поЬіІі ас Гатаіо Лоапиі Оогзкі — 

зсаЬіпіз СЬѳІтепзіЬиз, НгеЬогіо Магіузгкіеѵѵісг ѳі 
Місоіао Ророѵісг—іп Іоспт сопзиіит зиЬбеІедаІіз, 
иіі саіізае іпГгазсгіріае іибісіЬиз, (іе еів(іет оШ- 

сііз, саиза іпГгазсгірІа Ьопізяие ѵезігіз допѳгаіііѳг 
отпіЬиз тапсіатиз, иі согага поЬіз ^ііісіоциѳ 
позіго Ѵагзаѵіае, аиі иЬі іипс сига сигіа ^позіга 
Гѳіісііег сопзіііиіі Гиегігаиз, а розіііопе ргаезетіз 

сііаііопіз позігае іп зѳх зеріігаапіз, ѵеі іига, (іига 
еі чиапйа саиза ргаезепз ех гедезіго асі /иЛсап- 

(Іит (Іеѵепіеі, регзопаіііег оі рѳгегаріогіе согара- 

геаіііз. асі іпзіапііаіп Гагааіогига Соигасіі 2аЬіего- 

\ѵіс2 еі Котапі ХаІЬіегон'ісг, ЗіёрЬапі Касісгук, 

Раиіі, НгёЬоги, ЗіёрЬапі, Ыёііае Кгироѵ еі аПо- 

гит сіѵтга СЬёітепзіит бізипіібгит, диі ѵоз 
сопійпсііт, иіі іп саиза согііипсіа, сііапі Йер, 

диіа ѵоз еозсіёт асіогез іп саиза ргаезепіі, ,рѳг 
геѵегепсііззішит Меііюсііит а Тогіо Тегіескі, ері- 

зсорит гііиз дгаесп СЬеІтегізѳт еі Веігепзега, 
тіпиз зигісіісе, іто Гпсбтреіепіег, гаііопѳ ёатпо- 

гит, а»і Ѵгіэ шііііа Йогепогит роіопісаііит іаха- 

іогит, ех оссазіопё’ оііазі ессіезіае гаіЬепісае іі- 

Іиіі Аззитрііопіз Вёаиззішаё Уігдіпіз Магіаѳ 
Гесорііопіз афийісаіогигп, рѳгзоіиііопіз, іп ]иаіоіо 
ѵёзіго іпзіііиіа. сіесгёііз (оуагшісіз аддгаѵазііз, 
еіепіпг сит асіогез поп ріепагіат зеззіопога соп- 

виіагіз оЙГісіі оЬіісѳгепі, іит диодие іѳгтіпит 
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ехсірегепі ас іпзирег іпсотреіепііат асіогіз ѳі 
асііопіз гаІіопіЬиз зиіз, іи ргосеззи сіѳзсгірііз, ор- 
ропѳгепі, поп аііепііз ^из1І8 ѳі Іедііітіз асіогиш 
гаІіопіЬиз, еозйет іп саиза ргосесіѳгѳ (еі) гѳзроп- 

(Іегѳ ёесгѳѵізііз, а(і Ьаес зоіиііопет Йатпогит 
ргаеГаіогит іп^ипхізііз еі, ^иосі зиттиш езі, ар- 
реііаііопез, а (Іесгѳііз еізгіет ^гаѵаЬіІіЬиз а(і поз 
еі )ис1ісшш позігиш іпіегрозііаз, поп айтізізііз. 
<3иаге іпЬіЬетиз ѵоЬіз, иі аЬ иНегіогі саизаѳ Ьи- 

Іиз ехеяииііопе зирегзеііеаііз. Сііашіпі і^ііиг аіі 
ѵісіетіаз еі аисііеіиіаз арреііаііопез еазііет, а йе- 

сгеііз ргаеГаііз іпіегрозііаз, рог ѵоз поп асітіззаз, 
асітіязіЫІез Гиіззе ѳі согаш поЪіззи^ісіояие позіго 
ргозеяиіЪіІез еззе аіііпѵѳпігі, ііесгеіа ѵезіга, иіі 
тіпиз ,)игі<ііеа, гѳігасіагі, еаііѳт сит іоіо зиЬзв* 

Яиепіі ргосеззи саззагі, ѵоз іп роепіз ^гаѵатіпіз 
ѳі аіііз, рег ѵоз (іетегіііз, сопііетпагі ѳі ій, диосі 
^игіз аецшіаііздиѳ гаііо розіиіаѵегіі, іп саиза 
ргаезепіі зіаіиі: зіііз ^исіісіаіісег гегтіпит аііепіа- 
іигі ѳі гезропзигі. Баіит Уагзаѵіаѳ Гегіа ^иа^іа 
розіГезіигазапсіі МаіЬаеі Арозіоіі ргохіта *),аппо 
Ботіпі шіііезіто зехсепіезіто ігідезіто зѳрііто; — 

(Ііе Ьезіегпа, ясіига ргаѳзепіет ргаесегіепіѳ, іп 
сіѵііаіе СЬеІтѳпзі арисі Гатаіит Раиіит РисЬаіа, 

ргосопзиіет ерзает сіѵііаііз, розиіі ас сіѳ розі- 
ііопе е.)'и$йега сііаііопіз зеи гаапйаіі сопзогіі е,)из- 

сіѳт ргосопзиііз риЫісаѵіі еі поііПсаѵіі (Іе ,)игі$ 
Гогта. 

А(1 оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз ге&пі депегаііз ргоѵійиз МаіЬіаз Кггуто\ѵзкі 
(Іе СЬеІга, оГйсіо ргаезепіі поіиз, ипа сот поЬіІі- 

Ьиз §ітопе Ѳасіотзкі еі Ѵаіепііпо Кгаіохѵзкі, зе- 
сит регзопаіііег сотрагепііЬиз еі іпГгазсгіріа от- 

піа ІіЬеге аііезіапііЬиз, іп ѵіт зиаѳ ѵѳгае ас й- 
Йеііз геіаііопіз рпЫісе ІіЬе^ив гесо^поѵіі, ^иіа 
ірзе ипа сига зиргазсгірііз поЬШЬиз сііаііопѳт, зіѵе 
ташіаіит засгае ге@;іае п^езіаііз іпГгазсгірІит, 
ехрагіе іпіегіиз сіезсгіріогит асіогит зирег сііа- 

іит іпГгапотіпапіІига (Іе іепоге іаіі ехігасіііит: 
’ ѴЫізІаиз (}иагІиз, Беі дгаііа гех Роіопіае, 

та^пиз кйих ІліЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

ѵіае, Загаофііае, Ьіѵопіае, Зтоіепзсіае, сщ. 
сЬоѵіае, пос поп Зѵесогит, Ооііогит Ѵааі^ 

гипцие Ьаегегіііагіиз гех. ТіЬі геѵегешіо ц 
СЬгізІо раігі МоіЬосііо а Тегіо Тегіескі, срів^ 

СЬеІгпепзі гііпз вгаесі, иіі оШсіі сопзаіагіз Ск* 

гаопзіз рагіі аііЬаегепІі, саизае іпГгазсгіріаеаср* 

(Іе ешіеіп саиза ас Ьопіз іиіз еепегаіііег ошоікц 
тапііашиз, иі согага поЬіз еі іийісіо позіго V*. 

заѵіае, аиі иЫ іипс сит сигіа позіга Ге1ісіі« 
сопзіііиіі Гиегігаиз, а розіііопе ргаезепііз сііаі*. 

піз позігаѳ іп вех зеріішапіз, ѵеі (Іиш саиза рл*. 

зепз ех гевозіго а(і ^иііісошіит іпсіеіегіі, р^гзои- 

Шег ас регетріогів согарагеаз, асі іпзіапііат (і. 
таіогит Сопгасіі 2аЬіего\ѵісг, Когаапі 2аЬіег* 

хѵіся, ЗіерЬапі Касісгук, Раиіі, НгеЬогіі, ЗіерЬ- 

пі, Неііае Кгирохѵ еі аііогига сіѵіит СЬеІшепзіаа 
(Іізипііогига. чиі іе, іпЬаегепііозиіз ргоіезіаііоиіі*, 

гаііопе іпГгазсгірІогиш Гасііз, иіі рагіеш ргаеГай 
Іийісіі асІЬаегепіет, сііапі аіі ѵЫешіаз еі аиіііа- 

сіаз тоііопез, а (Іесгеііз ргосесіепііЬиз гезрошіей 
еі зоіиііопет ііатпогиш, ісі^ие іп саиза, рег іе 
асІогіЬиз гаііопе ііатпогига, аіі Ігіа тііііа Йог* 

пит роіопісаііит Іахаіогиш, ех оссазіопе есЖ- 

зіае гиіЬепісае Іііиіі Аззитрііопіз Веаііззішае & 

гіае Ѵігдіпіз гесеріае, чиазі асЦшіісаіогиго, айоГ- 
Йсіига ргаейісіит СЬеІтепзе іпсотреіепіег іпзіі- 
Іиіа, рег асіогез гаоііѳгпоз аіі поз еі ^ііісімп 
позігит іпіегрозііаз, рег іііпіі ійет оГйсіит ша 
айтіззаз ех гаІіопіЬиз, іп ргосеззи йезсгірііз еі 
аіііз іп Іегтіпо іпГегепёіз, аіішіззіЬіІез Гиіззе еі 
согат поЬіз зийісіодиѳ позіго ргозе^иіЬі1ез айш- 

ѵепігі, йесгеіа ргаеГаіа, иіі іІІедаЬіІіа, сига Ш 
апіѳсеііепіі еі зиЬзе9иепІі ргосеззи іоііі, саззагі, 

еі іп йатпіз, аіі ііесеіт тііііа Йогепогпш роіо¬ 
пісаііит Іахаііз, сопііетпагі еі ііі, циой іигіз егіі 
саи5ае^иѳ ргаезепііз ііесеззііаз розіиіаѵегіі, сопи 
Іе зіаіиі: зіз іисіісіаіііег іѳгтіпит аіІепІаШгаз еі 
ай ргаегаізза гезропзигиз. Баіит Ѵагзаѵіае Гегіа 
Яиагіа розі Гезіит запсіі МаіЬаеі Арозіоіі ргохі¬ 

та, аппо Потіпі тіііезіто зехсепіезіто ігідезішо 
зеріігао;—йіо Ьезіегпа, асіига ргаезѳпіет ргаеее- 
сіепіе, іп Ьопіз ѵіііае Рокго\?а, Ѵіайісаіиз ОЬеІ- 
тепзіз сигіа^иѳ> іЬійет зііа, роззѳззіопіз еіизіІеЕ 
сііаіі, розиіі еі розіііоиет ѳуизйет сііаііопіз зео 
татіаіі Гатіііаѳ йотѳзіісае, іЬісіѳт ргоіипс рг»8' 

ѵепіаѳ, риЫісаѵіі еі поіійсаѵіі (іе ]игі8 Гогша. 
Тоже, л. 309. 

Ех рагіе еогипЛет розИіо тапАаіі. 

•) 25 февраля. 



... ѵ-ааии ъшмшепзі івгіа іогііа ап ІО 
Ыиш запсіаѳ НеМдів, еіесіае Бѳі ргохіта, аппо 
ІЮтіпі шіііезішо зехсепіезіто Ігідезіто зерііто. 

Бх рагіе ерізсорі гіЫз дгаесі СШтепзіз 

Ыаііо. 

Аіі оГйсіит еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа Сарі- 

илеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵѳпіепз тіпізіе- 
гіаііз гедпі депегаііз ргоѵЫиз №со1аиз Цкіеузкі 
ів тЫіса1и Сііеішепзі, оГйсіо ргаезепіі поіиз, 
взегешіо зесига ЬаЬеге поЬіІез 8іапіз1аит Зсгѳра- 
и»зкі еі Раиіит Разгкоѵѵзкі, кіЬі дшіа еѵійеп- 

Ііопз Іезіітопіі асіЫЬіЮз, іп ѵіш зиае ѵѳгаѳ ас 
бііеііз геіаііопіз риЫісв ІіЬвгедиѳ гесодпоѵіі, диіа 
ір$е ипа сит зиргазсгірііз поЬШЬиз Гегіа’зехіа 
ро5і(іогпіпісаш „Оси1і“ (Зиаіігадезітаіет, ргохітѳ 
ргаеіегііа'), іп оррісіо засгае ге<гія« тптсі..»^ 

ессіезіат гнив дгаесі Рагсо- 
ѵіепзет, іп ипіопе запсіаѳ ессівзіае гошапае ѳхі- 

зіепіеш, зиів разЮгіЬиз поп ргаезіапі, пес ехЬі- 

Ьѳпі, Чиіпіто сопіга еипЛет геѵегешііззішига 
ерізсорит е^зчие ѵісездегепіет шіпапіиг, еозгіет 
ѵегЬіз, зіаіиш іііогиш зрігііиаіет асгііег іаеііепіі- 
Ьиз, аГйсіипі, оЫіепііат поп ргаезіапі, оссіезіа- 
зіісоз аррагаіиз, ѵіоіепіег рег ее гесеріоз, рго ІіЬіІи 
зио (ІізігаЬипІ, шііііез ргаеіегеипіез п<1 Гасіѳпсіа 5 

еісіеш геѵегешііззіто ерізсоро е^чие виЬзІіІиІіз 
регзопіз зрігіІпаііЬпз ас геЬиз Шогпт ѵагіаз іпці- 
паз зиЬогіііпапІ, зсЬізтаІісогит роропез ас аегіез 
сопіга оГйсіиіп зипш ргіпз сопѵепіппі іЬідиѳ соп- 
зіііа сопіга еишіет геѵегешііззітит ерізсорит 
е^озчие Іосит іепепіет Гасіипі, зегаз ессіезіагит 
гНиз дгаесі гезегапі аііачие сопіга Газ еі авдиит, 
т сопіетріит еі ѵііірѳшііит еіизііет ерізсорі* 
іп ипіопе запсіае ессівзіае гошапае ѵіѵепііз, сога- 
тіііипі, аііѳпіаге ѵеііеб, ргаезепз аііегаі, еі чио(і 
зіЬі тіпізіегіаіі еі ргаейісііз поЬіІіЬиз ех рагіе 
еіизсіет геѵѳгепсііззіті ерізсорі сопіга тадізігаіит 
Рагсоѵіеп5ет ргоіезіаіпт езі іп ео, чиіа ірзі, поп 
аііепііз роепіз, сопіга педіідепіез оГйсіаІез запсі- 

Тухповг, виіоге, 2асЬагіа \Ѵіппік, Лоаппе Кигтік, 
Апгігеа Кигтік, Лагозг \Ѵіппік, БіерЬапо Бтііги- 
»°*ісг, ѴѴазко Нагигук—сіѵіЬиз РагсоѵіепзіЬиз 
КиіЬепіз, диі, ех чпаЛат гаиіиа сопзрігаііопе ас 
ксетіа зиа ейхепаіа, оГйсіа ас типіа оЫаІіопез- 

) 20 марта. 
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Острова. 

Ех рагіе с]и$йет геіаііо. 

Асі оШсіига еі асіа ргаезѳпііа сазігопзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіегіа- 
Ііз ге§пі еѳиегаііз ргоѵИиз Иісоіаиз Тікіѳузкі сіѳ 
ѵіайісаіи СЬеІгаѳпзі, оГйсіо ргаезѳпіі поіиз, аззѳ- 

геп(іо зесага ЬаЬегѳ поЬіІез Зіапізіаига Зсгорапоѵѵ- 

зкі еі Рапіаш Разгкотезкі, зіЬі дгаііа ет'кіепііогіз 
іезіішопіі асіЫЪіІоз, іп ѵіш зиаѳ ѵегаѳ ас йсіеііз 
геіаііопіз риЫісе ІіЬѳгедаѳ гесодпоѵіі, ^иіа ірзе 
ипа сит зиргазсгірііз поЪіІіЬиз заЪЪаіЬо розі ёо- 

тіпісага „Осиіі" (^иасіга^езігааіет, ргохіте ргае- 

Іегііо*), іпорріёо засгаѳ ге^іаѳ таіѳзіаііз Озіпт 
а(і гефдоіііопѳт оШсіозат гѳѵегѳпсііззіті іп Сіігізіо 
раігіз ёотіпі МеІЬоіНі <1е Тѳгіо Тегіѳскі, ерізсорі 
гііиз §гаесі СЬеІтепзіз еі, Вѳігепзіз, ргаезепз Гиіі 
Іосипцие, зшіісііз ргосопзиІагіЬиз ехрозііит зеи 
ёезііпаіит, регзопаіііѳг сопёезсешііі іЬіёепщие, 

<1ит еі ^иап^1о із іёет геѵѳгепсііззітиз ерізсориз 
Зизііііат ёеЪіІат еі сотреіепіѳт (іѳ Гатаііз АЬ- 

гаЬато \Ѵо1оиіс2, Сиггаа еі Бѳгаіапо, Шііз е^з, 
Ніасіпіо Іас2е\ѵсгук, ВазШо Мізіисгко, Ашігеа, 
зиіогѳ, Сазітіго Тгосук, РЫІірро, сіісіо Зіагозіа, 

Баѵісіе Вѳігук, Ніасіпіо Сгор, Сгигуіо ТѳгріВж- 

зкі, Раиіо Баичёек, ёоаппе Тгукза—сіѵіЬиз Озіго- 
ѵіепзіЬиз КиІЬепіз, ^иі, ех ^иа<1ат тпіиа сопзрі- 
гаііопе ас Іісепііа зиа ѳГГгепаІа, оГйсіа ас типіа 
оЫа^іопез^ие, ^иа8 апіеа асі ессіезіат гііиз $піѳсі 
Озігоѵіѳпзет, іп ппіопѳ запсіае ессіезіаѳ готапаѳ 
ехізіепіет, зиіз разІогіЬиз пои ргаезіапі, пес ехЫ- 

Ьепі, диіпіто сопіга еипсіет геѵѳгѳпсііззітит 

ѳрізсорит ѳіизяпо ѵісездѳгепіет тіпапіиг, еоз^щ 
ѵѳгЬіз, зіаіит іііогит зрігііиаіет асгііег ІаеЙеац. 

Ьиз, аГйсіипІ, оЬеёіепІіпт поп ргаѳзіапі, ессіед. 

зіісоз аррагаіиз, ѵіоіепіег рѳг зе гесѳріоз, рГО 
ІіЬіІи зио ёізігаішпі, тііііез ргаеіегеипіез аіі Ь. 

сіепсіаз еійѳт геѵегепйіззіто ерізсоро е^ие зиЬ- 

зіііиііз рѳгзопіз зрігіІиаІіЬиз ас геЬиз Шогот ѵ* 

гіаз іп)игіаз зиЪогсііпаиІ, зсЬізтаІісогига роропе 
ас аеёѳз сопіга оГйсіпт зишп ргіиз сопѵепімі 
іЬщиѳ сопзіііа сопіга еипёет гѳѵегѳпйіззітпа 
ѳрізсорит еіпзцие Іосит Іепепіез Гасіипі, аііцве 
сопіга Газ еі ае^иит, іп сопіетріит еі ѵііірезь 
ёіит ѳ^зсіега ерізсорі, іп ипіопе запсіае ессіезііе 
готапаѳ ѵіѵепііз, соттіііипі, аііепіаге ѵеііеі, 

ргаезепз аііѳгаі еі яиой зіЬі гаіпізіегіаіі еі ргае- 

ёісііз поЬШЬиз ех рагіе е^изііега геѵегешЗізаші 
сопіга та§із1га1ит Озігоѵіепзет ргоіезіаіит ез$ 
іп ѳо, яиіа ірзі, поп аііепііз роепіз, сопіга педіі- 

^епіез оГйсіаіез запсіііз, аіі ехегсепёа ^исіісіа еі 
ай аіітіпізігапйат (1е зиргазсгірііз іпсиіраііз сов- 

сіѵіЬиз зиіз іизііііат асі Іосит, .іисіісііз зиіз зоіі- 
Іит, Іісѳі егапі оЬёезІіпаІі еі <1е ео гедиИіі. 
поп сопѵепѳгипі, іто Іеггаіпит еипсіет рег соа- 

піѵѳпііат зиаш сіезегіаѵегипі, Гасіепёо іп ргоігас* 

Ііопет .іизііііае запсіае еі ргае,іис1ісіит ипіотз 
запсіае еі ёагапит ерзает ерізсорі. (іиосі зіс еі 
поп аіііег §;ез1а еззѳ р^аетізза^ие отпіа зѳ ѵіііізй 
еі ёеЪіІѳ сопзрехіззѳ аЦиѳ аиіііѵіззе зеситдав 
тіпізіегіаіі еі сіісііз поЬіІіЬцз оЪёисІит еі ргоіе¬ 

зіаіит Гоге, іёет тіпізіегіаііз оГйсіо ргаезевй 
гѳіиііі еі зиат гѳіаііопега йе^ргаетіззіз рег в* 

ргеззат асі асіа ргаезепііа Гесіі. 

Тоже. 
*) 21 марта. 



- 143 - 

Лі 161—1637 г. 13 Октября. 

Заявлевіѳ вовнаго о нежеланіи Дубнѳнского магистрата разбирать дѣло по жалобѣ 

священника Симеона Враткевича ва оскорбленіе его тѣмъ же магистратомъ. 

Ех рагіс еіи$Ает еі ргезЬііегі Міскаіепзіз 

геІаНо. 

Ай оГйсшш еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

цпеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз тіпізіе- 
гіа1і5 гедпі депегаііз ргоѵійиз Шсоіаиз ІШеузкі 
йе ѵіайісаіи СЬеІтѳпзі, оГЙсіо ргаезепіі поіиз, аз- 
зегепйо зесиш ЬаЬеге поЬіІез Зіапізіаит Згсге- 
рапо\гзкі еі Раиіига Разгкотѵзкі, зіЬі дгаііа еѵі- 

(Іѳпііогіз Іезіітопіі айЬіЬііоз, іп ѵіт зиае ѵѳгаѳ 
ю пйе1І5 геіаііопіз риЫісе ПЬе^ие гесодпоѵіі, 

Чиіа ірзе сит зиргазсгірііз поЪіИЬиз Гегіа Іегііа 
рсбі Гезіит запсіогига Тгіит Кедит, ргохіте іп 
шо ргаезепіі ргаеіегііа *)% іп оррійо засгае гедіае 
шаіезіаііз Б§Ьпа, ай ^иізіііопет оГйсіозага гѳ- 

тегепйіззіті іп СЬгізІо раігіз йотіпі МеіЬойіі йе 
Тегіо Тегіескі, ерізсорі гііиз дгаесі СЬеІшепзіз еі 
Веігепзіз, еі ѵепегаЬіІіз Зіегаіопіз Вгаікіетсг, 

ргезЬііегі гііиз дгаесі МісЬаІепзіз, ргаезепз Гиіі 
Іосипщие, ^ийісііз ргосопзиІагіЬиз ехрозііиш зеи 
(Іезііпаішп, регзопаіііег сопйезсеийіі іЬійепщие, 
Йшп еі ^иапйо із ійега ргезЬіІег, зио еі ргаейісіі 
геѵегепйіззігаі ерізсорі зиі потіпе, іизііііат йеЬі- 
іат еі сотреіепіет йе Гагааііз ргосопзиіѳ, сопзи- 
ИЬи5, ѵісеайѵосаіо еі зсаЬіпіз сіѵііаііз засгае ге- 

§іае таіезіаііз Б^Ьпо, еі ргаезегііт йе Гатаіо 
^аппе Виіуга, йоііаіоге, яиі ргоіипс ргосопзиііз 
ГипдеЬаІиг оШсіо, чиі Іедит еі сопзіііиііопит 
іштетогез, отпіа ѵіоіепііагит депега зеѵеге 
ргоЬіЬепІіит, асроепагит, сопіга ѵіоіепіоз регзо- 
пагищ зрігііиаііит іпсагсегаіогез іізйѳт ІедіЬиз 
шігойисіагит еі зеѵеге запеііагига, іто іп соп- 
Іетріит расіз соттипіз еі риЫісае ^^ап^иі1і^а^і5 
орргеззіопет, огйіпізе^аз зрігііиаііз еі геѵегѳпііае 
поііо ЬаЬіІо гѳзресіи, аизі зипі Іегароге сегіо, поп 
ргійѳт ргаеіегііо іп аппо ргаезепіі, поп аііѳпіо 
ргоргіо Того еі сотреіепіі .іигізйісііопе, пео аийі- 

іів еуиз .іигійісіз йѳГепзіопіЬиз, йіе Гогепзі, йпт 
Мет ргезЬіІег іп сіѵііаіѳ ргаейісіа засгае гедіае 

гаа]езІаІіз Б§Ьпа педоііа, зио изиі соштипіа, ех- 
рейігеі, ай ігарогіппат іпзіапііага регййі Іско, 
^исіаѳі еі іпсоіаѳ сіѵііаііз е.іизйѳт Э§Ьпа, сиі, 
сит ійет ргезЬіІег сігса циапйага сегіат егарііо* 
пега зіЬі ргезЬіІего (сига Іатеп зіі ргіог Іегароге 
еі 8иЬзе^иѳп^ѳг роііог ^игѳ) раітага ргаегіреге 
раззиз поп еззеі, іійет зпргазсгіріі іпсиіраіі ѵі еі ѵіо- 
Іепіег іп тейіо Того еипйет ргезЬііегиш ай ^ийі- 
сіа зиа сіѵіііа іпсогареіепііа рег зегѵоз сіѵііаііз 
зиае соттипез, ѵиідо ^уггех віерасге аййисі Гесе- 
гипі, пес гаіпиз ѵіоіепіег еопйет ргезЬііегиш 
йѳсгеііз зиіз орргеззиш іп сагсегіЬиз риЫісіз, ѵиі¬ 
до гѵ каіиззу рег Ьійиига йеііпиегипі—іп ргае^и- 
йісіит тахігаит еі сопіетріит Іат зиргазсгіріі 
гѳѵегепйіззіті іп СЬгізІо раігіз йотіпі МеіЬойіі 
йе Тегіо ТегІеск'цСЬеігаепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі 
ерізсорі, разіогіз зиі, сиіиз Того, Іапяиаіп Іедіііто, 
зрігііиаіі, айіасиіі, яиат еі зигагаат ідпошіпіага 
регзопае ѳзизйет ргезЬііегі зрігііиаііз засегйоіаііз 
ій Гасіепйо. Сігса яиат ѵіоіепііат еійет ге5 
поппиііаз, ѵійеіісеі зесигіт ѵаіогіз дгоззогига ѵі- 
діпіі роіопісаііиш, зассига рго Ггитепііз ітропеп- 
йіз аріиш, ѵиідо ісапіиск, ѵі еі ѵіоіепіег гесере- 
гипі,—аііепіагѳ ѵеііеі, ргаезепз айегаі еі ^иой 
зіЬі тіпізіегіаіі еі ргаейісііз поЬіІіЬпз рег еипйет 
ргаейісіига ргезЬііегиш сопіга тадізігаіит БеЬ- 
пепзеш ргоіезіаіиш езі іп ео, диіаірзі, поп аііеп- 
Ііз роѳпіз, сопіга педіідепіез оГГісіаІез запсіііз, ай 
ехегсепйа іийісіа еі ай айтіпізігапйат йе зирга¬ 
зсгірііз іпсиіраііз сопсіѵіЬиз зиіз .іизііііат ай 1о- 
сит, зийісііз зиіз зоіііига, Іісеі егапі оЬйѳзІіпаіі 
еі йе ео ^иізііі, зезе поп сопѵепегипі, іто іег- 
гаіпит еипйет рег соппіѵепііат зиат йезегіа- 
гипі, Гасіепйо іп ргае^ийісіит ѳзизйет ргезЬііегі. 
(}иой зіс еі поп аіііег дезіа еззе ргаетіззадие 
отпіа зе ѵійіззе еі йѳЬіІѳ сопзрехіззѳ аЦие аийі- 
ѵіззѳ зѳсипщие еі йісііз поЬШЬиз оЬйисІит еі 
ргоіезіаіпт Гоге, ійет тіпізіегіаііз оГЙсіо ргаѳ- 
зепіі гѳіиііі еі зиага геіаііопет йе ргаетіззіз рѳг 
ехргеззаш ай асіа ргаезепііа Гесіі. 

| Тоже. 
•) 13 ян варя. 
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Жалоба Чаславской на родного своего брата Андржѳевскаго ва нападеніе на уніат¬ 

скую церковь н нѳдо8ВОленіѳ священнику совершать Богослуженіе. 

Асіпш іп сазіго СЬеІгаепзі Гегіа зесипба іи 
сгазііпо Гезіі запсіі Ьисаѳ еѵапдеіізіае, аппо Бо- 

шіпі шіііезішо зехсепіезіто ігідезіто зеріііпо. 

Ехрагіе СгавІатШ оЫаіа ргоіезШіопіз. 

Аб розіиіаііопет поЫНз МаіЬіае 21оікіе\ѵісг, 
Гашпіі депегозі Апбгеаѳ Сгазіаіѵзкі, регзоваіііег 
согаш оГйсіо асіізяие ргаезепііЪиз сазігѳпзіЬиз 
сарііапеаІіЬиз СЬеІтепзіЪиз сотрагепііз, пошіпе 
езозбеш §епегозі Апбгеае Сгаз1а\ѵзкі еі Неііза- 
ЪеіЬ Апбггеіотѵзка, сощартт, оГйсіозѳ Гасіат, оГ- 

йсіит ргаезевз сазігепзѳ сарііапеаіе СЬеІтепзе 
ргоіезіаііопет іпГгазсгірІаш, рег еозбет Сгаз1а\ѵ- 
зкіе, соп)п§ез, сопіга іпГгаиотіпапбаз регзопаз 
гаііопе іпГгазсгіріогит Гасіат, ех асііз сазігепзі- 

Ьиз сарііапеаІіЬиз ЬиЫіпепзіЬиз аисЬѳпіісѳ ета- 

паіаіп. аб асіа ргаѳзепііа рег оЫаіат роггесіат, 
зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге бетапбаѵіі іп еиш, 

циі 5е^иііиг, іепогет: 

Асіпт іп сазіго БиЫіпепзі заЬЬаіЬо розі Ге- 

зішп запсіі Ае§ібіі аЬЬаііз ргохіто, аппо Ботіпі 
шіііезішо зехсепіепзіто ігібезіто зеріігао*). 

Бо игг^би у хіцд ВгобгкісЬ піпіеузгусЬ ІліЬеІ- 
зкісіі оЫісгпіе рггузгебзгу игобгопа НеІіЫеІа 
Апбггеіотезка, игобгопедо б^бггеіа Сгазіагѵзкіе^о 
таігопка, 2 рггуіотпозсц та!2опка з^оіе^о, 2а- 

ІоЫішіе у г ріасгега зкаг2у!а зі§ у з>ѵіабсгу1а 
рггеб игг^бет піпіеузгут рггесі\ѵко игобгопеши 
рапа Аіѳхапбгот бебггеіоѵѵзкіети Біііикохѵі, іако 
ргіпсіраіоѵі, іак2е згІасЬеіпеу Лабіѵібге 8іоги- 

сгапсе, згіасЬеІпе^о Магсіапа ЗеЬепіа тайопсе, 

сотргіпсіраісе у зиЬогбіпаігіссе, іакге згІасЬеі* 
пут КгоЬопомгзкіети, \ѴоусіесЬо>ѵі Йатѵабзкіети, 

Яоікіеѵѵзкіети, Мокггескіети, 8іацІ8Іа\ѵо\ѵі Міе- 
Іеукіети,. МаііЬіазгоѵѵі, \ѵогпісу рапіеу ЗеЬепіо-;: 

ѵгеу, у іппут іѵіеіот, гітіоп у рггегѵѵізк п&іеп 
сгаз піе \ѵіаботут, кіоггу роіут тіапомгапі Ь$- 

б^, сотргіпсіраіот у ротоспікот пйеу оріа. 

пе^о исгупки, о іЬо, І2 ротіепіопу ргіпсіраі і 
сотргіпсіраіаті $\ѵоіеті, піе одЦбащс зі§ піс и 
рга\ѵо розроіііе, апі па \ѵіпу, \ѵ піегп рггес'пгко 
днгаііоягшкот рокоіи розроіііедо, а тіапо*іеі* 

козсіоІасЬ, зі§ сіпѵаіа Во2а обргаѵиіе, 

исіпѵаіопе, у піе гезресіиіцсу піс па ріес Ьіаіо- 

$іоѵ$кц ргоіезіапііз, а баіеко Ьаггіеу гаротпіаѵ- 

згу \ѵгобгопеу тііозсі рггесі\ѵко зіезігге зѵоіеу 
гобгопеу, аіе зпабі тѵгЦтегу гЦб гапсог, 2в ро- 
віаѵіс кагаіа іалѵк^ сгази піе ба^ѵпо рггезгіедо, 

іо іезі \ѵ піебгіе1§ рггезгЦ, рггуіесЬаѵгзгу аггааім 
2 гизгпісагаі бо сегк\гі тее хѵзі \Ѵо*озкіеу Щ 
рга\ѵи газіа^пети ргоіезіиі^сеу зі§ у таігппкі 
іеу робіе^іеу, Ъ^б^сеу, Іат лѵрггоб ішреіаоБе бо 
сегк\?і геіідіеу ^гвскіеу розіизгепзіпга ггутвкіед 
іп2 роб гасг^іе паЬо2епзІ\ѵо у тзга іѵзге^іш, 

іаѵѵк^, дбгіѳ ргоіезіиі^са ягукіа зіабас у кЦ 
зоЬіе гЬибо^ас кагаіа, іп аЬзепііа ргоіезіапіЕ, 

згсоіт сотргіпсіраіот гогзіекас кагаі, кіоггу и 
І6&0 гогкагапіе гагагет іо исгупііі у Іаѵк^ рога- 

Ьаіі, а роіут піе сопіепіищс зі§ іуга сопіешріеш, 

па ге12у\ѵозс \ѵі§кзг^ ргоіезіиі^сеу зі§, §(іі ^ 
сегк\ѵі 2ѳ б\ѵоги ввгоіедо, ѵ іеу ^гзі Ь^буе§о, и 
паЬо2епзіл?о, піе тѵіебг^с о пісгуга, у оѵзгеш 
иЬезріесгопа рокоіет розроіііут, рггусЬобгіІа ] 
іи2 бо сегкѵѵі \ѵсЬобгі1аэ іп ірзо Іітіпе сегкп 
1об\ѵо со ргоб рггезі^рііа, газіадітѵзгу у г рп* 
ггесгопуті ротосп&аті зѵеті зат2е ргіпсірі 
рап б^бггѳіолѵзкі, оЬиск \ѵ г^ки іггутаіу, он? 

згіасЬсіапкд росс'пѵ^, зіозіг§ гобгопа, Ьегѵін* 
іц, іутге оЬисЬет \ѵрггоб ѵ ріегзі ибеггуі 1 

роіут ро г^касЬ гап зіпусЬ, пі2еу орівовусЬ 
хѵіоіѳ у \ѵ раіес \ѵіе1кі и г^кі рга\ѵеу гап§ кг^- 
ѵц рггеііисгоіц оЬе12у\ѵіѳ па гпіе\ѵа§§ зіапа іеГ 
згІасЬескіеео габаі, зііикі у зкпѵаіѵіі у ин® 
гаЬіс, Ьу Ьуіа Іибгі гзгогаабгопусЬ бо паЬоіоп^ 
ргріЬа піо пазЦріІа, изі!о\ѵа1; г кі6ге§о гЬіск 
зіеЬіе ргоіезіиіцса зір хѵіѳікі згѵгапк па гію*1® 
боЦб ропозі, оЬахѵіаі^с зір баіѳу догагезо 2 га- 
20\ѵ іакіск у зііисгепіа зіеЬіе рггурабки. РокІ0‘ 
гут исгупки у пкг\ѵа\ѵіепіи сегк>ѵі, каріапа, ® 9) 5 сентября 1637 г. 
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оіигга шзгц схІргаіѵиЦседо, піе (іпіцс ши іѳу коп- 

«У*. рипИоѵпіо оаР?і1гіс у сѳгкіѳѵ гашкпцс ка- 

й1 у кар1апо\ѵі, Ь^цс Огіоіігісеш Іѳу шаі?іпозсі, 
іЬу »і?сеу паЬоіепзІѵѵа піе ойргаѵоп-пі, рггука- 
в(, іак Яе сіоіцсі гаткпі^іа сегкіеіѵ гозіаіе. Рггег 
Ногу 5ѵоу ишузіпу у гіозііѵу \ѵузІ?рек рокоу 
розроіііу у ЬезріесгопзПѵо, козсіоіот у сегк\ѵіот 
мгоѵапо, гдѵаісіі у \ѵ и-1пу, рггоспѵ Іакіт д\ѵп1- 

Іоѵпікот исЬтеаІопе, рорпіИ. л па сІоѵосГ іѳдо 
*вгу$Ікіедо рггеггесгопа ргоіезіпіаса зі? пкягаіа 
ргаа игг^ет піпівузгуш дгосігкіт ІиЬеІзкіт пп 
сіеіе зп-оіт гапу, зоЬіе рггег рггеггесгопедо ргіп- 

сірай г ротоспікаші іѳдо гасіапе, парггосі па 
ріегзіасЬ гап§ зіпа зііисгопц, роіут г?к? кпѵа\ѵц 
піе Йаіеко Іоксіа зіпц Нисгопц, роіут и Іеуйе 
:Укі іѵ раіси \?іеІкіт гап§ кпѵатгц рггеііпсгопц 
ііеіка, ороѵіеііаіцс, іі іппусіі гап лѵіеіе гайапуск 
Ьуіо, па йоѵѵоё сгедо $1ал?і1а \ѵогпедо депегаіа 
когоппедо ораігаіедо Ьиказга Вогопк? г Вегегона 
у ге (Ія-іета згІасЬсісаті, іо іезі Іапет Огозкіт 
уМікоІаіет Кгпзсгон'зкіш, кіоггу рггоіі иггосіот 
віпіеузгут оЫісгпіе зіоіцс гегпаіі, \і опі гагагет 
№§<кг йпіа \ѵ піейгіѳі? рггѳзгЦ Ъуіі тѵегітапі па 

03>ѴІП(ІС20ПІѲ рГ2в(1 8оЦ іакіедо гпіеѵайепіа рго- 
іезіиі^соу бЦ, іакозг іагпіѳ ѵ?в (Ьѵогге у/е ѵзі 
\Ѵо»05кіеу ѴѴоІі Ь$сЦс, гапу ѵ?у2су тіапо\ѵапе 
гг7У У іппусіі с!\ѵіе па г$се ргаѵеу лѵуйеу іоксіа 
а бгид** па Іеѵгѳу г?се роЛе іоксіа вііпсгопе віпе 
У іаѵѵк? розіесяоп^ рггесі сегкѵѵЦ \ѵс лѵзі ѴѴоіо- 
якіеу АѴоІі лѵісіяіеіі у одІ^сіаН; о со ѵзгуіко ргге- 

ггесгопа ргоіезіапз злѵіасісгуіа зі$ рггесі пагпі, 
ойагиіас зі§ о Іо рга\ѵпіо сгупіе у іи гага*, оЫісг¬ 

піе зіоіас, рап Ашіггоу Сгазіаѵзкі орон'іесіа изіа- 

н'іс/пе пазЦроѵапіе па гсіппѵіо в^оіе о(1 рггегге- 
сгопедо рапа ЛпйггеіотекІедо1, згѵіасісг^с щ іутіе 
иг2^(1ет, іг іезІіЬу до со гѵ гусЬ сгазіесіі рггесіѵ- 
педо роікаіо, піе рггег кодо іпзгедо, іуіко рггег 
піедо га Іакігаі 0(іролѵіе(І2іаші Ьус шпзіаіо. Ех 
асііз сазігепзіЬпз сарЦапеаІіЬпв ІліЫіпепзіЬиз сіе- 
рготріот. Соггехіі Капзкі. ІасоЬиз Роиіаіои'зкі, 
ѵісссарііапеиз ЬиЫіпепзіз. Сищз ргоіезіаііоіііз 
огідіпаіе Ыет ойегепз зіЬі ехігасіііит еззе зедие 
Ший аЬ оШсіо ргаезепіі гесеріззѳ риЫісе гесод- 
поѵіі. 

Тоже, л. 340. 

№ 163.—1637 г. 24 Октября. 

Позовъ по жалобѣ ѳп. Меѳодія Тѳрлецкаго на Островскій магистратъ за непроив- 

водство суда надъ православными мѣщанами. 

Асіага іп сазіго СЬеітепзі заЬЬаіЬо розі 
^іагп запсіае Несіѵідіз еіесіае Беі ргохішо» 

адпоБошіпі шШсзішо зехсепіезігао Ігідезіто зор- 
йшо. 

Яирег оррі(Іапоз Озігоѵіепзез розгіго іпапйаЫ. 

А(1 оіГісіиш еі асіа ргасзопііа сазігепзіа сарііа- 
сеаііа СЬоітепзіа регзопаіііег ѵспіепз шіпізіегіа- 

?епега!із гедпі ргоѵіііиз №со1аи$ Шсіеузкі ііо 
ТЬс1ісаіп СЬеішепзі, оГйсіо ргаезепіі поіиз, аззѳ- 
Г€п^о зеспгп ЬаЬеге поЫІез Раиіпгп РЦікодѵзкі о! 

^ппеш Кишо^ѵзкі, зіЬі дгаііа тарпз іезіішопіі 
%псіоз оі аЛііЬііоз, іп ѵіт зиаз ѵогж ас бсіеііз 
Ыаііопіз риЫісе ІіЬегечие гесодпоѵіі, яиіа |рзе 

ргасііісііз поЬШЬиз ташіаіит засгае гедіае 
®аІезиііз іпігазсгіріит, ех рагіе іпГгазсгіріі ас- 

Югіз зирег іпГгапотіпапііоз сііаіоз йе іспоге іаіі 
ехігасіііиш: 

Ѵіасіізіаиз ^иагіиз> Бѳі дгаііа гох Роіопіаѳ, 
шадпоз ііпх ЬііЬиапіаѳ, Кпззіае, Ргиззіае, Мазоѵіаѳ, 
Затодіііае, Ьіѵопіао, Зтоіепзсіае, СгегпісЬоѵіаѳ, 
пес поп Зиесогит, Ооііогит Vапйа1огиш^ие 
Ьаогеііііагіиз гех. 

ѴоЬіз Гатаііз ргосопзніі ас сопзаІіЬпз, агіѵо- 
саіо еі зсаЬіпіз Юіі^ио шадізігаіиі сіѵііаііз по- 
зігае Озігоѵіепзіз, ^по^ит Ыс потіпа рго ѳхргѳз- 
зіз ЬаЬеге ѵоіишиз, ех оГЬсііз Ъошзс^ие ѵезігіз де- 
пегаіііог ошпіЬиз тапсіагаиз, чиаіѳпиз согага по- | 
Ыз зеи зийісіо позіго, Ѵагзаѵіае, ааі иѣі іппс сит 
сигіа позігд Геіісііег сопзіііиіі Гиѳгігаиз, а розі- 
ііопе ргаозепііз іп яиаіиог зеріітапіз ѵеі іппсэ 
(Іиш еі циапсіо саиза ргаезепз асі іпсіісапйиш іп- 
сісіегіі, рогзопаііісг регетріо^іе^ие согарагеаііз, асі 
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іпзіапііат ѵепегаЫІіб МеіЬоёіі сіо Тогіо Тег- 

Іескі, ерізсорі гііиз дгаосі Сііеішепзіз оі Вѳігепзів, 

^иі ѵоз вѳсипйо розі роѳпаш сопіитясіаѳ, зирѳг 
ѵоЬіз ѳх айтіззіопе зшііоіі позігі согаш іийісіо 
позіго оЬіепІат, оііаі ійео, чиіа ѵоз сопіга оГЙсіит 
ѵезігит ех сопсіѵіЬиз ѵезігіз гиіЬепіз, ѵійеіісеі 
АЬгаЬагао ѴѴоІохѵісг, Киша еі Батіапо—Й1ІІ8 

0)118, Ыіасіпіо йасгеѵсгук, Вазіііо Мізіис/ко, Ап- 

йгеа—зиіогѳ, Сазігаіго Тгосік, РЬШрро, сіісіо зіа. 
гозіа, Ба^ѵійе Веізгук, НіасіпІЬо Сгор, Сгигуіо 
Тегрііоѵѵзкі, Раиіо Баѵійек, Лоаппѳ Тгукза поп 
ѵиіііз йеЪіІат ѳі сошрѳіѳпіѳш )и$1і1іат асігаіпі- 

зігагѳ, іиі ^иійет, ѳх ^иайат шиіиа сопзрігаііо- 

пѳ ас Іісепііа зиа ейгепаіа, оГйсіа ас іпипіа оЫа. 

Ііопезяие, ^иа8 апіоа асі ессіозіаш гііиз егаесі 
ппііат Озігоѵіѳпзет виішріе разіогіЬиз ргаезіа- 

Ьапі, поп ргаезіапі, пес ехЫЬѳпІ, яиіпіто сопіга 
еипйет асіогеш е,)изчие ѵісез ^егепівз тіпапіиг, 

еозйет ѵѳгЬів, зіаіит іііогиш зрігііиаіет асгііег 
ІаейепІіЬиз, аЯісіипІ, оЪейіелІІат поп ргаезіапі, 

аррагаіиз ессіезіазіісоз, ѵіоіепіег рег зе гесеріоз, 

рго ІіЬіІи $ао йізігакипі, тііііез ргаеіегѳипіез асі 
Гасіепсіаз асіогі е^и5^ие зиЪзіііиІіз регзопіз зрігі- 

ІиаііЪиз ас геЬиз Щогит ѵагіаз іцигіаз зиЪогйі- 

папі, зсЬізтаІісогигп ророиоз асі аесіѳз сот?, 

изпт зипш ргіогѳт сопѵѳпіппі іЬцае сотііц 
сопіга асіогеш е.^ио Іоспш Іепѳпіош Ьсіс* 

аііацие сопіга Гае ѳі ае^иит іп сопіетріащд 
ѵііірѳпсііит асіогіз ьпііі, іп ипіопе запсіае гопцд* 
ессіезіао ѵіѵепііз, соштіііипі, ех яиіЬиз, ^ 

ѵоз, Іапс^иат ойісіаіез, сіеЬіІаш ^из^і^іат асіщіі. 

зігаге поп ѵиіііз, іто рег соппіѵепііаш $иате* 

сіет с^иосіат тосіо ас] зиргайісіаз іпіигіаз 
Ііз. <}паге сііатіпі асі ѵісіепсіат ѵоз, Іапяиага а. 

біідепіез оГйсіаІез, роопіз сопйідпіз рипігі, песпл 
сіашпа, ^иае ехіпсіе сопіга ѵоз асіог Іахаі зіЬіи 
сіио гаііііа Яогепогит роіопісаііит зирѳг ѵоЬі$& 

сѳгпі аііадие, ^иаѳ ,)игіз зипі, іп сааза Ьас зиа 
ас зепЮпІіагі, - зіііз Іегшіпиш .іийісіаіііег аііеіи- 

Іигі ѳі гсзропзигі. Баіига Ѵагзаѵіаѳ заЬЬаіЬо іі 
ѵідіііа Гезіі запсіі МаІІЬаѳі арозіоіі ѳі еѵао^ 

зіае, аппо Ботіпі шіііезіто зехсепіезіто ігідезіі- 

зеріігао,—Гѳгіа циагіа, ргохіше ргаеіегііа, іп % 

рісіо ргаейісіо Озігоіѵ, арий Гатаіига \Ѵа$і1, рг, 

сопзиіѳга ѳіизйет. оррійі, розиіі ас йе розііі* 

ѳійет ргосопзиіі, іЬійет ргоіипс регзопак 
ргаѳѵеоіо, риЫісаѵіІ ѳі поіійсаѵіі йе іигіз Гот 

Тоже, л. 323—324. 

№ 164.—1637 г. 24 Октября. 

Жалоба Парчовскаго священника на коендвовъ Люблинскаго костела, захватив] 

съ церковнаго поля хлѣбъ въ качествѣ десятины. 

Асішп іп сазіго СЬеітепзі заЬЬаіЬо розіГезІит 
запсіаѳ Нейѵі^із еіесіае Беі ргохіто, аппо Бо- 

тіпі шіііезіто зѳхсепіезіто Ігіяезіто зерііто. 

РгезЫІег Рагсоѵіепзіз ])гоІе8ІаІиг. 

Ай оШсіиш ѳі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵѳпіѳпз ѵепегаЬі- 

Ііз Батіапиз, ргезЬіІѳг Рагсоѵіепзіз гііиз дгаесі, 

воіеппііег еі оГйсіозе іп ѳі сопіга ѵепегаЬііез 8іто- 

пет еі 81апіз1аиш, ѵісагіоз ессіезіае рагосЬіа1і5 

ІтЫіпепзіз, ргоіезіаіиз езі ійео, ^иіа ірзі іешрогѳ 
аезііѵаіі, ргохіше ргаеіегііо, ѵійѳіісеі йіе йесіша 
зехіа Аидизіі, бирегіпе^иі^апйо ѵіоіепіег сит сиг- 

гіЬиз ГатіГ^ие еі едиіз зиіз іп іпѳсііпт Іапеи 
оссіезіае Іііиіі Аззигарііопіз Вѳаііззітаѳ Маги» 

Ѵіг^іпіз гііиз дгаесі апі'щиііиз рег ЬепеГасЮ* 

соііаіит, іп Іипйо ѵіііае СісЬозЮіѵ, саріиш»* 

Рагсоѵіепзіз, зііит, ѵагііз Гги§рЬиз рег ргоійШ- 

Іеш сопзетіпаіит, іЬійет зііідіпіз Ьуешаііз 
Іаш ипат еі аѵепае аііегаш, іп ѵіт чиазі сиіа^ 

ѳхйесішаііопіз іпзоіііаѳ еі іпсопзиѳіае, пиііо]^ 

ай ій ЬаЬіІо, ѵіоіепіег гесѳрегипі еі рго изо & 

сопіиіегипі. Эе чио сопіга ірзоз ііегит 
ііегит ргоіезіаіиз оШсіоцае ргаезепіі тапіГ^ 

Іиз езі. 

Тоже, л. 325—6. 
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№ 105.—1637 г. 24 Октября. 

®"“1 Іи«ц магистрату „о ж.л.вѣ етаиа Маеаді, Тирл.щш, МИ„І. 

въ актовыя книги какого то на него пасквиля. 

Зирег сіѵсз Скеітепт розШо тапйаіі. 

Ай оГйсіиш еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

ипеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз гаіпі- 

яегЫіз гедпі еепегаііз ргоѵісіиз ЭДсоІаиз Шеузкі 
іеѵЫісаІи СЬеІтепзі, оГйсіо ргаезѳті поіиз, ипа 
сот поЬіІі Раиіо РЦікотокі, зесиш рѳгзопаіііег 
согарагепіе еі іпГгазсгірІа отпіа ІіЬеге аііезіапіе, аз- 

агепйо зесиш ЬаЬеге аііегит поЬіІѳш ЙозерЬига 
Ітзкі, зіЪі дгаііа еѵійепііогія Іезіішопіі айЬіЪіІіз, 
іп ѵіт зиае ѵегаѳ ас йііеііз геіаііопіз риЫісе 
Йеодие гесо^поѵіі, чиіа ірзе сиш ргаейісііз поЬі- 

ІіЬпз сНайопет зіѵе шапйаіит засгае ге&іае гаа- 

Іезіаііз іпГгазсгіріиш, ех рагіе асіогіз, іпГѳгіиз йе- 

гсгіріі, зирег сііаіоз іпГгапошіпапсІоз йе Іепоге Іаіі 
ехігайііит: ■ - 1 ■ 
ѴЫізІаиз (}иагІи$, Беі дгаііа гех Роіопіае, 

та§паз йих ЬііЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

тіаѳ, Затодіііае, Ілѵопіае, 8то1епзсіае, Сгегпі- 

сЬоѵіае, пес поп Зиесогшп, Ооііогига, Ѵапйаіо- 

галопе Ьаегейііагіиз гех. ѴоЬіз Гашаііз ргосоп- 

яіі ас сопзиІіЬиз, айѵосаіо еі зсаЬіпіз ІоіЦие 
еоттппііаіі сіѵііаіія позігае СЬеІтепзіз ех оШсІіз 
ЬопЦиѳ ѵезігіз депегаіііег ошпіЬиз тапйатиз, 

фіаіепиз согага у'ийісіо позіго Ѵагзаѵіае,аиІ иЬі Іипс 
сот сигіа позіга ГѳНсіІег сопзіііиіі Гиегітиз, а 
ровіііопе ргаезепііз іп дпаіиог зеріітапіз, ѵеі Іипс, 
4ат еі ^иапйо сааза ргаезѳпз ай іийісапйит іп- 

сійегіі, ай іпзіапііат ѵепѳгаЬіІіз МѳіЬойіі йѳ Тегіо 
Тегіескі, ерізсорі гііпз дгаесі СЬеІшепзіз еі ВеЬ 
аепзіз ипііі, регзопаіііѳг регетріог^пѳ сотрагеа- 

Й5, диі ѵоз сііаі ійео, яиіа ѵоз сопіга оШсіига 
*е$ігит ех сопсіѵіЬиз ас соііе^із ѵезігіз поп ѵиі- 
Й асіогі йеЬіІага еі сотреіепіет .іизііііат айті- 

пізігаге йе Ьопезііз Рейоге НгеЬопжісг еі ЗіерЬа- 

®о Кайсгук, сіѵіЬиз ѵезігіз СЬеітепзіЬиз, Іапдиат 
ргіпсіраІіЬиз, пес пои Сопгайо еі Котапо 2аЬіе- 
г°ѵісге, Рааіо еі НгеЬогіо Кгиру, Кісоіао Киі- 

^ук еі ЗІерЬапо Бгугпіак аіііедие, сотрІісіЬиз іп 
йісіо ІіЬеІІо зресібсаііз, Іапдиат Гасіі іпГгазсгірІі 
сотрІісіЬиз, диі диійѳт поп ѵегііі роепаз, іп 1е- 

біЬиз сопіга Гашозогит ІіЬеІІогиш зсгіріогез зап- 
сііаз, аи$і зипі асіогет, Ьошіпет іппосиит. §е- 

пегіз едиезігіз, зріепйоге еі йідпііаіе ерізсораіі 
Гпідѳпіет, зсгіріо тогйасі, ѵііат, тогез еі асііо- 
пез еіиз асгііег Іаейепіе, Іаейеге, ргоиі йе Гасіо 
ехргоЬгапйо ірзі ехсеззпз яиозйат Іаейегипі, іііий- 

Чие зсгіріит, зеи роііиз Гашозит ІіЬеІІпш, іп 
зитгаит сопіѳгаріиш ас ѵііірѳпйіит риЫіситдиѳ 
еіиз орргоЪгіит ас шахішаш Ьопае Гатае іасіи- 

гат, іп асіа сарііапеаііа сазігепзіа Ьисеогіеп- 

зіа іп аппо айЬис тіПезіто зехсепіезігао ігі&е- 
зішо зехіо, тепзе Магііо йіе йесіта осіаѵа іпГѳггѳ, 

ргоиі йѳ Гасіо іпіпіегипі, пес йісіоз ехсѳззиз іп 
Того согареіепіі ай Ьос пздио Іегариз ргозедииіі 
зипі, ргоиі йе ргаешіззіз йісіпз Гатозиз ІіЬеИиз 
Гизіиз оЪк^иііиг, ай яиет ргаезепз сііаііо йігі^і- 

Іиг, ех яиіЬиз, ^ша ѵоз, Іапдиаш оГйсіаІез, йеЬі- 

Іат іизііііат поп ѵиіііз айтіпізігаге, ітгао рег 
соппіѵепііаш ай таіога йеіісіа йісіоз іпсиіраіоз 
іпйпсіііз; ^иа^е сііатіпі ай ѵійѳпйиш еі аийіеп- 

йшп ѵоз, Іапчиат пе^іідепіез оШсіаІез, роепіз соп- 

йідпіз рипігі, пес поп йатпа, ^иае ехіпйе асіог 
сопіга ѵоз Іахаі зіЬі ай йио тііііа йогепогшп ро- 

Іопісаііит. зирег ѵоЬіз йѳсегпі а^іа^иѳ, ^иае ^игіз 
зипі, іп саиза Ьас зіаіиі ас зѳпіепііагі. Баіиш 
Ѵагзаѵіаѳ заЬЬаІЬо іп ѵі^іііа Гозіі запсіі МаіІЬаеі 
арозіоіі еі еѵаидеіізіаѳ, аппо Ботіпі тіііѳзішо 
зехсепіезіто Ігі^езігао зерііто,—йіе Ьойіегпа асіиз 
ргаезепііз арий Гатаіига Сопгайиш 2аЬіего\гісг, 
сіѵет СЬѳІгаепзега, йопга^иѳ ірзіиз, іп сіѵііаіе 
СЬеІтепзі зііа, розиіі ас йе розіііопе еійега Га- 
гааіо Сопгайо 2аЬіего\ѵісг, рѳгзопаіііег іЬійет 
ргаеѵепіо, риЫісаѵіІ еі поіійсаѵіі йѳ уагіз Гогта. 

Тоже. 



№ 160.-1637 г. 18 Ноября. 

Жадоба Холмскаго уніатскаго духовенства на старосту Іеронима Едовнцкаго за 
проведеніе дорогъ по церковнымъ эемлямъ. 

Асіига іп сазіго СЬеІтепзі Гѳгіа 4иаг1а розі 
Гезіиш запсіі Магііпі ропІіВсіз ргохігаа, аппо 
Ботіпі тіііѳзіто зехсепіѳззіто Ігідезіто зерііто. 

Роропит СШпштит ргоіевіаііо. 

Во игг^сіи у акі піпісузгусЬ дгосІхкісЬ Сііеіт- 
зкіесЬ оЫісхпіе рггузгейізгу ѵіѳІеЬпі оусоѵіѳ Ап- 
сіггеу \Ѵа;ѵгуз2еиіс2 у НгеЬогу Зісіоголѵісг, сег- 
кт Раппу Каз\ѵі§1згеу \ѴпіеЬо\ѵ2І§оіа у зш^іѳ^о 
Мікоіаіа ргегЪуіегоіѵіе у кіігозгапіе СЬеІтзсу, 
ішіепіега зѵѵет у ѵ Восіге рггедѵіеІеЬпезо іе^о- 
шозсі оуса МеІЬоіііизга г Тегіа Тег1ескіе"0, г 1а- 
зкі Вохеу ерізкора СЬеІшзкіедо у Ве1гзкіе80, рго- 
Іезіолѵаіі $і§ па у рггеспѵ іе^ошозсі рапи Ніего- 
пушогсі ^оѵіскіети, зіагозсіе СЬеІгазкіепіи, о 
Іо, іі рг2ѳггес20пу рап зіагозіа, піе сопІепІиЦс 
зі$ рггезгІусЬ іаі гогпеті кггудѵйаші, росгупіоие- 
ті рггѳг лѵіеіокгоіпе дгаЫе2у копі г тсоааті у 
зіекіегаті, оде гаЬіегаЦс (кіоге сігидіе у сіо ІусЬ 
сгазот? піе з^ роѵѵгасапе) лѵ ІазасЬ у (ЦЬгодѵасЬ 
тѵІазпусЬ ерізкорзкісіі, дѵ ТѴоІсзупси у Еотапоіѵісс 
пахтсапусЬ, росіііапут хе лѵзі Рокго\ѵу, (іоерізко- 
ріеу СЬеІтзкіеу паіехцсут, Іох схупцс у рго- 
іезІиЦсуш $і$ затут, а піе (Іо дгосіи хайпедо \ѵе- 
(Ни# ргагса Іеп ({гаЫех ргоѵѵасіг^с, аіе Йо з\ѵеу 
таі§Іпо$сі Зшегхочѵзкіеу, Іашхе (Ни^о хаіггуту- 
теаіцс, піе Ьег исцЗепіа йоЬуіки ро^гаЬіопе^о у 
піе рг^сігеу ризсіс гохкахаі, ах сіоЬгге рго- 
Іезіапіез га з\ѵе Іазу у копіе оріасас шизіеіі, 
аіе у Іегах з\ѵіехо, \ѵ гоки Іегахпіеузхут 1637, 
паз1а\ѵзгу зіиді з\ѵоіе, тіто зіизгпозе у зіаго- 
хуіпозс, дозсіпсе г СЬеІіпа сіо Катіепіа у Схѳг- 
піо\ѵа ісЦсе, (кіоге егапісх^ ті^сігу дгипіеіп сег- 
кіеѵѵпут, пах\ѵапут \Ѵіппа 06га, а ті§(ігу дгип_ 

Іет хатко^ѵут у шіезскіш), піе піе хо$Ц*иі& 

бгобі (11а ргхоіегсІгаЦсусЬ у росІгоіпусЬ ішігі, піе 
Іуіко 2огас гохкахаі, аіе пасі Іо згѳгоко- 

зсі% па Іап ѵгМаі 8гоп1и сегкіеигпв§о ргд. 
іфту у (Іо оЬзхаго\ѵ хагако\ѵуеЬ рггуі^сгуѵзгу, 

а дозсіпсе оЬа па зату 8гип* сегкіеѵпу (па іеь 
сгаз рзгепіе^ газіапу) ро\ѵгосілѵзгу, па йозсіпсв 
хиіазхсха Сгегпіежзкіт (сЬосіах йасіпеу зіеѵЬу іе* 

гаг па Іут оЬзгагге гаткоѵут піешазг у щ 
ргхузхіе Іаіо тсако\ѵас Ь^сіхіе, а изііицс рггег іо 
тѵіесгпіѳ осі сегклѵіе, іако у па іпзгусЬ шіеуасаск, 

2 \ѵіе1к^ згкосі^ у кггудѵсі^ сегкіе^пц, іизг іе*; 
исгупіопо, Іе згіикі роіа осісц^згу, дозстсе ро 
ёгипсіѳ зашуш сегкіеѵпут шіее; го\ѵаіпі §!§!»■ 
кіеті рогакоруѵас гозкагаі у іегсігіс іиікіог 
лѵі^сеу бозсіпсега зіагут піе сіоризсіі. \Ѵ сгув 
ргоіезЬапІез ѵісіг^с Ьус егкогі? сегкіеѵтп^, іако у 
іпзгусЬ кггутѵсі гоггааіІусЬ, кіоге рап зіагози 
сгупіс г\ѵук1 гагаг ро паЬусіи $Іагозі\ѵа Іе§о,і 
рг2езІгге§аіас аѵоіпозсі з\ѵоіеу у саіозсі Гапйішо? 

у ргаѵѵ сіо сегклѵі зоЬогпеу саіЬе'ІгаІпеу СЬеІш* 

зкіеу паіег^суск, агеЬу Ьег пагизхепіа гозіаіаіу, 

у Іе ^гипіу у іпзге тѵзгуікіе, апіциііиз сегкіі 
паіег^се, кіоге у рггег рггезгІусЬ зіагозіот ро4 

гащек гаЬгаце і ха^атіопе з^, хпо\ѵи сіо саіЬеігг 
рггучѵгосопе Ьуіу, ііегиш аЦие ііегит зоіешйег 
ргхесіп-ко Іешиг іе^отозсі рапи зіагозсіе ігр 
тіапоѵапети •? ргоІезІо\ѵа1і зі§, оШагицс зі?1 

піеіп о Іо лѵзгузіко сгази з^е^о іп Того М 
ргаѵпіе розЦріе у ргозгас огаг, аЬу Іа рпуі?1* 

ргоіезіаііа ісЬ сіо хіа§ ІиІесхпусЬ ^госігкіесЬ СЬеІп* 

зкіесЬ Ьуіа; іакой іезі рггуі^іа у (іо хі^? 

запа. 

Тоже, л. 372. 1#, 
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№ 107.—1687 г. 18 Ноября. 

Желоба старосты Холмокаго Елоницкаго на епископа Меѳодія Терлецкаго за захватъ 

• нмь вамковой в городовой вен л и 

•Асіит іп сябіго СЬеІтепзі Гегіа яиагіа розі 
Гевіпт запсіі МагКіпі ропіівсіб ргохігаа, апдо 
Ротіпі тіііезіто бехсепіезіто ігівезіто зерііто. 

Ех раііе сарііапеі Іосі ргаезепіів гергоіе- 

зіаііо. 

Бо игг^сіи у хіцд піпІоузгесЬ е™(ігкіесЬ 
СЪеітзкіесЬ рггузгѳгіізгу осгулѵізіо игосігопу Ка- 
втіегг Рг/езіггсізкі, ЬигдгаЬіа СЬеІтзкі, зкого 
а$ (іоніесігіаі о іакіеузі ргоіезіаііеу, аІЬо гасгеу 
ІигЬасіеу, рпвеі лѵіеІеЬпусЬ Аіиігяеіа ѴѴаѵѵгузяе- 
ігісга у НгеЬогедо ЗИогоѵісга, $\ѵіезгс2еніко\ѵ 
СЬеІтзкісЬ, ітіешеіп \ѵігІеЪпе§о оуса МеіЬосііи- 
т Тегіескіеео, ѵіа<1ук§ СЬеІшзкіедо у Всігзкіе- 
§о, рггеспѵко іе^ошозсі рапи Ніегопупипѵі іеіо- 
ѵіскіеши, зіогозсіе СЬеІгазкіети э исгупіопсу, 
зоіеппет гергоіезіаііопет рггеіі іігицсіеіп Іиіесг* 
пут, па кіогут ипкігоиу \ѴоусіесЬ Модііпіскі 
азаіігопу ЬуІ, сгупі рггеспѵко Іетиг іедоіпозсі 
іі^сіги лѵіасіісе СЬеІтзкіети о Іо, ігоп, піе соп- 
Іепіиіас зі$ 8[юкоупет (ігіеггепіет. у игудѵапіет 
№ ре\ѵпусЬ, топазіеготѵі СЬеІтзкіети сегк\ѵіе 
Маікі Вогеу, пагіѵапеу Рггесгузісу, Іак осі хц- 
ЦI роккісЬ, іако у осі кгоіо^ ісЬтозсіо\ѵ роі- і 

*кісЬ, Іиііяіезг Іезг рггѳг Іисігіе паЬояпо гоіі^іеу 
§гаескіеу пасіапусЬ, аіе отсзгет сирісіііпіе ЬаЬеп- 

(1і ргхугѵіосігіопу, иНга еі ехіга роззеззіопет ап- 

Іциаш ргаегіесеззогит зиогит, ки иутіе, ибяко- 
йгепіи у икггуячігеиіи сіоЪг кгоіа іедотобсі, іак 
(іо зіагозиѵа СЬеІтзкіедо, іако у тіезгсяап СЬеІт¬ 

зкісЬ, <1го&$ гѵѵусгауп^ зіагосіаѵп^, г СЬеІта (іо 
Сгегпіолѵа і(Цс$, о<Ьѵт6<гіІ у, сЬс^с Іак ^гиШ гат- 
коіѵу, іако у тіезгсгап СЬеІтзкісЬ, іо гпізгсгепіа 
рггуѵѵіезс, гаогаі, а таі^с (іозіаіек у пасігѵѵусхау 
рбі з\ѵоісЬ, кіогусіі (11а лѵіоікозсі ;Ыпет зрозоЬет 
гогас у ггоЬіс піе то*е, ки зякогігіе гатколѵусЬ 
у тіезскісЬ рбі, ргіѵаіа аиіЬогіІаІе <ігод§ іпзгет 
іпіѳузсѳт ризсіс изііиіе, пагііо гадгогігпѵБгу ри- 

Ыісяпу у зіагойуіпу дозсіпіес, рггег лѵіез іедо 
Рокго\ѵ§ і(Цсу у ех апіідиіз Ь§сЦсу, игоЬпѵзгу 
у розуратсзгу бгоЬЦ аиіогііЬаіе ргіѵаіа па \ѵіегг- 

сЬо\ѵіисе зІа\ѵи, пагіѵапе^о ЛЬег, Іагп1§(іу (іго§§ 

ризсіі, ѵѵі$с (іо Іе°;о рггу игосгузгсги, паг\ѵапет 
МѴоІсеупіес, кіоге піе ѵѵіеікіе та сіізіапііае. па 
риісгхѵіегсі гаііе §гипІи Іак 2аткоѵге§о, іако у 
гаіезскіе&о, осіЦІ, а $оЫе рггутеіазясгуі у галѵзге 
іп сііез, піе сЬс^с зрокоупіе па з\ѵет рггезіалѵас, 
(*гипІо\ѵ у роззеззіеу гатко\ѵусЬ у тіезскісЬ зо- 

Ьіе рг2у\ѵ1изгс2а; ргаѳсаѵеп^о і^ие іпйетпііаіі 
Ьопогпт, (іо- зтгозМга СЬеІтзкіе^о у тіазіа 
СЬеІта паІеЦсусЬ, 1§ з\ѵоі^ ргоіезіаііа. у тапі- 
Геяіаіі^ лѵпозі. 

Тоже. 

№ 168.—1637 г. 27 Ноября. 

Заявленіе Кондрата Жабиривнча о несправедливомъ обвиненіи его Паржипескимъ 

въ нанесеніи ему оскорбленія дѣйствіемъ. 

Асіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зехіа розі 
Геіит запсіае СаіЬагіпае ѵіг§іпіз еі тагіугіз 
ргохіта. аппо Сотіпі тіііезіто зехсепіезіто Ігіде- 

«іто верііто. 

гаЫстсісг сіѵів СкеШепзів герѵоШаіш. 

Бо игг?(1и у хідд піпіеузгусЬ дгобгкіесЬ зіа- 

‘озсіесЬ СЬеІтзкісЬ оЫісгпіе рг/уз/еЛзгу зііпѵсіпу 

Копга<1 ХаЬіегошісг, Ьигтізігг у тіезгегапіп 
СЬеітзкі, іако зкого сіоѵіесігіаі зЦ о ргоіезіасіеу, 
рггеспѵко зоЬіе рггег зіаѵѵѳіпвео \Ѵа\ѵггѵпса Ра- 

ггуріезкіедо, со11е§?зѵѵе§о, піезіизгпіе у піе ѵѵіп- 

піе исгупіопеу, гагагет рггеспѵко піети у ргоіѳ- 

зіасіеу іецо игг?аоѵѵі іиіесгпети ознгіабега у ге- 

ргоіезіиіе зЦ \ѵ Іеп зрозоЬ. іі рогаіепіопу Раггу- 

ріезкі, Ь?>1цс сгаз піе таіу г Іегагпіеузгут ге- 
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ргоіезіицсуга ѵ сошрапіѳу па игг§<І2Іе Ьигші- 

$Ігго\ѵзкітэ ѵзгуіек сгаз \ѵ гдосігіе у шііозсі Ьѳг 
г&йпусЬ сопіѳпсіу оіргаягоѵаіі аі (Іо Іедо сгази, 
іегаг 1е<1у сгази піѳ (іатспедо, \ѵ ргоіезіасіеу іодо 
>ѵуга/.опедо, піе ѵіегігіее іакіеш (ІисЬет Ье(Цс 
паіеЬпіопу, у о\ѵзгет іако зі$ рогогитіе\ѵа г 
рѳхѵпусЬ озоЬ парга\ѵу, піеЪ$іЦс 0(1 гергоіезіапіа 
лѵ ппѵсгет икггугсёгопу у піе тадо йасіпеу рггесіѵѵ- 

ко піети (іо дпіелѵи рггусгупу,у отезгет піезіизгпіѳ 
ѵа2уі $і$ гергоіезіапіа (рггеіі) хі§даті Іиіесгпе- 

ші рггеа ргоІезІасЦ з\ѵоі$ піеѵіппіе орізас, а 
Іо іакоЬу \ѵ (ігіеп зоЬоІпі рггесі з\ѵі§1ет МісЬа- 

Іеш Ыізкі, рои сгаз іакоЬу з^сіолѵ шіеузкісЬ, кіоге 
$і$ па Іеп сгаз сііа іагшагки піе о^ргалѵо\ѵа!і, д(1у 
зргалѵа іедотозсі хі^ііга ѵѵіаііікі СЬеітзкіедо г 
шіезгсгапу СЬеітзкіті іакоЬу осіртѵо>ѵа6 тіаіа, 

опедо зіолѵу піеросспѵмпі іакоЬу геігус у катіѳ- 

піет \ѵ ріегзі иііеггус, а роіут у затедо іедото- 

зсі хі?(іга \ѵіа<1ік$, кіогедо гергоіезіапз, іако ере. 

кора тіѳузса іиіесгпедо, ѵіеісо ссі узгапиіе.и- 

коЬу нгзротіпае, а па озіаіек іакоЬу хі$д^, ро. 

гаціек .Іигіз захопісі паг\ѵап$, іакоЬу па іед0 

Іо Раггурісзкіедо сізп^е тіаі, сгедо під(1у піе Ьуіо, 

д(1у2, іако зі$ >ѵу2еу ротіепііо, у з^ііу зі§ Ыпе щ 
Іеп сгаз піе о(1ргалѵо%ѵа1і у гергоіезіапз, іакоіеп, 

кіогу Іедо піе сгупіі, піе іезі Іедо исгупки ѵі. 
піеп, у оѵѵзгет піеѵіппіѳ у піезіизгпіѳ іезі ѵ (еу 
шіегге оЬѵѵіпіопуш. Рггеіог о Іакоѵе Ьегргаѵіе 
кггу*сі§ у роіѵагг рггеспѵко піеши у ргоіезіа- 

сіеу іедо, піеяіизгпіе исгупіопеу, о піеѵаіпозс 
опеу, (іесіагицс піе^ѵіппозс з»ч>і§, роѵіоге у ро- 

Іггесіе злѵіасіегу у игг$с!о\ѵі Іиіесгпегаи ороміеііа 
$і<}, ойагиіцс зі§ г піегп о іако\ѵ^ роіѵагг ргаіг- 

піе зі§ гогерггѳс. 

Тоже, л. 376-377. 

Ло 169.—1638 г. 23 Января. 

Постановленія о взиманіи десятины Холискими рим.-кат плѳбанани. 

Асіиш іп сазіго СЬеІгаепзі заЬЬаШо розі 
Гсзіиіп запсіае Адпѳііз ѵігдіпіз еі тагіугіз рго- 

хііпо, Аппо Бошіпі шіііезігао зехсепіезішо Ігі- 

дезішо осіаѵо. 

Ех рагіе соттепсіаггі Скеітепзіз оЬШа. 
А(і розіиіаііопет геѵегешіі .Іоаппіз ВоЬгоѵѵзкі, 

сошшепсіагіі регреіпі ессіезіае рагосЬіаІіз еі ргае • 

розііі Ьозрііаііз 8апсІі Зрігііиз СЬеігаепзіз, регзо- 

паіііег согат оШсіо асі^ие ргаезепІіЬиз сазігеп- 
зіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬѳітѳпзіЬиз сотрагепііз, о№- 

сіозе Гасіат, оШсіит ргаезепз сазігепзе сарііапеаіѳ 
СЬеітепзе (іесгеіит гедіига, іпГегіиз іпзегіит, 
іпіег рагіез іпГгапотіпашіаз гаііопо іпГгазсгірІо- 

гит ргоіаіит аиіЬепІісат, асі асіа ргаезепііа рег 
оЫаІат роггесіат, зазсеріі асіізяие зиіз іпзсгі- 

Ьеге (іешап(іаѵіІ іп еит, диі зефиііиг, Іепогегп: 
Асіиш іп Кга$пу$іа\ѵ Гегіа ^иіп^а розі Г. з. Ргап- 
сізсі **), іп ргаезепііа гедіае шаіезіаііз еі е,)и$<іепі 
сопзіііагіогпт, аппо Болит тіііезіто чиасігіпдеп- 

*) 11 октября 1436 г. 

Іезіто Ігідезішо зехіо. РгаезепІіЬиз 61о\гасг, шаг- 

зсЬаІсопе, Іоаппѳ аііаз ТІіазгка, сапсеііагіо, геѵе- 

гепбо Доаппе, Веі дгаііа ерізсоро СЬеІгаепзі, 
Нгіскопѳ, сазіѳііапо Ьеороііепзі еісарііапео СЬеЬ 
шепзі, Цо\ѵогсопе, ѵехіНіГего СЬеІшепзі, Опіеѵоз- 

зіо. НопогаЬіІіз ііопііпиз \Ѵіз1аиз, рІеЬаппз СЬеІ¬ 

гаепзіз, Іисгаіиз езі ііесігаат іп огапіЬиз адгіз 
сиіііз еі гисііЬиз іп СЬеІт, ^иаесип^ие іп а^го 
гедаіі зегаіпапіиг; (іе^ио1іЬе^д^апо сіесігаага аеѵі- 

Іегпѳ ргаѳсіісіо рІеЬапо зоіѵепб іат зсЬізгааІісі. 
^иат саіЬоІісі, еі іп сіотіЬиз СЬгізІіяпогаш. пЫ 
ВиіЬепі сіѳдипі, ^иа^ио^ Іетрога зоіѵапі аеѵііегие, 

ЧиіІіЬеІ ірзогига сит роепа ігіит шагсагига. 

Соггехіі Киіасгколѵісг. Асіат ѴѴіесбпзкі, поіагіпз 
іеггезігіз СЬзІтепзіз. Сиіиз (іесгеіі огідіпаіѳ і<іеш 
оіТѳгепз зіЬі ѳхіпиШит еззе зеяие іііий аЬ оІПсіо 
ргаезѳпіі гѳсеріззе риЫісѳ гесодпоѵіі. 

Ех рагіе езиьйет оЫаіа сіесгеіі. 

Асі розіиіаііопѳт геѵегеп(1і іоаппіз ВоЬгоігзЙ» 
сошшепйагіі рогрѳіиі ессіезіае рагосЬіаІіз еі ргае* 
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розііі Ьозрііаііз Запсіі Зркііиз СЬѳІіпѳпзіз, регзо- 

іаіііег согаш оШсіо асіізяие ргаезепІіЬиз сазігеп- 

$іЬиз саріІапеаІіЬиз СЬѳІтѳпзіЪиз сотрагепііз, оГй- 

сіозе Гасіат, ойісіит ргаѳзепз сазігепзе сарііаиѳаіе 
СЬеІтепзе йесгеіит розісигіаіе засгае гедіае та- 

Іѳзиііз, іпГѳгіиз іпзегіит, ітег рагіез іпГгапоті- 

лапйаз гаііопе іпі'газсгіріогит ргоіаіит, шапи 
Шизігіз еі тадпійсі йотіпі ТЬотаѳ 2агаоу$кі, 
«иргеті саисѳііагіі гедпі, ргоргіа зиЬзсгіріит еі 
зі§і!1о таргіз сапсеііагіае гедпі Роіопіае сотти- 

пішш, ай асіа ргаезепііа рег оЫаІага роггесіит, 
зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге сіетаасіаѵіі іп еиш 
^иі зеяиііиг, Іепогеш. 

Ѵіайізіаиз IV, Беі дгаііа гех Роіопіае, таГ 
Близ йих ІдіЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

тіае, 8ашодіІіае, Ьіѵопіае, Зтоіепзсіае, СгегаісЬо- 

тіае, пес поп Зиесогига, ОоНогига \апйа!огит- І 
Чие Ьаегейііагіиз гех. 8ідпійсати$ ргаезепІіЬиз 
Іііегіз позігіз, циогпга ітегезі, ипіѵегзіз еі зіп- 

$иІіз, Іиііззе поз апіеа йесгеіит позігит іп саиза 
еі асііопе, рег ѵепегаЬіІет Йоаппет 5ВоЬго\ѵзкі, 
ессіезіае рагосЬіаІіз СЬеІтспзіз соттепйагіит, 

Йгааю Котапо 2аЬіегоѵісг, сіѵі СЬеітепзі, га- 

ііопе гаріиз йесітае тапіриіагіз ех сатріз 
КоіЬепісіз, ехігашоепіа сіѵііаііз СЬеІтепзіз іасеп- 

ііЬоз, еісіет ессіезіае рагосЬіаІі СЬеітепзі зоіѵі еі 
геййі йеЬііае, ргітшп яиійет согага іиёісіо сіѵііі 
СЬеітепзі іпзіііиіа, розітойит рег ѵіат арреі- 

Іаііопіз асі поз .іийісіитяие позігит йеѵоіиіа, яио 
Яиісіеш сіесгеіо позіго, ех зегііз рагііпт сопіго- 

'ѵегзііз Іаю, розі Йесгеіа ргаесесіепііа гезропйепіе 
еі йігесіе гезротіепіе сііаііопе. іпіипсіа ео. яиосі 

зІапЦо іигатепіо зирегіедаіі ІіЬегига Гесегатиз; 
піЬіІотіпиз Іатеп, иі асіог сііаіо согаш еойет 

I оШеіо іп іпзіапіі рго ехрепзіз япіпйесет Йогепоз 
роіопісаіез питегагеі ас геропегеі, зепіелііаѵега- 

тиз. Сази яиояие пои регзоіиііопіз сопігоѵегзае 
йесітае, ѳхіипс рагІіЬиз ргаеіаііз ііегит согаш 
поЫз ^Йісіояие позіго согарагѳпііі, зепіепііагаяиѳ 
позігага иііегіогет аийіепйі іегіпіпиш іп зех зѳр- 

Іітапіз, розі поп регзоіиіага еашіѳт йесітат 
сотри Іапйо, ргаейхегатиз еі аззідпаѵѳгатиз ре- 

гѳшріогіига. (}ио іп Іегтіпо, сиш рагз асіогеа 
асі ргаезіапйига Ьос ісіега .іигатепіит, йесгеіо по¬ 

зіго ірзі зирег ѵаіогега йесітае іпіипсіит, зе оГГег- 

гѳі, сііаіиз яиоцие зе ісіеш ,)игатепіига аііепіаге 
ѵеііе йесіагагеі, оШсіига гаешогаіиш сазігепзе са- 

рііапеаіе СЬеІтепзе гаіиізіегіаіет гедпі депегаіет 
ргоѵійит Магііпиш Яаіезкі сіе СЬеІт ай ргопип- 

сіапйага іигатепіі гоіат, еісіет асіогі йесгеіо по¬ 
зіго іпіипсіі зирег ѵаіогет йесітае тапіриіагіз, 

зсііісеі ѵідіпіі яиаіиог саззиіагига Ігііісі, яиоіііеі 
аппо Гасіепйае, яиайгадіпіа ѵего Йогепоз роіопі- 

| саіез аезіітаіиіп аййійегаі еі йериіаѵегаі. Еі 
Яиопіат ійет асіог ѳопсіега ѵаіогет йесітае 1і- 

диі<іаѵіі .іигатепіояие сотргоЬаѵіі, ійео яиаіепиз 
! сііаіиз зиттат ігесепіогит ѵідіпіі Йогепогит 
рѳсипіае роіопісаііз, рго аппіз апіеасііз ргоѵепіеп- 

і Ііз, асіогі іп іпзіапіі йигапІіЬиз іізсіет Іѳгтіпі, 
гѳаіііег зиЬ опеге саизае ехзоіѵѳгѳі, Йесгеѵегаі. 
Іп йеГесІи ѵего зиттае ргаепотіпаіае рег сііа- 

Іигп асіогі ргаейісіо ехзоіиііопіз. рагІіЬиз іегті- 

пит іп іийісіо позіго ѵідоге еіизйет йесгеіі позігі 
1 регетріогіига гезегѵаѵегаі. (}ио ай яиіпйесет ѵего 

ех ^игіЪиз, рег асіогет зирегіиз ргойисііз, йесі- 

шаз тапіриіагез ех адгіз ідсоіагит Іат Іаііпі, 
іріат дгаесі гііиз, ай ессіезіат рагосЬіаІет СЬеІ- 

тепзет регііпеге еаз^ие йеЬеге, Іисиіепіег ргоЬа- 

Іит еі йейисіит еззеі, ійео я^аіепиз асіог ѵаіо- 1 

гет йесітае тапіриіагіз, йе яиа Ііз езі, розі зех 
зеріітапаз, а йаіо е.іи$йет йесгеіі позігі сотри- I 
Іапйо, іп Іеггаіпіз яиегеіагит, ргохіше еіігатейіаіе 
ехіппс СЬеІтае сеІеЪгапйіз, іигатепіо сотргоЬагеІ, 

РОзЦиат ѵего еапйет ргоЬаззеІ, сііаіит іііапі 
^есітат аЬ аппіз, рго яиіЬиз сопѵепііиг, іЬійет 

іпзіапіі асіогі зоіѵеге еі іп розіегит ехігайе- 

ге йеЬеге йесгеѵегатиз. Еі яиопіагп зиргавсгіріиз 
асіог зирег зе сопіитасіае йесгеіит сііаіо оЬіі- 

пеге іп ^ийісіо позіго раззиз еззеі, ійео Іісеі яш- 

^ет еипйеш ех Ъепідпііаіе іийісіі позігі а ргае- 

йогепоз роіопісаіез сііаіо ѳх оссазіопѳ йесгеіі, 
зирег асіоге тойегпо іп сопіитасіаіп оЬіепІі, ай- 

іийісаіоз, ео, ^иой ійет сііаіиз респпіат оапйет 
гесеріі, ійео еипйеш йе регзоіиііопе ез'изйега ре - 
сипіае ІіЬегит ргопипсіаѵегаі, аііаз, ргоиі йесге¬ 

іит апіегіиз позігит еі ргосеззиз розіегіог 
изіиз йе ргаетіззіз йізропіі еі оЫояиіІиг 
Іп іегтіпо ііаяие Ьойіегпо, ех еайега сопѵегзаііопе 
Іедііігао ргоѵепіепіе еі Ьисизяиѳ сопііпиаю, рапе 
ргаеГаІа асіогеа рег поЬіІош МаіЬіат Роріеі, ріе- 

піроіепіет зиит, согат поЫз ,)ийісіояие позіго 
сотрагепіет еитяие Іегтіпит аиепіапіет, сііаіо 
ѵего розі ргоіезіаііопет, рег поЬіІега Магііпиіп 
Злѵіейупзкі йе йііідепііа еі шипітѳпііз гесерііз 
Гасіат, ѵосе тіпізіегіаііз Іеггезігіз гедиі депегаііз 
Ьопезіі Реыі ВгосЬ Іег еі иііга (оплат іигіз яиа- 
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}сг ай поз ,)ийіс1ипциѳ позігшп ассіатаіо еі пес 
рег $е, пес рег зиит 4иепіѵіз ріопіроіопіет сот- 

рагепіе, поз сот сопзіііагііз еі іипзрепііз позігіз 
аийііа шіпізіегіаііз ргаеГаІі геіаііопѳ, (1ѳ ассіата- 

Ііопе рагііз сііаіае Гасіа, іп сопіишасіат ірзіиз 
асі Іедііітат ѵего асіогіз аіГесІаІіопет йесегпеп- 

ііиш еззе (Іихітиз йгсетітизчие, 4иаІеп*і8 сііаіиз 
зитгаат Ігесепіогит Яогепогит роіопісаііит, рег 
асіогеш ііяиійаіат еііигатепіо сошргоЬаІат, зиЬ 
роепа зішіііз зпшшае (чиае іп (ІеГесІи поп зоіиііо- 

пі$ асіогі ехпипс ргаезепІіЬпз афийісаіиг) ай ргі- 

татгі асіогіз оГйсіозаш геяиізіііопетп ипа сиш ге- 

Гизіопѳ йатпогит еі Ііііз ехрепяагит зітріісі аз- 

зегііоге ірзіиз асіогіз Іщиійапй&т геропаі, регзоі- 

ѵаі ас геГипйаІ ргаезепііз йесгеіі позігі ѵідоге. 

Рго сіциз еxе^и^^іопе гетіііітиз рагіез ргаейіс- 

Іаз ай оГйсіит сопзиіаге СЬеІтепзе іп Іегтіпо, 
йит рагз рагіеш асі ій Іе^іііте айсііаѵегіі, ре- 

гешріогіо. Іп сц|п$ геі ййет ргаезепІіЬиз* зідіі- 

Іит ге§пі позігі езі арргеззит. Баіит Ѵагзоѵіае 
заЬЬаіЬо розі Гезіиш Запсіогит Ошпіигп ргохіто, 

аппо Ботіпі |ші11езішо зехсепіезішо Ігідезіто 
Чиіпіо*), ге^погиш позігогат Роіопіае Іегііо, 8ие- 

сіае ѵего яиагіо аппо. Кеіаііо іііизігіззіші еі ге- 

ѵегепйіззіші іпГСЬгізіо раігіз йошіпі ЛасоЬі 2а- 

йгік, ерізсорі Сгасоѵіепзіз, йпсіз Зеѵѳгіае ас зи- 

ргеті ге^пі сапсеііагіі. <3иа$ яиійега ргаезепііз 
йесгеіі Іііѳгаз, ргоиі іп асііз йесгеіогит сапсеііа- 

гіае позігаѳ герегіипіиг, ех іізйет йезсгіЬі аЦпе 
апІЬепІісчт еагипйеш гезсгіріит рагіі розіиіапіі 
ехігайі шапйаѵігппз. Іп сіциз геі ййет ргаезепІі¬ 

Ьиз зірІ1ит| геепі^позігі езі арргеззит. Баіит 
Ѵагзаѵіае Гегіа зехіа апіе Гезіиш Ригійсаііопіз 
Веаііззітае Магіае^Ѵіг^іпіз ргохіта, аппо Ботіпі 
тіііезіто зехсепіезішо Ігі^езіто зерііто**), гѳвпо- 

гпт позігогит Роіопіае яиагіо, Зиесіаѳ ѵего 
Яиіп1° апио. Кеіаііо іііизігіззіші еі та§пійсі Йо- 
гаіпі ТЬотае йе;2атоузкі, зиргеті ге§пі Роіо- 

піае сапсеііагіі ^епегаііз, Сгасоѵіепзіз, Кпузгупеи- 

зіз, КаЬзІіпепзіз ?,8ока1іепзіз, Каіизіепзіз еіс. еіс. 

еіс. ^оГогіеп$ізяие2§саріІапеі. Іоаппез Кийа\ѵзкі. 
Соггехіі$\Ѵѳ1егкі. ТЬотазг 2атоузкі, Сапсеі. геепі. 
Счіив йесгеіі^огідіпаіе ійет оЯегепз зе гесеріззе 
гесодпоѵіі. 

*) 3 ноября 1635 г. 
**) 30 января 1637 г. 

Ійет 'оЫиІН йесгеіит. 

Ай розіиіаііопет геѵегепйі Іоаппіз ВоЬгоѵзкі 
сотшепйагіі регреіиі ессіезіае рагосЬіаІіз еі ргае- 

розііі Іюзрііаііз 8апс1і Зрігііиз СЬеІтепзіз, реъ> 

паіііег согпт оІТісіо асіізяие ргаезепІіЬиз сазігеп- 

зіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬсІтепзіЬиз согарагеп^ 

оГЯсіозе Гасіат, оШсіиш ргаезепз сазігепзе саріц. 

пеаіе СЬеішепзе йесгеіит іпГгазсгіріиш пипса 
зейіз Арозіоіісае, тапи еіизйет іііизігіззіші еі 
геѵегѳпйіззіті йошіпі пипсіі арозіоіісі ргоргц 
зиЬзсгіріит еізі^іііо зиЬзі^паІит, іпіег рагіез іо. 
Ггапотіпапйаз гаііопе іпГгазсгірІогит ргоіаіпв, 

ай асіа ргаезепііа рег оЫаіат роггесіит, зизо- 

ріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге йетапйаѵіі іп епш, 

ЯП* зеяиііиг, Іепогеш. ' 

Аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезішо ігі^езіп» 

зерііто, йіе ѵего Іоѵіз яиіпіа тепзіз МоѵетЬт, 

Ѵагзаѵіае. Рго ѵепегаЬіІі Іоаппе ВоЬго\ѵ$кі, сот- 

гаепйагіо СЬеІтепзі, сопіга роропез гііпз дгаей 
СЬеІтепзез. 

Согат іііизігіззіто йотіпо Магсеііо РЬіІопагйо, 

3. V. Б., сигіаѳ саизагиш іііизігіззіші еігетегеа- 

йіззіті йошіпі Магіі РЬіІопагйі, агсЬіершрі 
Аѵѳпіопепзіз. запсііззіші йошіпі позігі ВгЬапі 
Осіаѵі ргаеіаіі йотезіісі еі аззізіепііз, пес пол 
ерзйет запсііззіші ас запсіае зейіз Арозіоіісае аД 
зегепіззішит Ѵіайізіаит (іиагіит, Роіопіае еі 
Зиесіае ге^еш роіѳпііззітит, сит ГасиІІаІіЬоз Іе- 
даіі йе Іаіеге, пипсіі Арозіоіісі—депегаіі аийііог» 

еі^ийісе, сотрагепз поЫІіз МаІіЬіаз Роріеі, ргосп* 

гаіог йісіі йошіпі сотшепйагіі е^ихіа ехі^елііаи 
Іегшіпі Ьойіѳгпі, ас іп ргаезепііа поЪіІіз Аіехапйгі 
Кийеізкі, ргосигаіогіз ех айѵегзо, реіііі іп сапа 
гаііопе йесітагпт, аііаз ргоиі іп асііз, зеиіепііат 
йейпіііѵат ай Гаѵогет зиі ргіпсіраііз Іеггі еі 
ргогаиі^агі, Ьепе |ийіс&1ит рег ^ийісіит, а доо 
еі гааіе айесіаіиш рег рагіеш айѵегзат йісі еі 
йесіагагі рагіешцие айѵегзат іп йатпіз е1 ^ 
ехрепзіз сопйешпагі еі рго иііегіогі еxе^ии^іопе 
саизаѳ айзийісіит ргітае іпзіапііае, зеи ай яиез 
йе ^и^е гетіііі еіс. 

Ех айѵегзо ргосигаіог йісіогит роропит і®* 

ри^паЬаі ргоіаііопет йеПпІІіѵаѳ зепіепііае, сапі 
гаііопе изиз ас роззеззіопіз аЪ іттетогаЬіІі і°га' 
роге йісіае йесітае, ай чиат ргоЬппйат геілі550* 

гіаіез пи рег реіііі, поп з'ц іпіег^ииіит^ 
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раіеі ех асііз ргаезепІіЬиз, іп ошпіЬиз ѵѳго саизіз 
ргпесірйапііа шиііиш посеі, роііззішиш ѵего іп 
саи$а ііесітагит, ех чиіЬиз аіітепіа ЬаЬепІ ііісіі 
роропез, Кициаш разіогез <М. КиіЬепогит, іп 
апіопѳ запсіае гогаапае ѳссіезіаѳ ѳхізіепііит, 

чиаге рѳіііь ііегит аЦие ііегит аіі ргоЬапіІага 
сопііпиат аЬ іттѳшогаЬіІі Іешрогѳ роззѳззіопѳш 
(іісіагиш ііесітагит, аііаз ргоіезіаіиг. 

Ех аііѵегзо ііісіо поЬіІі Маіііііа Роріеі геріі- 

сапіе, рагііз асіѵѳгзаѳ іііаііопез, иищи&т Ггіѵоіаз 
еі тіпігаѳ геіеѵапіез поп еззе аііетіепііаз, ішо 
роііиз геіісіепііаз, іихіа апіегіоз ііесгеіит, ас 
Иео реіепіе иі зирга. 

Керіісапіе ех агіѵѳгзо (Зісіогит роропит рго- 

сигаіоге, яио(і поп езі Ггіѵоіа ехсерііо, зей та- 

хіше геіеѵапз, пес ипяиаш апіеа іпсіасіа Гиіі 
ргаезепз аіГесіаііо, уМѳІіееі гетіззогіаГшш зирег 
розіііопе, чио(і ргоЬапсіо геГѳгІ зе а(і асіа ргае- 

зепііа. Еі іпзирег ііісіі, ^иос1 ех Ьос ірзо аррагеі, 

айѵегзага рагіет пиііига ]из ЬаЬеге аіі ргаѳГаІаз 
ііесітаз, сиш пе^ие ех Гипсіаііопе, педиѳ аіцио 
аііо Іе^іііто .іиге ргоЬаІ зіЬі сіісіаз ііесітаз сіѳЪѳгі, 
пес шщпат іп роззеззіопѳ іііагит Гиіі. Ішо зі 
аі^иа ііесгеіа ргойихіі, ѵаіепі ііііз, поп ѵѳго соп- 

Іга шіііоз, ^иа1ез зипі ргіпсіраііига зиогит роз- 

сеззогез (іісіаѳ (іесітае. (іиагѳ ре.іііі ехсерііопѳт 
$паш, иіі тахіте геіеѵашіат, аіітіиі аіЪі^иѳ гѳ- 

тіззогіаіез сопсесіі, аііаз ргоіезіаіиг сіе пиііііаіѳ 
отпішп еіс. заіѵо еіс., ео асісіііо, ^ио(і оііат поп 
(Ыихіі айѵегза рагз, зіпіпе ізіі а§гі, ех циіЬиз 
(Іесіта реіііиг, гііиз готапі ЬесЬіІагига, уЫеІісеІ 
тего а ргіша Гипііаііопе сіѵііаііз ізііиз СЬеішеп- 

ш зіпі КиіЬепогит, ^ао(і тиііиш ѵаіеі еі пѳсѳз- 
вагішп езі а(і сапзаш ргаезепіеш, циіа ііесгеіа 
ізіа, ^иае рагз а(іѵегза ргойихіі Іосо зигіиш зио- 

гпт, зіс зопапі, иі КиіЬѳпі, зі роззі(іепІ а^гоз 
Іайпогига, (іесітат ехігайапі ргезЬіІѳгіз гііиз 
Іаііпі, ^ио<1 пе^аіиг ех рагіѳ роропит. ЕІ. шзи- 

рег йіхіі еі оЪіісіі аЬизит йесгеіогит, рог раг¬ 

іет айѵегзат ргодисіогшп, яиагѳ ііегиш аЦие 
ііегиш, іп ^иап^ит песеззѳ, соттіззогіаіез аіі еха- 

тіпатіа ізіа ошпіа іп йшйо зіЬі а ТгіЬипаІі 
Ргаезепй сопсейі еі геіахагі, аііаз ргоіезіаіиг иі 

■Ирга. 

Иеіо поЬШ МаиЬіа Роріеі, геГѳгепІе зе а<1 

Піат іпГоггааІіопеш, іп асііз ргоііисіат, сшп еі 
Ргосеззит іийісіі ргішае іпзіапііае еі сига а§аіиг 

ііѳ сошіісіатіпѳ, рег рагіет шіѵегзат оЬіесІо, 
Яиогі итеп сит зіі, Гасіі пиііо тоііо ргоЬаіит 
віі а рагіе аііѵогза еі іп Іегтіпо пиііііег ігарѳііі- 

Іиг ехесиііо ге$іі ііесгеіі, ^иаѳ Іагаеп рег Ггі¬ 

ѵоіаз рагііз асіѵегзае оЬіесІіопез печиациат 
ішрѳсіігі роіезі. Ісіео геіесііз Ьізсе. еі ѳо ѵеі та¬ 

хіте, ^иос1 пои а^аі іп ёесгѳіо гедіо ііѳ ипіѵегзі- 

Іаіѳ сіесітагит розі отпез а$гоз сіѵііаііз СЬеІ- 

тѳпзіз, зесі заііѳга ііѳ ипшз сіѵіз реіепіе, иі зирга 
зопіѳпііат (ІеПпіІіѵага еіс. еіс. 

Ех Іегтіпо Шизігіззігаиз (Іотіпиз ашШог зо- 

сіепз, ѵізіз .іигіЬиз еі сопігоѵегзііз аЬ иі^иѳ 
рагіе ргоііисііз еі іпііисііз, аііепіо ео, ^иос^ рго 
рагіе асіогеа, ѵіііеіісеі роропіЬиз, пиііиз зиШсіепз 
Іііиіиз іигіз аіі ііесітаз сопігоѵегзаз ргоііисііиг, 
Бирег ^ио ргаеіепза роззеззіо, диазі ех апіщио 
ЬаЬіІа, пііаіиг, іІергеЬешііІиг. Есопіга ѵего рго 
рагіе (іісіі ѵепегаЬіІіз Доаппіз ВоЬготезкі ііесгѳііз 
зегепіззігаогит ге^ит апіЦиіз еі іпзирег ііесгеіо 
засгаѳ ге§іае таіезіаііз ііе'аппо тіііезігао зехсеп- 

Іе^іто Ігі^езіто ^иіп^о, соіиз ехесиііо а ііісііз 
роропіЬиз ігареііііиг, заііз йеііисіит еі еип^ет аіі 
(іісіаз ііесітаз ]из Ьопит ЬаЬеге, ^ѳпі^пе еі ео 
роііззітит аііепіо, яиоі а^аіиг ііе еxе^ии^іопе 
ргаеГаІі ііесгеіі гедіі, ^иае иііегіогега тогат поп 
раіііиг, рагз ^ио^иѳ аііѵогза сопііісіатеп, яиоі 
оЬіісіІ, поп ргоЬаІ, Шо ех Ьіз еі аіііз гаІіопіЬиз, 
іп ргосеззи саизае Ьиіиз сопіепііз, таіѳ а^есШит 
рег бісіоз роропез, Ьѳпѳ ѵего ішіісаіит рег ]ШІі- 

сет ргітаѳ іпзіапііае ргопипсіаѵіі ас сіесіагаѵіі, 
^1іс^ага^ие зепіепііат е]изйет арргоЬаѵіІ еі соп- 

йгтаѵіі, ѵісіоз ѵісіогі іп сіатпіз еі ііііз ехрепзіз 
сопііегапаѵіі, ^ио^ит Іахаііопет зіЬі, ѵеі сиі (іе 
Іиге сотреііѳгіі, гезегѵаѵіі еі ііа ргопипсіаѵіі, 
поп зоіит ргаѳтіззо, зей отпі аііо гаеііогі тойо. 

Магсеііиз РЬіІопагііиз, Оепегаііз АшШог. 

Типе согат еоііет Шизігіззіто йотіпо аиііііо- 

ге сотрагиіі поЬШз Аіѳхапііег Киііеізкі, ргосига- 

Іог сіісіогит роропит, еі а зиргаііісіа зѳпіепііа 
айегепз зиоз ргіосіраіез ѳпогтііег еззѳ іаезоз, сшп 
ѵійѳііееі гаііопе реіііагит ііітіззогіаііит аіі раг- 

іез рго ргоЬапііо зио изи ѳі сопііпиа аЬ іттѳ- 

тогаЬіІі Іетроге еі сиіиз іпіііі тегаогіа поп ех- 
іаі роззеззіопѳ, пиііит (іесгѳіит іпіег^ииіогіит 
іпіегсеззіі а ргаѳііісіацие соттіззіопе, ^иат іизіе 
еі іедіііте сігса іигіа зиа іп ТгіЬипаІі ргаезепіі 
(Ыисіа реііегаі, езі гериізиз, еі іііео^ат аЬ ііз, 
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^иаш аіііз вгаѵашіпіЬиз еі пиИііаііЬиз, іп зѳпіѳп- 

Йа ргаесіісіа ѳі ргосѳззи саизао ехізіѳпііЪиз, 

а(і зз. а. позігиіп запсіапщиѳ зѳ(іѳт Аро- 

зіоіісат ргоѵосапсіо, арреііаікіо сіѳ пиііііаіе йіхіі, 
реіепз зіЫ арозіоіісоз геѵѳгѳпііаіѳз іпзіапіег, іп- 

зіапііиз, іпзіапііззігае сіагі ѳі сопсесВ еіс., еіс. 

Ех а(іѵегзо сіісіо поЫІі МаЦЬіа Роріѳі, аррѳі- 

іаііопеш, рѳг рагіет асіѵегзат іпіегрозііаш, геГи- 

іапіе, реіепіе зіапіѳ ео, диосі ігіпа сіесгеіа іпіег- 

сеззегіпі, іит роііззігаит ех ео, диосі а^аіиг 
(1е ехесиііопѳ гіесгеіі ге§іі, чиае Ггіѵоііз рагііз 
асіѵегзае розіиІаііопіЬиз гесогсіагі децаіі, іііео ре- 

іепіе сіісіат арреііаііопет, иі зирга, геГиіагі 
саизапщие ехеяииііопі (іетапііагі еіс., еіс. Еі іі- 

Іизігіззітиз сіотіпив аисіііог ргае(ИсІоз арозіоіісо? 

геѵѳгепііаіез сопсеззіі, ргаезепйЬаз іЬійет 4ощі. 
піз Апіопіо Кодіег еі Сагоіо 8іпіопсе11і, Щцод 
зіші еі геѵѳгепйіззіші сіошіпі пипсіі арозіоіісі к 
шіІіагіЬиз іезііЬиз. Ехігасіат ех асііз сапсеііагие 
ргаеГаіі іііизігіззігаі еі гѳѵегепгііззіші сіотіпі пиа. 
сіі Арозіоіісі рег те Каутипсіит Яоаппіз, риЬП- 

сига аиіЬогііаііз Арозіоіісае поіагіит еі 
іііазігіззітае Сеізііисііпіз зиае соттипііига $пЬ$і. 
&паіига. Каугаипсіиз Лоаппіз, поіагіиз. Си)ив (ІесгеЦ 
огіеіпаіе ісіет оЯегепз зіЬі ехігасіііит еззѳ зори 
іІ1и(і аЬ оШсіо ргаезепіі гесеріззе риЫісе гесо- 
дпоѵіі. 

Тоже, л. 439. 

Л 170.—1638 г. 4 Февраля. 

Взятіе на поруки священника Модринской церкви крестьяниномъ изъ Чучнѳва. 

Асіагп іп сазіго СЬеігаепзі' Гегіа чиіпіа розі 
Гезіит РигШсаііопіз Веаііззітае Ѵігдіпіз Магіае 
ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ігі- 
^езіто осіаѵо. 

А(і оШсіпт еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз ІаЬогіо- 
зиз Магііпиз Ьипко сіѳ ѵіііа засгаѳ ге^іаѳ п^е- 

зіаііз Сгисгпіоѵ, сарііапѳаіиз НгиЬіезгоѵіепзіз, 

іаіет согат оЩсіо ргаезепіі сіѳпипііаііопѳт Гѳ- 

сіі іп ео, чиіа ірзѳ, розЦиат гезсіѵіі, диосі ѵепѳ- 

гаЪШз НгеЬогіиз Зіегсгик, роро сіе ѵіііа Мосігуп, 
(ііоесезіз СЬеІтепзіз, содпаіиз зииз, аиіЬогііаіе 
геѵегепсііззіті МѳіЬосіи Теріескі, ерізсорі гііиз 
^гаесі СЬеІтепзіз еі Вѳігѳпзіз, рго сегіо сгітіпѳ 
іп сагсегіЬиз аіщиоі зеріітапіз сіеіепіиз зіі, иЦие 
атрііиз еозсіѳт сагсегез поп раііаіиг, іпіегсез- 

ііопѳ зиа зѳ ісіет аЬ еосіет геѵѳгепсіі8зіто еріз- 

<5оро, разіого ірзіиз,- еЯесіззѳ аззѳгиіі, . ^иосі асі 

сегіит іетрогіз зраііит ѳх іізсіет сагсегіідь* 

аЬзоІиіпз зіі, диет асі зиі саиііопет йіеіиззогіаш 
ргаезепіі гесѳріі іпзсгіЬіЦиѳ зе піЬіІотіпиз зпЬ 
сит зиссеззогіЬиз сіе Ьопіз зиіз депегаіііег отш- 
Ьиз еипсіет роропега, ^иатргігаига рагосЫаш. 

зпЬ .іигізсіісііопѳ ііііиз ехізіепіега, рѳг ірзпт 
зсЬізгааіѳ, иі Гагаа Гѳгі, іпГесіат, асі ргізііпат 
бсіет ипіопіз запсіаѳ сопѵегіегіі, гпгзиз согат 
еосіет геѵегешііззіто ерізсоро, разіогѳзио, §хаііа 
сегіагит сопсііііопит, сигаЧрзо сопзіііиіагит, ехѳ- 

сиііопіз зіаіиіигит. Іпіегіт ѵего, сіопес ірзпт асі 
ргаетізза ехедиепсіа зіаіиегіі, сагсегез ѳозсіет іп 
зѳ иііго ѳі Ьепѳѵоіе аззитіі еозсіепщие іапШрег 
зизііпеге, ^иои8^иѳ рориз ргаесіісіиз гейіѳгіі, зе 
зиЬтііііі еі оЫщаі, іск)иѳ зиЬ роепа ігесепіогит 
Йогѳпогига роі., яиага іп сіеГѳсіи заіізГасііопіз ргае* 

тіззогит поп ргіиз зѳ ех іізсіет сагсегіЬиз & 

зоіѵі ѵиіі, сіопес роепа еасіѳга тетогаіо геѵегеп- 

сііззіто ерізсоро рѳг зѳ геаіііег регзоіиіа Гаѳгіи 

Тоо^е, л. 456—7. • І І 

ВиЬЛіІі Ле ѵіііа Сгисгпіою зиітізш. 
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Асішп іп сазіго СЬеІтѳпзі Гегіа диагіа розі 
(іогаіпісаш Сопсіисіиз РазсЬае ргохіша, аппо Бо- 

тіоі тіііезішо зехсепіезіто Ігідѳзіто осіаѵо! 

Ех рагіе ргезЪуІегі Сгазпозіаѵіепзіз розііа. 

Ай оГбсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Шіеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіѳ- 

гіаііз гедпі депѳгаііз ргоѵіаиз Иісоіаиз Бкіеузкі 
йе ѵЫісаІи СЬеІтѳпзі, оШсіо ргаезопіі поіиз, аз- 

зегепйо зѳсит ЬаЬегѳ поЬіІез Шсоіаит Ргаззо- 

іісг еі ІозерЬит Ігазкі, зіЬі дгаііа еѵібепііогіз 
іезіітопіі асІЬіЬіІоз, іа ѵіт зиае ѵегае ас бсіеііз 
геіаііопіз риЫісе ІіЬегедие гесодпоѵіі, ^иіа ірзе 
т сот зиргазсгірііз поЬШЬиз біе Ііезіегиа, ас- 

іпга ргаезепіет ргаесебепіе, сііаііопега зеи тап- 

Ыит з. г. т. іпГгазсгірІит, ех рагіе іпГгазсгір- 

Іогит асіогит зирег сііаіоз іпГгапотіпапбоз ііе 
Іеаоге іаіі ехігабііига: Ѵіасіізіаиз IV, Беі дга- 

& гсх Роіопіае, тадпиз (іих ШЬиапіае, Киззіае, 

Рги$8іае, Мазоѵіае, 8атодіІіае, Біѵопіае, 8то1еп- 

йіае СгегпісЬоѵіае, пес поп 8иесогига, боііогит 
Ѵапйаіопіццие Ьаегебііагіиз гех. ѴоЬіз Гагааііз 
ргосопзиіі, сопзиІіЬиз, абѵосаіо еі зсаЬіпіз Іоідие 
шадізігаіиі сіѵііаііз позігае Сгазпозіаѵіѳпзіз ех 
оГпсіо Ьопізциѳ ѵезігіз депегаіііег ошпіЬиз тап- 

Йашаз, ^иа^елиз согат поЬіз .іибіскдие позіго Іііс 
Ѵагзаѵіае, аиі пЪі Іипс сига сигіа позіга Геіісііѳг 
«пзіііиіі егігаиз, а розіііопѳ ргаезѳпііз сііаііопіз 
позігае іп ^иа^иог зеріігаапіз ргохітіз регзопаіііег 
1е§іііще еі регетріогіе сотрагеаііз, асі іпзіапііат 
^еѵоіі бгедогіі Сгосгетѵісг, ргезЬіІегі гііиз дгаесі 
0газпозіаѵіеп8Із еі Тагподогіепвіз, яиі ѵоз зесипбо? 

Р°зі оМепІат іп .іибісііз позігіз роепага сопіи- 

Шасіае сііаі ібео, диіа ѵоз сопіга оШсіит зишп 
аоп ѵи1Й8 ірзі (іеЬііаш еі сотрѳіепіеш .іизііііат 

Ьопезііз беогдіо РЬіІірроѵбсг, Іѵѵапо Роггаап- 

Іѵапо БагЬоЬо\ѵіС2, Зіегаіопѳ КуЬак аіііздиѳ 

жалобѣ уніатскаго священника Гочевича, 

православными гражданами. 

іп)ргоІезіаІіопіЬиз (рег асіогега ео потіпе Гасііз) 

сіе потіпіЬиз еі содпотіпіЬиз ехргеззіз, асі дпаз 
ргоіезіаііопез ргаезепз сііаііо іп Іоіобігідііиг, аб- 
шіпізігаге. (^иі ^иібет Іетроге, іп ргоіезіаііопѳ 
ехргеззо, поп гаеіиепбо роепаз, сопіга іаііига ра- 

Ігаіогез іп ІедіЬиз безсгіріаз запсііаздие, аизі 
зппі асіогега, Ьогаіпет іппохіит, ѵігиш геіідіо- 

зит ас зрігііиаіет, ргішит ѵегЬіз іпсІесепІіЬиз, 

зіаіиш ас ѵііат ііііиз ІаебепІіЬпз, беіпбе ѵегЬегі- 

Ьиз аГбсеге, ргоиі бе Гасіо аГГесегипІ; песЬізсоп- 

Іепіі, ботига ірзіиз асіогіз іпѵазегипі, гез бѳ- 

зігихегипі, ессіезіаш Шіиз, іп ппіопе запсіае го- 

тапаѳ ессіезіае ехізіепіет, ргоГапагипІ, аЬ еа^ие 
асіогет е^есе^ип^ роропепдие зсЬізгааІісит іпби- 
хегипі, Иіегаз .іиЬіІаеі, а запсііззігао сіотіпо рара 
позіго Ьопідпііег еііат ипіііз соііаіаз, ѵаіѵіз ес- 
сіазіазіісіз бііасегаѵегипі іп ѵііапциѳ асіогіз Ьис- 

и5Яие біШбапІ аііазцие іпіпгіаз дгаѵез асіогі, 
Яиаз іп ргоІезіаІіопіЬиз зиіз ехргеззаз ЬаЬеІ, іпГе- 

гипі, асі чиаз ргоіезіаііопез ргаезепз сііаііо бігі. 

дііиг; ех ^иіЬиз огапіЪиз, іп ргоІезіаІіопіЬиз сіе 
потіпе еі содпогаіпе зресібсаііз, диіа ѵоз, іага- 

Яиат оіГісіаІез Іосі ііііиз, иі ѳх сопсіѵіЬиз зиіз 
асіогі сІеЬіІага еі сошреіепіѳга ^пзііііага абгаі- 
пізігаге поіиізііз, Гасіепбо ргаетізза іп зит- 

тит сопіѳтріига ас ргае^исіісіига асіогіз. Ба- 
Іига Ѵагзаѵіаѳ Гегіа зесипсіа апіѳ Гезіит запсіі Ап- 

бгеае арозіоіі ргохіша, аппо Богаіпі гаіііезіто зех- 

сепіезігао Ігідезігао зерііто *);—іп сіѵііаіе Сгаз- 
позіаѵіепзі арисі Гатаіига ВагІЬоІотаѳит КуЬіп- 

зку, ргосопзиіет е]из»іет сіѵііаііз, розиіі ас сіе 
розіііопѳ еіизсіет сііаііопіз зеи тапйаіі зоіітеі 
ргосопзиіі, іЪИет ргоіипс регзопаіііѳг ргаеѵепіо, 
риЫісаѵіі еі поіібсаѵіі бе ]игіз Гоггаа. 

Тоже, л. 508. 

*) 23 ноября 1637 г. 
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№ 172.—1638 г. 2 Іюпя. 

Заявленіе гродокаго писаря о непредъявленіи въ срокъ копіи жалобы священника 

на крестьянъ о. Коснища, для вависн въ книги. 

Асіига іп сазіго СЬѳітепзі Гегіа чиагіа розі 
йотіпісаш Заисііззігааѳ еі іпйіѵісіиаѳ Тгіпііаііз 
ргохігаа, аппо Бошіпі шіііезігао зѳхсѳпіезігао ігі- 

дезіто осіаѵо. 

(?. Шіагіі асіогит ргаевепііит ргоіезШіо. 

Нос Іосо Іісеі ргоіѳзіаііо рѳг ѵопѳгаЬіІѳт ЗІерЬа- 

пит МісЬаіоѵѵісг,рге5ЪіІегига гііиздгаесі ессіезіаѳ, 
іп ѵіііа Козпізсге зііае, сопіга ІаЬогіозоз РагсЬот 
Йиконгісг, НШоп Оіізеіоѵѵісг, Зепко Теіезгко, Нгус 
Теіезгко, ІоіІисЬ Базготѵісг, Вапііо еі ѴѴегегауі 
\Ѵоіозо\ѵіс2е, Зіѳско РагсЬотік, КопасЬ Зрагко- 

ѵісг, Тушко ТЬутозгѳтгісг, Зісіог Ноіоѵко, Ап- 

(ігеу Кшкоѵісг, Ьеѵѵко еі Ресіогіит Місгѳ\ѵісге, 
Зіеско Киіікотеісг, СЬ\ѵесіко еі аііегит СЬ\ѵесіко 
РагсЬотікі, Зепко Киіізг, Міс КіЪа, Зас РЬіііро- 

ѵісг, Ловко Кіоско, Нгус \ѴоІсгко, Іагтоі Заіко, 

Ба\ѵі(і Раѵіоѵг, Бтііг, Зісіог КиЬіак, Рейогіищ 
Огогсіік, тоіепсііпаіогѳга, Ьикіап еі Тушозг Огог* 

сіукі, 2іѳпко, Магко Эѵѵогпік, Маско Басук—зиЬ- 

(іііоз сіе еа(іѳгп Козпізсге, з. г. ш. сарііапеаіщ 
ЬиЬотІепзіз, роззѳззіопіз асіргаезепз депегозі А]. 

ЬгесЬіі Сопзіапііпі Иипіп Мосііізгеѵзкі, саріипеі 
ЬиЬотІепзіз, гаііопе рѳг еоз іп ргаеііісіа ессіезід 
сегіагига іпзоіепііагига ірзо сііѳ зоіѳшпі Ра5сЬа- 

ііз, ргохігаѳ ргаеіегііо, регрѳігаііопіз, Гасіа Гпегіі; 

ѵегиш диопіат .іихіа оЫаііопѳт зиага соріао 
оіизсіеш ргоіезіаііопіз Іаііогеш іпіга ІгЫипш, піі 
^игіз ас щогіз ѳзі, поп роггехіі, ісіео сопіга ешь 
ііет ех рагіѳ дѳпогозі поіагіі асіогит ргаезеа- 

ііит сіе поп роггесіа еаіет езі зоіеппііег рго- 

іезіаіит. 
Тоже, л. 560. 

№ 173.—1638 г. 2 Іюня. 

Доэовъ Грубѳшовскому магистрату по жалобѣ Холмскаго суффрагана Авраама Сляд- 

ковскаго 8а нѳпронвводство суда надъ православными мѣщанами. 

Асіит іп сазіго СЬеітепзі Гегіа ^иагіа розі 
йотіпісат Запсіізітаѳ еі іпсііѵісіиае Тгіпііаііз 
ргохіта, аппо Оотіпі тіііѳзіто зехсѳпіезіто ігі- 

дезіто осіаѵо. 

Ех рагіе 8щ{гадапеі СШтепзіз розііа. 

Асі оГйсіит еі асіа ргаезепііа са5ігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз гедпі депегаііз ргоѵі(іиз Махіт Когасгко 
сіе ѵіііа Везко, оШсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, іп 
ѵіт зиаѳ ѵегаѳ ас йсіеііз геіаііопіз, рег ірзит оГ- 

йсіозе Гасіепііаѳ, риЫісе гесодпоѵіі, ^иіа ірзѳ сі- 

іаііопет Іііегаіет сазігепзет сарііапѳаіѳт СЬеі- 

тепзет, рго іегтіпіз диѳгеіагит зѳи саизагит 
еіизсіет оГйсіі зресіапіет, зідіііаіага, ех рагіе еі 
асі іпзіапііат іпзіідаіогіз саизагит оМсіі е]изс!ет 

сазігѳп5Із сарііапеаііз СЬеітепзіз еі рвгШмй 
ас геѵегепсііззіті іп СЬгізІо раігіз сіотіпі АЬга- 

Ьаті Зіасікоѵузкі, ерізсорі Сіігіиепзіз, зийга§апа 
СЬеІтепзіз, НгиЬіезгоѵіепзіз, НогосЬоѵіепзіз ек. 

ргаерозііі, засгж гѳді® гаа]взІаІіз зесгеіапі, ѳие- 

пегаЬШв МаіЬіае Когіскі, сареііапі еіиз, еі р& 

гозі Зіапізіаі Козгіпзкі аЦие Ьопезіі ЗіавЫЛ 
аигідае е^зсіет геѵегепсііззіті ерізсорі Сіігепзі5. 

сіеІаЮгига асіогит зирег Гатаіоз ргосопзоіет, 
сопзиіез, ѵісѳасіѵосаіига еі зсаЫпоз іоіагаяиесоа- 

гаипііаіега сіѵііаііз НгиЬіезгоѵіепзіз засгаѳ гер** 

таЛезіаііз сіе Ьопіз ірзогит депегаіііег отпіЬвз, 

поп сіегодапсіо ргосеззиі, рѳг еозсіепі асіогез со- 

гат засга гедіа гааіезіаіе ЬаЬііо, іи ѵіт гвсвнШ 
сгітіпіз сііаіоз асі зіаіиепсіоз рег ірзоз Гатаіоа 
Ьеопвт Кгазко, Зѳѵегіпига Рціко, сопзоі^ 

ЗіѳрЬаиига І)етко\ѵісг, Наско Копіизгсгук, Сов* 
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г*<1от ТогЬокоѵгісі, зсаЪіпоз, Кагаг Нираіе, зи- 

іогога, сесЪшавіаІгит, Нісоіаиш, Кагаг, ЗіерЬа- 
вою Кгазко\ѵісх, МаіЫат Кгазко, Сопзіапііпига 
Вутіпюѵісі, Койогіит Моіѳіісга, зіоско №коп- 

сіук, Котапит ЗІаЬіоп, Ьозко 5*аЫой,2асЬагіагп 
ЗІаЪіегі, Нагазігоит Зіагкоѵѵісг, Іѵѵапит оі Йаско 
Втта§2ѳ>ѵіс2в, №со1аит Зогока, Рейогіипі Ког- 

грка, Зіеско, йоііаіогега, ТЬутозг Рікиі, Цгус 
8ттопко\ѵісг, Йаско Ьораіік, Рейогіига Мегойа, 

Ре<1огіит Бегкасг, Нгус Кіеіеіо, Ре<іогіит Вага- 

пЬ, Ьзко Весгук, Сопгасіига Кисіу, ОсЬгут, зи- 

югет, Магсиш Зіеісгик, Нгус Тезіик, Йаско 
8рі$ко, Кіітко, роШопет, Зіепко 01е5гко\ѵісг, 

Вазіііиш Кошапсгук, Вапіѳіет Вг*Ьсгук, \Ѵазко Как, 

Раиіит Кошапсгук, Мсо1аит Нгу\ѵпізіегпіеіѵісг, 
Ье$ко На\ѵгуз20\ѵіс2, \Ѵазко Кіезгсг, Намгуіо еі 
Іхап КозІіико\ѵісге, Ьеопот Рагеіо, Нгус Зіггу- 

Гоѵзкі, ГаЬгиш Гѳггагіит—сопсіѵез зиоз НгиЬіѳ- 

аоѵіепзез іпсагсегаіоз ай йесегпепйаз зирѳг ірзіз 
роепаз, сопзІіІиІіопіЬиз гѳ§пі ехргѳззаз, яиаз йѳ- 

шегиегипі ійео, ^иіа іійет сопсіѵез ірзогига, пиііа 
ЬаЫіа гаііопе расіз еі ІгапдиіШіаІіз риЫісае, чиа 
отпез ге^пі іпсоіаѳ даийегѳ (іеЬепІ, поп ѵегііі 
роепаз Іедига, сопіга ІигЬаІогез еі зейіііозоз Ьо- 

шіпез запсііаз, Итоге Веі еі (Шесііопѳ ргохіті 
рсбіЬаЬіІіз, зіаіит поЬіІеш еі зрігііиаіет йібпі* 

Мет ргаеГаІі геѵегепйіззіті зийгадапѳі СЬеІтеп- 

05 ііоссірепйепіез, іп тахігаиш е,)и8 йейѳсиз еі 
ессіезіаѳ саіЬоПсае (іп регеопа ірзіиз) ѵііірепйіит, 
ап$и зио іетегагіо зсЬузшаІеяпѳ іпаийііо еі пип- 

Яаат іп оррісіо ЫгиЬіезгоѵіспзі ехізіѳпіѳ іпГесІі, 
віте еііаш рег ѵа^оз зейисіогез ай ітріига зсЬуз- 

та зесіисіі, сопсііаіа іигЬа ѵіііапогиш Сгѳгпісі- 

вепзіот, іп сарііапеаіи НгиЬіезгоѵіепзі ехізіеп- 

Йшп; диоз ргаеГаІі іпсиіраіі ай раігапйит пеГап- 

(іат зсеіиз апігааѵегипі еі іізйет ірзі асіегапі, 

ресапіа поп тойіса (іергаѵаііз еі соггирііз іізйет 
пііапіз СгегпісіпепзіЬиз, сит яиіЬиз заіѵа асііо 
®апеІ, іп ргаеГаІит геѵегепйіззііпига зиІГга^а- 

аепт СЬеІгаепзет іггиегипі еі ѵі ас ѵіоіеп- 

арргеЬепзит ѵиІпегіЬиз, ѵѳгЬѳгіЬиз еі сао- 

вюв епогтіЬиз ас ІеіЬаІіЬиз а&есегипі еі е.іиз- 

шойі ѵиіпега іпйіхегипі, петре: іп саріііз йехіга 
Р®гІв зирег сото Ггопііз ѵиіпиз 1оп§;ит іпзіаг йі- 

іпйісіз ргоГипсіит, іп чиой піхиз сгаззиз ай 
<*5ега Іпртейііиг, Іаіит сігситсігса іитійит; 

іп оссірііе Іотог та^пиз 1іѵі(іиз іпйаіиз; 

^га іп сіехіга рагіе тапиз рег зирегйсіет раі- 

таѳ оі сігситсігса ѵиіпиз Ііѵідиш дгаѵііег Іите- 

Гасіит, арий еатіет тапит йівііі гврегсиззі Ііѵійі 
пі^го ІитеГасІі; Нет іп еайет рагіе йехіга іпіег 
ри^пит еі сиЬііит іп оззѳ ѵиіпиз Ііѵійит іигпе- 

Гасіит вапдиіпоіепіит, іп раіпіат Іаіит; Нет іп 
ірзо сиЬіІо сігситсігса ѵиіпиз Ііѵійит, вап^иіпв 
сігситГизит; ііет іп еаііет тапи йехіга іпіег 
сиЬііит еі ЬгасЬіит ѵиіпиз епогте підго Іиті¬ 

ііит запдиіпоіепіипі іпзіаг йойгапііз Іоп^ит, Іаіит 
рег раітаз йиаз; ііет іп йехіга зсариіа ѵиіпиз Ііѵі¬ 

йит сопсиззит запдиіпе сігситГизит, іпзіаг огЬіз 
Іаіит; ііет іпГегіиз іп гпесііо йогзі Ііпеа запдиі- 

пеа рег ипат еі тейіат раітат Іопда еі іп 
раітат іаіа; ііет іп зіпізіга зсариіа ѵи|Пиз пі- 

бгит Ііѵійит запдиіпоіепіит; ііет іп йехіго рейо 
іп оззѳ ѵиіпиз тахіте ІитеГасІит Ііѵійит запдиіпе 
сігситГизит іоп^ит, рег раітат Іаіит; ііет зи- 

рѳгіиз депи сігситсігса сопсиззит зап^иіпоіеп- 

Іит,—^иіЬиз ѵиІпегіЬиз Іоі еі іапііз аіГесІит 
ІгіитрЬапІез еі ехиНапіез ѳ раігаіо пеГагіо Гасі- 
поге зетіѵіѵига геіідиегипі. N60 поп сігса еат 
ѵіоіепііат, ірзі геѵѳгепйіззіто зиГГга§апео іііаіат, 
геѵегѳпйо МаіЬіаѳ Когіскі, сареііапо, е^из тойі 
ѵиіпега іпйіхегипі, иіроіе: іп оссірііе саріііз Ігіа 
ѵиіпега ІитеГасіа Ііѵійа, ііет іп йехіга зсариіа 
ѵиіпиз Ііѵійит ІитеГасІит, Іаіит регдиаіиог йі- 

дііоз, сопсиззит; ііет іп зіпізіга тапи іп оззе ѵиі¬ 
пиз Ііѵійит заидиіпоіепіит, сопіга сог ѵиіппз 
сопсиззит Ііѵійит іпйіхегипі; пес поп поЬіІеш 
Зіапізіаит Коззіпзкі, зогогіпига еіизйега геѵегеп- 

йіззіті зиГГгадапеі СЬеІтепзіз, еіизтойі епогтіЬиз 
ѵиІпегіЬиз аГГесегипІ, ѵійеіісеі іп зіпізіга рагіе 
іп согпи саріііз ѵиіпегѳ зесіо сгиепіо, 1ои§о рег 
тейіит йі^ііі тейіі, іп диой піхиз сгаззиз ай 
оззѳт іпдгейііиг; ііет іп йогзит Іопдо еі Іаіо а 
СОІІО. из^иѳ ай Гегаиг пі§го ІитеГасІо, бгаѵі1ег 
еі ѳпогтііѳг сопсиззо зап^иіпоіепіо ѵиіпѳге. Тит 
еі Зіапізіаит, аигідат, сопсиззегипі еі Ьаес ѵиі¬ 

пега еійега іпйіхегипі, петре: іп тейіо йогзі 
ѵиіпиз замдиіпоіепіига пі^го Ііѵійит ІитеГасІит, 

Іопдит іи ипат еі тейіат раітат; ііет іп зса- 
риіат рагііз йехігао ѵиіпиз Ііѵійит вгаѵііег соп¬ 

сиззит зап§иіпо1еііЫііп, рѳпез ^иа!и ипіат еі 
ігатапѳт сопѵиіпегаііопѳт гЬойат еЗизйет гѳѵе- 

гепйіззіті Суігупепзіз зиіГга§апеі СЬоІтепзіз соп¬ 

сиззегипі еі іп пІЬіІит гейедѳгипі гѳзяие ріигі- 

таз іп ѵіт ргаейае еі зроііі гесерегипі дио 
Гасіо расеш риЫісага ѵіоіаѵегипі роеііазяие, Іааіо 
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ехсе$$иі сопОДпаз, ІедіЬиз гѳдпі ехргѳззаз, сісте- 
гиѳгипі; ргоіезІаІіопіЬиз ѳі оЬсІисіІопіЬиз, Іат іп 
гесепіі согат гаа&ізігаіп сіѵііаііз ІІгиЬіезгоѵіоп- 
зіз, яиат согапѵ сазігепзі (ЗгаЬоѵесепзі оШсіо Іа- 
Низ ІезІапІіЬиз. асі ^иаз $ѳ асіогоз іи Іоіо гѳГѳ- 
пші а(1 уЫвпЛипщие еі ашііешіит, рег зепіеп- 
Ііат зисіісіі е^изсіот сазігѳпзіз Скеііпепзіз ірзіиз, 
саиза зіаіиШоіііз іпсиіраіогит іпсагсегаіогиіп еі 
зирег ірзіз роепаз сіесегпі еі, ^иіс^иі(і ^пз гаііо 
ророзсегіі, зепіепііагі. Іп циапіит ѵего ііі Гасеге 
гесизаѵегіпі еі еоз зіаіиеге пе§1ѳхегіпІ, иі зоіі- 

шоі рго ірзіз гозропсіеапі сііаііопе еасіеш, 
ргаетіззіз Іаііоге,—Гегіа зехіа іп сгазііло ^ 
Азсепзіопіз СЬгізІі Вотіпі, іп аппо шіііезітовех- 
сепіезіто Ігщѳзіто зохіо ргохіте ргаеіегііо, рг,. 

хііиа, іп оррісіо ИгиЬіезгоѵѵ, іп (Іогпо Гашаіі др 
Ьегьі Вгазгілѵіес, ѵісеа(1ѵосаіі е.іизііет орріі^ 
розиіі, сіѳ розіііопе еісіет Вгазгоіѵіес еі аііае (а. 
шіііае сіошезіісае (ІѳЬіІе поіійсаѵіі. Бе ^ио рга*. 
зепз геіаііо. і ^ 

Тоже. 
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справедливое взиманіе десятины. 

Асішп іп сазіго СЬеІшепзі Гегіа циіпіа розі 
Гезіиіп запсіі іасоЬі арозіоіі ргохіша, аппо І)о- 
шіпі шіііезігао зехсепіезішо ігідезішо осіаѵо. 

Ех рагіе орріЛапогит ЬиЬотІепзіит ргоіе- 

* ' ; *' зіаііо. • 

Во иг2§(1и у хщ§ піпіеузгусіі ^госігкісіі Скеіш- 
зкісЬ рггузгебізяу осгуѵізіо з!а\ѵеіпу \Ѵа>ѵггупіес 
Нега\ѵіес-Ьиггаізігг, Рапаз Ьеіісгко у МаІіЬіазг 
АЬгагао\ѵіс2—гаусу шіазіа іе§о кг61е\ѵзкіеу шозсі 
ЬиЬогаіа, Іак з^ѵоіет, іако іпзгусЬ шіезсгап у 
оЬуѵѵаІеІоѵѵ ЬиЬотзкісЬ Іак ІасЬодѵ, іако у гизі, 
іако Іезг у Йускт ітіепіет, зоіепііег у г шѳікіт 
исЦгепіет, гаіет, г ріасгет оротсіесіаіі у ргоіе- 
зіоѵѵаіі зі§ рггеспѵко лѵіеІеЬпѳгаи іе^ошоьсі хі§сіги 
ВеЬазІіаподѵі Ашігузгетсзкіети—сапопісоѵі СЬеІт- 
зкіеши у рІеЪапоігі ЬиЬотзкіегаи, у ѵіеітогпоти 
іе^ошозсі рапи 01ЬгусЬіо\ѵі Сопзіапіеши Випішпѵі 
МоШізгетѵгзкіеши -зіагозсіе ЬиЬогазкіети, у іедо- 
тозсі рапи іапохгі йоггесЬотѵзкіеши — росізіаго- 
зсіѳгои ЬиЬотзкіети, о Іо, іг тсугеу шіапо\ѵапу 
іедотозс хЦЛг рІеЬап ЬиЬотзкі, піѳ сопіепіищс 
зіе Гипйасщ у пасіапіет ^гипІо\ѵ Ъагйго \ѵіе1а, 
юіесігу роіаті гаіезсгап ЬиЬотзкісЬ Ь$<ЦсусЬ, осі 
8Ші«Іёу раті$сі кгбіо^ѵ РоІзкісЬ у осі шіезсгап 
апіесеззоготѵ ргоіезіапіоѵѵ, козсіоІо\ѵі ЬиЬотзкіети 

зіиЦсусЬ у рггег апіесеззогу іедотозсі хіеііа 
РІѳЬаиа ІггутапусЬ у игуѵѵапусЬ, кіоге паііаше 
8гипІо>ѵ ео,іпІиіІи зіаіо зі§, аЬу иЬосігу тіезш- 
піе, Іак І-.-гагпіеузі ргоіезіапіез, іако апІесе$$ого- 
дѵіѳ ісЬ ЬиЬошзсу, осі ап^агіеу у сі^гаги сіесіто- 

I п’апіа Ьуіі иѵѵоіпіепі, геЬу гасіпа \ѵуІусгпа ііііе- 
! $і§сіпа піе Ьуіа, іедотозс іесіпак рай зіагозіа аЬг 

;ѵ ГоБѵагкасЬ з\ѵоісЬ у па ѵзіасЬ \ѵ сіатсааіи іігіе- 
зі^сіпу \ѵуіусгпеу Гоі^^ шіаі, агеЬу гасгеу тшу* 
Іек сі§гаг па иЬодіе шіезсгапу дѵпіозі, ѵгргш- 
(І2ІІ іпіегсіг^ іаЦз, аІЬоІі сопігасі, шішо таіо- 
шозсі у огпаушіепіа ргоіезіапіош у іпзгуга ші^ 
зсгапош ЬиЬошзкіга, у рга\уеш Іе^о піѳ сіосЫчс 
сіозус, у рга\ѵи розроіііеши у рггуѵѵііеіош Й 
рггесідѵпу ргаеіибісіозиш у сіозус згкосіііѵѵу зрі- 
заіі, га кіогеш зрізапіет скс^с зі§ ^зггиЬоѵас 

\ѵу1укапіѳ йгіезі^сіпу зпоро^еу ро роІасЬ тіа* 
зіа БиЬошІа у шіезсгап ЬиЬотзкісЬ ІасЬо^, па 
у гусіоАѵ, кіогеу (І2іезі(}сіпу апі зат іе^отозб 
рІеЬап, апі апІесеззого\ѵіѳ іе^о и2у\ѵапіи пі* 
Ьуіі, о>ѵз2ега зі^ Іеті дгипіаті, г роі тіеузкЙ 
ковсіоіош ЬиЬотзкіегаи пасіапуті, а ре^петі 
дгозгаші зисЬесіпіолѵѳгаі соп1еп1о\ѵа1і, іе^отозс 
хі^сіг рІеЬап апзага еі оссазіоиет ііатшйсапЛ 
ргоіозіаиіез ргаѳЬиіІ, а іе§ошоьс рап зіагозі1- 
шішо ѵіасіотозе шіезсгап ЬиЬотзкісІі гогкага^; 
згу іѳдошозсі рапи росізіагозсіети ЬиЬоіпзКібИй 



- 169 - 

!*стп, іовогаоёс Іею ран росізіагозсі доШет ѵ 
5оЬоІ$ ѵг ѵівіІЦ зѵѵіЧіеео ЛакцЬа арозіоіа ргге- 
«Ц. пазіатезгу кіІкасІгіезЦі \ѵого\ѵ сІгаЪіпіазІусЬ 
Ик коппусЬ, іако у ѵоІошусЬ, па роіа тіоузкіе, 
рйзеззіеу зрокоупѳу тіезсгап у осі \ѵуіукапеу <|2іе- 
5і<сіпу лѵоіпѳ, га кіогет пазіааіет тіесігу кору 
яя рггуіесЬа\ѵзгу, піе (ігіввіцЦ. аіѳ ф\о зі§ ро- 

**а»а кора, \ѵіѳ)о гЬо2а роЬга! і (Іо гатки аІЬо 
(оіѵагки гатко\ѵеео оіМбзІ у осіѵіезс гогкагаі. 
^ сгет ітуікіега ѵівІЦ кггуѵ<1<э У згкос1§ у 
орп? ргатѵ ісЬ у роззеззіеу зрокоупѳу роі исгу- 
Й. а,Ьо гасгеу исгупііі. О Іакодѵо зм'оіѳ ѵіѳіків 
Ьегршѵіе, кггу\ѵ<іу піегпозпе, піезІусЬапѳу рггесі 

Іут піѳ Ьунгаіѳ, зоіепііог ііѳгига аЦие ііегит 
ргоіезІиЦ 8і(}. Ка сіоѵѵой сге^о зіаѵііі ргге<1 
игг<гііот піпіеузгут ѵогпецо велегаіа ораіггпе^о 
Ьо'ѵка Кисіупо^ѵісга г КагігіесЬоѵѵа, кіогу аррго- 
Ьиіцс іп Юіо ргоіезіаіц ѵѵузг гаіапоѵапусЬ гаіѳ- 
зсгап, ЬфЦс осі піеЬ \ѵѳг\ѵапу ѵѵ воЬоЦ рггевгЦ, 
опут зі$ зтасісгопо рггвсііѵко іе^огаозсі рапи 
зіагозсіѳ, іе§огао$сі рапи росізіагозсіети БиЬот- 
зкіеши у ѵійгіаі кіІкасІгіезЦі ѵгогоѵг гЬога г роі 
іпіоузкісЬ (Іо гашки \ѵіегіопѳ у ргогѵасігопе, о 
сгут §\ѵоіѳ Іакоѵѵе гегпапіе исгупіі 

1 Тоже, л. 668. 
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и причиненныя обиды. 

Асіат іп сазіго СЬеІгаепзі Гѳгіа яиагіа іи 
даііпо Гезіі запсіі Ьаигепііі гаагіугіз, аипо Бо- 
оті тіііезігао зехсепіезіто Ігідезіто осіаѵо. 

Ііитепі топавіегіі ВоЪгоІгооггепвів ргоіезіаііо. 

Во иг2§(іп у хіа& піпіеузгусЬ дгоіігкісЬ зіаго- 
ясЬ СЬеІтзкісЬ рггузгесПзгу осгуѵѵізіо лѵіеІеЪпу 
«іес РгосЬог—іЬитеп топазіеги ПоЬгоІтгогзкіе- 
& ггесгопедо „па ЛгтпасН*, гакоппік геіі^іеу 
ріескіеу, ѵ ипіеу зѵгі$1еу Ъ$<Цсеу, ЗаІоЫіѵіѳ у 
^оѵпіе па у рггесіѵко игосігопуш у зіаскеі- 
Ч® 'Ѵаіепіети Вагікоѵзкіети—росізіагозсіети 
^гкіети Веізкіети, Магсіпотеі Зискосіоізкіегаи, 
ІЙРГомі 2апізкіети—гедепіоші сапсеііагіі &го(1г- 
Ц Веігкіеу, у Ра\ѵ*отеі Каузкіегаи, пі2ѳу тіа- 
*°Паву зрга\уу Гаиіогот у рготоіогот, Іакгѳ у 
Чаіггпущ Рачгіоѵі ЧѴгозпіакои-і г Веіга у Ьга- 

іе^о, іегпи г ігаіоп Іеріеу ѵѵіасіотут, у Міз- 
ко*і І-узакоіѵі, гіепсіо\ѵі ісЬ, у Ноісе, іспіе іе^о, 
I ^ипівіаѵоѵі, ки52пійггоѵі г БоЬгоПѵога, иіі 
^гчп(Іеш рагЦ ааЬаегепііЬиз іпГгазсгірІіз соорѳ- 

іако экого сііа сЬогоЬу, піНозІаСки у 
Ііе^рівС2вП5Іна оі зсЬузтаіуко^ асіа ргаезетіа 
^кісіи Шпегіа, Ѵагвогіага ешепзі, аЯгѳ тові, 

злѵіасісгу у игг§(іо\гі Іиіесгпеши оро^іасіа зі§ о 
Іо, ізг опі, а шіапо\гісіѳ \гугеу рогаіѳпіопу иго- 
(Ігопу рап \Ѵа1ѳпіу ВагЬкоѵѵзкі—росізіагозсі Веі- 
гкі, ргішагіиз Гаиіог ѳі (іігесіог сиш зиіз зіЬі агі- 
ЬаегѳпІіЬпз (ігіеи з\гі^(;а зтефеу Аппу, Ыігко 
рггезгіедо, Йо топазіеги чгуйеу ротіепіопе^о, аЬ 
аиііяиіззітіз ІешрогіЬиз іп роззѳззіопе ргоіезіап- 
Ііз еі апіессеззогиш ипііогит еі зиЬзеяиепІіег зиі 
ргоіезіапііз, ѵі^оге іигіиш, Іаш а зегепіззішіз гѳ- 
діЬиз Роіопіаѳ, яиаш еі аЬ аіііз регзопіз ЬаЬіІо- 
гига, ехізіѳпіе еі сопііпио изи йгтаіа, Ьег лѵіасіо- 
шозсі у рос! піеЬуІпозс ргоіезіапііз ргіѵаіа аиіЬо- 
гііаіѳ гіасЬаѵѵзгу, рошіепіоп^ рагіега зіЬі аёЬае- 
гепіет зсЬугшаіуко^, ѵѳгѳ Іаісоз еі ихогаіоз, іп 
роззеззіопет ргаесіісіі шопазіѳгіі ргаеіехіи сиіиз- 
(Іат зиссеззіопіз, іп еозйеш зсЬузтаІісоз яиазі 
(Іѳѵоіиіае, ѵідогѳ яиогипсіаш (іесгѳіогит, уигіЪаз 
еі (Іесгоііз засгае ге^іао шаіѳзіаііз зирѳг косее 
іиопазіегіиш зегѵіепііит еі ІіЬегіаІіЬиз ас ітти- 
піІаІіЬиз геіідіопіз запсіае огіЬо(іохао сопігагіо- 
гит. іп сопіитасіат зіпе жіеііаііопе рагііз, ішо 
іп$сіа ірза у росісгаз сЬогоЬу ргоіезіапііз, кіог^ 
сііа ггапіепіа зіеЬіе осі зѵаѵоіпе^о зскугтаіусіѵа 
тіѳзгегап БоЬгоіѵогзкісЬ роповіі, пиІПіѳг еі іп- 
сошреіепіег оІгхутапусЬ, іо«іеЬіІе еі іііе^іііте 



іпдегепйо зезѳ іп іигізйіііопет, зіЬі ітрѳгііпѳпіет, 
лѵрголѵайгіН у \ѵ роззѳззіц іш, пиііиш іиз Іедііітит 
ай ісі ЬаЬепІіЬиз, роепаз, аизиі ірзогит сопёідпаз, 
поп гегепйо, ройаіі ргоіезіапіешдие изи, согшпо- 
йіз, ргоѵепііЬиз геЬиздие ірзіиз ргоргііз, іЬісІегп 
ргоіипс ргаеѵѳпііз, еі Іоіа репііиз зиррѳІІѳсіШ (Іо- 
шезііса ргіѵагипі. Кіогц іпігосіисіі^ піезіизгп^ 
рошіепіѳпі зсііузшаіусу, шацс Ц зоЬіѳ рго Йгша 
еі ѵаііійа, Ггеіі, гпопазіег рошіѳпіопу сшп отпіЬиз 
аіііпепіііз геЬизчие ргоіезіппііз іп дѳпеге отпіЬиз 
еі Іоіа репііиз зирреііесіііі йотезііса, газпѵкаті, 
гЬоіет доІо\ѵет тіосопет у ге дѵзиуікіеті іпзгеті 
ггесгаті, кіоге зі$ озоЬиет гедезігет зресійсо\ѵас 
ргоіезіапз оГіагиіѳ, \ѵ злѵоі§ роззеззщ \ѵ2Ц\ѵзгу еі 
изиі зио іііісііо аййісііз, рго ргоіезіапііздио изи еі 
расійса роззеззіопе Ьопіздиѳ отпіЬиз ірзіиз рго¬ 
ргііз репііиз орегаііопе ргіѵаііз у*ѵ ппѵесг одоіо- 
спѵзгу, у Іеш зід з\ѵоіет піезіизгпѳт розіешркіет 
піе сопіепіицс, зоЬіе гіозсі сіо гіозсі, а іеши 
гаіи сіо Ыи у кггутѵйу Йо кггу\ѵйу рггуйаЦс, дйу, 
роѵггосіѵзгу зід г ре\ѵпѳу йгоді злѵеу, о Іакоѵет 
розідрки йо\ѵіейгіаІ зід, тѵгЦлѵзгу г зоЬ^ іедогао- 
зсі хідйга \Ѵезойжзкіедо, рІеЬапа БоЬгоІ^огзкіедо, 
у пігеу тіапо\ѵапусЬ теогпедо у зІасЬІд, (іо ротіѳ 
піопедо топазіеги, сЬс^с іш Іакову д\га11у кггу\ѵ- 
йдзчѵоід оз\тйсгус, тѵѳ сгтеагіек ро Іеш 2ѳ з\ѵі^сіѳ 
$\гідІѳуАппу рггузгейі, гагагет ротіепіепі зсЬуг- 
шаіусу г \ѵіеЦ зтсоісЬ ротоспікогѵ іеугѳ зесіу 
Іийгті, Йо Іедо ишузіпіѳ рггуЬгапѳші у рггузро- 
зоЬіопеші, зоѣіе г ітіоп у рггегтѵізк Іеріеу теіа- 
йотеті, пиііо ЬаЬіІо гезресіи рѳгзопае еіиз зрігі- 
іиаііз еі зепіііз аеіаііз, ішо ипіопеш запсіаш ойіо 
регзедиепйо, Йо зіагизгка зІггеІЬд, гоЬаІупу, аіа- 
Ьагіу у іпзгѳ огдгѳ, кіогут шопазіег рггег пісЬ 
озайгопу Ьуі, росЬѵусі\ѵзгу, ггисііі зід у тідйгу 
зід, сЬс^с до гаЬіс, рогѵѵаіі у реѵгпіѳ Ьу до Ъеіі 
гаЬШ, Ьу ісЬ Ьеі ротіепіопу іедотозс хі^йг \Ѵе- 
зоіоѵѵзкі сгдзсіа ргогЬ^, сг$зсЦ дгогЬ^ ой Іедо піе 

ой\ѵіой! у ой йаІвгусЬ йѳзресіоѵѵ піе оЬгопІІ; ^ 
Іеш 2 г^к до іедотобсі хідйга рІеЬапа 
у сЬс^сети ойубс йо тіазіа шузсіа Ьгопііі у |^. 
\ѵіе до ай регзиазіопет ротіепіопедо іедошо^ 
хідйга ѴѴезоІоѵузкіедо, шахітіз йезресІіЬия еісо». 
Іитеіііз ѵегЬіздие іпіигіозів аііесіит, г гаопап^ 

\ѵуризсі1і, кіогет Іакоѵеш зѵоіет піевіозгпеоз у 
дѵаііошіет розідркіет рггесіѵѵко ргаѵц ѵуЬ^ 
сгуіі, рокоу розроіііу йотоѵу у сегкіеѵгпу 
сііі у \ѵіпу рггесіѵѵко Іакіега игейіид ісЬ ехсваі 
дойпе газіиіуіі. Рггеіозг ротіепіопу ргоіейадіі 
Іо тезгузіко рггесіѵко рогаіепіопет ѵзгувікі* 
озоЬот ііегит аЦиѳ ііегит ргоіезіаіиз оВсіор 
ргаезепіі тапіГезіаіиз езі, оНегепйо зе сиш 
іп Того Гогі іигѳ ѵіпйісаіигига, заіѵа піЬіІошіів 
теііогаііопе еіизйѳга ргоіезіаііопіз іп розіегц, 
зі ій ориз Гиегіі, гевегѵаіа. Еі іп ѵегійсаііопя 
ргаетіззогига зіаіиіі согат оЯГісіо ргаезепіі тіі> 
зіегіаіет гедпі депегаіет ргоѵійит Аидшііпа 
йѳ ВоЬгоІ\ѵог, оГйсіо ргаезепіі ех гергойасів В- 
Іегіз аиіЬепІісіз поіит, диі зіаіиіиз, а$$ега& 
зесиш ЬаЬеге поЬіІез Ріогіапит Кгазпороккі й 
Реігит Різкогзкі, зіЬі дгаііа еѵійепііогіз іезііп»- 
піі айЬіЬіІоз, іп ѵіш зиае ѵегае ас ййеііз геіа^ 
піз, риЫісѳ ІіЬегечиѳ гесодпоѵіі, диіа ірзе ппася 
зиргазсгірііз поЬШЬиз еайет Гегіа диіпіа розі 6- 
зіит запсіаѳ Аппао ай гедиізіііопет оШсііш 
зиргазсгіріі ргоіезіапііз іп ргаейісіо шоп&зіегё 
ргаезепз Гиіі, іЬійегадие Ьос ійет шопазіегііш. 
ѵагіо агтогига депегѳ типііит сігсигазрехіі рга.*- 
гаіззіздие ѵіоіепіііз еі йезресііЬиз ргоіезипіев 
аіГесіаІіопі іпІѳгГиіІ еайетдио ѵійіі еі йеЬіІѳ со* 
зрѳхіі, йѳ ргаешіззіздие отпіЬиз зіЬі іЬійет а 
іпзіапіі оЬйисІит еі ргоіѳзіаіит Гоге, ійеш шші- 
зіегіаііз оГйсіо ргаезепіі геіиііі еі зиат геіаііовеа 
йе ргаетіззіз рѳг ехргеззат ай асіа ргаезеп^ 
Гѳсіі. 

Тоже, л. 682—3. 



- 161 - 

№ 176.—1638 г. И Августа. 

Жалоба игумена Ленинскаго монастыря на Добротворскнхь мѣщанъ аа причинен 

ныя ему обиды. 

Асіига ш сазіго СЬеітепзі Гегіа яиагіа іп сга- 
5Ііпо Гезіі запсіі Ьаигѳпііі тагіугіз, аппо Ботіпі 
шіііезішо зехсепіѳзігао ігідезіто осіаѵо. 

ЕіизЛет ргоіезіаііо. 

Бо пг2§<1и у хіад дгосІгкісЬ зіагозсісіі Сііеіт- 
нкісЬ рггузгегіізгу осгу\ѵізіо лѵіеІѳЪпу осіес Рго- 
сЬог, іЬишоп топазіеги ПоЬгоиѵогзкіедо, пагтси- 
пе^о апа ЗагіѵіпасѴ, гакоппік геіідіѳу дгаескіеу, 

ипіеу з\ѵі$іеу Ь^сі^сѳу, іако зкого <11а піезро- 
боЬпозсі гйгоѵіа, іийгіѳвг піегіозіаіки у піеЬезріе- 
сгапзиѵа 0(і зсііузтаіукодѵ, асіа ргаезепііа іп ігаоіи 
іііпегіз, Ѵагзоѵіат ешепзі, агіігс тоді, гагагет 2а- 
ІоЬІіѵіѳ у игг$(іо\ѵпіе па у рггесі\ѵко ораіггпет 
Іѵаполѵі Коіапксті, 8іе1тасЬоѵі, іако ргупсура- 
Іоѵі, Мізкоѵі КапіЬогугігіе, кга\ѵсо\ѵі, Бтііга- 
иоші Коіапколѵі, Ьауііикоѵі—шіезгсгапош БоЪго- 
Іѵогзкіш, зсЬузтаіукот у іпзгут ісЬ зазЫот у 
рошоспікош, іеш г утіоп у ргге2\ѵі$к Іеріѳу гпа- 
іотет, зѵѵіагісгу у иг2$(1о\ѵі іиіесгпегаи оротсіасіа 
зі$ о Іо, І52 опі, айзсіііз зіЬі тиіііз соасііиіогіЬиз, 
ѵагіо агшогига депеге зііраіі, ІедіЬиз сііѵіпіз еі 
Ьптапіз розіЬаЬіііз роепізяиѳ, іп еізгіет ехргеззіз, 
8оссірепзіз, іігаоге Беі еі «Шесііопе ргохігаі рго- 
сиі &Ь]есіа, піѳтаЦс ііо яиегпіапіа га(1пеу рггу- 
сгупу, іуіко ге ипіопет запсіат огііо ргозециип- 
Шг, а таЦс (иі ргаезпшііиг) іпіепіит, ргоіезіап- 
Іет, іако сіоЪгедо ипііа, е ѵіѵіз зиіГегге, пі (IIа 
иедо іпзгедо, іуіко аЬу па гаіеузсе іедо піегЬог- 
пе&о іакіедо рора зсЬузтаіука, кіогу Ьу Іікігіѳ, 
* ипіеу з\ѵі$іеу Ц(Цсе, зрігііи іпіяиііаііз іпйсе- 
геіеі а(1 ішріит зсЬузша зейисегеі, ѵгргатгіс тодіі, 
«розоЬпозсі іуіко сгази ираігиЦс, кіогу ѵ ропіе- 
Йаіек зчѵі^іесгпу ѵеёіид ггутзкіедо, а ѵг йгіеп 
5*і§іа Тгоусу Рггепазш^ізгеу \ѵес!іи^ гизкіедо 
оЬгг§(іо\ѵ ѵ гоки іегагпіеузгѳга, Ыігкорггѳзгіу, па- 
зрозоЬпіеузгу ираіггугѵзгу, лѵагуіі зі§ рег ѵіоіеп- 
ііащ сиго агшіз сіаизігига топазіегіі гесѳпзііі у 
пііезгкапіа гакоппісге, зкого ро зкопсгепіи ойагу 
Рггепаз^ізгѳу, саіегѵаііт аддге<іі, РГ0и1 е1і 
реззі зипі, аЦпѳ іп еа аддгеззіопе ѵіоіепіа гага- 

геш (Іо геГесіагга, аІЬо ійѣу іасіаіпѳу, кіогеу 
Іе^ѵо Іуіко яиегиіапз г зѵгоіеші гакоппікаті іѳвб 
(Іо зіоіи, аЬзоІиііз (Ііѵіпіз оІТісііз, зіагіі Ьеі, гага- 
2ош па піедо, сгіотеіека (ргаѵѵет) розроіііега оЬ- 
іѵагоѵѵапедо, пікогпи піѳлѵіппедо у піс гіедо піе- 
зро(ігіе\ѵаЦседо зі$, \ѵргго(1 до зіоѵаті оЬеІ2у\ѵе- 
гаі гпіе^ѵа2у\ѵз2у, ѵіоіепіѳг зирег вига, поп ІіаЬііо 
гезресіи ѳ^з зрігііиаііз регзопас еі аеіаііз зепіііз, 
іпіесегипі шапиз, іііигадие, еа ргоГегепгіо ѵегЬа: 
Іегчг ге, кШу сга§ тату, у из г іедо йгіайа гщ- 
ссу піе гуинпу, Ьасиііз еі ГизІіЬпз регсиззегипі еі 
еа регсиззіопѳ іп іеггат соІІаЬі Гесѳгипі, іапсіет 
соііарзит ѵиІпегіЬиз шиіііз сгиепііз ѳі сопсиззіз 
Ііѵісііз заисіаѵегипі ѵиіпегадиѳ ірзі шиііа іп (1і- 
ѵегза согрогіз ірзіиз тегаЬга, ех чиіЬоз ипіиз 
ѵиіпегіз, Ьасиіо регігпзі сгиепіі посіѵі сісаігі- 
сеш, гесепіег запаіат, ^иат оШсіит ргаезепз за- 
рег ірзо ѵісііі еі йеЬііе сопзрехіі, еіёега оНісіо 
соштопзігаѵіі, іпіиіегипі еі іпбіхегипі, ешпяие 
уіх зетіѵіѵиш, риіапіез еззе гаогіиит, геііциегипі, 
гездие гаиііаз, ргаесіриѳ а(1 ѵісіиш зрѳсіапіез, 
диаѳ іетрогѳ еііосо зиіз зеогзіѵо гедезіго зресій- 
саЬипіиг, іп ѵіт ргаеііае еі зроііі гесерегипі. ^ио 
Гасіо рокоу розроіііу у Ьегріесгепзіуго кіазгіогпѳ 
еі аиіЬогііаіёга Іедига гдтѵаісііі у тпу сопіг 
іаііа аисіепіез газіигуіі у рора(Ш, о кіоге рггеа 
сі\гко піет ііегига аі^иѳ ііегит зѵіайсгу у игг^- 
(Іолѵі 1и1ес2пети оролѵіа(1а зі^, оГіагпЦс зі^ г піегаі 
іп Того Гогі ргаѵѵпіе гогерггус. 

Еі іп ѵегійсаііопега ргаѳгаіззогпга зіаіиіі со 
гат оШсіо ргаезепіі гаіпізіегіаіеш гедпі депегаіега 
ргоѵійит Аидизііпит (1ѳ ЭоЬгоітѵог, оШсіо ргае- 
зѳпіі ех гергойисііз Іііегіз аиіЬепіісіз поіпга,1 ^иі 
зіаіиіпз, аззегепйо зесига ЬаЬѳге поЬіІез РІогіапиш 
Кгазпороізкі еі Рѳігига Різкогзкі, зіЬі дгаііа еѵі- 
сіепііогіз іезіітопіі агіЬіЪіІоз, іп ѵіт зиаѳ ѵегаѳ 
ас й(1е1І5 геіаііопіз раЫісѳ ІіЬѳгеяие гесодпоѵіі, 
Яиіа ірзе Гегіа яиагіа розі ргаесіісіа Гѳзіа зоіеппіа 
засгі Репіесозіеп, ргохігае ргаеіегііа, ппа сит 
зиргазсгірііз поЬіІіЬиз а(1 геяиізіііопет зиргазсгіріі 
Яиегиіапііз ргаесіісіо сіаизіго ргаезепз Гиіі іЪігіѳт- 
аие гѳсепзііѳг ргоіезіапіет іп Іесіо (іѳситЬепіѳт 

21 
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ех ргаетізза сопѵиіпегаііопо Іапдиепіот, сопзрохіі 
▼и1пега<іие іп согрого ірзіиз ѳх оЬсІисІіопо е,)из 
оШсіоза, ѵійеіісеі ргітит іп Ггопіѳ саріііз рагііз 
Йехігае рѳгігизиш сгиѳпіиш гаадпит посіѵит 
ргоГипсіит епогтѳ, ііет іп зсариіа сіѳхіга (іио, 

Нет іи зсариіа зіпізіга (іио, ііет іп Іегдо ѵиіпега 
сопсизза, Ііѵіііа, заприте зиЯиза ѵісііі еі Ле ргае- 

тіззіз отпіЬиз, яиосі зіс оі поп яШегдокд 
Гасіа ейпі, аисііѵіі віЬ^ие еі (Іісііз поЫНЬцц 
Ьіз отпіЬиз іШега оЫІисІит ѳі ргоіезіаіащ Гщ 
ісіот тіпізіогіаііз оШсіо ргаезепіі гѳіиііі еі щ- 

гѳіаііопеш сіе ргаегаіззіз рѳг ѳхргѳззат 
ргаезепіі а Гесіі. 

Тоже, л. 683—4. 

г №177.—1638 г. » Октября. 

Заявленіе епископа уніатскаго Меѳодія Терлецкаго объ отмѣнѣ смертнаго приго¬ 

вора Охрнму шѳвцу вслѣдствіе присоединенія его къ унін. 

Аоіиш іп сазіго СЬѳігаепзі заЪЬаІІю розі Гѳ- 

зішп запсіі Ргапсізсі сопГеззогіз ргохішо, аппо Оо- 

тіпі тіііезігао зехсепіепзішо Ігідезігао осіаѵо. 

Оррі<1апи$ ЯгиЫезяоѵіепзіз іп ѵііат геЛи- 

сііиг. 

Сошрагепз рогзопаіііѳг согат оГбсю асі^ие 
ргаезепііЬиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЪиз СЬе*теп- 

зіЬиз геѵегепсііззітиз іп Сіігізіо раіег йотіпиз 
МеіЬоДіиз (іе Тегіо Тегіескі, СЫгаепзіз еі Веі- 

2епзіз гііиз §гаесі ѳрізсориз, запиз шепіѳ еі сог- 

роге ехізіепз, Того сошреіепіі отіззо е^игіз(іісІіо> 

пе ргоргіа розіЬаЬіІа, ргаезепіі ѵѳго іп зѳ, розіе- 

гоз ас Ьопа зиа отпіа, ^ио ай ас асіит Ьипс, 

Ьепеѵоіе аззитріа, раіаш, риЫісѳ, ІіЬегѳ ас рег 
ехргеззит гесо§;поѵіІ, ^иіа ірзе Ііопезіига ОсЬгут, 

зтеіес, оррібапит ЫгиЫезгоѵіепзега, рѳг ііесге- 

іит іисіісіі опііпагіі ^епегаііз ТгіЬипаІіз ге^пі 
ЬиЫіпепзіз, іпіѳг тобѳгпиш гесо^позсешеш еі 
еипёега ОсЬгут аЦие аііоз сопсіѵез Нгиѣіезго- 

ѵіепзез, іп еосіет ёесгеіо ехргеззоз, оссазіопѳ рег 
ірзоз ессіезіагит (Іиагиш гиіЬѳпісагит НгиЫе- 

вгоѵіопзіит, зі§і11о геѵегѳпбіззіті гесодпозсепііз 

соттипііагшп, аѵиізіз зідііііз ѵіоіепіег ад^гезао- 

піз іп еазсіепциа зейисіогіз спіизсіаш зсЫзтай 
ішіисііопіз еі гаііопе аііогит зсеіегат, іп е<иігЕ 
йесгеіо сіезсгіріогиш, Гѳгіазехіа апіе Гезішп залез 
ВагіЬоІотаеі арозюіі аппо ргаезепіі, ргохім 
ргаеіегііа*), ргоіаіит, іп роепаш согаЬозШп 
башпаіит еі іп сагсегіЬиз ргаеіогіі ЬиЫіпеог 
Ьиси5^ие йеіепіит, агі іпіегсеззіопеіп ргаес1ап> 

гит Ьотіпиш аЦие аесейепіе сопѵѳгяіоое еіоз» 

ІепеЬгіз іпйсіеіііаііз зесіаѳ зсЬузтаІісогиш, аЬ я- 

ГѳсГюпѳ йсіеі еі босігіпаѳ еогига іп Іисега сіігі- 

Іаііз зирѳгпае еі асі ипіопеш запсіаш, іп 
сопзіапіег регзеѵегагѳ ІепеЬіІиг, ѳх гідоге сіесгеіі 
гесепзііі (іітііііі еі ^иіе^а^ ас ІіЬѳгит регрей» 

гесісііі, сіесгеішіцие зиргазегіріит, ^ио агі іпігг 
еззѳ е.)и8(іеш ОсЬгут регііпеі, саззаі, тогШо» 

еі аппіЬіІаІ ІетрогіЬиз регреіиіз, зіЬі заіаі« 

зиссеззогіЬиз зііепііит регреіиит ітропешіо, заігэ 
еі Шаезо (іесгѳіо еосіет, ^ио асі гѳіциа рипсіа Й 
сопіѳпіа е^з регзопаздиѳ, іп еосіет (іесгеіо & 

Бсгіріаз, зресіаі, гезегѵаіо. 
Тоже, л. 739—41. ' * 1,1Т 

•) 20 августа. 
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№ 178.—1638 г. 9 Октября. 

Заявленіе епископа уніатскаго Мееодія Тѳрлецкаго о вахватѣ Холмскимн мѣщанами 

церковной ввили. 

Ыт (ерізсориз гііик вгаоті СЬеІтепзіз) 

ргоіезіаіиг. 

Аіі оГЙсіит еі асіа ргаезепііа сазСгопзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаіііѳг ѵѳпіепз геѵегѳп- 

іШзітиз іп СЬгізІо раіег (Іошіпиз МеіЬоіІіиз ііѳ 
Тегіо Тегіескі, ерізсориз гііиз дгаесі СЬеІтепзіз еі 
Веігепзіз, зио ѳі ѵепегаЬіІіз сарііиіі зиі гііиз е.)из- 

йегапошіпѳ, зоіѳппііѳг еі оЯісіозѳ іп ѳі сопіга 
сітез СЬеІтепзез, сиш Ьопіз зиіз іпГгазсгірІіз іп 
сопІі§иііаІе ехізіепіез, іетроге еі Іосо зиіз, зі ісі 
ориз Гиѳгіі, (Іесіагапгіоз, яиезіиз еі ргоіѳзіаіиз 
кі Мео, чиіа ірзі пиііо .)иге зизіо ѳі Іедііішо аіі 
шігазсгіріа ЬаЬіІо ѳі пѳзсііиг ^ио зрігііо ѳхі- 

ііепіез ііисіі, іто ѵі ас ѵіоіепіег ргіѵаіа зиа 
іаіЬогііаІе Іешрогѳ аѳзііѵаіі, ргохітѳ ргаеіѳгііо, 

трегѵепіешіо іп Гипііига ѳі Ьопа роззеззіопіз рго- 

Іезіапііз, іп Ьаегегіііаіе ѵіііаѳ Рокгоѵѵа, ерізсора- 

Ш5 зоі ехізіепііа, сігса ^гапіііѳз, ѳапііега Рокго- 

?а сот сатріз зиргазсгіріогиш сіѵіит, іп Гшпіо 
сіѵііаііз СЪейпеизіз зіііз, (1ізІіп§иепІез, іасепііа, 
атроз роззеззіопіз ргоіезіапііз сопЫѳгипІ ѳі 
ііег раЫісит апі^иига зоіііит, Сгазпозіаѵіат ѳ 
СЬеІт сиггепз, ех зиіз сатріз іп сагароз еіизгіет 
Рокгота Ігапзрозиегипі ѳі сопѵѳгіегипі, рег 
|ИНІ поп тосіісат рагіега Гипсіі ргоіезіапііз аѵиі- 
5егппІэ іп тахітит ііашпит еі ргаѳіисіісіит 
ргоіезіапііз ііі Гасіешіо. Ііет іп аііо Іосо ехіга 
шопазіегіит, зеп ессіезіат гііиз дгаесі Іііиіі №- 
йтііаііз Веаііззітаѳ Ѵіг&іпіз Магіае, сігса ѵіат, 

тег5и$ тіііага Сгегпіоѵ Іешіѳпіега, ѵіат еапсіѳт 
иіЦпага зоіііат риЫісат, рег ехігегаііаіез сат- 

рогит ѳогипііѳт сіѵіит сиггепіет, соагаѵегип 
ѳі іп аг^Пат гесепзііі топазіегіі, ровзѳззіопів 
зиае, ох оррозііо ѳогипііѳт сіѵіит сатрогит іп 

I аііа рагіе ргаѳііісіае ѵіаѳ ехізіепіет, пипсираіат 
ІѴіппа дога, іп зигатит ргаѳіиііісіига еі <іат- 

пшп ргоіезіапііз ітриіегииі, ѵіат ѵего ргаесііс- 

Іат ѳі рагіет Гипсіі ргоіезіапііз поп гаоііісат 
зиіз сатріз арріісаѵегипі, ѵоіепіез еі іпіепііепіез 
рег ііі Гипііит еі Ьопа ргоіезіапііз гесепзііа, 
иігочие іп Іосо ехізіепііа, зиіз сатріз ѵіпііісагѳ 
еі арргоргіаге. Ргоіпііѳ ргоіезіапз ргаѳсаѵепііо 
ессіезіазіісаѳ еі зиаѳ іпііетпііаіі Ъопогипцие тѳ- 
тогаіогит іпіедгііаіі, пѳ рег аіциага іііиіигпі- 
Іаіет Іетрогіз еі ргаезсгірііопет ѵегіапіиг ірзіз 
іп Ьаегегіііаіет, ііѳгит аЦиѳ ііегит ргоіѳзіаіиз 
оШсіоциѳ ргаезѳпіі тапіГезІаІиз езі, оГГегѳпііо зѳ 
еаііет ,)иге ѵітіісаіигит. 8іти1 еі сопіга сопзи- 
Іез СЬеІтепзез зсЬізшаІісоз, ^иі осію ргозе^ие^- 

Іез ргоіезіапіега, иіі ипііит, поп сопіепіі, циосі 
гаиіііз геігоасііз ІѳтрогіЬиз гаахітіз ііезресІіЬиз 
сопІетрІіЬиз еі ііашпіз ргоіезіапіет; апдагіаѵѳ- 

гіпі, пипсОІетрогѳ тоііегпо аиіитпаіі, аизи зио 
Іѳтѳгагіо еі іііісііо, іп Іосо іпзоіііо ргоре ргаѳ- 
іііиш Рокгоѵепзе гезіііепііат^ііѳ ргоіезіапііз, іт- 

гаіззіз аззесііз зиіз, Гигсат рго рішіепіііз ііатпа- 

Ііз ѳі ІаігопіЬиз іп тахітит сопіетріит ргоіе-. 
зіапііз сопзігихегипі, ііѳгит аЦиѳ ііегит рго¬ 

іезіаіиг, оЯѳгепз зе ірзіз отпі Іосо еі Іетроге сіе 
Іаіі еогига ргоіегѵіа еі Іетегііаіѳ зисм^ие соп- 

Іегаріи еі (ИзЬопогѳ оЯісіозѳ аг^иеге. • 

• Тоже. 

№ 179.-1688 г. 22 Ноября. 
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Ех рагіе ерізсорі гііиз дгаесі Сііеітепзіз 

оЫаіа йесгеіі. 

Ай оВсіига еі асіа ргаезепііа сазігепвіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЫІіз 
Лоаппез Но5ако\ѵзкі оЬіиІіІ еі ехЬіЪиіІ еійет оШсіо 
ргаезепіі йесгѳіига ІгіЬипаІіІіит гедпі ЬиЫіпепзе, 
іпГегіоз іпзегіит, іпіег регзопаз іпГгапотіпапйаз 
іпГгазсгірІогит гаііопе ргоіаіит, ѳх асііз іийісіі 
еіизйеш огйіпагіі ^епегаПз ТгіЬипаІіз ге^пі ЬиЬ- 

Ііпепзіз аиІЬепІІсе етапаіит. реіепз Ши<1 а зе 
зизсірі ѳі іп асіа ргаезепііа іпзсгіЬі ташіагі, сиіиз 
аЛесІаІіопі оГйсіит ргаезепз аппиепйо, Ьос 
ійега йесгеіит зиргаГаІиіп аЬ ірзо рѳг тойит оЬ- 

Іаіае зизсеріі еі іп асіа зиа іпзсгіЪеге йешапйа- 

ѵіі, с^из Іепог зедиііиг еі езі Іаііз: 

Асіит ЬиЫіпі іпіийісііз огйіпагііз депегаІіЬиз 
ТгіЬипаІіз ге§пі Гегіа зехіа апіе Гезіига запсіі 
ВагІЬоІотаеі арозіоіі ргохіта*), аппо Богаіпі тіі- 

Іезігао зехсепіезішо Ігідезіто осіаѵо. 

Іп саиза, ргігпиш согаш Іеггезігі СЬеІшепзі 
(іп Іегтіпо, ех йііаііопе, асі шипітепіа рагіі ас- 

Іогеае сопсезза, Іедіііше ргоѵепіепіе), Іапйет гао- 

йегпо огйіпагіо депегаіі ТгіЬииаІіз ге&пі ЬиЫі- 

пепзіз іийісііз ѵегіепіе іпіег іпзіі&аіогет іпйісіі 
іШиз еі регіііизігега ас геѵегепйит іп СЬгізІо 
раігеш йотіпшп МеіЬойіит Тегіескі, гііиз дгаесі 
ерізсорига СЬеІшепзет еІВеІгепзет, йеіаіогет ас- 

Іогига, еі Гатаіоз ргосопзиіет, сопвиіез, ѵісеайѵо- 

саіига еі зсаЬіпоз іоіатдие соттипііаіѳт сіѵііаііз 
НгйЪіезгоѵіепзіз, Йе ѣопіз ірзогит ошпіЬиз сііаіоз 
рго ео, диіа ірзі гаопііі ехізіепіез поіипі педио 
сигапі айтіпізігаге ]изііііат йѳ еі сига Гатаііз 
Кіітко, реіііопе, N100180 Кагаг, загіоге, Нгус 
Мозгопка, Кісоіао 8огока, Вѳкіезг, \Ѵа\ѵгузг, різ- 

Іоге, Ласко Кутагсгук, Сопгайо Варко, НгісШе- 

іеіо, Ласко 8исЬу, Гейог Бегкаси, КитасЬ, й- 

диіо, 8іеско Шетсгук, 81еско, Ьейпагг, Рейог 
8іѳгоІа, Апйггеу Зіегкип, Затека Ророшсг, Пага- 

зіга Бепізгсгук, Рейко Зогока, ТгосЫт Оіѳіѳіа, 

Ітеап бггезіоіа, Ітеап 8ізапеу, Магко Зіеісгпк, 
ОсЬгут, зиіоге, Ітеаи Козііикотеісг, Мізко Цгісо- 

пу, Ьезко \Ѵатегу$готеісг - сопсіѵіЬиз ірзогит Нги- 

Ъіе82оѵіепзіЬи8, пес роепаз, ехсеззиі еогига сопйі§- 

•) 20 августа. 

паз, рог еоз раігаіо, зирег ірзіз йесегпеге сигаоі 
Оиі диійетсопсіѵез ірзогит, регрегаш БеоеЦщ 
тіпізігіз гевізіепіѳз (диі, рго зиа разіогаіі ѵі^ііащц 
ѳі іп ессіѳзіага саіЬоІісат саийоге. апітаЬаз еогіщ 
сопзиіеге ѵоіѳпйо еі а Іиріз гарасіЬиз оѵев зиаз, 

Іетегагіа зіиіііііа оЬсовсаІяз, зропіѳ іп Гаисез ео¬ 

гига іггиепіез, еІіЬегаге сиріепйо, отпез тойоз й- 

ІиЬгез іпдиігипі, диогаойо гигзиз ай оѵііе СНшй 
сопѵегіапі г. еі іизііз тейііз аййасапі), йіе ^ 

тіпісо Кезиггѳсііопіз Ботіпі позігі Лези СЬгізіі, 

Іига еі заЬЬаіЬо ііѳгит, ргохігаѳ ргаѳіегіііз, аод 
зипі ѳссіезіаз йиаз гиіЬепісаз, ипат іііоіі $аосіі 
№со1аі, аііегат Іііиіі запсіаѳ Сгисіз, яідіііо ргае- 

йісіі геѵѳгепйіззіті оЬзі^паіаз еі сотіиипііаз, $еш- 

рег апіеа зиЬ оЬейіепІіа зиа еі апіесеззогиш зио- 

гига ехізіепіез, аѵиізіз рог ѵіга йиаЬиз ѵісіЬи 
зідііііз ѳі зегіз еГГгасІіз, ѵі ас ѵіоіепіег іпдгейі. ів 
еазйега іггитрѳге еі зейисіогега диепйат Магіі- 

пига, сгегпіѳс, ітріит еі сарііаіега зсЬізтаІісшп, 

ипіопіз запсіае еі ропіійсіз запсііззігаі асеггішош 
еі іпі'епзіззігаига козіет, іЬійега сига рошра еі сат¬ 

рап а гит риізи ІгіитрЬапІез іпйисеге, сит ехзесга- 

ІіопіЬиз іпаийіііз еі іпсапІаііопіЬиз Іеггаш іп ргае- 

йісііз ессіезііз ипіііз, риіѵегв ріо ипііогит геГег- 

Іага ех сайаѵегіЬиз еогипйега, егайепйо еі ехіга іе 
Іиіит еіісіепйо, ѵезІіЬиІиш. Гогез, рагівіез іпеізйет 
ессіезііз аЫиепйо еі, диійдиій сиі ітріеіаз зиазіі 
еі йіаЬоІиз іпзизигаѵіі, ехсо^ііапйо еі Гасіепйо, 
аиіігаіззі, аЬ ипііо ерізсоро сопзесгаіі еі диійеш 
іпзегіі, рог гаапиз пеГагіаз еогига ргіпсіраіішп 
зиргазсгіріогига роііиіі еі сопіагаіпаіі; дио Гасіо 
роепаз, Іе^іЬиз ге^пі ехргеззаз, йетегиегипі. О* 

Іапіиг і^ііиг ай ѵійепйит еі аийіепйит рег $еа- 

Іепііага іийісіі ііііиз ірзоз ай зіаіиіііопега ірзогпт 
іпсиіраіогиш еі зирег ірзіз роепаз йесегпешіат 
еі, диійдиій іигіз гаііо ехрозсегіі, зирег ірзіз іп- 
сиіраііз, іп диаиіит ѵего ій Гасеге гѳсизаѵегіаі, 
ваш ірзогит Іетѳгііаіет еі поп айгаіпізігаііопет 
Іизііііаѳ репзаі зіЬі асіог сопіга ірзоз ай даіпдиѳ 
тііііа шагсагига, ѵеі, ргоиі іийісіит йесегпві, сі- 
Іаііопе, іп асіи гаоііопіз сопіѳпіа, йѳ ргаешіза? 

ІаГіогв; Лийісіига Ший Іеггезігѳ СЬеІтѳпзе, сопіго* 

ѵегзііз рагііига ехаийіііз, - розідиага асіогеа рИ* 

йііаііопі зиаѳ ііипітѳпііз заііяіесѳгаі, иігцие рагіі 
оаизат ргозѳдиі іпіипхегаі; Іапйет іийісіит Шоі 
ѳо аііепіо, диопіат .сііаіі іп ѵіга айгаіпізігаііоаі* 

Іизііііао зіаіиегииі іпсиіраіоз согаш іийісіо Шо, 

ійео сопіга еозйега зіаіиіоз іпсиіраіоз ра^іі 



гпе асИопот Папе сіігідого (Іесгеѵегаі Беіпгіе 
]оаісіиш І1ІШІ Іоггѳзігѳ СЬеІтепзе, іпяиізІііопіЬиз 
рег аігапщиѳ рагіет (Ыисііз, Іесііз еі Ьепе рег- 
реп^із, рго іпіегеззо Хісоіаі ^хаго\ѵіс2, Зогока, 

Роро'ѵісг еі РаиІІ Огхезіоіа, Мкік, ОсЬгут. зи- 

югі5, пес поп К газка, Маска еі Зге^ѵсхука, зупа 
ВаЬіпеео, яиі Я^Иет ііио розігеті поп зипГ іп 
сіШіопе асіогіз зресійсаіі, чиопіат ех іпяиізіііо- 

діЬп$ сопзіаі, ргаеГаІоз іпсиіраіоз зідіііа ерізсо- 

раііа аѵиізіззе еі ехіга соешеіегіиш сопіишеііозе 
аЬіесіззе, ісіео Іийісіит іПисІ еозйет іпсиіраіоз 
сагсегіЬиз сіѵіІіЬизНгиЬіезгоѵіепзіЬиз рег зраііит 
(Іпогит шепзіит аЬ асіи (ІесгеЙ ізііиз іп ^иа^ио^ 

$ерІітапіз, ргоіипс ргохііпіз, шапсірапсіоз еі йе- 

йаешіоз еззе (іесгеѵегаі. (іиат яиісіеш аёшіиізіга- 

Ііопетрізііііае, зирег ргаегііеііз іпсиіраііз іп)ипсіат, 
падзігаіиз сіѵіііз НгиЪіезхоѵіепзіз, рго Іетроге 
еіізіепз, сіеЬіІе ехе9ииІіопі (іешапсіаге сіеЬеЬіі еі 
регйсіеі зпЬ Іаха, іп сііаііопе асіогеаѳ рагііз розі- 

и, япае іат ехпипс, іп йеГесіи заіізГасІіопіз йе- 

сгсіоЬпіс,зирег сііаііз еІЬопіз еогит рег іийіеіит 
іііші (іесгеіа егаі, еі тіпізіегіаііз ^иіѵіз ге§;пі &е- 

вегаііз сиш йиоЪиз поЫИЬиз асі іпіготіііепйат 
іраш рагіет асіогеат іп Ьопа сііаіогит, Іахае 
ргаейісіаеіихіа ргаезегіріитзіаіиіі соггезропйепіія, 

аШиз еі йериіаіиз Гиегаі саизадие ргаезепз а<! 

Іосогипі сарііапеоз, ^ио^ит .і'игізйісііопіЬиз Ьопа 
оіаіогиш зиЬзипІ, рго йпаіі еxе^ии^іопе, гаііопе 
ргаешіззогит Гасіепйа, гетізза егаі; рго іпіегеззе 
апіеш геІЦиогит сііаіогит еозйега еі сііаіоз а 
ап$а ргаезепіі НЬегоз ргопипсіаѵегаі тоііопет 
^ое аЬ еосіот сіесгеіо, рег рагіет асіогеат рго 
Місііз ІгіЬипаІіІііз ЬиЫіпепзіЬиз іпіегрозііат, 
йШ) Іегтіпі Іе&іііта сопзегѵаііопе рго^иепйае 
уч$<1ет тоііопіз іпіег саизаз сопзегѵаіаз гесепііига 
егітіпит зрігііиаіез йеіиіегаі, асіи ірзо тоііопіз 
Ьйогі. (^по іп Іегтіпо, ех еайет тоііопе ай- 

®в$а Іе^іііте сайепіе, ^ас1ісіиш ІгіЬипаІіІіит 
ге№ ІліЫіпепзѳ рагііЬиз йе Іе^аіііаіе сіесгѳіі ех- 

гаапйаѵегаі; іапйет чиопіат Іезіітопіа 
г!еЬеіагпт регзопагит, рег зегиііпіит йейисіа, 

3011 зит ]агатёп1із,; ’иі }пгіз езі,' сотргоЪаіа, 

‘^ео поп йезсепйепйо ай ргаезепз ех еіизтойі 
^Пхііпіізі іп содпіііопет ' еі ‘ йесізіопет сіесгеіі 
кггезігв СЬеІтепзіз, сопсеззегаі /йепио иіг^ие 
•*г:і іШаІіопега ::зсги1іпіі, іп еайет саиза еі-оЬ- 
^ііопе ргаезепіі согат іийісіо ргаезепіі ІгіЬипаІі 
Лга (Іиаз веріітапаз'ргохітаз ехрейіепйі, іег- 

тіпо розі охрѳеіііит Ьос Мот зегиііпіит ѵѳі поп 
рег ,)'шіісіит тойегпит ай рп^ииііопет саизае 
ргаезепііз согат зио .іийісіо іпіег саизаз гесеп- 

ііпт егітіпит зрігііиаіез сотрозііі іисіісіі Гегіа 
яехіа розі ехресіііит зегиііпіит, Ьепейсіо агезіі 
рагіі сііаіае агариіаіо, иігідиѳ рагіі ргаейхо еі 
сопзегѵаіо регетріогіо йесегпепйо. Іпзирег иі сі- 

Ші ессіезіаз гііиз дгаесі, іп ипіопе запсіа ехі- 

зіепіез, ^иа$сип^ие ііііеш сііаіі ѵіоіепіо ргаеіехіи 
оі аизи оссирагипі. асі ргітат ^иізіііопега ас¬ 

іогіз гезегагі Гасіапі еі іп роззеззіопет асіогіз, 
иіі Іосі ііііиз огйіпагіі, йітіііат зиЬ роепа іоіа- 

тіае, рго яиа с1есегпеп(1а іегтіпит согат ^йі- 

сіо ргаезепіі іпіег саизаз сопзегѵаіаз зрігііиаіез 
сотрозііі даіеіі, Ьепевсіо агезіі рагіі еійст сі- 
іаіае атриіаіо, іийісіит тоііегпит иігіяие рагіі 
ргаейхегаі еі сопзегѵаѵегаі зіпе айсііаііопе. Іп 
Іегтіпо ііачие Ьойіегпо. ѵідоге е]ияс1ѳт сіесгеіі сіі- 
Іаііопіз зсгиГшІі сопзегѵаііопіздие ірзіиз ас ргае- 

зетіит іийісіогит ог(1тагіогит Іе^іііте іпсійепіі 
еі ргоѵепіепіі, рагіѳ и^^а^ие асіогеа регзопаіііег, 

ех сііаііз ѵего Гатаіі ОсЬгіт Когаапік, Нгіс Хіе- 

іеіо, Нсѵейко Буііик, ^и^ко Котапсхук, яиаіиог, 

зио еі аііогит сіѵіит потіпе, регзопаіііег сот- 

рагепіез еі сопігоѵегіепіез: .іигііешга ргаезепз ог- 

(Ііпагіит депегаіе ТгіЬипаІіз ге^пі ЬиЫіпепзіз ех 
іи^иізі^іопіЬиз иігіизяие рагііз, ех ііесгеіо ]ийісіі 
ргаезепііз оГйсіозе ехрейіііз. Іесііз еі йііщепіег 
ехатіпаііз ас регрепзіз.^иапіит аіііпеі ех іпсиі¬ 

раііз оррійапіз ОсЬгут. зп’іес, чиопіат іпяиізіііо- 
пез ргаетіззае сопѵіпсипі ЬипсОсІігут іп іитиііи 
ехогіо ѵепегаЬіІе еі засгозапсіит ЕисЬагізІіае 
8асгатепіит тапіЬиз пеГагііз аіиѵсіазЗе еі Сеггае 
аііізіззе. аЦие іат пеГагіо аизи Ьипс зееіегаіит 
еі пеГагіит Ьотіпет ^ига йіѵіпа еі Ьитапа ѵіо- 

іаззе; ійео гезресіп еогит ОсЬгут еі (тгхезіоіа 
зепіепііа іийісіі Іеггезігіз СЬеІшепзіз геігасіаіа, 
еозйет иігоздип іп ізііз о^есІіопіЬиз рег йиоз 
сііасоз асіогіз сопппсѳпсіоз еззе сіихіі, і(1^ие Ьипё 
іп ипа зеріітапа ргохіта, ас! ^иат сопѵісііопет 
ргаезіапсіат }пс!ісіпт ргаезепз іегтіпит согат 
зио .іигіісіо ех зресіаіі ге^езіго сопзегѵаі, Ьепейсіо 
агезіі атриіаіо ёізсіет1 со^ипсііт. Розі яиат 
ргаезіііат сопѵісііопет ОсЙгут яиісіет іп роепат 
сотЬизііопіз, Шпт ѵего СггезіоІаЧп роепат соШ 
ёесегпіі зирег ірзіз ехіепйепёаШ; аЦиѳ Ьипс ^иі- 
(іёт ОсЬгут, злѵіес, жіргаезепз сотрагепіѳт іп • 

сагсёгіЬйз ргаёіогіі ЬиЫіпепЫз Іапіізрёг йѳііпѳгі- 
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йшп, ргаеГаІига ѵего бггѳзіоіи, пипс Ьіс аЬзоп- 

Іет, рѳг оГбсіит сіѵііѳ НгиЬіезгоѵіезѳ сііаіит, 

рго еойет Іегтіпо сопѵісііопіз ргаезіапйаѳ согага 
Іисіісіо ргаезепіі зіаіиепйит зиЬ Іаха, іп сііаііопе 
розііа, зирег рѳгзопаз іп та^ізігаіи, ехіга ипіопет 
ехізіепіез, ехіепйепйа. <)иапІит ѵегогрѳсіаі Міе- 

Іеііса, Рікиі, ТгосЬіт біеіеіа, \Ѵазко Как, ^ско 
КІІ52 еі 8іегако 01езгко\ѵіс2, яиопіат еі ізіі рѳг 
іпяиізіііопѳз йесіагаіі зипі, ^иіа ІитиІІиі іііі, ех 
цио іапіа гааіа еі зсапсіаіа ргойіегипі, зе ітгаі- 

зсиегипі еі тапиз аррозиегипі, геігасіаіа ^ио^ие 
зепіеиііа е^зйет .іийісіі Іеггезігіз СЬеІшепзіз йѳ- 

сгеѵіі, 9иа1епиз циіздие ізіогига зпргазсгіріогига 
оррійапогит сарііа $иа сепіиш гаагсіз ресипіае 
гейітапі, рагіі асіогеае Ыпс іп ипа зеріітапа 
ргохііпа согат ^ийісіо ргаезепіі ехзоіѵепйо. А(і 
Чиат зоіиііопет сііаіі, ехіга ѵегіепіет ипіопѳт 
ехізіепіез, еозйет сгітіпозоз сопсіѵез зиоз асіі^ѳ- 

ге еі еаз тагсаз, аЬ иподиодие ехасіаз, рагіі 
еійега асіогеаѳ Ьіпс іп ргаетізза ипа зеріітапа 
ргохіта согат ,)ийісіо ргаезепіі геаіііег зоіѵегѳ 
ІепеЬипІиг зиЬ Іаха, іізсіега тагсіз соггезропйепіі. 

<3иае, іп йеГесІи зоіиііопіз (іесгеіагит тагсагит, 
Іаха ргаеГаІа зирег сііаііз еі Ьопіз еогит отпі- 

Ьиз ]ага ех пипс рег .іийісіига сіѳсѳгпііиг еі гаі- 

пізіегіаііз диіѵіз ге^пі ^епегаііз сига (іиоЬиз по- 

ЪіІіЬиз ай іпігогаіііетіиш асіогега іп Ьопа сііа- 

Іогит отпіа, Іат іп йесгеііз тагсіз, диат іп 
Іаха, еізііега тагсіз соггезропсіепіі, асіііііиг саи- 

5а^ие ргаезепз ай іосогига сарііапеоз еогип^ие 
оЯісіа сошреіепііа, зиЬ ^ио^ит .іигізйіІіопіЬиз 
Ьопа сііаіогит сопзізіипі, рго иііішагіа еxе^ии- 

Ііопе, гаііопе ргаегаіззогит Гасіепйа, гегаіііііиг. 

Кезресіи ѵего геіциогиш (иіігл, ргаегаіззоз)іпсиі- 

раіогиш, іп сііаііопе розііогит, сіесгеіит ^иііісіі 
Іеггезігіз СЬеІшепзіз зеззіопіз, петре іп сагсегіЬиз 
сіѵіііЬиз НгиЬіезгоѵіепзіЬиз сопзиеііз, .щхіа ргае- 

зсгіріит йесгеіі, зизііпепсіае еі аЬ асіи ргаезепіі 
іп ипа зеріітапа ргохіта биЬеипйае, арргоЬаІ еі 
рго еxе^ии^іопе йесгеіит Ьос ійет рагІіЬиз аіі 
оЯісіит сіѵііе НгиЬіезгоѵіепзе гетііііі, ^хіа 
ргаезсгіріига йесгеіі ргаеГаІі уийісіі Іеггезігіз, іп 
Ьіз Іаіі рго сііаііз айіепйепйо, ео іпзирег аййііо, 
пі диіНЬеІ еогипйет іпсиіраіогит, асі зеззіопега 
йериіаіогит, рег ^шп^иа§;іп^а шагсаз ресипіае 
рійісіо ргаезепіі ігіЬипаІіз Ьіпс іп ипа зеріітапа 
ргохіта зоіѵаі, ай ^иат воіиііопет сііаіі еоз соп¬ 

сіѵез 8иоз айідеге йѳЬеЬипі еі, іп йеГесІи ізіагит 

роепагит рег іпсиіраіоз воіиііопіз, ірзі сііаіі еад. 
йѳт роепаз зоіѵеге іийісіо ргаезепіі ІѳпоЬипіц^ 

Щие зиЬ роепа іпГатіао, чиаѳ іп ііеГесІи зоіиііо¬ 

піз ізіагит роепагит зирег сііаііз (ѳхсеріія Щ 
Яиі зипі іп ипіопе) іат ехпипс рег іиіісіпщ 
ргаезепз йесегпііпг. Еі тіпізіегіаііз ге^пі депега- 

Из Ьопезіиз Іоаппез Сгауко\ѵіс2 ай риЫісапйат 
ргаеГаІат роепат іпГатіае аййііиг саи5а^ие 
ргаезепз ай оГйсіа, Іат сазігепзіа, чиат сіѵіііа, 

зиЬ ^иогит іигізйіІіопіЬиз Ьопа сііаіогшп соа- 
зізіипі, ірзщие іп регзопіз зиіз йергеЬепйі роіе- 
гіпі, рго икегіогі еі Гіпаіі ехе^ииііэпе іп Ьопіз 
еі регзопіз ірзогит Гасіепйа еі ѳхіепйепйа, гепМ- 

Ііі. Іпзирег іийісіит ргаезепз йесегпіі, иі ргаеГаІІ 
сііаіі ессіезіаз гііиз дгаесі, іп ипіопе запсіа еп- 

зіепіез, асіогі, иіі огйіпагіо еагига ессіезіагиш 
гесіогі, ерізсоро СЬеІгаепзі, ай ргітага ге^аІ5І^іо- 

пет ПІіиз рег гаіпізіегіаіет ге§пі §епега1ет еі 
йиоз поЬіІез ргаезепіі аййііоя іп еЯесіи гаіііапі 
ѳі іп йізрозіііопет ііііиз ессіѳзіазіісат геаіііег іга- 

йапі, пес еат иііо ргаеіехіи рег зе еі зиЬтіаа 
регзопаз зиаз ігаридиаге еІіпІегІигЬаге аийеаді 
еі ргаезигаапі зиЬ Іаха, іп сііаііопе асіогіз розі* 

іа. Еі іп йѳГесІи йітіззіопіз ессіезіагиш, $еи 
розіеа іпІегІигЬаІае роззѳззіопіз еі йізрозіііопіі 
еагит, ай йесегпепйага Іахат Ьапс еі ай иііегііи, 

ргоиі йе іиге ѵепегіі, ргосейепйшп, іийісіиш ргав- 

зепз іегтіпит іпіег саизаз гесепііит сгітіппа: 

сотрозііі .щйісіі зрігііиаіез иіг^иѳ рагіі ргаеб^іі 
еі сопзегѵаі, йига рагз рагіега ай ій Іе^іііте ай- 

сііаѵегіі. Соггехіі Огіе\ѵи1зкі. ЭДсоІаиз Зіоідзкі 
N. Т. Ь. Си)из йесгеіі огі^іпаіе ійет оЯегем 
зіЬі ехігайііит еззе зе^ие іііий аЬ оМсіо ргаезепЬ 
госѳріззе риЫісе гесо^поѵіі. 

Еі іп сопііпепіі согага ѳойет оГйсіо асіИве 
ргаезепііЬиз сазІгеозіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеІтеп- 

зіЬиз регзопаіііег зіапз тіпізіегіаііз ге§пі §епега- 

Из ргоѵійиз Шсоіаиз Іікіеузкі йе ѵіайісаіи СЬгі- 

тепзі, оЯсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, ипа сит по- 

ЬіІіЬиз зиргазсгірііз йоаппѳ Низако\ѵзкі еі ДозерЬо 
Ігазкі, зесит регзопаіііег сотрагепІіЬиз еі іп&а* 

зсгіріа отпіа ІіЬеге аІІезІапІіЬиз, іп ѵіт »иае 
ѵегае ас Яйѳііз геіаііопіз риЫісе ІіЬегечие гесо- 

§поѵіІ, чиіа ірзѳ сит йісііз поЬШЬиз заЬЬаіЬо, рИ’ 

хітѳ ргаеіегііо, ай Ьопа оррійі ПгиЪіезготе ^ 

тит^иѳ Гагааіі Кизіпзкі, ргосопзиііз оррійі е^- 

йет, іЬійега зііат, регзопаіііег сопйезсепйеЬаІ № 
йетяие іп еайет Ьопа, Іахае зиргаіаіаѳ ^иш<1вв 
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гаіііічш тпгсагиш роіопісаііит, іп сіииіоие асіо- 

гіз ехргРБзао, аеЧиіѵа1епІіа, Іп еасіѳт Іаха асіогі 
амгею ргаѳіпзегіо афгііспіа, рго ірза ’ аиіет 
0ССЛ8ІОПѲ рег еоз сопи-яѵепіепсіо ѳі<іега сіесгею 
І*апі Огсезіоіа, сопсіѵіз зиі, ДесгеЮ еосіет ай 
ііесоіатіит (іатпаіі, рго Ісггоіпо ехеяииііопіз 
ргаеГаІі сіесгеіі ай зитѳікіаз <іѳ ірзо роеиаз Га 
сіпогі ірзіиз сопйідпаз, йесгѳіо ео<іет ехргеззаз 
поп БіаІиіІіопіззиссаЬка, ѵі§оге зиргазсгіріі йесгеіі 
ѳі іихіа сопііпепііа еіизііет, ргаѳтізза зио іп Іе- 

погѳ Іаііиз оЫояиѳпііа, ірзиш ргаеГаІит асіогѳга 
іпіготіііегѳ ѵоіиіі еі іпІготіІІеЬаІ; ѵегит еаш 
тігогаіззіопѳш із ійет ргосопзпі, ргоіипс регзо- 
паіиѳг ргаѳѵепіиз, зио ѳі Юііиз тадіаігаіиз ас 
соттипііаііз е^вйет оррійі НгиЬіѳзгоѵіѳпзіз (погаі- 
пе) поп айтізіі, ішо Іетѳге йѳпедаѵіі. ^е^ио сіісіиз 
гаіпізіегіаііз Ьапс зиат ѳхргѳззат геіаііопет аіі 
асіа ргаезепііа сига йісіогит поЫНиш аііезіаііопе 
Гесіі. 

Тоже, л. 769. 

№ 180.-1(539 г. 23 Март. 

Заявленіе Ваеьк. Млын.ре.н. „ в„,і. т .. пору„ Кяя„,в.н.г. священенъ 

Гегіа диагіа розі йотіпісат „Кетіпізсѳге” ^иа- 

ігадозітаіеш ргохіша. аппо Юотіпі тіііезішо зех- 
мпіезіто Ігі#езіто попо. 

Міупагсгук зиЬтіззіо. 

Согат оГГісіо асііздие ргаезепІіЪиз сазІгепзіЬия 
:а[*ііапеаііЪи§ СііеІтепзіЬиз регзопаіііег согарагепз 
ІаЬогіозиз ѴѴгазко Міупагсгук сіе ѵіііа ге^аіі Ро- 

Ьоізка, сарііапеаіиз Тузгоѵісепзіз, запиз тепіе еі 
согрогѳ ехізіепз, раіага, риЫісе, ІіЬеге ас рег ех- 
ргеззига гесо&поѵіі, ^ша ірзе ѵепегаЫІеиі Лор, 

роропеш (Іо ѵіііа ге^аіі Кіаіи'у, сарііапеаіиз е,|'и5- 

Тузгоѵісепзіз, аГйпега зиит, аиіЬогіІаіе геѵѳ- 

гепсііззіті Меііюсііі сіе Тегіо Тегіескі, СЬеІшеп- 

35 еі Веігепзіз гііиз §;гаесі ерізсорі, рго сегіо 
егішіпе іп сагсегіЬиз зиіз сіеіепіиіп, ех іізсіет 
сагсегіЬиз а(1 сегіиш Іетрогіз зраііиш еГйсіеіиЬеІ 

саиііопет йсіе.іиззогіат гесіріі, іпзсгіЬепсІо 

зе піЬіІошіпиз (1е Ьопіз зиіз §епега1ііег огапіЬиз 
еипсіепі роропега ^гаііа асіітріеііопіз сегіагиіп соп- 

(Іешпаііопит, еасіега аиіЬогііаіе ргаеіасіі ерізсорі 
зирег ірзиш ігарозііагит, асіішріеііопіз, согат ео- 

(іет геѵегепсііззіто ерізсоро гигзиз зіаіиіигиш. 
Іпіегіт ѵѳго сіопес ірзиш асі ргаетізза еxе^иеп- 
сіа зіаіиегіі, счгсегез еозсіеш Іосо аГйпіз зиі іп 

,зе иііго еі Ьепеѵоіе аззигаіі еозйегаяие Іапіізрѳг 
зизііпеге, диоиздие ргаѳсіісіиз роро согага Лсіо 
геѵегепсііззіто ерізсоро зіаіиіиз поп Гиегіі, зе зиЬ- 
гаііііі, оЫі&аІ еі опегаі, ісіяие зиЬ роепа ігеееп- 

Іогит Йогепогит роіопісаііит, чиае іп сіеГесІи 
заІізГасІіопіз ргаешіззогига регзоіѵеге ІепеЬіІиг еі 
поп ргіиз зе ех іізйет сагсегіЬиз аЬзоІѵі еі геіа- 

хагі ѵиіі, сіопес роепа еасіеш тетогаіо геѵегеп¬ 

сііззіто ерізсоро рег ірзиш гесепіег регзоіиіа Гиегіі. 

Изъ актовой книги Холуйскаго гродскаго суда 
за 1639-1641 г., Л 20144, л. 31. 

С™ ■ , . № 181.-1639 г. 18 Мая. 

Жалоба Холмскнхъ мѣщанъ на епископа Меѳодія Тѳрлѳцкаго ва эахватъ нмъ го 

родской земли. 

Регіа ^иа^^а розі сіотіпісаш пДиЫ1а1е“ рго- 
хіша, аппо Ботіпі тіііезішо зехсепіезігао ігі^о- 
«Шо попо. 

Сіѵгит Скеітепзіит ргоіезШіо. 
, Ьо иг2§с1и у хіф* піпіеузгусЬ ^госігкісЬ зіаго- 
^іесЬ СЬѳІтзкусЬ рггузгейзгу осгуѵізіо зіаѵеіпі 

•Ьп СІСІЮ32—Ьигшізігг, Сопгасі 2аЬіего\ѵісг, Ап- 

сіггеі Рос1\ѵ'узоскі, 8іѳрЬап Касісгук—гаусѳ у тіѳ- 
згсгапіе СЬеІгазсгу, зѵгоіга іако у ^ѵзгузікіе^о 
розро1зІ\ѵа тіезгсгап СЬеІгазкусЬ ігаіѳпіеш, гаІоЬ- 
Ііѵѵіе зѵіасісгШ у ороѵѵіесіаіі рггесіѵко ^іеІеЬпеши 
іедогаозсі оуси МеІЬосііизгоѵі Тѳгіескіегаи, ѵіа- 
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«Неге СЬеІтзкіети у Веізкіэгаи, о Іо, іі \ѵі4ѳі I у г кіогѳі дбгу катіопіе па раіепіе *арц 
тіапоѵѵапу іедотозё осіес лѵіаііука, піѳ сопіепіиіцс йо тигоѵ теузкісЬ. йо козсюіа у гаіпха 
зі«} лѵіеіц у піогпозпеті кггуѵйаті, 0(1 й\ѵи Іаі корапо, дѵаііет ОЙЦІ у и2у\ѵас па роІггеЬ? теу. 

рггезгІусЬ Іак тіазіи СЬе1то\ѵі, іако у тіезгсга- зкц тіезгсгапот піѳ йоризгсга, а зат іуіот у 
пот росгупіопусЬ, ѵ оѵзгет кггулѵсіу (Іо кггуѵй іпзгут тіезгсгапот катіепіе Іатаб га ріеиіф 
рггусгушаіцс, ’ а иЬодіе тіезгсгапу СЬеІтзкіе сіоглѵаіа у лѵарпо доіоже рггесіаіѳ. Тегазг пі& 

йо гпізгсгѳпіа у \ѵ піѵѵесг оЬгосгепіа сЬс^с рггу- гогѵѵаійѵзгу ріес зіагу, па \ѵ) раіепіе ѵараа гщв- 

теіезо, д\ѵа11у іт Ьѳгрга\ѵиіе ргіѵаіа аиіогііаіе, го\ѵапу, тоузкі гогеЪгаі, а по» у гаигиіе г катіе- 

піе сопіепіицс зі? лѵіеіковсіа дгипіоѵ, іп сепіго піа теузкіедо ки ѵіеікеі згкойгіе гаіеузні. То 
Ьопогит сіѵііаіепзіит Ь?йасгусЬ у таЦсгуеЬ, лѵзгізіко сгупі, аЬу ргоіезіапіоѵѵ у тіевгсгап СЫт- 

кіогусЬ дйузг (11а (ѵіеікозсі опусЬ зат іедотозс зкісЬ Йо згкой у иігаі ргашпусЬ, а гаіут йо ѵіа 
осіес лѵіайука підйу ісЬ гогае, апі ггоЪіс піе у озіаіпіедо гпізгсгепіа рггургожайгіеі. Осо ріо- 

то2е, оѵѵзгет сг?зё ісЬ піе таіа ризіо Іеху, іпзге Іезіапіез злѵуш у іпзгусЬ гаіезгсгап ітіепіет ііе- 
газ тіезгсгапот, рггейтіезгсгапот у зіеіапопі гит аЦие ііегит зі? зѵѵіасісга. Кіог^ ргоіезіаіц 
паутпіе, йгод? зіагоѵіесгп^, кібга г СЬеІта ки ргозіеіі, аЬу Йо хі%д Ъуіа рггуі?1а. 
Вогкоѵѵі Зігиріепзкіети. а зіатіай йо чѵяі Сгег- ЕІ іп ѵегійсаііопит ргаетіззогпт зіаіиеші 
піо\ѵа ійгіе, гогаі у йо злѵоісЬ роі. паг\ѵапусЬ согат еойет оШсіо ргаезепіі іпіпізіегіаіет ге§пі 
Жтіа 66га, ті?йгі роіаті теузкіеті у гатко- депегаіет ргоѵійит Зіеско Коіапко йе Сгегпіо*, 

тѵеті, рггуЦсгуІ, патееі у роНапко\ѵ Іат Ь?й^- оГйсіо ргаезепіі поіит, еІ^юЬіІез Лоаппет Согйі 
сгусЬ тіезгсгап СЬеІтзкісЬ рггег кіІкайгіезЦі аЦие Ѵаіепііпит Кгаіоѵѵзкі? ^иі зіаіпіиз ипасшв 
роііапкочѵ, кагйедо роНапки па рі?1пазсіе з^гпі іізйѳт поЬПіЬиз, зесит регзопаіііег сотрагепйігаз 
ойтіеггопусЬ, йгидйгіе па Іггупазсіе, рггуогаі у еі іпГгазсгірІа отпіа аІІезІапІіЬиз, іп ѵіт ѵеги 
ойіаі, а йгод? по\ѵ^ рггег роіа теузкіе, тіейгѳ ас ййеііз зиае геіаііопіз рпЫісе гесодпоѵіі, чаи 
гпасгпе таЦсе у гоѵѵаті окорапе, ргіѵаіа аиіо- ірзе ипа сит зиргазсгірііз поЬПіЬиз йіе Ьойіет 
гііаіе дтеаііет оЬгосіе! ки лѵіеікеу згкойгіе у асіиз ргаезѳпііз ай геднізіііопет оГйсіозат зпрга- 

иітіе дгипіо* гаеузкісЬ, сЬс%с у іпіепйи'цс, аЬу зсгіріогит ргоіезіапііит іп Іосіз гесепзіііз Шпари 
ргоіезіапІо\ѵ у тіезгсгап СЬеІтзкусЬ йо озіаіподо регзопаіііег айегаі іЪійетдие гесепзііат соагаііо- 

гпізгсгепіа у иѣозічт рггутеіойі. А дйу ргоіезіап- пет ѵіае аШ'щиае риЫісае еі сагарогпга сіѵііа- 

Іез Іізі кгоіа іедотозсі рапа пазгедо, згсг^зіілѵіѳ Іепзіит, ехігетііаіиит разсиит пигаегі, зпрепи 
пат рапиі%'-едо, іп оссіизо гоіиіо, аЬу ой Іедо зи- йезсгіріі, зиіз сатріз, йісііз ТГімпа дога, арріі» 

регзейолѵаі, оййаіі іедошозсі оусги теіайусге, оп Ііоиет, ііега зетііага рег сатроз сіѵііаіепзез, ѵіі- 
па Іо піе піе йЬа}, апі йЪас сЬсе; ои-згет со йгіеп Іат ірзіиз Рокго^ѵа поѵііег рег ірзит Іаіііийітг 
кггу\ѵй§ йо кггу\ѵйу, згкой? йо згкойу рггуйа\ѵа, гесепзііе етепзат аЦие Гогпасет ехіга роПаш 
зсіезгк?, па хіаіі йгоді, згегокозс таіцс^ па й(ѵа НгиЬіезгоѵіепзет, апіщиііиз рег сіѵез рго пеей- 

іоксіа тпіеі аІЬо \ѵі?сеу, підйу піе Ьу\ѵаЦ, рггег зііаіе сіѵііаііз сопзігисіаіп, йезігисіат еі погіИ 
роіа теузкіе рорггек исгупіеі, отіпц\ѵзгу йатепу іп еойет Іосо ехзігисіат ѵійіі еі йеЬіІѳ оопзреві 
дозсіпіес, аЬу Іуіко рггусгуп? йо гпізгсгепіа у раззиздие еі иіпаз гесепзііаз гаепзигаѵіі. (іиой ^ 

иЬозІѵѵа тіезгсгапот йалѵаі, у піе Іуіко зат іегйгі, еі поп аіііег дезіа еззе зеситдие еі Йісііз по№ 
аіе у сгеіайгі з\ѵоіеу у роййапут Іак Рокгоѵзкут, Ьиз іЬійет іп Іосіз ргаѳГаІіз ргаегаіззогпт гаіюп* 

іако у \Ѵ1айусгупзкіет, Іат зсіезгкіу сЬойгіс гог- сопіга зиргазегіріпт геѵегепйіязітит ерізсоро® 

кагиіе, ки згкойгіе лѵіеікіеі ргоіезіапіоѵ у гаіезг- оЬйисіига еі ргоіезіаіит Гоге, ійет тіпізіегіаш 
сгап, іакой йо Іггуйгіезіи кор рзгепіее Іат зсіезгк^ ойісіо ргаезепіі геіиііі еі зиат геіаііопеш 5 
ѵуйерсе. Май Іо дог? теузЦ гйалѵпа паІеЦс^, ргаетіззіз ехргеззат ай асіа ргаезепііа сиш йісЬѵ 
йо кіогеі гайеп г ісЬтозсіо\ѵ оусотѵ теіайукои- гит поЬШит аііезіаііопе Гесіі. 
СЬеІтзкісЬ, апіесеззогоіѵ Іегагпіеузгѳдо іедогаозсі Изъ актовой книги Хол.искаго градскаго 'Г 
оуса тѵіайікі, ргатеа тіеб піе ргаеіепйоѵаі, за 1639—1641 г., А? 20145, л. 154. 
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№ 182.—1639 г. 2 Августа. 

Пнсьиа Владислава, княвя Оотрожскаго объ утвержденіи Меѳодія Терлецкаго архи 

иандритомъ Дерманскаго монастыря н о передачѣ ему Дерманскихъ крестьянъ. 

Регіа Івгііа розі Гвзіиш запсіав Аппае ргохі- 

ша, аппо Ооткпі тіііезіто ^ехсепіезіто ігідезіто 
аопо. 

Кигсгау оЫиІіІ Іііегаз. 

Ай розіиіаііопет поЪШз СЬгізІорЬогі Кигсгау, 

Гатаіі геѵегепсИззіші * іп СЬгізІо раігіз сіошіпі 
МеШоііі йе Тѳгіо Тогіѳскі, СЬсітепзіз еі ВеЬ 
МП5І5 гііиз дгаесі ерізсорі, регзопаіііег согага 
ойісіо асіізчиѳ ргаезопІіЬиз сазІгепзіЬиз сарііа- 

пеаІіЬиз СЬеІтепзіЬиз сотрагепііз, потіпе еіиз- 

(іет Йотіпі зиі оГйсіозе Гасіага, оШсіига ргаезепз 
сазігепзе сарііапеаіе СЬеІтепзе Іііегаз іпГгазсгір- 

Іа$, еійет геѵегепйіззіто ерізсоро аЬ Шизігі еі 
тадпібсо Ѵіайізіао Ботіпісо іп Озігоб еі 2а- 
ііаяг, зІаЬиІі гедпі ргаеГесІо, асі іпГгазсгірІа зег- 

тіеоіез, шапи е^гзйега Шизігіз ЗІаЬиІі ге§пі ргае- 

Гесіі ргоргіа зиЬзсгіріаз еі зідіііо ірзіиз соттипі- 

1*5, ай асіа ргаезепііа рег оЫаІат роггесіаз, 

5ішріІ еі асііз зиіз іпзсгіЬегѳ йетапйаѵіі іп 
€пш, цпі 5е^иі^а^, Іепогеш: 

ТСШізіате Оотіпік, хіф&ѳ па Озігоди у 
Ыатеіи, ЬгаЬіа па Тагпотеіѳ, копіизгу когоппу 
еіс. 

Рггепау\ѵіе1еЬпіеузгети рапи те СЬгізІшйв іедо 
шзсі оуси КарЬаІотеі Когзакотеі, г Вогеу у 8 Іо* 

Нее Арозіоізкіеу Іазкі агсіііерізсоротеі гаѳігороіі- 

еіе Кііетезкіегаи, Наііскіеши у тезгуікіеу Кизі, 

Лесі гае рггуіасіеізкіе гаіесітезгу еіс. 

РггетеіеІеЬпіеузгу те Рапи СЬгізІизіе тсі оу- 

Ое гаеігороіііо! ѴѴакиіе ро<1 Іеп сгаз топазіуг 
йегтапзкі, а Іо га йоЬготеоІпет ойзіаріѳпіет 
*іе1еЬпе&о оуса Йапа БиЬотеісга, агсЬігаапйгуІу 
’-атеузгедо, Йо кібгеу агсЬітапйгуеу у сіоЬг, іеу 
^еЦсусЬ, іг ргатео ройатеапіа шпіе паіейу, аЬу 
* &1и2Ьіе Войеу у те гг^йгіе гакоппут іакіе га- 

піе<1Ьапіе піе йгіаіо зі$, ройаіега сіо піѳу га аг- 

йітаайгуіз рггетеіеІеЪпебо те Войге іедо газсі 
°Гса МеІЬойіизга г Тегіа Тѳгіескіеро, ерізкора 
Йеігпбкіе^о у Веігзкіедо, те Іейпозсі зтефеу г 
козсіоіеш Кгугаякіш Ъ^йцсйдо, рггвіойопе^о те ко- 

зсіеіѳ Во2ут сгиупеео у газіи^опедо, іакозг у іуга 
Іізіет гаоіга ройаі§ до, а рго$г§ тетс т. рапа, 
аЬуз г теіайге Етееу агсЬіерізкорзкіеу Іе#о теіа- 

зпіе сіо рггеггесгопеу агсЬішапсІгуеу роітеіегйгіе 
у іпѵезііотеас гасгуі, рго гаипеге зио агсЬіерізсо- 

раіі; па со сііа теіеізгеу теіагу у ретепозсі г$к^ 

теіазп^ ройрізаіет зі$ у ріесг^с рггусізіцс гог- 

кагаіет. Баіі. те ЬиЫіпіѳ иіііта Іиіііаппо 1639, 

Г$Ц зте^. (^иагит Іііегагит огіб'таіе ісіет оГГе- 

гепз зіЬі ехігайііига еззе зеяие іііисі аЬ оГйсіо 
ргаезепіі гесерізе риЫісе гесобпоѵіі. 

Ісіет Іііегаз оЫиІіІ. 

Ай розіиіаііопѳт поЫІів СЬгізІорЬогі Кпгсгау, 

Гатиіі геѵегепйіззіті іп СЬгізІо раігіз сіошіпі 
МеіЬоДіі сіе Тегіо Тегіескі, СЬеІгаепзіз еІВеІгеп- 

зіз гііиз дгаесі ерізсорі, регзопаіііег согага о®- 
сіо асіізяие ргаезепІіЬаз сазІгепзіЬиз сарііапеаіі- 

Ьиз СЬеІтепзіЬиз сотрагепііз, потіпе ѳ]изйет 
геѵегепсііззіті йотіпі зиі оГйсіозѳ Гасіат, оШсішп 
ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе СЬеІтепзе Іііегаз 
іпГгазсгірІаз, еійет геѵегепйіззіто ерізсоро аЬ 
іііизігі еі тадпійсо Ѵіайізіао Оогаіпісо іп Озіго^ 
еі 2аз1а\ѵ, зІаЬиІі ге^пі ргаеГесІо, асі іпГгазсгірІа 
зегѵіепіез, шапи еіизйет іііизігіз ЗІаЬиІі ге^пі 
ргаѳГесІі ргоргіа зиЬзсгіріаз еі зі^Шо ірзіиз сот- 

гаипііаз, ай асіа ргаезепііа рѳг оЫаІат зизсеріі 
еі асііз зиіз іпзсгіЬеге йегаапйаѵіі іп еит, ^иі 
зедиііиг, Іепогеш: 

Йа \Ѵ1айіз1алѵ Ботіпік, хЦ2ѳ па Оз1го§и у 
2азіаѵіи, копіизгу согоппу, гегпадѵат Іуга різа- 

піет гаоіт, іі іийгі ІусЬ хѵзгуІкісЬ, у іейие§о 
зоЬіѳ піе гозІалѵиЦс, Іак коппусЬ, іако у ріезгусЬ, 
кіоггу паіегеіі Йо вШЬу ггесгурозроіііеу г огйі- 

пасіеу рггойко\ѵ гаоісЬ, йоЬгасЬ гаопазіуга 
Бегтапзкіѳбо пауйиі^сусЬ зі§, гггѳкат у роз- 

зеззі^ іѳ§о тсі хі^йга МеіЬойіизга Тѳгіескіѳбо, 

ерізсора СЬеішзкіебо у Веізкіебо, па Іеп сгазаг- 

сііітапйгуіу Оегтапзкіебо, отпігаойе ризгегага у 
ѵ гатеіайуѵѵапіѳ у гг^й гпреіпу ройаі$, сопіепіп- 

іас зі^ га Іо ой іе§о тсі яиоЦ согосгп^, те озоЬ- 



аут ІІ5СІѲ зресуйсо\ѵап<*. А сііа Іерзгеу речгпо- су гноит таЦ ві? лѵгбсіс асі ргізііпит ойісіаш 
зсі у иЬезріесиепіа рггу ріесг^сі тоіеу г§к($ лѵіа- зиит. В$ка зтѵ^. (}иягит іііегагит огідіагів 
зіц’ройрізаіет. Бгіаіо зіе \ѵ ЬиЫіпіе 1 й. Аи- іёет оЯегепз зіЬі ехігаёіічт еззе зе^ие Щи1 ^ 

дизіі аппо 1639. К$ка з\ѵ^. А розі сеззит ѵеі оШсіо ргаѳзепіі гесеріззе риЫісе гесодпоѵіі. 

(Іѳсеззит ітсі х. ерізсора СЬеІтзкіедо сі іѵуЬгап- Тоже,.л. 228. 

№ 183.—1639 г. 4 Августа. 

Жадоба уніатскихъ священниковъ на взиманіе съ ихъ крестьянъ десятины като- 

і ' - , лическиыъ духовенствомъ. 

Гегіа яиіпіа ргійіе Гезіі Веаііззітае Ѵігдіпіз | засгае гедіае шаіезіаііз іпіег еозііеш еі зиМцад 
Магіае асі Кіѵез, апао Вотіпі тіііезіто зехсепіе- ѵіііагит отпіитіЬаріІапеаІиз ЬиЬотІепзіз, гаііо- 
зіто Ігідезіто попо. пе йесігаае розі агаіигаз сгаѳіЬопаІез еагппіеш 

ѵіііагит гііиз дгаесі,-ргоІезІапІез ех ргаесіесеззо- 

Роропит РиЪотІепзіит ргоіезіаіго. ГІЬиз “ соисегпетіз еі сопйпча роззен» 
Йгтаіае, зіаііт диезіі еі ргоіезіаіі зипі іііео, 

Ай оШсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- ^иіа ірзі, іпііо іпіег $е сопсепіп, іп йего^аИопет 
пеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепіез ѵепегаЪі- і игіз еі роззеззіопіз ацие апііциі изиз ргоіезид- 

1е$ НгеЬогіиз ТЬеойопжісг, агсЬіргезЫіег зеи ііит, іи сіесішаііопе ѵіііагит ргаеіасіагит оЬзег- 

ргоіорора ЬиЬотІепзіз, ргезЬіІег ессіезіае \Ѵізпіо- ѵагѳ зоіііі, сіесітаз іпзоіііаз, пиііо^иге асі ій ЬаЬію, 

ѵіепзіз, НгеЬогіиз Когасгетѵзкі, ессіезіае запсіі роз! агаіигаз стеІЬопаІез гіідз §гаесі, ргоіезіашез 
Сеогдіі, Ѵазіііиз Виіадѵзкі, ессіезіае Веаіае Магі® Іедіііте ех ѵі .іигіига еі роззеззіопіз аЦие аоіцві 
Ѵігдіпіз ЬиЬотІепзіз, ЗіерЬапиз ЫісЬаІоіѵісг Коз- изиз сопсегпепіез, ехі^ипі, ѵоіепіез еі іпіѳпйеаіе 
півсгепзіз, Магііпаз Еароіепзіз, Кигуіо Ьиказге- рег ій зиае іпйеЬііае роззеззіопі еапйега (Зесши- 

лѵіс2 Роіарзсепзіз, Рзйог 01ісЬ\ѵіго\ѵісг Ноіочгпеп- Попет, ргоІе5іапІез сопсегпепіет, айЫЪеге еірго- 

8І5—ргезЪіІѳгі гііиз дгаесі, зиіз еі ѵепегаЬіІіз РЬі- Іезіапіез еайет ргіѵаге. Ргоіпйе ргоіезіапіез ргае- 

Ііррі йе Засхко, Апйгеаѳ Зтеііесгепзіз, йоаппіз саѵепйо іпйегапііаіі зиае, пе аіісрюй йеігітга- 

ЬиЬосЬіпепзіз, Шсоіаі Оіезсепзіз—ѵіііагит сарі- Іига еі ёегодаііопѳт изиз апіщиі ессіеііі.4 

Іапеаіиз ЬиЬотІепзіз ргезЬЦегогит, потіпіЪиз, ргаеіасіаѳ раіціпіиг еі пе ^аій іийісаіа гесевзйд, 

зоіеппііег еі оШсіозе іп еі сопіга айтойит геѵе- іпіег ірзоз іпісгсѳйепііа, изиі зио посеапі, совет 
гепйит йотіпит ЗеЬазьіапит Апйгузгеіѵзкі, са- еозйет ііегит а^иѳ ііѳгит диезіі еі ргоіе&П 
попісит СЬеІтепзет, ЬиЬотІепзет рагосЬит, еі оШсіо^ие ргаезепй тапіГезіаІі зипі, оЯегепйо ^ 

депегозит ОІЬгасЬІиш Сопзіапііпит Ьипіп Мой- еапйет йесітаііопет, ргоіезіапіез сопсегпепіОД 
1із2е\ѵзкі, сарііапѳит ЬиЬотІепзет, циат ргішит оШсіозе ітридпаіигоз. 

йе $иіЬизйат уийісаііз зеи ргосеззи розісигіаіі Тоже, л. 234—5. 

№ 184.—1639 г. 4 Августа. 

Заявленіе священника отца Кирилла Лукашевича о нанесеніи ему оскорбленія и за¬ 

хватѣ его воловъ Иваномъ Гожеховскимъ. 

Роро Ле Роіару ргоІЫаІиг. Кігуіо Ьиказяеѵісг, ргезЬіІег йе ѵіііа Ро№' 

Ай оШсішп еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарііапеа- сарііапеаіиз ЬиЬотІепзіз, зоіеппііег еі оШсіов® ^ 

Ііа СЬѳІтѳпзіа регзопаіііѳг ѵѳпіѳпз ѵепегаЬіІіз ѳ* сопіга допегозит Йоаппѳт боггесЬоя’зкі,Т1^ 
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еарИапеиш ЬиЬотІепзѳт, еі поЬііѳш Оазрагит 
\Ѵі?ско\ѵ5кі, Гашиіит фз, аЦие Зітопет Апю- 
по«'іс2, абѵосаіипі ѵіііаѳ е]и$бет Роіару, Чиезіи$ 
еі ргоіезіаіиз езі ібео, чиіа ірзі, еіргаезегііт бо- 

ШІПП5 зирегбезііпайопе, бігесііопе еі ішшіззіопе, 
йтіііиз ѵего еі абѵосаіиз орегаііопе Гегіа зесип- 
Йа ргохіше ргаеіѳгііа, посіигпо іетрогѳ, іп Гегіаш 
іегііат зе ѵегдепіе, сігса Ьогаш зесипсіат аиі 
іепіаіп посііз, ботит гезібепііае ргоіѳзіапііз. аб 
ессіезіаш іЬісІеш зііаш сопзізіепііз, агшаіа тапи, 
гіоіепіег ад»ге$зі зипі аЦие іп еа а^геззіопе 
ргітиш ргоіезіапіет, пиііа ЬаЬііа гаііопе регзо- 
пае ірзіиз зрігііиаііз, піЬіІ асіѵегзі а петіпе 
грегапіет, чиіеіі бебііит, зіпе иііа саиза еі ос- 
сазюпѳ ѵегЬіз іпіигіозіз. зіаішп е,Щ5 зрігііиаіеш 
шахіше ІаебепііЬиз, аіГесегипІ, іапбет Ггагаеіз 
ѵіЬгаІіз еипбет сопѵиіпегаге ѵоіиегипі, еі. пі 
ргоѵі(іепііа (ііѵіпа абеззеі, ргосиі сіиЬіо ірзига 

сопѵиіпѳгоззѳпі. N«0 Ьіз сопіеті, іЬібет Гга- 
шеіз тиііаз зсізигаз іп ГогіЬиз еі рагіеІіЬиз Гѳсе- 
гипі аііаздиѳ іпзоіепііаз еі ѵосіГегаІіопез регре- 
Ігаѵѳгаиі. N60 Ьіз заііаіі, Ьоѵез ргоіезіапііз рго- 
ргіоз биоз, рЩ Ыаіеуі ех Гогезіа ірзіиз рег ѵіо- 
Іепііагп гесерегипі еі а(1 агсега ІліЬогаІепзет ре- 
риіегипі, диоз еі аб ргаезепз ІЬісІеш Гате еі 
іпесііа шасегапіез сіеііпепі ргоіезіапіщие гезіііиеге 
поіипі. Еі диопіат аиіЬэгіІаІет 1е*ига еі зеси- 
гііаіеш ботезіісага еі ессіезіазіісаш ѵіоіаѵегипі, 
ріоіпііе роепаз сопіга Іаііа аисіепіез ргошегиегипі 
іп еазбепщие . іпсібегипі. Бе ^шЬиз сопіга ірзоз 
ііегига аЦие ііегига ргоіезіаіиз оГйсіодие ргае- 
зепіі тапііезіаіиз езі, оіГегепбо зе сига ірзіз 
іп Того Гогі ргаетіззогат гаііопе .щге ѵіпбіса- 
Іигиш. 
Тоже. 

№ 185.—1639 г. 4 Октября. 

Королевская грамота, освобождающая уніатское духовенство Холмской епархіи отъ 

военныхъ постоевъ и разныхъ поборовъ. 

Регіа Іегііа розі Гезіиш запсіі МісЬаеІіз Аг- 
сЬап§е1і ргохіта, аппо Ботілі шіііезішо зехсеп- 
іезішо Ігідезіто попо. 

ОЫаіа ІіЬегШіопіз, сіего гііиз дгаесі іеггае 

Сііеітепзіз ф зегѵіепііз. 

А(і розіиіаііопега ѵепегаЬіІіз МісЬаеІіз Коісгус- 
Й, ргезЬіІегі гііиз дгаесі ессіезіае Веаііззішае 
Ѵігрпіз Магіае КаіЬпепзіз, регзопаіііег согат 
оШсіо асііздие ргаезепІіЬиз сазІгёпзіЬиз сарііапеа- 
ІіЬиз СЬеІтепзіЬиз сотрагепііз, зио еі Іоііиз сіегі 
гііоз еіизбет, Іеггат СЬеІтепзет іпЬаЬіІапІіз, 
пощіпе оШсіозе Гасіат, оГГісіига ргаезепз сазігеп- 
зв сарііапеаіѳ СЬеІтѳпзе Шегаз ипіѵегзаіез засгае 
Г€&іае шаіезіаііз іпігазсгіріаз, Іоіо сіего гііиз 
ОДзбет рег засгаш гедіаш шаіезіаіеш іпГгазсгір- 
^гшп гаііопе Ьепіе;оіІвг (іаіаз, шапи е^избет за- 
С|,ае ге^іае тазезіаііз ргоргіа зиЬзсгірІаз еі зі&іііо 
шіпогіз сапсеііагіае ге^пі Роіопіаѳ согатипііаз, 
а<1 асіа ргаезепііа рег оЫаІат роггесіаз, зизсе- 

ріі еі асііз зиіз іизсгіЬеге ііегаапсіаѵіі іп еит, ^иі 
зе^ш^и^, іепогега: 

\ѴІабуз1а\у IV, г Іазкі Войеу кгоі Роізкі, туіеі- 
кіе хіайе Іліетузкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маготуіескіе, 
Йтибгкіе, ІпБапІзкіѳ, Зтоіепзкіѳ, СгегпіесЬоту- 
зкіе, а Ягтѵебзкі, Ооізкі, ДѴапбаІзкі бгіебгісгпу 
кгоі. 

\Ѵзгет \ѵоЬес у кайбети г озоЬпа, Іак гтѵоу- 
зка пазге^о диагсіаппе^о риікотупікот, • оЪегзгІе- 
гот, карііапот, гоітізіггот, рогисгпікога у тузгуі- 
кіегаи Іотѵаггузітуи гоі изагзкІсЬ у ріезгусЬ, іако 
Іезг піетіескіе^о гасі^и, Іегаг у па роіут 
сѳ^о, \уіегпіе пат тііуга Іазк§ пазг^ кгоІетузЦ. 
\Ѵіѳгпіе пат тііі. ІІзкагйаІ $і§ рггеб пагаі роЬой- 
пуосіес МісЬаІ Киісгускі, ргезЬуІег се^к^уіе зтуі§- 

Іеу Рггесгузіеу, ту тіазіесгки пазгут Каіпіѳ тіе- 
згкаі^су, зтуоіпі у іпзгусЬ з^уіезгсгеппікоту ерізко- 
ріеу СЬеІтзкіеу ітіепіега, іг опі, іако ипісі, ту 
ргатѵасЬ у туоІпозсіасЬ зтуоісЬ Ь^б^с рггея апіе- 
сеззоготу пазгусЬ г бисЬотѵпуші козсіоіа ггут- 

зкіе^о роготѵпапі, туіеікіе кггутѵбу у .орргеззіѳ об 
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тѵіегпозсі \ѵазгусЬ >ѵ лѵуЬіѳгяаіи и иісЬ зіасуі, рой- 
лѵосіэ ойргаѵомгапіа зіапомгізк, 1е2у, роразоіѵ, \ѵ 
Йотасіі у иЪозІіѵасЬ зіѵоісЬ сіегрц, кіоггу іг з^ 
2 йискоѵпѳті ггушзкіеті гіейпосгепі у рого\ѵ- 
папі, зіизгпа, аЬу 0(1 тѵіетозсі іѵазгусЬ гозресі 
па вІеДоаиШ іск Ьуі тіапу, (11а сге^о зиго\ѵіѳ 
гогкагиіету лѵіѳгпозсіога дѵазгут, копіесгпіе іак 
тіес сЬс^с, аЬузсіо рогаіепіопусіі зшезясаѳппіксж 
лѵзгуікісЬ, \ѵ ерізкоріеу СЬеІтзкіеу Ь^сусЬ, зіа- 
сіагаі ріепі$гпеті у гайпеті іпзгеші піѳ исцгаП, 
зіаполѵізк, 1е2, посіе^ѵ у роразоѵ дѵ йотасЬ ісЬ 
піѳ ойргатеолѵаіі, апі гайпут іпзгуга зрозоЬет 

опуш піо ирггукггаіі зі$, исЬоІ2%с \ѵ іеу тіега 
зигоѵѵозсі агіісиіоѵѵ ѵоузкоіѵусЬ у па"го<ке. 
піа 32коі1 зо\ѵісіе г газіид кайсіедо \ѵіегпозсі *а. 
згусЬ, кібгуЬу Іети гогкагапіи пазгети Ьуірпв. 
сіѵпу. Баи іѵ \Ѵагзгаѵѵіѳ сіпіа XXX шіезіаа 
Маіа, гокиРайзкісеоМБСХХХѴІІ, раиотеапіава- 
зиецо Роізкіеео V, а 5г\ѵейгкіеео VI гоки. 
поз ОетЬіскі 3. К. М. Ѵіасіізіааз Кех. 

(іиагит Іііегагит огідіпаіо ісіет оНегепз гіЬі 
ехІга(1ііиш еззе зе^ио іііисі аЬ оГбсіо ргаезепіі 
гесеріззѳ риЫісо гесодпоѵіі. 

Тоже, л. 282-3. 

№ 180.—1040 г. 23 Февраля. . 

Заявленіе Холмскаго старосты о захватѣ Холмскимь епископомъ Меѳодіемъ Іер* 

ледкнмъ вамковыхъ земель. 

Регіа чиіпіа розЬ Сіпегига ргохіша, аппо Бо- 
тіпі тіИезіто зехсепіезіто ^иай^а§е5іто. 

Ех рагіе тадпі{ісі сарііапеі Іосі ргаезепііз 

гергоіевШіо. 

Бо иге^йи у хіэд піпіеузгусЬ дгойгкусЬ зіа- 
гозсусЬ СЬеІгазкісЬ осгуѵізіо рггузгейзгу зІасЬеІ- 
піе игойгопу Кагушігг Рггезіггеізку, Ьиг^гаЬіа 
СЬеІшзку, іако зкого сіо\^іесігіа1 $і^ о іакцзі рго- 
Іезіаііеу па иуше у иЫігепіе ^гипіоѵ, (Іо гатки 
СЬеІтзкіе^о паІег^сусЬ, рггѳЛ хіедаті дгойгкіеті 
Кгазпозіа^зкіеті рггез зІасЬеІпѳ^о Бапіеіа Ргут$, 
зіи^ѳ, у ішіепіеш рггеѵѵіеІѳЬпедо іе^о гпзсі хі^йга 
МеіЬойіизга Тегіесгкіедо, СЬеІшзкіеео у Веізкіе^о 
гуіиз дгаесі ерізкора, парггесі\ѵко \ѵіе1тогпети 
іе^о шзсі рапи Ыіегопутомі г Баподѵісс Леіохѵісг- 
кіетп, СЬеІтзкіетп еіс. зіагозсід, зиЬ асіи Гсгіае 
зехіае іп сгазііпо Гезіі РигіПсаІіопіз Веаііззітае 
Ѵіг§ішз Магіаѳ, ргохіте ргаеіегііаѳ, исгупіопеу, 
зоіеппѳш гергоіезіаііопѳш рггей игг^йет іиіссгпут 
(па кіогут игойгопу Йап СЬоіпзку \ѵ СЬоупіе, 
С2§зсі з\ѵоусЬ йгіейгус, па шіеузсѳ іе^о шзсі рапа 
зіагозіу газабгопу Ьуі) сгупі рггеспѵко Іетизг 
іе^о шзсі хі^йги ерізкороѵі о Іо, іг оп, піе коп- 
Іепіиіцс зі§, іако зі§ у ѵг ріегѵѵзгусЬ озѵѵіайсге- 
піасЬ йоіогуіо, зрокоуиет йгіеггепіеш у и2у\ѵа- 

піет (ІоЬг ре^ѵпусЬ, шапазіего^і СЬеІтзкіеші 
сегк\ѵіе РггесгузЬеу Маікі Во2еу Іііаіі ХаііѵіШБ 
е^из, Іак рег ргіпсірез еі зегепіззігаоз ге§ез Ро- 
Іопіае, іако Іег у рггез Іисігу паЬо2пусЬ іеуів 
геіі^у пайапусЬ, а Іе Ь^пб^с іп сопіі^иііаіе г <іо- 
Ьгаті гашкодѵеті, гогпеті зрозоЬаші иут^шег- 
па ѵогуѵапіега зі§ пасі зіаге дгапіеге у ш№ 
лѵ (ІоЬга гатколѵ^ пай ргатѵа у зіаге дгатс« I 
глѵусгаіе сгупі, у піейозіе па Іет іпаіас, ге піе- 
йаѵпеті сгазу йго^ гмгусгауп^ 5іагос1ат\*па. і 
СЬеІта йо Сгегпіо\ѵа ііЦс^ ойлѵгосуі, у сЬеас 
дтпі гашколѵу у тіеузску йо зѵедо агоніи рпг* 
тѵіазсгус, гогаі у іпзгуш шіеузсеш г хѵіеіка зко- 
(1а у пуш^ дгипіодѵ гатко\ѵусЬ у тіеузегкуй 
бозсупіес ' ' оЬгосуі, йо іе^о дозсуиіес 5іив- 
2уІпу, рггез лѵіѳз Рокго^ѵ^ ѵіайусіѵа СЬеІт- 
зкіе^о Ьіе/^су, изгура^згу зоЬіе ргіѵаіа аиіЬоп- 

Іаіѳ па лѵіеггсколѵіпіѳ зіалѵи СЬе1шзкіе§о, 
пе^о Шсг, егоЫ% Іатіейу йго^? ризсуі, 
рггу игосгузси, паг\ѵапуш УГоІсвупісс> 8^е 
піѳлѵіѳіе йізіапііе та, па риі сглѵіегсі тііе ршіЙ 
гашко^е^о ойі^І у зоЬіе рггу\ѵ1азсгу1, о со, 5^ 
ЧиепііЬиз іпіигііз айасіиз, рггусЬуІаі^с 8І?й°РіеГ‘ 
мгзгусЬ ргоіезіаіу у опѳ іп №№ арргоЬиіцс, Р1*0 
зіаіиг. Ліе Іег гпоіѵи іп йіез йоЬг іе^о кгоіе^ 

зкіеу шзсі гапіескас піесЬсге у оѵзгет и$агрі; 

зіЬі іпйеЬіІе ргоргіеіаіет пай рга^ѵа у зіагойаѵго? 
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цусіаіо ргіѵаіа аиіЬогіІаіе, сгѳдо у акіаті риЬ- 
Іісіпеші роіѵіегйга, тіаппіф оЬзгаг ех ргаесіесез- 
5огіЬи§ еіапіЦио іиге еі и$и гаткоігі \Ѵозпіезіеп- 
$кіт тапазіегет іпіешіевз, иі ргаезигоііиг, рго 

ѵепЛсаге у Іеті иоіаті, іоііез ^ио1іез асііз 
риЬІісіз поіо\ѵапеті, зеизіт, га $\ѵоіе аІЬо 
сегкіе^пѳ озіа.дп^е, Іисігіезг Ьоги Зігиріепзкіедо 
$цике, * $\ѵоісЬ дгаиісасЬ (іа^по іпіедгаіііег сіо 
гатки саІеЦседо у іаколѵуга ѵосаЬиІо Вігиріпвку 
Вог апіЦиііиз пагуѵѵаЦсгедо, (іо‘ $\ѵоіедо дгипіи, 
(Гімиа бога ггесгопедо, сЬсас рѵгуигіазгсгуе, лѵ 
іеугергоіезіаііеу Кгазпозіа\ѵ$кіеу зіѵоііи Ъусіг гаіи- 
впі§. Такге дгапісе росісіапусіі дтзі $ігиріпа, 
аіагозпѵа СЬеІтзкіедо, рор$оп*а\ѵ$гу у роіа 
Іусігёе ройгіапусЬ, з кіогусЬ сгупзге ріас^ у го- 
Ьоху осіргатсиіа, ѵогаіѵзгу $і$ у редѵп^ згіике 
ойатсзгу, сЬсас гіо зіѵоісЬ роі рггеспѵко зіи- 
згпозсі у зіагуш ргаѵош у г\ѵусгаіот рггу\ѵ!а- 
ясгус, іе лѵіпе рггеспѵоут зрозоЬеш па іедотзс 
рапа $Іагозі§ зкіасіа у Цг ргоіезіаіі^ іѵуппут 
Ьуаі піе\ѵіпі)едо сгѵпі у о рггетіепіепіѳ Іагдо- 
ѵізка росісгаз іагтагки СЬеІтзкіедо. кіоге ап- 
іциііиз па дгипсіе гаткоиут осіргаи-о\ѵаіо зі$, 
у іак те Іут гтеусгаіи рггег іедо шзсі рапа зіа- 

оЬіеіе іезі, піелгіёйгус г кіогеу тіагу Цзг 
ргоіезіаііа піероіггеЬпіе, сЬсгас зіаге Іатас гтеу- 
сгаіе. тегтіапк§ сгѵпі, іпіепсіепз. иі ргаезитііиг, 
ѵ піероІггеЬпе козгіу іедо шзсі тергатеіс у иугае 
рголѵетоѵѵ гаткотеусЬ, г кІогусЬ $і$ диагіа ріа- 
сі, зргалѵіс, соЬу Ьусіг тизіаіо рггесілѵко рсатеот, 
ѵоіпозсіот у г\ѵусгаіот зіагогуіиуга, зитгао сит 
(іеігітепіо еі ргаеіпсіісіо іедо шзсі рапа зіагозіу 
У зпссеззоготе іедо шзсі. Ха озіаіек дгипіу зіа- 
гогуіпе. росНид (ІатепусЬ ргате сіо гатки СЬе!т- 

зкіедо у \Ѵегезіес, тезі зіагозітеа СЬеІтзкіедо, па- 
Іейасе, росг^ѵзгу осі дозсупса \Ѵеге$іескіедо ро 
ЬурикусЦ сігод§ у Огіексіаггогсе іату, бо \Ѵіѳ- 
сігіопеу лѵоЛу, осі ѴѴіесІгіопеу теосіу сіо Капіотеедо 
Роіа, оі Капіотеедо Роіа сіо Ьурек у сіо дозсіп- 
са КоЬуІзкіедо, піѳ таЦп сіо іедо 2ас1пѳдо ргаѳ- 
Іэхіи, г сЬгозІаті у Ьадпізкаті рггездтеаіі осіеу- 
тиіе у росісіапуга г \Ѵегезіес ІусЬ дгипіоте, з 
кІогусЬ апіциііоз сгупз сіо гатки СЬеІтзкіедо 
ріасга у гоЬосігпу сЦдп^, игутеас зитто сит 
ргаеіисіісіо ісЬ сіатподие еі сіеігітеиіо іедо шзсі 
рапа зіагозіу у рга\ѵ зІагусЬ піесіоризгсга у га- 
зіеѵѵкі ут гаЬіега, затусЬ Ьііе у сщге, дгаЬі у 
о ѵѵіеікіе згкосіу ісЬ рггургатеиіе у іе теіпе те 
гаЬіегапіи сі^ге теоготе, копі у те Ьісіи роМапусЬ 
іаг ргоіезіаііа рггесі\ѵпут зрозоЬеш піе \ѵіппіе 
іедо тзсі рапа зіагозіе, зат Іедо сопзсіиз, 
сиіриіе, а Іо дѵзгузіко сгѵпі ео апіто еі зрігііи, 
геЪу іе дгииіу ротіепіопѳ сопіга отпет ^игіз еі 
ае^иі^а^і$ гаГюпет рггу^ѵіазсгуі. Рггеіог гаЪіе- 
даіас Іеіпи, аЪу рггез сгезіе орузутѵапіа у тіа- 
по\ѵапіа га сгегкіеіѵпе дгипіо^ѵ ротіепіопуск 
гатко\ѵусЬ? Іак \Ѵо!сгупса, іако у іпзгусЬ лѵу- 
геу ротіепіопуск, Іо іп роззеззіопет іедо тозсі 
хі^сіги ерізкороѵѵі піе розгіо еі, ргаесаѵепсіо іп- 
сіетпііаіі зиае еі Ьопогит ргаеіасіогит, пе аіі- 
диосі сіеігііпепіига еі ргаеіисіісіит раііапіиг. ро- 
лѵіогѳ у роіггесіе іакодѵе оз^Ысгепіе исгупі^- 
згу рггеспѵко іедо шзсі хі^сіги ерізсоро\ѵі у іедо 
ргоіезіаііеу, іпсотреіепіег исгупіопеу. гергоіе- 
зіиіе зі§, обагиі^с іедо тзсі отпітобо іиге 
іпесііапіе ргаетіззогит гаііопе іиге ехрегігі. 

Тоже, л. 422—3. 

№ 187.-1640 г. 3 Апрѣля. 

о задержаніи его подъ арестомъ но при- Заявленіе священника Стрѣлецкой церкви 
каванію Варвары 

Регіа іегііа розі ботіпісат Катізраітагит 
Чоабгадезітаіет ргохіта, аппо Ботіпі тіПезіто 

^ехсепіезіто ^иай^аде8Іто. 

РтШег гііиз дгаесі Зіггеіесепзіз ргоіевіаіиг. 

Ай оГвсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Комаровской. 

Іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵеиега- 
Ыііз Ніегопушиз, ргезЬіІѳг Зіггеіесепзіз гііиз 8гае- 
сі, зоіеппііег еі оВГісіозе айѵегзиз деиегозат Ваг- 
Ьагат, сопзогіет депегозі Іоаппіз Котого\ѵзкі, 
аиссатегагіі Веігѳозіз, іпЬаегеп(іо ргоіезіаііопі, 
рег Ьопезіит Реігит Ророѵісг йе Зіейегузеге, 
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согат оЙГісіо ргаезепіі Гегіа зехіа розі йотіпі- 
сат „Ьаеіаге" ()иайгаде$іпт1ет, ргохіто ргаеіѳ- 
гііа, Гасіае, еапйепщие теііогапйо еі еіТесІиз еіиз 
зирріепйо, диатргітит асіа ргаезѳпііа асііго 
етапсіраіиз ѵоіиіі, зіаііт зио еі геѵегепйіззіті 
іп СЬгізіо раігіз ііотіпі МоіЬосІіі йе Твгіо Тегіескі, 
СЬеІгаепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі ерізсор^разіо- 
гіззиі (потіпіЪиз), ^иез^и5 еі ргоіезіаіиз езі іп еі 
йе во, пиіа, (іит еі ^иапйо іііе Йотіглсо „Ьае- 
Іагеи (^иайгадезітаіі, ргохіто ргаеіегііо *), Ьа- 
Ьепз апіеа іп заа Йізрозііопе ессіезіат гиіЬе- 
пісат Кіеіейеѵіепзет аЦие ехізіепз ай ргаезепз 
аіііз сигіз ітріісаіиз, ііа, иі атрііиз ірзат гѳде- 
ге поп роззеі, іп тапиз соііаіогит еапсівт гезіі- 
Іиіигиз ѵепіззеі; ехіипс тетогаіа депегоза Ко- 
топтзка, Ьопогат еогипйет роззезігіх, сотрег- 
Іит ЬаЪеиз ірзит еойет ѵепіззе, Гатіііат зиат 
сигіаіет іп йошит гезійепііаѳ ргезЬіІегіаІіз, асі 
ессіезіат, іЬі<іѳт ехізіепіет, зііат, зирегйезііпа- 
ѵіі еі іштізіі. С^иі ітшіззі, тапйаіит еі ѵоіип- 
іаіет сіотіпае зиае ехеяиепіез, (Іогаига ргаеіас- 
іат ѵіоіепіег аддгеззі, еипйет Ьогаіпет расШсит, 
а петіпе ^иій^иат асіѵегзі еѵепіге зіЬі зрегап- 
Іеш, расе соштипі аззесигаіига, рег ѵіоіепііат 
гесерегипі еі гесеріат, тиіііз іщигііз аЕГесІит, 
поЬіІіз ^ізгіііоіѵзка, Гасігіх Ьопогит еогипсіет, 

*) 18 марта. 

ипа ех іттіззіз, еипсіет ргоіезіапіет, пиііо 1ц. 
Ьііо гезресіи рѳгзопав ^из зрігііиаііз, іггеѵегеі. 
Іег ігасіапсіо еі тиіііз іпіигіозіз ѵегЫя бігаіііі* 
аІТісіепйо, іп ѵіНадіига е^зйет ѵіііао гѳсіихіі, 
^ие розіііас Ьауйопі, е^иит сопзсепііеге ^из5о. ъ\ 

ѵіііат Сііузголѵісе, ипо а Кіе1еі1е\ѵ тііііагі & 
зіапіет, тапзіопіз ргоіипс тетогаіі дедегод 
зиссатегагіі Веігепзіз, гесіисеге татіаѵіі ца0( 
розЦиат асі ѵіЛаіп СЬу$го\ѵісе сигіапцие, іЬі<іез 
зііат, рейезіег, сотііапіе зе ргаеГаІо Ьаусіоае, 
ѵепіззеі, тетогаіа депегоза Котого\ѵзка сос- 
зресіо ѵегЬ^ие ІигріЬиз аНесЮ, еипсіет іп саги 
ргаеГаІа рег ипат сііет сіотіпісат яЬаеіаге* 
(іиайгадезітаіет, ргохіте ргаеіегііат, іп затто 
з^иа1оге еі Ггідогѳ тапсіраіит йеііпиіі, ітті- 
пепіе ѵего ѵезреге ііегит а(1 ѵіііат ргаеГаиа 
№еІейе\ѵ Ьаусіопі зиргазсгіріо гесіисеге соттй 
ас сіешапсіаѵіі, іЪійеп^ие аййисіит іп йогао ѵО- 
Іао е^зйет асіѵосаіі тапсіраіит рег ипат ЬеЬ- 
сіотасіат зиЬ сизіойіа іп сагсегіЬиз йеііпиіі, еі 
циіЬиз ѵіх, а^иѵапіе Біѵіпо аихіііо, Ги§а еті- 
зіі. N6 і^ие Іаіе Гасіпиз сі Ігасіаііо зиі щ* 
гіоза зиЯосаІа піапеаі, еа отпіа асі оМезІапгіпв 
асііз ойісіо ргаезепіі геіиііі еі сіе Іаіі зио ргае- 
.Іийісіо сопіга тетогаіат депегозага Котопж&і 
ііегит аЦие ііегит ргоіезіаіиз оЯісіодае ргае- 
зепіі тапіГезІаІиз ѳзі, ойегепйо зе сіеЬіІа ^гізт 
іп Того Гогі ргаетізза ѵіпсіісаіигит. 

Тоже, л. 462. 

№ 188.—1640 г. 30 Апрѣля. 

Заявленіе Вуснѳнсваго священника Іоанна Славинскаго о нанесеніи ему Бѣль¬ 

скими оскорбленія и побоевъ. 

Регіа зесипсіа розі йотіпісага „ЙиЪіІаІе" рго- 
хіта, ашю Ботіпі тіііезігао зехсепіезіто'диайга- 
дезіто. 

Рорапіз Вивпепвів ргоіевіаііо. 

Ай оШсига еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵѳпіепз ѵѳпега- 
Ьіііз Йоаппез 8іа\ѵіп5кі, ргезЬіІег ессіезіае гііиз 
дгаесі ѵіііае Визпо, зоіеппііег еі оШсіозѳ іп еі 
сопіга депегозоз Йоаппега, Іепиіагіит оррійі Те- 

гаііп, раігеш, еі Шсоіапт, Шіит еіиз, Віеізкіе, 
ргоіезіаіиз езі ійео, ^иіа, йит еі ^иапйо ргоіезДО 
ай зереііепйит оііт ѵепегаЬіІіз ТЬеойогі, роропіз 
Тегаііпепзіз йетогіиі, согриз, иіі ѵісіпіог соп^‘ 
Іег, тетогаіит оррійига ѳх ѵіпсиіо Ггаіѳгпііай3 
еі ех йеЬіІо оііісіі зиі айіегаі еі йит пе§оиа 
рго ехедиііз ГипеЬгаІіЬиз ехрейіепйіз іп сітев- 
Іегіо ргаеіасіаѳ ессіезіае сит соіопіз орР$ 
еі гііиз еіизйѳт ргосигагѳі еі расійсиз № 
йет іп сітепіегіо, піЬіІ айѵѳгзі а петіпе зрегао* 
соттогаЬаіиг, ехіипс ргаейісіиз ШсоІаизВіеккіЛ 
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1іи$,ох зирегбезііпаііопе еііттіззіопе, т ргаезитіі, 
рігеаііз зиі, сітеиіѳгіит госепзііит сит зио Гати- 

Ііііо, агтів зііраіиз, зіибіозо апішо аввгеззиз езі 
*Цие іп еа адегеззіопо ргоіезіапіеіп, Ьотіпот 
рісШсига, зіпѳ иііа геѵегвпГт Іосі сопзосгаіі еі 
поп ЬаЬііо гезресіи рогзопав ірзіиз зрігііиаііз, 
тегЫз іпіигіозіз, зіпѳ иііа віЬі баіа асі і(і оссазіо- 

не, еитіет аііосиіиз езі аЦив тиіііз іліигіів ір- 

5пт, асі Ггатеат, іаіегі ірзіиз аШхат, зозѳ рго- 

гіріопбо, аІГвсіІ еі шиііаз іпзоіопііаз іЬісіеш рег- 

реігаѵіі еі, <1ит розіѳа ргоісзіапз, ІаІіЬиз ііуигЦз 
аіесіиз, ѵоіѳпз ібрагепіі ірзіиз геГегге.аб сигіат 

гозіііопііао ірзіиз, іЬібога іп оосіот Тѳгаііп оррісіо 
зііаш, ѵепіі, ехіипс ргаебісіиз Чапаев Віеізкі, 
рагопз, поп сопіепіиз ехізіопз, диосі а Щіо зио 
зіі ргоіѳзіаіиз ѵііирегаіиз, ігпо ѵііирогіит ѵііи- 

рогіо оі ѵіоіопііат ѵіоіепііао тадіз асісіепсіо, 
ѳипсіот ѵегЬіз ІигріЬиз аіГесіІ оі сІаѵіЬиз ессіе- 
зіазіісіз, а ргоіезіапіѳ ассорііз, іп Гасіѳт рсгсиз- 

зіі оі со зио рговгоззи расега риЫісаш ѵіоіаѵе- 

гипі, (Іо ^ио сопіга ірзоз ііегит аЦиѳ ііегит 
ргоіѳзіаіиз оШскцие ргаезепіі тапіГезІаІиз езі, 
оііегепсіо зѳ сиш ірзіз іп Того Гогі іиге асіигиш. 

Тоже, л. 402--3. 

Пг : * -У 180.-1640 Г. 19 ІЮЛЯ. 

Заявленіе уніатскаго Липскаго священника Григорія Сенкевича о нанѳсѳніи ему 
оскорбленія, побоевъ и заключеніи въ тюрьму. 

Регіа іегііа розі Осіаѵаз Гезіі засгаііззіті Сог- 

рогіз СЬгізІі Ботіпі ргохіта, аппо Оотіпі тіііе- 

ыто зехсепіезішо чиабгавезіто. 

РгсвЫІег гііиз дгаесі Не Ырзко.ргоіевіаіиг. 

Аі1 оіГісіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 

Іі$ НгеЬогіиз 8іепко\ѵісг, ргезЬііег сссіезіаѳ гііиз 
дгаесі іп ѵіііа Ырзко, іііизігіит оі шадшПсогига: 
СаіЬегіпае аЬ Озігов, сопзогііз, геіісіае ѵісіиае 
еі .Іоаппіз, сарііапеі Каіиззіепзіз, Шіі еі зиссез- 

вогіз Іевіііті оііт іііизігіз еі та§пі6сі ТЬотае 
2атоузкі, сапсеііагіі гедпі, зио оі геѵегепіііззіті 
іп СЬгізіо раігіз ботіпі МѳіЬоііі сіе Тсгіо Тег- 

Іескі, СЬеігаѳпзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі срізсорі, 
потіпе, зоіеппііег еі оШсіозе іп еі сопіга вепего- 

вит ЛасоЬит ІіЬуз2, зесгоіагішп засгае ; ге^те 
шаіезіаііз, ѵіііае е]избет Ілрзко роззеззогега, чие- 

8І05 еі ргоіѳзіаіиз езі іп еі сіѳ ео, циіа ірзе іегіа 
зехіа іпіга осіаѵаз Гезіі засгаііззіті Согрогіз СЬгі- 

віі Оотіпі, ргохіте ргаеіогііа*), пезсііиг ^ио зрі- 

гііи ехізіепз бисіиз, іто ѵі ас ѵіоіепіег ргіѵаіа 
зиа аиіЬогіІаІе, іттіззіз Гатиііз еі ЬаубопіЬиз 
впіз іп ботит гезібепііае ргоіезіапііз, асі ессіе- 

зіат ргаебіеіат іп ѵіііа Ьірзко сопзізіепііз, зііага, 
еипбет ргоіезіапіет, зіпе иііа саиза еіоссазіопе, 
іп сопіетріит зирегіогііаііз зиргазегіріі геѵегеп- 

біззіті ерізсорі еі разсогіз зиі, орега зирга5сгір- 

Іогит іттіззогит аб сигіат гезібепііае зиаѳ, іп 
ѳабега Ілрзко зііага, аб зиі ргаѳзепііат сопіигае- 
Іііз аГГесіига іггѳѵѳгепіег аббихіі, ^иет зіе аббис- 

Іит еі апіе зо зіаіиіит, іп іесіо беситЬѳпз, ргі- 

шпт ѵегЬіз азрегіз, сопіитеііозіз еі орргоЪгііз 
геГегІіз, Іосо заіиіаііопіз, охсеріі ас розіеа Гигі- 

Ьипбиз ехізіепз, поп ЬаЬііо гезресіи регзопае е.)и5 

зрігііиаііз еі ргоѵесіаѳ аеіаііз, поЬіІет Кагвга- 

зіескі, Гатиіит еі со§паіит зиит, ЬагЬат рго- 

Іѳзіапііз Іасегаге .іиззіі, чиі, ѵоіипіаііі рзіиз рагеп- 

бо еі тапбаіит ірзіиз ехедиепбо, ргоіезіапіе, розі 
ЬагЬат аггеріо, ЬисаЦиѳ іііис ргоіісіепбо, та§па 
ѵі еі роіепііа ІасегаЬаІ, пес Ьіз заііаіиз ехізіепз, 
іто сопіетріит сопіѳтріиі гаадіз аббепбо, іп та- 

іогега бізЬопогега еі орргоЬгіит ргоіезіапііз, Ьау- 

бопез ірзит, рег ѵіоіепііат зіе іат сопіитѳіііз еі 
іпіигііз тахітіз аЯесІит, сареге еі аб сагсегез, 

зіе біеіоз дцрхогу іп ^иіЬи8 зееіегаіоз зиоз зиЬбіІоз 
сарііѵаге зоіеі, іггѳѵѳгепіег іпігибеге іиззіі, іп 
^иіЬи5 рег зе5^иі Ьогаѳ зраііига рег соііит ѵіпс- 
Іит ргіѵаііт беііпиіі, ас розіеа ѵіоіепіег іпбе 
ехігасіит аб зиі ргаѳзепііат. ііегит аббисегѳ 
гаапбаѵіі еізіе іЬібет ііегит аббисіит, гѳііегап- 

бо ргіога іп)игіоза біеіа, ірзит іп таіогѳт бізЬо- 
•) 8 іюня. 
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погепі еі орргоЬгіиш аііодииіиз езі, ас іпзирег 
$іс іггеѵегепіег ігасіаіит еі гаиіііз ЭДигііз еі ор- 
ргоЬгііз айесіит ех сигіа зиа рег ѵіоіепііат ех- 
ігибегѳ зиззіі. Еі диопіат іаіі зио аизи расеш еі 
зесигііаіет риЫісаш еі (іошезіісаш ѵіоіаѵіі, ідііиг 
роепаз, сопіга іаііа аибепіез іп ІедіЪиз гедпі зап- 
сііаз, ргогпегиіі; гаііопе диогит огппіиш сопіга 

ірзит ііегит аідие ііегшп ргоіезіаіиз оГвсіо<]ів 
ргаезепіі шапіГезіаіиз езі, оЯГегеп«1о зе еі «пса 
геѵегешііззішиш ерізсорит, разіогегп, іаіез ѵеха- 
ііопез.еі ігасіаііопез іпсіесепіез іп Того Гогі 
ѵіпбісаіигит. :ѵІШ 

Тоже, л. 528—9. I 

Л 190.-1640 г. II Октября. 

Королевскій позовъ магистрату города Тышовцапо обвиненію Меѳодіемъ Тѳрлецкимъ 

православныхъ въ эахватѣ различной церковной утвари. 

Регіа диіпіа апіе Гезіит запсіаѳ Небѵідіз еіес- 
іае Эеі ргохігаа, аппо Оогаіпі тіііезіто зехсев- 
зішо диабгадезіто. 

Ех рагіе ерізсорі гііиз дгаесі Скеітепш 

розіііо тапйаіі. 

А(1 оГбсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз гаіпізіе- 
гіаііз гедпі депегаііз ргоѵібиз N100^113 Іікіеузкі 
бе ѵіабісаіи СЬеітепзі, оГЯсіо ргаезепіі поіиз, опа 
сит поЪШЪиз ТЬота Оогескі еі боаппѳ Низза- 
котсзкі, зесит регзопаіііег сотрагепііЬиз еііпГга- 
зсгіріа отпіа ІіЬеге аііезІапііЬиз, іп ѵіт ѵегае 
ас йбеііз зиаѳ геіаііопіз риЫісе ІіЪегедие гесодпо- 
ѵіі, диіа ірзе сііаііопет, зеи тапбаіига засгае 
гедіае гааіезіаііз, іпГегіоз іпзегіит, ех рагіе іп- 
Ігазсгіріі асіогіз зирег сііаіоз іпГгапогаіпапбоз бе 
іепоге іаіі: • 

Ѵіабізіаиз (Зиагіиз, Беі дгаііа гех Роіопіае, 
тадппз бих ІліЬиапіае, ІКиззіаѳ, Ргиззіае, .Чазо¬ 
ве, 8атодіііае, Ьіѵопіае. Втоіепзсіаѳ, СгегпісЬо- 
ѵіае, пес поп 8иесогит, (тоііогит Ѵапбаіогитдие 
Ьаегебііагіиз гех. ѴоЬіз Гатаііз ргосопзиіі, сопзи- 
НЬиз, абѵосаіо еі зсаЬіпіз іоіідие соттппііаіі 
оррібі позігі Туз2о\ѵісепзіз ех оГйсііз Ъопіздиѳ 
ѵезігіз депегаіііѳг отпіЬиз тапбатиз, иі согат 
поЬіз іибісіодие позіго аззеззогіаіі, Ѵагзаѵіае, аиі 
пЬі іипс сит сигіа позіга Геіісііег сопзіііиіі Гие- 
гітиз, а розіііопе ргаезепііз сііаііопіз позігае іп 
диаіиог зеріітапіз, аиі іипс, бит ѳі диапбо саиза 
ргаезепз аб .іибісапбит ех гедезіго Іедііігае іпсі- 

бегіі, аб іпзіапііат геѵегепбіззіті іп СЬгізіо раіга 
МеіЬобіі бе Тегіо Тегіескі, ерізсорі СЬеІшепзз 
еі Веіяепзіз гііиз дгаесі. регзопаіііег регешріогіе- 
дие сотрагеаііз, диі ѵоз зесипбо розі оМеп&т 
зирег ѵоЬіз іп .іибісіо позіго сопіитасіае роепат, 
.Іихіа еапбет сііаііопет ргігаат, диа ѵоб сііате- 
гаі еі пипс сііаі ібео, диіа ѵоз, ітгаешогез оЕ- 
сіогит зиогит ,)игатеп1оготдие зирег іпбііаіаш 
іизіісіага, а сіѵіЬиз Гасіепбат, пес теіиепіез рае- 
паз Іедига, сопіга педіідепіез оГйсіаІез запсііаз, 
поп ѵиіііз беіііат еі сотреіепіет .іизііііага абті- 
пізігаге бе сопсіѵіЬиз ѵезігіз іпГгазсгірІіз, 
бет іігаогіЬиз БеіоЫііі, іп сопіетріит Іедит рпЬ- 
Іісагит, педие ѵегііі роепаз, сопзііІиііошЬи5 гедпі 
сопіга хаііит раігаіогез запсііаз, аизи зио іете- 
гагіо гез засгаз еі Бео бісйіаз ех Іосіз засгіз іп* 
Ггазсгірііз іп ргіѵаіаз зиаз ботоз еі изит ргіта- 
іига, сопіга отпе Газ еі аедиит, аЬиіепбо іі^и- 
геЬиз засгіз, тапіЬиз пеГагііз еі зсеіегаііз Ііс«п- 
ііозѳ атоѵегипі, аіігесіагипі еі іи зирегзііііоз-5 
диазбат бѳѵоііопез сіапбезііпе сит зсапбаіо геіі- 
диогит аідие сопіигЬаііопе зіаіиз ессіезіазй 
пес поп сит орргоЬгіо ас сопіитеііа шаіезіаиз 
Віѵіпаѳ сопѵегіегипі. Еі диібет: аЬ ессіезіа гіго> 
дгаесі Веаііззітае Ѵігдіпіз Магіаѳ ЬопогаЬіІЬ* 

^аіѵгіп Козіикіетеісг саіісет агдепіеит сит Р** 
ііпа, зіеііа, аііаз г щтагЛа» пес поп сит сосЫеап, 
аііаз г Іузгк^ аіііздиѳ іпзігитепііз, аб іб регііпеп- 
ііЪиз, ргаеіѳгеа ІіЬгоз огапѳз ессіезіазіісоз еі м* 
паіит еі зиреііесіііѳга ипіѵегзага гесеріі ш и*аП1' 
дие зиит ргіѵаіига сопѵегііі. Аііег ѵего 51«^ 
Разгсгеѵзкі ех ессіезіа запсіі Мсеіае био зсерК* 



1Г8впіѳа сит саіісе агдепіео отпіЬизоие оіиз 
соЬаегепІііз еі песеюагШ, ііет сгисега агдепіеат 
Йеаигаіат, ІіЬгит, ІуродгарЫсо сИсіита ОеЫаѵ 

• _ і гугу, таіегіае 
I | а I 1 * V « ѵѳго со^потіпѳ 

ЬісЬтѵіаггік ІіЬгаш, (Іісіига ТгіоЛ Ктсіпіа ех 
мйеш ессіезіа запсіі Мсеіаѳ гесеріі. Еі Чц0Й ша- 

р5, зсеіега зсеІѳгіЬиз ассити1ап(1о, гааіідпо диойат 
ірігііи еі ГазІІЙІо іпЙаіиз, Мет, ехізіепз Ьото 
аесиіагіз, зупадодаз чиазйат, аііаз яЪоггузка, 
арші зе егідіі, Гаіза чиайат йосігіпа еі Гиіііі ро- 

раіпга зейисіі, зіЬі чиапйат ргаеетіпоаііат ѳі оШ- 

сішп роропіз изиграі, рориіит сопіга ипіопет 
запсіат таііііозе еі зейіііозе сопсііаі, расет ипі- 

іогпт іпІегІпгЬаІ аііозчие зсапсіаіігаі. ЗіерЬаа 
ѵего СЬіІехѵісг засегсіоіаіет огпаіит, аііаз гугу 
цатіеіоме Ыекііпе, соіоге гиЬго зігісіо іпіегіѳх- 

Іаш, ѵі ас ѵіоіеаіѳг, пес поп ПЬгоз сіиоз: и пит, 

(Іісіпт ТгурЫу, аііегит ѵего, Шаю ѵосаіит,’ 

гесеріі. АЬ ессіезіа ѵего запсіае Рагазсеѵае, аііаз 
Рфіса, реіііо япШет ЛѴазгко ІіЬгит Ш(іет Іуро 
еісиззига, (Іісіит ОсЫау, зітііііег 8ак, реіііо, 
ІіЬгит, ѵосаіит ТгурШу, ЗіерЬап Кгазко Рзаііе- 

гтт ІуродгарЬіае Озігодіепзіз, НгеЬогу Кура сит 
ВіЬІіа еі ІіЬгит, (Іісіига Магкагіз, ІуродгарЬіао 
ііійет Озігодіепзіз; ііет аррагаіит еі огпаіит 
асегйоіаіет, аііаз гугу Ыаусгапе, пес поп тисНа- 
іегоюе сит сосЬІеагі еі саіісет агдепіеит ѵі ас 

м-лотег, тоао Шісііо, зіийіозе еі таІШовѳ ех 
засгагіо оссіезіазіісо агаоѵегипі, зиЫгахегипІ ѳі іп 
изиз зиоз зсеіѳгаіоз ас зирогзііііозоз сопѵегіегипі, 

ргоиі ргаѳгаізза Іаііиз рег асіогет зио Іосо еі 
Югароге йѳйисѳпіпг. Ех диіЬия чиопіага ѵоз йеЬі- 

Іат ас сотрѳіепіет Іизііііага айтіпізігаге поіиіз- 
Ііз, кісігсо сііагаіпі а<1 ѵійепйит еі аисііетіпга 
ѵоз сопіга ойісіа ѵезіга ехсеззіззе іп роепазчиѳ 
сопіга педіідепіѳз оГйсіаІез запсііаз, іпсііііззе,' 
йатпогпт, рег асіогет ехіпсіе раззогит, а<1 диа¬ 

лог гаіПіа Йогепогит роіопісаіішп Іахаіогит, 
оссазюпет сІеЛззѳ, рег поз .Місіитчпе позігит 
аіііпѵепігі. Рго чиіЬиз огапіЬиз зирег ѵоЬіз йесег- 

пепсііз сііатіпі, зіііз Іегтіпит аііепіаіигі еі гез- 
ропзигі. Оаіига Ѵагзаѵіае заЬЬаіЬо розі Гезіит 
запсіі ВагіЬоІогааѳі ргохіто*), аппо Ботіпі тіі- 
Іезіто зехсепіезіто чиайгадезішо; — Гегіа чиіпіа, 

ргохіте ргаеіегііа, іп Ьопіз оррійі Тузгоѵсе арий 
іашаіиш ЗіерЬапит Кгазко, ргосопзиіет еіизйет 
оррійі, розиіі еі розіііопет ірзіиз сопзогіі воздет 
ргосопзиііз, іЬійега ргоіипс ргаеѵепіае, йеЬИе, иі 
Іигіз езі, поіійсаѵіі. Ве чио сіісіиз тіпізіегіаііз 
Ьапс зиат ехргеззат геіаііопет ай асіа ргаезеп- 

Ііа сит йісіогит поЫІіит аііезіаііопѳ Гесіі. 
Тоже, л. 636—7. 

) 25 августа. 

№ 191.—1640 г. 27 Октября 

Заявленіе лавника Холмскаго Григорія Мартышкѳвича о насильственномъ захватѣ 

людьми епископа Меѳодія Тѳрлѳцкаго бывшихъ у него на сохраненіи вещей Дубен¬ 

скаго архимандрита Кассіана Саковича. 

ЗаЬЬаіЬо іп ѵі^іііа Гѳзіі запсіогаш 8ішопіз еі сгузсіе у г \?іе1кіш гаіеш оротѵіасіаТ зі$ уозѵгіасі 
^ае арозіоіогат, аппо Ботіпі тіііезішо зехсеп- сгаі парггесі\ѵко паутѵіеІеЬпіеузгѳти іедошозсі 
^іто чпайга^езіто. хі^бги МеіЬо(1іи$іѳ Тѳгіескіети, ерізкорош СЬеІга- 

зкіѳта у Веізкіети оЬгг$<1и дгаескіѳ§;оэ о Іо, іг 
Іепге іе&отозе хЦйг ерізкор сіпіа ѵсгогаузге^о о 
2асЬо<1гіѳ зіопса, пазіаѵзгу Мікоіаіа РіоІгазго\уі- 

са, сгеЫпіка з^е^о, г ЗІерЬапет ІІззет, \ѵоуІет 
Шаііусгупзкіет, у г^готасЦ ѴѴЫусгупзЦ (рггу 
сгут у сііакоп іеботозсі хі§(іга ѳрізкора г кШц 
8Іш1епІо\ѵ оЬеспу, рота^аЦс пійѳу орізапе^о 

Йт СЪеІтепзіз Магіузгкгеюіся ргоіезіаіго 
сит оЫисІіопе. 

РггузгеЛбгу (Іо пг2§сіи у асі піпіеузгусЬ дгосіг 
8ІагозсіесЬ СЬѳІтзкісЬ зіа^пу НгеЬогу Маг 

1№кіе*іс2—шіевгсгапіп у іаѵпік СЬоішзкі, иго- 
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§*&1іи, Ьуі) па <1от ргоіезіиЦседо ктеаііоѵпіѳ, 
ггесгу, ай ййеіѳ йѳрозііит йапе рггег \ѵіеіеЬпе@;о 
оуса Саззіапа 8ако\ѵіса, агсЬіт^йгуіу БиЬѳизкіѳ- 
во, іетизг іо ргоіезіиЦсети роЬгаІ, Іо іезі: іггу 
зкггупіе гатсгузіе у рийіо г хі^^аті, у па \ѵ6г, 
па іо рггу80іо\ѵапу, г дготай^ ігіоіуі; кібгѳ іо 
ггесгу ой игг^йи гайглескіе^о СЬеІтзкіеео гааге- 
згіолѵапѳ Ьуіу рггег згІасЬѳіпедо у зіаѵгпеео йапа 
богзкіеео, 1а\ѵпіка СЬѳІтзкіеео, аЬу піе Ьуіу 
пікоти лѵуйапѳ, па\ѵеі у йерозііагіо, кгот \ѵіайо- 
тозсі іе§отозсі хі$йга ѳрізкора. А іеп іо Мікоіау 
Ріоігазгоѵгіс, тпіѳу йЬацс па іѳп агезгі, ргозіі, 
аЬу то^І лѵійхіѳс іѳ ггесгу \ѵ зкіѳріѳ ргоіезіиц- 
седо; дйу гаи оі\ѵоггопо зкіѳр, гѵоіамгзгу рогаос- 
пікоѵ, па іо рггудоіоѵапусЬ, лѵуйѳу рошіѳпіопѳ 
зкггупіѳ зрѵаііоѵпіѳ роЬга! у іат ой\ѵіог1, к§йу 
ти кагапо, §;йу2 копіе у \ѵогпіса іе^отозсі хі^йга 
ѳрізкора па іѳп сгаз Ьуіу; а &йу ргоіезіицсу 
Ьгопіі, аЬу ши ^аііи піѳ сгупіопо, у 8<*У 
орагі \ѵе йггѵіасЬ, опѳ§о ѵурсішіопо у ѵе йтѵіасЬ 
ши йеІагпусЬ г§се йггѵѵіаті ггапіопо. О со \ѵз2уі- 
ко игг^йоѵі іиіесгпети озѵіайсга зі$. А па ѵі§- 

кзгу йотѵой іѳу зигоіеу ргоіѳзіаііеу зіаѵіі рад 
игг^йет діпіѳузгуга згІасЬеіпѳдо Іапа богвкіф 
Іаѵпіка СЬеІтзкіѳдо, кіогу осгуіѵізіо рггѳ4 щ 
йога у акіаіпі ротіепіопеті зіоцс, іаѵпіе у ^ 
Ьго\ѵо1піе гегпаі, іі оп йпіа \ѵсгогаузге§о г рт. 
йапіа игг§йи гаіѳузкіедо йо агезгіоѵапіа рошіе. 
піопусЬ ггесгу йпіа ѵсгогаузгебо лѵ йоти од 
сг^седо зі§ Ьуі у іо тезгуіко, со зі§ \ѵугѳу оріаіо 
іг іак, а піѳ іпасгеу Ьус зі$ йгіаіо, ѵійгіаі у, 
іуга іо зшоіѳ гѳгпапіѳ исгупіі. 

Еі іп сопііпѳпіі ійѳт зиргазсгіріпз НгеЬогіи 
Магіузгкіѳшісг соттопзігатіі ѵиіпега іп согрсге 
зио, ѵійѳіісѳі ргішит іпГѳгіиа йі§ііига іпйіеш 
тапиз йехігаѳ сопсиззит іпіитѳГасІпш, аііай а 
раігаа зирегіѳгі тапиз зіпізігаѳ Ггісаіига, стоге 
зийизиш, еаяиѳ віЬі йіѳ Ьезіѳгпа рѳг заргазспріо* 
ішшізза іегарогѳ, Іосо еі тойо, ^иіЬиз зирга, сіга 
ѵіоіѳпіаш гесерііопет ргаѳйісіагиш гѳгит іііаи 
еззе аззегиіі. (}иае ѵиіпега оШсіит зирег ір& 
ѵійіі еі йѳЬііе сопзрехіі. 

Тоже, л. 643—4. 

№ 192—1641г. 8 Февраля. іЩЖ 

Заявленіе завѣдующаго Павловскимъ приходомъ Севастьяна Островскаго о нанесе¬ 

ніи ему оскорбленія мѣстными евреями и протестъ послѣднихъ. 

Регіа зехіа розі іезіига Ригійсаііопіз Веаііззі- 
тае Ѵіг^іпіз Магіаѳ ргохіта, атю Ботіпі тіііе- 
зіто зехсепіезіто ^иай^а8езіто ргіто. 

ВеѵегепЛиз соттспйагіив Раміоѵіепвіз рго- 

Іезіаіиг. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаіііѳг ѵопіѳпз гѳѵегеп- 
йиз ЗеЬазііапиз Озіготезкі, соттепйагіиз ѳссіезіаѳ 
рагосЬіаІіз Рагсіоѵіепзіз, зоіеппііег еі оЯісіозѳ іп 
еі сопіга іпййѳіез . . . *) зупадодиш еі аііѳгит 

. . . *) іийаеоз СЬеІтепзез, диезіиз еі ргоіѳзіа- 
іиз езі ійео, ^иіа ірзі, еі ргаесірие ргіто зупа- 

*) Въ подлинникѣ пропускъ. 

8°6из ^уптазіит СЬеІгаепзе, ай топазіегішп т 
&гаесі ессіезіаѳ Каііѵііаііз Вѳаііззігаае Ѵіг§ішг 
Магіае зііит, зіийіозо апігао, пезсііиг ^иа слой 
еі оссазіопѳ ігариізиз, ѵіоіепіег іггиіі іЬійвич* 
ргоіезіапіет іггеѵегепіѳг аііоцииіиз езіеіассіаша* 
ІіопіЬиз іпйесепііЬиз, зіпе иііа геѵегепііа Іосі со: 
зесгаіі еі рѳгзопаѳ ірзіиз зрігііиаііз, затгао сш- 
йізЬопоге, іп сопзресіи тиііагиш регзопагпш зрі* 
гііиаііит еі ]иѵепіиііз е^иезігіз огйіпіз, іЬЙеС 
ехізіѳпіів, аГГесіі ѵо1епіѳга^иѳ ідйѳ ірзаш, о»1 
іаІіЬиз іпзоіепіііз еі ргосасііаіѳ Ііпдоаѳ аЪзііпегА 
ехігийеге, іп йі^ііига роШсет тапиз йѳхігае ДО* 
тогйіі ѵи1пи8^иѳ ірзі рагѵиііііпит еойет тогЛ 
^иой оГйсіит ргаезепз зирег ірзо айіпзіаг Гпй* 
ііопіз ѵійіі еі йѳЬііе сопзрехіі, іпйіхіі. Кео Ь* 
сопіѳпіиз, ѵегит сопіѳшріпт сопіѳшріиі № 
зиргазсгіріиз аййепйо, еипйеш ргоіезіапіет, 
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рвЫісош сіѵііаііз СЬѳІшепзіз Ігапяѳппіѳга, іп(1о- 
емЧЬоз ѵегЬіз, аийіепиЬпа ІЙ шоіііз ІюгпіпіЬиз, 
ріііт еі рпЫІсѳ Іггѳѵегопіег Ігасіаѵіі. Ргоіпсіо 
ргоіезіапз ргаесаѵешіо, пе Іаіо Гасіппз ігорипе 
шиіеаі, сопіга ірзоз ііегит аЦиѳ ііегит ргоіезіа- 
105 оШсіояиѳ ргпезѳпіі шапіГзІаІиз езі. 

Шотт СЫтептш ргоіезіаііо еі сопіга 
(°^т 9епего$і поіагіі асіогит ргаезепііит 

тапі/взіаііо. 

Ай оШсіиш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
ипеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепіез іпГійеІез 
ісверЬ Іскоѵісз, Мозгко Згутзгоповчсг еі ДасоЬ 
АЬгатомісг, зепіогез іийаеі СЬеАгаепзез, зиіз еі 
Шеііз Ьетеко .ІоасЬітоіѵісг, зупадоді зиі, (погаі- 

тЬпз) зоіеппет ргоіезіаііопет сопіга геѵегетііззі- 
тига ЗвЬазІіапит Озігомзкі, согатешіагіиш ессіе- 
зто І’аѵіоѵіепзіз, гаііопе рег еига еіизйет іпПйе- 
118 Ьоѵко ЙоасЬігаоягісг, <1іе Ьойіегпа асіиз ргае- 
8ѳпіі8, іп дутпазіо СЬеІтепзі гііпз дгаесі, Чио<1 
іп сегііз а ргоІезІапІіЬпз гаіззаз ргаеІепвіопіЬиз 
ааіѳгаі, сопсиззюпй, а чпа сопспззіопе Іига Іап- 
§иепз йеситЬеЬаІ, пес асіа оГбсіі ргаезепіів айіго 
ѵаІеЬаІ, ѵѳгош пі ргітпт сопѵаіезсегеі, ргоіезіа¬ 
ііопет Ьапс арргоЬаІигпт, йесіагаііопот Гесѳгипі, 
сщпз ргоіезіаііопіз соріат зе оЫаІпгоз рготізегапі,’ 
зе<1 япопіат еапйет Ьисизяие іп зсгірю асіісапйат 
поп роггехегипі, ійео депегозиз (поіагіпз) асіо¬ 
гит ргаезепііит сопіга ірзоз йе зиі йііідепііа, 
ірзіиз ѵего педіідепііа зоііеппііѳг ргоіезіаіиг 

Тоже, л. 716—17. 

193.—1641 г. 20 Февраля. 

Заявленіе еврея Левка Іоахнмовнча о нанесенія ему побоевъ Севастьяномъ Остров- 

СКИМЪ. 

Асіош іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа ^цаг^а розі 
іошіпісаш яІпѵосаѵіів (Зиасіга^езітаіет ргохігаа, 
цпо Оогаіпі тіііезіто зехсепіезіто диайгадезіто 
ргішо. 

Іфіе/із Ьегско «ТоасЫтогѵкг, уисіаеиз зупа- 

уодиз Скеітепзіз ргоіезіаіиг. 

А(1 оГйсіит ві асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
^пеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз іпййеііз 
^ко ЙоасЫтотѵісг, зупа^одиз еі .іиііаеиз СЬеІ- 
2еп5із, ^иат ргігаит ех іпГгазсгірІа сопѵоіпега- 

сопѵаіпіі асіаяие ргаезепііа айіге роіиіі, 
яаііт зоіеппііег еі оГйсіозе іп еі сопіга геѵегеп- 
^ ЗеЬазііапига Озіпжзкі, сошгаепсіагіит Ра\ѵ- 
^епзеш, іпЬаегепсІо ргоіезіаііопі, рег зепіогез 
™еов, зиіз еі ргоіезіапііз потіпіЬпз, сопіга ір- 
^ шГгазсгірІогит гаііопе раиіо зирегіогі апіе 
^роге Гасіае, яиезіиз еі ргоіезіаіиз езі ійео, 
^ йит еі ^иапйо ргоіезіапз рег ргаейісіоз 
^°гез $аоз еі пошіпе еогипйет іп сегііз ргае- 
^‘опіЬоз еі (Іатпіз, рег зіікіепіоз вугапазіі 

Скеітепзіз іийаеіз, ѵісіпіз зпіз Шаііз, іпзііііат 
айесіаіигиз, Гегіа зѳхіа розі Гезіит РигіПсаІіопіз 
Неаііззішаѳ Ѵіг^іпіз Магіае, ргохіше ргаеіегііа, 
асііегаі, ехіипс геѵегепйпз соттепйагіиз, іЪійѳт 
ргоіипс ехізіепз, ргоіезіапіі, Ьошіпі іппохіо расі- 
йсо, зіпе иііа саиза еі оссазіопе, та&па ѵі еі іт- 
реіи ісіига іп Іешрога саріііз рагііз йехігае ри^па 
ітре^іі еі еа регсиззіопе ѵиіпиз сопсиззит Ііѵі- 
йига, яиой оГйсіит ргаезепз зирег ірзо ѵійіі еі 
(ІеЬіІе сопзрехіі, іпіпііі еі іпйіхіі, аЦпе зетіѵі- 
ѵиш іп іеггаш соІІаЬі Гесіі; Іапйет соііарзпш аіі- 
яиоііез рейе іп Іаіиз еі ресіиз ітреіпозе регсиззіі 
еі ііз, иі еі ргіогі, регспззіопіЬпз ѵіх Гаііз ргоіе- 
зіапіет поп ішгаізсиіі, пізі ѳійѳш Оіѵіпит еі ір- 
зіизшеі айГиіззеІ аихіііиш, ргоспі йиЬіо еойѳга іп 
Іосо гаогіипз Гиіззеі, а яиа Іапіа еі Іаіі зпі соп- 
ѵиіпегаііопе ѵіх йе іЬійет ѳйисіиз іп Ьпспзяие 
Іап^иепз йѳситЬеЬаі. Ргоіпйе сопіга ірзига ііегиш 
аЦиѳ ііегит гаііопе ргаешіззогига ргоіезіаіиз 
оГйсіочпе ргаѳзепіі шапіГезІаІиз езі. 

Тоже, л. 726. 
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№ 194-1641г. 15 Апрѣля.)» 

Заявленіе ректора Холмской уніатской гимнавіи Якова Суши о нанесеніи учени¬ 

камъ оной оскорбленій и побоевъ Холмскимн евреями. 

Регіа зесипйа розі йотіпісага Мізѳгісогйіае 
ргохіта, аппо Бошіпі гаіііезішо зѳхсепіезішо яиай- 

гавезішо ргіто. 

Сопіга зийаеоь СШтепзез ргоШаііо. 

Ай оШоіпт асіаяиѳ ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз геіі^іозиз 
ІасоЪиз Визга, огйіпіз Біѵі Вазіііі, засгаѳ ТЬеоІо- 

рае йосіог, зсЬоІагиш СЬеІгаепзіит, ай топазіѳ- 

гіит гііиз §гаѳсі іііиіі Каііѵііаііз Веаііззітае 
Ѵігеіпіз Магіае ехізіепііит, гесіог, зио еі геѵе- 

гепйіззіті іп СЬгізІо раігіз йотіпі МеІЬойіі йѳ 
Тегіо Тегіескі, СЬеІтепзіз еі Веігепзіз гііиз §гаесі 
ерізсорі, еі поЬіІез Айат Тегіескі, Айага Ь^ікоѵ- 

$кі, Аіехапйег Ріоіготгзкі, Рѳігиз КисЬагзкі аЦиѳ 
Ьопезіі ТЬеойогиз Кисгеѵѵісг, Ьисаз Козіоскі, 

Апйгеаз йозерЬоѵісг, ТітоіЬеиз батгагескі, Іоап* 

пез Козгко—зіийепіез зсЬоІагиш еагипйет, зиіз еі 
аііогит сопзосіогига зиогига потіпіЬиз, зоіеппііег 
еі ойісіозе іп еі сопіга іпййеіез йасоЪит АЬга- 

шоѵгісг, 1Яот?ак Згутопотгісг, МісЬеІ Ваіоѵісг, 

зупадодит,—дийаеоз СЬеІтепзез еі ошпез іп ппі- 

ѵегзшп Іапіаіогез ^пйаеоз СЬеІтепзез, яиогит 
потіпа Ьіс рго ехргеззіз ЬаЬѳпІпг, аііозяиѳ шиі- 

іоз ірзопіт сошріісез, ірзіз йе потіпіЬиз еі со<*по- 

тіпіѣиз шеііиз поіоз, яиезіі еі ргоіезіаіі зопі ео, 

Яиой ірзі, іп сопіетріпт еі іггізіопеш засгозапс- 

іаѳ саіЬоІісае Гійеі еі йезресіпш поп тойо сотіпи- 

піит, бей ѳііат зоіѳппіззішагит Гезііѵііаіит сЬгі- 

вііапае геіі^іопів гііиз иігіизяие, иі езі іп зоіеппі 
Гезіо РазсЬаІіз ргохіше ргаеіегіарзі гііиз готапі, 

ргіта йіе спт еГГгепаІа ріапѳ аийасіа еі іпаийііа 
сопіитеііа оГйсіпаз рагііш арегиегіпі, рагііт 
арегігі зиззѳгіпі ас регтізегіпі сагпезяие, раппоз, 

Іеіаз еі зітіііа ѵепйійѳгіпі еі, топііі а зіийіозіз 
Ьитапііѳг еі 8Іпе иііо ітргорегіо, поп шойо поп 
оѣзесппйагіпі, ѵегигп еііаш ѵегЬіз шогйасіЬиз 
регзігіпхегіпі. Ситяие Ьос ійет пиііо поп Гезіо 
апіеасіо Іоіо Іетроге Гесіззепі іп сопіетріига 
іпІоІегаЬііѳт Біѵіпае тфзіаіів еіизйѳшяиѳ саіЬо¬ 

Іісае геіівіопіз, иирег яиояиѳ, бсііісеі йіе Ьезіета, 

Ьос езі йіе йотіпіса зесипйа розі РазсЬа апш 
сиггѳпііз ѵагіа ѵепйеЬапІ, сит зитто потіпів 
сЬгізІіапі йейесоге, ситяие а біийіозіз расіГісе 
айтопііі еззепі, іііі ргіто еоз асегЪіз зсотаІіЬоз, 

поп тойо Ьопезіаіі поЬіІіпт (яиопіат гаиііі ео* 

гига поЬПез егапі) геридпапІіЪиз, ѵегит еііаш 
ірзі іЬого рагепіитяие Ьопогі, іпіег яиае $сот* 

гааіа вагсазгаоз яиояиѳ еі саѵіііоз поп Гегепйоз 
сопіга еогипйега зіийіозогит ргаѳГесІоз еі та^ія- 

гоз, іп сопіетріига поп тойо еогапйет, ѵегіщ 
еііат іп сопіетріит еі Іеѵірепйіига 1е§ит йіуі- 

пагит, рагііег ас Ьотапагит еі іп сопіетріпт 
засгаѳ ге^іаѳ тазезіаііз, ргіѵііе^іо зио зсЬоІаз 
Ьазсе сопйгтапііз, ргоіиіегіпі, еѵотиѳгіпі, пеяие 
Ьіз соиіепіі, а ѵегЬіз ай ѵегЬега еі яиійет Гоейіз- 

зігаа ргосеззегіпі. Мопііи епіт ипіиз, йе япо іа 
аііа езі ргоіезіаііопе, еі топііи ЙасоЬі АЬгаЬа- 

то\ѵіс2 еі аііогит зирегіогит зиогит, опшй 

рагѵі еі шахіті іапіит ситиіит ІаріЙшп іпрап* 

сиіоз зіийепіез еіесегіпі, иі Іапяиат сгеЬег ітЬег 
соеіига Іеггашяиѳ тізсиегіпі, аЦие айео ѵійепій 
пиііат еогит гезізіепііат (піЬіІ епіт еоз тш 
сопІі§егаІ ЬаЬиіззѳ іп тапіЬиз ргаеіегяиат дай 
ѵегЬа іп Ііпдиа) ай тасеііит, аіи ай оГйсіпаз 
ассиггѳиіез, Ьі Ьасиіоз ^гапйез, Ші Ііріа, іп япі- 

Ъиз зизрепйегѳ сагпез зоіепі, еі зийез гоЪогаяиэ, 

ЯиіЬиз Ъоѵбз оссійеге тогіз ЬаЬѳпІ, аЦие іпБпрег 
ірзаз зесигез аггіріипі, сит Іапіаяиѳ аийасіа к- 

гогѳяпе арреіепіез сЬгізІіапига зап^иіпега, еозйеп 
зіпйіозоз іпѵайипі, иі аііоз ай зап^иіпет вдае 
сопѵиіпогагіпі, аіііз тапиз, рейез аііаяие тешЬга 
дгапйіЬиз Ъасиііз, иі йісіит езі, сопсиззегіпі, 

епіт аііяиі ех ірзіз, яиі рагііт тапіЬиз, рни® 

рейіѣиз ае§гѳ иіі роззипі ргоріег сопсиззіопеш. 

Наес аііаяие аийасіа зиа ѳйесегипі, оссізигі ^ 

Яие аііоз сегіо сегііиз, пізі ріогит яиогип^ 

тііііига айзіапііит ргаезепііа еоз а Іапіо Гасіпоге 
аЬзІеггегеІ, іасіапіез ЬаЬеге зѳ та§;пат сорі^- 

ресипіае, яиаргоріег поп ѵегегі зѳ аіеЬапІ, ^ 
поп ипига, зей йесет аиі ріигез іттапііег №*■ 
йагепі. Кеяиѳ ѵего заііз іПіз егаі сопіетр^ 

засгозапсіага саіЬоІісат гѳіізіопет, ѳГГийіззе 5^* 
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доіпега сЬгізІіапиш, аЯесіззе ѵагііз іпЬопеяіівзІгаів 
тегЬіз поЫІѳш ргоіего еі виоз тадізігоэ, пізі соп- 

авс«5 тіІШЬиз еііат ргаезопіез тадізігоз оогиш 
ііцагіа дгаѵіззіта аЯесіззопІ. Еіепіт яиі(іѳш ех 
ВІІіЙЬиз ассиггепіез тадізігоз еі ёе Іат Гоеёо 
Ьсіпоге согат Іоіа гаиііііиёіпо рориіі, іипс соп- 

епггепііз, ргоіезіапіез, ипиз ейгопз шііез, аЬ еіз 
еоггирШв, зігісіо діаёіо ипі аііегцие тадізіго 
рапсііш ѵиіпиз іпйдѳгв іиІепІаЪаІ. Рго дпа іапіа 
еі іат Гоеёа согаш Рео ѳі ЬошіпіЬиз Гоеёа іп)ц- 

гіа, аЬ тйёвііѣиз іііаіа, сопіга ірзоз диезіі ѳі рго- 

іезіаіі оГбсіочао ргаезѳпіі шапіГезІаІі зипі. Еі іп 
тегібсаііопѳт ргаетіззогиш соштопзігаѵѳгипі ѵиі- 

вега. иіроіѳ поЫНз Аёат Тегіескі іп Гешогѳ раг- 

Ш ёехігае сопсиззаш гиЫсипёиш рагѵиш; Асіага 
І^ікохѵзкі—іп сиЬіІи шапиз ііехігае сопсиззпш 
Ііпдит, аііиё іп ЬгасЬіо ёехіго сопсиззиш Ііѵісіигп. 
АІеіаиёег Ріоігоіѵзкі—зиЪ осиіо зіпізіго сопсиз- 

5ИП іпІигаеГасІиш рагѵиШшпш; Реігиз КисЬаг- 

іі—ргішиш іпіег сиЬіІош еі ридпит шапиз ёех- 

Ігае, аііиё іп сиЬіІи гаапиз ёохігае сопсияза ііѵіёа 

рагѵа; ЬопезІи8.,ТЬеоёогия Кисгеѵісг—іп оссірііѳ 
саріііз рагіів (іехігаѳ рѳгігизит сгиепіит посіѵит, 
аёіпзіаг зесіі; Ьисаз Козіоскі—зиЬ осиіо віпізіго 
сопсивзит Ііѵіёит; Апёгеаз ІозѳрЬоѵісг—іп ви- 

рвгйсіѳ ресііз ёехігі зирег ёідііит роШсвга, сиіѳ 
(іѳігазиш сгиопіит; ТішоіЬеиз Оаѵаггѳѵзкі—ви- 

регйсіеш ипдиіз ёідііі тсёіі аЬзІгизаш аё зап- 

§иіпіз еГГизіопот; ёоаппез Козгко -іп Ггопіе раг- 

Ііз зіпізігаѳ сиіѳ сіѳігазига сгиепіит, диае зіЬі 
Іотрогѳ зиргазсгіріо рег ргаейісіоз ^ёаеоз іііаіа 
озяѳ аззѳгиегипі. (}иаѳ ѵиіпега оГйсіиш ргаезѳпз 
ѵі(1іі еі ёѳЬііе сопзресіа асііз ргаезѳпІіЬиз соппо- 

Іаѵіі. Еі іп сопііпепіі зіаіиегипі согат еоёет 
оГйсіо асііздиѳ ргаезепііЬиз тіпізіегіаіѳш гедпі 
депѳгаіега ргоѵіёига №со1аига ІІкІеузкі ёе ѵіаёі- 

саіи СЬеІтепзі, оШсіо ргаезепіі поіит, яиі зіаіи- 

Іиз іп ѵіга Гіёеііз зиае геіаііопіз зе ргаеіасіит 
поЫІега Аёатшп І^Іко\ѵзкі Іиіо, орега зирегГаІо- 

гит ^ёаеогпт, ргоиі зіЬі геіаіит ѳзі, репііиз 
тасиіаіига ѵіёіззе гѳсодпоѵіі. 
Тоже, л. 784. 

№ 1П5.—1641 г. 15 Апрѣля. 

Заявленіе ректора Холмской уніатской школы о возбужденіи Казиміромъ Пре 

стрѣльскимъ Холмскихъ евреевъ противъ учениковъ этой школы. 

Сопіга РггезІггеЫі ргоіезіаііо. 

Аё оГйсіиш ас^иѳ ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

к<пеа!іа СЬеІшепзіа регзопаіііѳг ѵепіѳпіез геіідіо- 

^ІасоЬиз 8пзга, огёіпіз Ъіѵі Иазіііі, засгае ТЬео- 

ёосіог, зсЬоІагиш СЬеІгаепзіит, аё топазіе- 

п*щ гііиз дгаесі Іііиіі Каііѵііаііз Веаііззітаѳ 
йг&іпіз Магіаѳ ѳхізіепііит, гесіог, зиі еі геѵѳ- 

^іззіті іп СЬгізІо раігіз ёотіпі МеІЬоёіі ёе 
Тегіо Тегіескі, СЬеігаепзіз еі Веігепзіз гііиз дгзесі 
'різсорі, еі поЫІез Аёаш Тегіескі, Аёат Ь^ікоіѵ- 

Аіехапёег Ріоіптзкі, Реігиз КисЬагзкі аЦие 
^аезіі ТЬѳоёогиз Кисге\ѵісг, Ьисаз Козіоскі, Ап- 

•Геа5 ДозерЬоѵѵісг, ТішоіЬеиз Сатѵагескі, .Іоаппез 
Нозгко—зіиёепіез зсЬоІагига еагипёет, зиіз еі 
^°Піт сопзосіогит зиогит потіпіЬиз, зоіеппііег 
Й °№сіозе іп еі сопіга поЬіІет Сазітігига І'гге- 

^еізкі, ЬигдгаЬіит сазігі ргаезепііа, диезіі еі рго- 

Іезіаіі зипі ео, яиоё ірзе, пиііа ёаіа саиза ѵеі 
ѵегЬі Іаезіопѳ еііат гаіпіта, поп аііепііз 1едіЪи5 

ёіѵіпіз еі Ьитапіз, сопіга Іитиііиз іп Іосіз ^иіѳ- 

Ііз, сіѵіІаІіЬиз еі саѳіегіз Гасіѳпіез еі еогипёѳт 
Іитиііиит ргіпсірез Іаііз, пе^ие аііепіа саизаѳ 
ірзіиз ріеіаіе ео, яиоё зіиёіозі саіЬоІісо апіто 
іпйёеІіЬиз іиёаеіз ѵѳпёегѳ ёіе ёотіпіса, ргохігаѳ 
еіарза, яиае Гиіі зесипёа розі РазсЬа, ргаеЬіЬие- 

гіпі, іпегшет поЫІега еі рагѵат раисапщиѳ ,)ц- 

ѵепіиіет зіиёіозат, іп Гогит пезсіо ипёе ассиг- 
гѳпз, ^иёаеіз ѵегЬегагѳ гаапёаѵіі ірзе^иѳ іп е^ио 
еат ,іиѵеп1и1ет іпзедииіиз Гаегіі ао сопіга еат 
ех рагѵа ЬотЬагёа іасиіасиз Гаегіі. (Зио зио Гасіо 
іп Іапіит іпйёеіііаіет ^иёаео^ит аггааѵіі, иі аг- 

герііз ІаріёіЬиз, Ьасиііз, зѳсигіЬиз еапёѳт іиѵоп- 

Іиіет зіиёіозат поЬіІет, рагііег аЦиѳ ідпоЬіІѳш,; 
вѳё Ьопезіага, сопсиззегіпі еі сопѵиіпегагіпі, иі 
Іаііиз раіеі іп ргоіезіаііопѳ Гасіа сопіга іпйёѳіез 
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]пбаеоз. Рго яиа Іапіа Вео еі геіідіопі вапсіаѳ 
саіЬоІісае ѳі поЪШ запдиіпі ѳі риЫісаѳ расі ПЬег- 
Іаііяиѳ зЫіозаѳ, ргіѵііедіо засгае гедіаѳ гааіѳзіа- 

Ш Гіггааіае, Шаіа іп)игіа, сопіга ѳипбет поЬіІот 

Оазішігит Рггезіггеізкі ііѳгиш аЦие Напив рго. 
Іезіаіі оГЙсіоцие ргаезепіі шапіГезіаІі зопі. 

Тоже. 

№ 19(5.—НІ41 г. 16 Мал. 

Жалоба Холнсваго старосты на ѳписвопа Меѳодія ва убытки, причиняемые имъ 

Холмскому замку. 

Рѳгіа ^иіп^а розі (іогаіпісаш пЕхаисіі“ ргохі- 

ша, аппо Вотіпі шіПезіто зѳхсѳпіезігао ^иабга- 

дезіто ргішо. 

ВигдгаЫиз сазігі ргаезепііз ргоіезіаіиз. 

Во игг§бп ухі^д піпіеузгусЬ’дгобгкісЬ СЬеіт- 
зкісЬ оЫісгпіе рггузгебізгу пгобгопу Кагітіѳгг 
Рггезіггеізкі, гашки СЬѳітзкіедо ЬигдгаЪіа, зѵо- 

іет у \ѵіе]тогпедо іедогаозсі рапа Ніегопута г 
Бапоѵіес Iэіолѵіскіѳдо, СЬеітзкіѳдо еіс. зіагозіу 
ітіепіет, га1оЫі\ѵіѳ зі§ зкагйуі у иггдбоѵпіѳ оро- 

ѵіабаі парггесітѵко \ѵіѳ1еЬпеши іѳдогаозсі хі§бги 
МѳШо(ітз2о\ѵі г Тѳгіа Тѳгіескіеши, СЬеІтзкіети 
у Веізкіети ѵіабусѳ, о Іо, іі ротіепіопу іедо- 

шозс хіабг ъѵіаііука іедотозсі рапи зіагозсіе, Ъѳг 
ѵзгеіакіеу бапіа рггусгупу у окагуеу, гагаг ро 
оіггушапіи осі іедо кгбіеѵзкіеу тозсі зіагозі^а 
СЬеітзкіедо, гбгпе кггуѵгбу, ргаѳіибіііа, Іат іп 
регзопага іедотозсі рапа зіагозіу, ^иат Іеѵірѳп- 

(ііит ЪгасЬу гѳдаііз ѵегдепііа, Іакге па иуга§ 

ргоѵепІо\ѵ у дгипіоѵѵ зіагозпѵа Іѳдо рггѳг зі$ у 
ОБоЬу зиЪогбіпочгапѳ іпГѳгге апзиз езі. - Кіоге 
ргаеіибіііа ІиЬо сіоІусЬсгаз піе з^ лѵзгуікіѳ оШ- 

сіозе бесіагаіа, іебпак асі ргаезепз, \г іп (Ііез та- 

§із ас тадіз сгезсипі, рггеб хі^даті Іиіеузгеші 
игг^боѵѵпіе оро\ѵіебгіаі. 2агаг ргдіко, іако іѳдо- 

тозс рап зіагозіа пазіаі, 2 гаапазіеги, гезібепііеу 
іедотозсі хі§бга \ѵ!абукі, гашко\ѵі СЬеІтзкіети 
еі риЫісіз сагсегіЬиз ѵіоіѳпііа рггѳг хі§бга Іл- 

сіпіизга, сгегпса у кагпобгіеіе іѳдошозсі хі^бга 
ѵіабукі, зіаіа зі?, ротіепіопу аЬоѵіѳт хцбг 
Ьісіпіиз, дготаб$ Ішігі кіікабгіезці, тіапотѵісіѳ 
гоіпіегзкіеу сгеіабгі, кіоггу па Іеп сгаз СЬѳІтіѳ 
зіапоѵізко обрга\ѵоіѵа1і, <1о гаапазіѳга геЬгаіѵзгу, 

Гогікф гаткоиг^, кібга 0(і топазіега Ьуіа, ѵ? по- 

су дшаііоігіе ѵуЪпѵзгу, и ѵіѳіе риЫісгпеу кіобк? 

зііикізгу, Ьаубика гаткоѵедо РЫІірра у родііа- 

педо г Когбгаіоѵа, кібггу рггу ѵіегу Ьуіі, гЬіт- 

згу, роѵЦгаѵзгу, 2 ѵіеге риЫісгпеу регзопат, 

сгітіпаіііег ассизаіат еі шогіі оШсіозѳ па го* 

касЬ з^йочгусЬ СЬеІшзкісЬ абіибісаіащ, ѵіоіепіег 
ѳх еізбет риЫісіз сагсегіЬиз, пѳ ехеяииііо оШ- 

сіоза зирег еа ехіепбаіиг, ехігахіі у іг*зг Гогііц 
бо топазіега гаргоѵабгіі, а г ІагаЦб иѵоіпіопе- 

до чгуризсіі, а бо Іеуйѳ чгіеіе рогаіепіопѳдо Ьау- 

бика у зІгбЯа па бпо мтгбеіі Обу Іѳбу Іакіш 
розі^ркіѳт піѳ іуіко аиІЬогіІаІѳт ЬгасЬі] гедаііз 
еі іибісаіит Іаезіі, аіѳ Іѳзг Іедез рпЫісаз, кіоге 
зѳсигііаіі ргаѳсірие сазігогит раігосіпапіаг, соп- 

Іетрзіі, іедотозс рап зіагозіа іедотозсі хі^бгп 
мгіабусе ргаетізза бо ѵѵіаботозсі бопіоз? у зрга- 

чгіѳб1і\ѵозсі і^баі, ео іп раззи піѳ Іуіко вргаѵгіе- 

бііѵозсі 2 ротіѳпіопедо хі^бга Ьісіпіизга, сгегпса 
озоЬу, аиІЬогііаІі ѳі роіѳзіаіі іедотозсі хі?(Ь 
\г!абукі робіедіеу, піѳ оіггутаі, аіѳ Іезг Ыпеі 
сопзоіасіеу піѳ обпіозі. у о^ѵзгет хі^сіг Ьісі* 

піиз бе соштіззіз раіага ѳі оШсіозѳ сЫиЬіі зі?, о 
сгут іа\ѵпа тапіГезІаІіа іедо ѵг хі^дасЬ ІикУ* 

згусЬ гпаубиіѳ зі§. Ргоѵепіа зіагозіѵа СЫго- 
зкіедо, іихіа іига гаткоѵі паІеЦсе, рггѳг і^°* 

тозсі хі^бга \ѵ!абук§ \ѵіе1к^ иут§ ропозг^, аІЬо- 

ѵіет бпі іагтагкоѵѵусЬ у Іагдо\ѵусЬ об 1а^ 

рггуіегбгаі^сусЬ, киріѳ у рггебагу з\ѵе обргаѵс* 

і^сусЬ, па зтѵоу гаопазіѳг гбгпе босЬобу У ВД® 

\ѵуЬіегас гогкагиіе; бо Іѳдо з1агоба\?пе дозсіпсе, 

бгоді бо \ѵзіо\ѵ Сгегпіоига, Катіѳпіа у Зеге- 

Ьгузгсг, дгипі Кгесгурозроіііеу, зоЬіѳ рггуѵтіазг- 

сгаЦс, роога^ѵзгу, гЬогѳт рога$іе\ѵаі, бгоді 
гоба\ѵпе роігасіѵзгу, Іибгіе па іагтагкі У 1аГ81 



СЬеІтзкіѳ рпуівМіаіѴо, а о дозсіпсасЬ об*госо- 
ЧсЬ кбпеу лѵіасіошовсі піо шаіцсусЬ, ігибгі 
ртіЬіѳ іІоЬЦек ІсЬ, кок у роіахіу р80ѵгас как’ 

икіѳ об Ьубк гдоппедо у па іагшагк рггудпа- 

п^о реѵпе, а рггоб Іут пів Ьумгаіо, рѳпзіѳ зоЬіе 
атс гогкагиіе, рггег кіогѳ ехасііе у обсѵгосе- 

пів бгод, »ак іаггаагко», іако у іагдои- у 2»о- 

по«- р?агі6 Іибгіе ропіееЬуѵаЦ, а гаіут іпігаіу 
«кіогѳу гиреіпа Чиагіа ібгів зіагозіѵги СЬеІтзкіе- 
ип, зііа иЬуѵга у иЬук. кдогаозс хі^бг \ѵкбу- 

кі о<1 роббапусЬ вѵоісЬ, Іо іезі рткагаж б»и- 

изіп, па дгипсіе гаіазіа СЬеІта гѳзМиі^сусЬ 
тіеузскісЬ ѵгоіпозсі гаіусѵаЦеусЬ, рго*епІ, агед- 

іігів СЬеІгазкіеу, Іо іезі бгіезціу ЪосЬѳп сЫеЬа, па- 

Іе^су, обці у ротѵіипозсі Іеу ѵѵебкд 5Іагоба\ѵ- 
пусЬ гсѵусгаіоѵ оббаѵѵас гакагаі, агепбе СЬеітзЦ 
П52коіІ2І1 у рголѵепіи, Ьо сіе Гака Іа 2Цб агепсіаггот 
вгозіаѵ гашзгеібгіе.игапіеузгуі. Іедотозс хЦбг \ѵ!а- 

іука роббапусЬ з\гоісЬ, па дгипсіе тіазіа СЬеІ- 

ша Іуіко гезібепііе а одгобкі зѵе таЦсусЬ, ѵ 
кіікппазіи сЬакрасЬ гезібицсусЬ, зіо тпіѳу аЬо 
іі?сеу боЪуіки гбкедо сЬоѵаЦсусЬ, па дгппІасЬ 
иткошусЬ у тіеузскісЬ разіѵгізка обргаѵгиіасусЬ, 
(А ѵгзгѳікіеу га Іе разіѵѵізка роѵіппозсі ггага у 
отает, дбу згкоб§ »е гЬогасЬ гаткосгусЬ у 
тіеузскісЬ ктге боЬуІкіет псгупі%, зргатгіебіі- 

*(т пзгкосігопут оббас гакагпіе. Іедотоз'с 
ііасіг кіабука поте^ дгоЬЦ у іага§ па ѵіеггсЬо- 

*іаіе зіаѵи гаткоѵедо ІІЬга ггоЬі\ѵзгу, сіо дгип- 

Іо» тіеузскісЬ рпііапкоѵ у гаткотгусЬ Цк рггу- 

Ьіі У піе таЦ сг§зс и'іеггсЬок-іпу зіаіѵи гагако- 

роіокпіа у гогкгузка, ки кггусѵбгіо сіоЬг 
Нгесгурозроіікеу, г итпіеузгепіет піе такт іедо 
Ьа*и, » зіате зѵоу ѵризсіі, рггуЦІ у га дгипі 
Щ росгуіа; гояу оіі зіаѵи гашкошедо рггег 
§птіу гащкоѵге бозус згегокіе роггегаі у лѵосІ§ 

ДО 8»оу тіуп Рокгосѵіескі оЬгосіі, кібгеті го- 

»аші гуЬа г и'іеггсЬотгіпу зіаѵѵи гаткошѳдо ѵ 
ДО? роб тіуи Рокгоѵіескі исЬосІгі, га Іет Іебу 
’ЗІ?рет рокорапусЬ гоѵо» росісіапут зѵоіт Ро- 

^о»іескіт, сгоіпу па ІусЬ гоѵасЬ тіѳс у » пісЬ 
ЧЬ] гойпеті зіесіаті и-уіашіас сіаі сіогѵоіепіе, 

^Г2У Іетізг гоѵаші аі «■ зіаѵ гашко\ѵу га- 
у гуЬу «'уіаѵѵіаіц, зіаш гашко'ѵу ри- 

в0юЧ. 2 к^сі зризіи шаіеузга ссиа, а 2аІуш 
гпасгиа ргоѵѵѳпіоѵ иугаа гаткоѵусЬ у зіаѵи, 

кЙгу Іако у іпзге ііосЬосІу га доЮѵу у 
Коѵепі іезі роіісгопу, росЬосігі. Івдошозс хі^(1г 

ѵѵіисіука дау РгпЬакоѵ гагакоѵу, га зіа^ега !е- 

2ЧСУ, па з«гоі9 ѵіазп^ роІггоЬ? (Ія-отеуроЙіІапусЬ 
Ьиаупек сгаза піейаѵпо рггезгкдо. * кіогут 
гоіпе сіггея'а па Ьийупек зрозоЬие у іпзге роігге- 

Ьу доіпо Ьуіу, іп сІітіпиСіопега Ьопогпга КеіриЫісае 
«•угцЬа! у ГапсНіиз гпізгсгуі; іакіо дау ѴѴегѳ- 

зіескі рггег зі^ у росЫапѳ зше ѵуг^Ьа! у піе 
так тіеузсе ѵуг^Ьапедо даіи ѵукораѵзгу, рггесі 
іут піе Ьуѵаіу Ьисіупек у Гоі^агк Іатів па 
гаткоѵут у тіевскіга дгппсіе розіаѵіі у гЬшк- 

ѵа1* а“ЬУ 1Ут ч,і?сѳу у зпасіпіеу (едо дгапіи 
КеіриЫісае розіас»; (ат2е доггаік? кііка Ьаіі ки- 
ггуё гогкагаі ки ѵіеікіеу иутіѳ сіоЬг КеіриЫі- 

саѳ ѵ зризіозгепіи даіоѵ гаткоѵуоЬ; Йо кібгедо 
Гоіѵагки ге ѵзі зсѵеу Рокпжкі (1год?, рггесі іут 
підсіу Іат піе Ьуп-аЦ, рггег кпу гаткоиге, тіеу- 

зскіе у росЫапусЬ \ѴегезіескісЬ йаі, кібггу ц 
бгод^ поѵі* сг^зіо а сг§зк » к даіе ѵрабаі^с, 
лѵіеікіѳ гпізгсгепіе сгупіг*. ѴУ Ьоги Зігиріпзкіга зіа- 

гозісѵа СЬеІгазкіѳдо іедотозс хі^бг сѵіабука ѵіѳі- 
кіе згкобу і гпізгсгепіа роскапуті зѵуті Рокго- 

ѵіескіті, агтаіпіе г сгѳіабгц зѵг^пазукЦс, сгу- 

пі, рггу кІбгусЬ у ріекагге г \Ѵ1абусгупа, рггузро- 
зоЬішзгу зоЬіѳ ѵгогош, па ораі у дгобг? газі^даі^, 

о со сг§5Іо об рапа ЬигдгаЬіедо, ітіѳпіет тгіѳі- 

тойпѳдо іедотозсі рапа зіагозіу СЬеІтзкіедо, оЬ- 

чгіезгсгопу, піе роіебпокгос дгаЬіезг з\ѵ^ у роб- 
бапусЬ зѵгоісЬ а ргоіезіапіе шуг^сгаЦс, піе Іуіко 
аЬу гаіаі зирегзебеге, аіѳ со гаг, Іо Ьаггіеу па 
гпізгсгепіе боЬг КеіриЫісае, даіо» у Ьоги ротіе- 

піоподо іпіепбіі, со у бпіа бгізіеузгедо у еГГесІи 
ірзо икагаі, ѵогу зѵе у роббапусЬ зсѵоісЬ кііка- 
бгіезі^І, ро бша сЬкру бо тгога рггузрозоЬісѵзгу, 
бо Ьоги ротіепіоподо Зігиріепзкіедо розіаі, кіб¬ 

ггу, г гогкагапіа іедотозсі хі?бга сѵіабукі па Іѳп Ьог 
паіасЬа\ѵзгу, гпасгпц у «гіѳ]Ц згкоб§ піш, б§- 

Ьо» зіо у кіікапазсіе сѵуг^Ьаи'згу, исгупііі, о 
сгуш, дбу даіои'у ргоіезіапііз баі гпас, ргоіезіапз 
ео сошііаіи, іакі ѵѵ ГоЬѵагки Ьуі, Іо іезі сЬкросг 
кііки, па зігоіу Гоішагкоигеу Ь?б^сусЬ, г зоЬ^ 

чггЦпгзгу, агтіз ѵіаіогіз, Іуіко згаЬеІіц зііраіиз, бо 
Іедо бсгоги роіасЬаІ, а газіасгзгу ісЬ піекібгусЬ, 
дбуі іизг бгибгу бо гаапазіеги Ьуіі иіесЬаІі, га- 

Біа^пѳ \ѵогу б§Ьіп% боЬггѳ оЬсі^іопе у г боЬуІ- 

кіет гаЬгаІ; а дбу тііаі^с тапазіѳг, аЬу гаи Іеу 
дгаЬіеіу піе обі?іо, ргозіо г Ьоги бо Гоісѵагки, а 
г іашцб бо гатки ц дгаЬіезг ргои-абгіі, іедотозб 
хщбг \ѵ1абука рег зиоз, кіоггу па ю безііпаіі 
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Ьуіі, сегііог Гасіиз, іе теогу ргоІезІап9 гаЬга! у 
ки Гоітеагки рготеайгі, теѳ йгтеоп тппазіегзкі па 
{теаіі кагатезгу ийеггус у па зтеоісЬ, те шапазіе- 
Г2ѳ ео Іетроге Ьдй^сусЬ, аЬу до розіікотеаіі, га- 
теоіатезгу, загп окіер пакіасг?, г теога теурггэд;!- 
згу зтее^о роййапево. кіогу іи2 Ьуі г Іе^озг Ьоги 
Йо шапазіеги ротегосіі, терэйізгу, ргоіезіапіі йго- 
§§ ой Гоітеагки рггеЫе^а!, га кіогуш Іак сгеіайг 
агшаіпа, іако сгегпсу у \ѵзгу1ка тцШІийо згкоіу 
шопазіегзкіеу, ііійѳт ргоіезіапіі йго§<} гаЬіобацс, 
теурайіі, а ргоіезіапз г сг$зсЦ теоготе, Ьо 
йги^іѳ рггу зІгойасЬ па йгойгѳ, §йу2 Ьагйго па- 
Іоіопѳ Ьуіу, гозіаіу у г ІатЦй ісЬ йо тапазіега 
гаЬгапо, йо Гоітеагки гашкотее^о розріезгуі, гагаг 
га ргоіезіапіет іееогаозс хЦйг теіайука рггуЬу! 
у іако паріегтезгу те Гоітеагки коппу рапа Ьиг- 
§гаЫе$о йо^опіі, Іатге згогаоіпѳгаі зіотеу, 
игойгепіе згІасЬескіе у йусіе ргоіезіапііз рггу- 
зіоупе иЫігаі^сеші, геігуі у гезгогаосіі, а §йу іп 
тошепіо Іак сгегпсу, іако у сгеіайг іе^отозсі 
хі^йга теіайукі у ПсгЬа піѳ таіа згкоіу щапазіег- 
зкіеу те Гоітеагк гашкотеу терайіі, гагаг ро зіо- 
теасЬ піеиссітеусЬ, ргоіезіапіі гайапусЬ, іе^отозс 
хцйг теіайука, ай шаіога гезоіиіиз, гаЬіб ргоіе- 
5ІапІега гогкагаі, га кіогедо гогкагапіеш Ріоіго- 
теісг, зіи^а іедо, йо ргоіезіапіа ъ гизгпісу зіггеііі, 
а йгийгу зкосгутезгу опе§о гбгпут ог^гет, згаЫа- 
ті, когйаті, кіуті, катіепті гаЬіс изііотеаіі, іа- 
козг те г§к$ ргате^ опегаи гап§ пійеу рогаіепіоп^ 
гайаіі, а йпійгу іиззи іе§;отозсі хі§йга теіайукі 
Іатгѳ те Гоітеагки гаткотеут г зіаупіѳу йоЬуІек 
у теогу г Ц2 й§Ьт$ роЬгаІі у йо тапазіега га- 
рготеайгШ; а ^йу ргоіезіапз Іакіе^о іпзиііи теу- 
Іггутас, Ьо ипй'^ие ЬуІ сіпсіиз, піѳ то^І, йо 
гашки исЬойгіс рос/аі, опо§о Іа гаиііііийо йо 
гатки зате^о, апіто ргаетейііаіо гаЬоузІтеа, §о- 
пііа, гатегі^іу апітизг зкиікіѳт зашуш гізсіс 
изііицс, йо гатки терайіі, аі те гезійепііѳу зтео- 
іѳу гйготеіе втеоіѳ Іейтеіе оѣгопіі. Кіогут ро- 

5Ідркіет йоЬга КѳіриЫісае зризіозгопе, йот 
аЬо Гоітеагк гашкотеу окгтеатеіопу, Ьезріѳсгепзітео 
гатки з^йотеедо у розроіііе^о рокоіи г§теаІсопѳ, 
ргоіезіапз оЬоІгопу у гаппу гозіаі, гизгпіс ргге- 

сітеко ргатеи ийутеапіе лазІ§рі1о. О со тезгуіко рга. 

сітеко іедотозсі хі§йги теіайусѳ у рогаоспікот к- 
§огаозсі розі погаіпапйоз ЗаІоЫітеіе озтеЫсгуі г 
игг^йотепіе оротеіейгіаі зі$. 

Еі іп ѵегійсаііопет ргаетіззогат ѵаілпз ід 
согроге зио, ѵійеіісеі іп ^ипс^ига тапиз йехігае 
сопсиззит Ііѵійит іііийяиѳ зіЬі Іетроге, (осой 
гаойо, ^иіЬиз зирга, іпйісіит еззе аззогиіі. 
оГйсіит ргаезопз зирег ірзо ѵійіі еі йеЬИв со» 
зресіит асііз ргаезепііЬиз соппоіаѵіі. 

Еі іп сопііпепіі зіаіиіі согат еойет оШф 
асііз^иѳ ргаезепііЬиз сазІгепзіЬиз сарііапеаіііш 
СЬеІтепзіЬиз тіпізіегіаіет ге^пі бепегаіет рг> 
ѵійит Магііпит 2а1езкі йѳ Сііѳіт, оШсіо поіва, 
еі поЬіІез Ѵаіепіілит Кгаіотезкі аЦие Зітоаеа 
Оайоіпзкі, яиі зіаіиіиз іп ѵіт зиаѳ ѵегаѳ ас Гііе- 
1і$ геіаііопіз риЫісе ІіЬе^иѳ гесо^поѵіі, диіаір 
ипа сит ргаейісііз поЬШЬаз йіе Ьойіегпа асйз 
ргаезепііз, ай гечиізіііопет оГйсіозат зиргазсгірй 
ргоіезіапііз, погаіпе еі ех рагіе ргаеіасіі ша§піісі 
сарііапеі СЬеІтѳпзіз Гасіат, іп Ьогга ргаеіасіа, а 
йісіа П8ігиріпзкі“, ргаѳзепз Гаіі іЬійетчае Іпшс« 
гесепіез сепіит агЬогига ^иегсіпеагига, рго рЬ- 
Іап^із ѵаіепііига, йіе Ьойіегпа рго зиргаГаІо гете- 
гепйіззіпю ерізсоро орега іттіззогпга зиЬіііога 
еі Гатіііае ірзіиз ѵіоіепіег ехсізагит, уійіі еі &• 
Ьііе сопзрѳхіі аЦие питегаѵіі. ^иой зіс еі в 
аіііѳг 8ѳз1ит ѳззѳ зеситдиѳ еі йісііз поЬШЬг 
оЬйисІит еі ргоіезіаіит Гоге, ійет тішзіегіаіі 
оШсіо ргаезепіі геіиііі ѳізиат гѳіаііопет йѳ ргае- 
тіззіз рег ехргеззат ай асіа ргаезепііа сит іі* 
Іогит поЬШит аііезіаііопѳ Гесіі. 

Іпзирег ІаЬогіозиз Сггевогіиз 2ак йѳ ѵШао- 
рііапеаіиз еіизйѳт ЗІгасЬозІате ѵиіпиз іпіег соЬі* 
Іит еі ЬгасЬіиш тапиз йехігае сопсиззшп Іітійіз 
соттопзігаѵіі і11ий^ие зіЬі рег ипит ех іттіэ> 
гіЬиз еі ехсізогіЬиз Ьоггаѳ ргаеіасіае, геѵегіепіі^ 
ѵегзиз топазіегіит СЬеІтепзѳ, іп ѵіа ІіЬеп р*- 
Ыіса расіГісе Іипс СЬеІтат е^иі^ап^і| йіе Ьойіега 
асіиз ргаезепііз, іпйісіит еззѳ аззегиіі. ^искі о& 

сіит зирег ірзо уійіі еі йеЬіІѳ сопзрехіі. 
Тоже, л. 816. 
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Кегіа Іегііа розі Гѳзішп запсіогит Ѵііі еі Мо- 

бвзіі тагіугит ргохіша, аппо Богаіпі шіііезіто 
зеісепіезіто яиайгадѳзігао ргішо. 

РІсЪапі Ваікпепзі8 оЫаІа ргоіевіаііопіз. 

Ай розіиіаііопѳга поЬіііз ТЬошае МагфЬа Ріѳ- 

Ігонзкі. регзопаіііѳг согаш оГйсіо асіізяие ргаезеп- 

ІіЬпз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬаз СЬеІшопзіЬиз согп- 

рагепііз, пошіпе іпГгазсгірІагига регзопагиш оГй- 

сіозо Гасіаш, оГйсіиш ргаезепз сазігѳпзѳ сарііапеаіе 
СЬеігаепзе ргоіезіаііопет іпГгазсгірІат, рег ѳаз- 

івт регзопаз сопіга ѵѳпѳгаЬіІет МісЬаеІеш Киі- 

сгускі, ргезЪіІѳгит гііиз дгаесі КаіЬпепзѳт, со¬ 
таго оГйсіо агсЬіргезЬіІегіаП гііиз еЦзйет дгаесі 
шігапотіпапйогшп гаЙопѳ Гасіаш, тапи еіизііеш 
іпГегіиз погаіпапйі агсЬіргезЪіІегі зиЬзсгірІат еі 
й'діЛаІат, ай асіа ргаезепііа рѳг оЫаІага роггес- 

Іат, зизсѳріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге йетапйаѵіі 
іи еат, диі зе^ш^иг| Іепогега: Бгіа*о зі§ \ѵ КаіЬ- 

ше сіпіа йгіезЦІедо шіеві^са Сгегтсса, гоки ІузЦсг- 

пе§о згезсзеіпедо сгіегйгіезіедо ріепѵзгедо. Ргге- 

йешпа НгеЬогуш Ыагазкіеш, патіезіиікіет рго- 

Іороріеу КаіЬепзкіеу ѳрізсорзіѵга СЬе*тзкіедо, 

йаіцнзгу оЪеспіе згІасЬѳІпу ТЪогаазг Маг§Ьа 
Ріеігоіѵзкі 2а*озпіе зі§ изкаг2а* па сгезпедо Мі- 
сЫа Киісгускіедо, рора Ргесгуяіепзкіедо Каіеп- 

&кіе§о, у ргоіезіотѵа* зоіеппііѳг ішіепіега \?іе1ѳЬ- 

иедо те Рапи СЬгізІизіе хі§йга ТЪотазга Бгі- 

^іьгка, рІеЬапа Каіѳпзкіедо, гааЦс оЬеспіе рггу 
юЬіе теіеІеЬпедо хЦйга Айгіапа ѴѴіпіагзкіедо, 

гакоппіка зтеЦІедо ргапсізгка, Ьегпагйіпа г 
Ыазгіоги Іапотезкіедо, о Іо, іг тіапотеапу рор 
МісЬа* Киісгускі, піе теіейгіес іакіга йисЬѳш иѵѵіѳ- 

Й2іопуэ дйу теіѳІеЬпу хщйг Айгіап ѴѴіпіагзкі, сит 
Іісепііа вирегіогиш козсіоіотеі Каіепзкіети з*иЦсу, 

йпіа тесгогаузгедо згей* ро піезгрогге па ргге- 

Ла<Ігк§ ки 2апіеІесги те тіѳзсіѳ Каіпіѳ 2 Іапѳт 
^апсгупЦ, йгіайеш згріЫпвш, газЦрітезгу опут 
рггей Нозгсгакотеут йотет па йгойгѳ розроіііѳу, 
0& вшпсіе тіѳузскіга, 2 тозіи «гаіѳзскіѳдо хідйга 
гврсЬп^}, аг рай* ѵ гпак, у, рогѵатезгу кіу, піе 

одіфіаіцс ві$ па сепзигу (гаііопѳ ііуесііоіш ѵіо- 

Іѳпіаѳ таппз іп сіегісит зиайепіе йіаЬоІо), ЫІ, 
іако ти аГГесІ іедо ирогпу кага*, ІеЦсѳдо хіейга 
па гіѳті, сит дгаѵі еі епогті Іаезіопе еі запдиі- 

піз рег ѵиіпега еГГизіопѳ, у рггу піга гаіапотеапедо 
Дапа Йапсгупк§, г§каті хіейга зкіайащседо, Іак2е 
ЬегЬгоппедо, Ьі* ІеЯ^едо іиг па гіеті, кглѵіе г 
піедо лѵіѳіѳ тогйегзітеет зтеоіет теуіасгаіас, у 
сЬсіаі ісіі рогаЬііаб, зегса зоЬіѳ йойаЦс 2 Кизі, 

раіггаі^сву у втіеЦсѳу зі§, Ьу Ьу* па \ѵггазк у 
Іитиіь, кіогу нэпа Киісгускіедо сгупііа, ро тіезсіе 
ЬіедаЦс а ігоІаЦс дѵа*іи, згіаскеіпу Магсіп 
Розіиреізкі, з*ида іедотозсі рапа ройзіагозсіедо, г 
гатки піе рггузгей*, а роіут Вгутоп Сіиріпзкі, 
Ьакаіагг у зіида козсіеіпу, па Іеп сгаз па тіезсіе 
Ь^йцсу, кІбгусЬ Киісгускі оЬасгуѵѵзгу, йоріѳго 
изЦрі* ой Ьісіа, Іаі^с іга, іако зі§ ти ройоЬаІо, 
а опі, іако хіейга, Іак іапа ^апс2упк§ 2 опедо 
Ьісіа ойгаІо\ѵа\ѵ$гу, Іапа йо згрііаіа, а хіейга йо 
рІеЬапіеу ойрголѵайгііі; кібгедо хі^йг рІѳЬап оЬа- 

сгулѵзгу, гаріакаі, гагу ораіггус сугиіікоигі кага* 

а пагаіиігг гагаг, Іо іезі йпіа йгізіеузгедо, іп 
гесепіі г '2а1ега лѵіѳікіш ороигіейа* зі§ у зоіеппі- 
Іег ііегит аЦие ііегит ргоіезІо\ѵа*, 2е Іеп йезресі 
у гапу іп Того диоѵіз сотреіепіі та Ьус йосЬо- 

йгопу ой іусЬ лѵзгуІкіоЬ, коти Іо Ь§йгіе паіегаіо, 

іако йезресі козсіоіа з\ѵі§Іедо ггугазкіедо, Іак 
йезресі кар*апзкі у гакоппу сгупіс. Еі іп сопіі- 
пепіі лѵіеІѳЬпу хщйг Айгіап ѴѴіпіагзкі, гакоппік 
з\ѵі§Іедо Ргапсізгка, Ьегпагйуп, оЬеспуга Ь§й^с, 
г^йа* о гарізапіѳ гаготѵ у гап злѵоісЬ, кіоге рггей 
игг^йет тоіга йисЬо\ѵпут рокага*—ріептзг^, г^к§ 

1ѳ\?^ ой рі$зсі а2 га Іокіѳс гЬіЦ зрисЬЦ зіпі^ у 
кгѵѵі^ пазіай*^ з2кой1іт7іе Ьагйго; йгид^—раіео 
\7іе1кі Іеѵеу г^кі па копей ггапіопу кгіуаѵу; 

іггѳсц гап^—па іораісе 1ѳ\7еу \7угз2ѳу гЬіЦ 
кпгі^ пазіайЦ; сгѵагЦ гап§— пійѳу : Ьокп ЫЦ 
кг\7і^ пазіайЦ у зіпі^. О кібгѳ Іо гапу, рокагапѳ 
игг^йоѵпіѳ, йа* \ѵіп^ сит зоіеппі ргоіезіаііопе у 
іаіет ѵѵіѳІеЬпу хЦйг Айгіап ѴѴіпіагзкі сгезпегаи 
МісЬа*оѵі Киісгускіети, кіогу Іак піегаііозіегпіѳ 
(Рапа Вода гаротпіаѵзгу у йисііоѵіепзічга зѵѳдо) 

24 
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тогйо'ѵаі, іако ргоіѳзіаііа о Іуш тѵіоІоЬпево \ѵѳ 
СЬгізіизіѳ рапа хі$йга рІоЬапа Каіопвкіево, рггу 
оЪсспозсі хідйга ѴѴіпіагзкіѳдо, згоггоу зпгіайсгу. 
Кіог$ ргоіевіаіЦ ѵіеІеЬпедо хі^йга рІеЬапа Каіоп- 

зкіе^о у оЪйисІЦ гап хідйга ѴѴіпіагзкіедо іа, іако 
пггфі йисЬо>ѵпу, рггуіфѵзгу, г ройрізѳш г$кі шо- 

іѳу рггу ріеегдсі >ѵуйаіеш. Асіиш, иі зирга, 

аппо. ГригориГарашко, свягцепникъВоскресеаскя 
протопопа Ратѳісски, протестацию отца велебаого 
плебана принявши и ру(ку) подписалемъ и пе¬ 

чать иритиснулемъ. ОДов ргоіезшіопіз огірпаіе 
ійош оГГѳгопз віЬі ѳхігайііигп ѳззе зечие іІЫ аЬ 
оГГісіо ргаезепіі гесеріззѳ риЫісѳ гесоепоѵіі. 

Тоже, л. 878—9. 

№ 198.—1641 г. 30 Декабря. 

Заявленіе священника Василія Попѳлицкаго о незаконномъ взиманіи съ него деся¬ 

тины ксендзомъ Христофоромъ Вонковскимъ. 

Регіа зесипйа розі Гѳзіига запсіогиш Іппо- 

сепііит ргохіша, аппо Оотіпі шіііезішо зехсеп- 

(езіто циайгадезіто ргіто. 

РгезЪуІег гііив дгаесі Сгиісгусепзів ргоіе- 

, , зіаіиг. 

Ай обісіиш еі асіа ргаезѳпііэ сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаШег ѵепіепз геѵегеп- 

йиз Вазіііиз Роріеііскі, ргезбуіег Сгиісгусепзіз 
гііиз дгаесі, зоіеппііег еі оЯісіозе па у рггесі\ѵко 
рггеѵіеІеЪпети іе°;ото8Сі хі$йги КггузгІорЬомгі 
В^коѵзкіети ргоіезіоѵаі зі§ о Іо, іг іедошозс 
хщйг В^ко^ѵзкі, піе \ѵіет іакішзі Ъв2рга\ѵіет, 

гоки Іега2піеу52е§;о Іузщс згѳзезеі с2ІегЙ2іе$Іе&о 
ріег\ѵз2е§о , 8ерІетЪга йѵийхіезіе^о лѵіоге^о 
йпіа, пазіаѵзгу іе^огаозсі рапа Ъгаіа з^едо 

82С2врапа В^коѵзкіедо г сгеІайгЦ 8Нгоі%, зате¬ 

ши іе^отозсі ро ішіѳпіи Іѳріеу ѵіайопц, оа 
\ѵіазпе сегкіе\ѵпе дгипіа Сгиісгускіе, об паіа- 

зпіезгусЬ ісЬтозсіоиг кго1о\ѵ РоІзкісЬ г баш 
пайапе сегк\ѵі Сгиісгускіеу, підйу піе гѵусгаупа 
2 пісЬ у піе ро\гішц роЬгаі йгіезі^сіп^, Ю іей 
2уІа кор ІГ2у у зпоро\ѵ згезс, о\ѵза кор$ у зпо- 

роѵѵ й\ѵай2іезсіа егіѳгу, рзгепіее коре У звороі 
згезс, і^егшіепіа риі кору у зпороіѵ згезс, кіо- 

гут гаЬгапіет іг піезіизгп^ у січзгкч исгупіі 
кггу\ѵй§ у оргеззщ пЬо^іеши зіапоѵі каріапякіе- 

ти, кпѵаѵеті Ігагаі рга\ѵіе сЫеЪа гагаЬіаічсш, 
у сегкѵѵі злѵі^іеу, Іийгіезг Іезг рга\ѵа у ѵѵоіпозсі 
ой кгоіа іе^отозсі пайапе, пагизгуі. О со ро 
\ѵІоге у ро Іггесіе ргоіезіиіе зі§. 

Тоже, л. 1033. 

№ 199.—1642 г. 3 Января. 

Королевская грамота Холмскому магистрату съ подтвержденіемъ прежняго рас¬ 

поряженія объ аккуратномъ взиманіи дѳоятины въ польву мѣстнаго костела. 

Регіа зехіа розі Гезіит Сігситсізіопіз СЬгізІі 
Вошіпі ргохіша, аппо Вошіпі шіііезішо зѳхсепіе- 

зіто чиайгадѳзігао зесипйо. 

ОЫаіа тапАаІі засгае гедіае таіезіаііз. 

Ай розіиіаііопѳт гѳѵегѳпйі йоаппіз ВоЬгоѵ- 

зкі, согашепйагіі регрѳіиі ессіезіаѳ рагосЬіаІіз 

СЬѳігаепзіз еі ргаѳрозііі Ьозрііаііз Вапсіі 5р*п‘ 

Іиз, рѳгзопаіііѳг согат оЯісіо асіізчиѳ ргае$еаіі№ 
сазЬгепзіЬия саріІапѳаІіЬиз СЬеІшепзіЬизсотрагео 

Ііз, оШсіозе Гасіат, оГйсіит ргаезѳпз сазігвп-^ 

сарііапѳаіѳ СЬеігаепзѳ гаапйаіига засгае гвР 
гаазезіаііз іпГгазсгіріит, зирег ргосопзиіѳт, сог^* 

Іез, ѵісѳайѵосаіит еі всаЬіпоз сіѵііаііз СЬеІш^' 
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8І§ іп саиза іпігазсгіріа зегѵіѳиз, шапи Иіизігіз- 

$іші еі геѵогепйіззіті іп СЬгізІо рпігів йопііпі 
(Іотіпі Реігі 0$Ьіскі, ѳрізсорі Ргетузііепзів, сап- 

сеііагіі гѳдпі, ргоргіа зиЬзсгірІит еі ві^Шо шаіо- 

гіз йсапсоііагіае го^пі Роіопіао соттипііит, аіі 
асіа ргаезѳпііа рѳг оЫаІат роггесіиго, зизсоріі 
еі асііз зиіз іпзсгіЬогѳ йѳтапйаѵіі іп оит, ^иі 
ееяиііиг, Іепогет: ѴѴ1асіуз»а\ѵ Сг\ѵаПу, г Вогеу 
1а$кі кгоі Роізкі, \ѵіе1кіѳ хіціе ЬіІе\ѵзкіе, Низ 
кіѳ, Ргизкіе, Маг<шіескіе, Йтийгкіе, ІпПапізкіѳ 
Зтоіепзкіѳ, СгѳтісЬодѵзкіѳ, а Зг^ейгкі, боіізкі 
\Ѵап(іаІ5кі йгіейгісгпу кгоі. ЗПпѵѳІпут Ьигті 
§іг2о\ѵі у гаусот, лѵоуіо\ѵі уіа>ѵпікот гаіавіа па 
$ге§о СЬеІша, ѵѵіѳгпів пат тііут іазк§ пазх^ 

кго1е\ѵзкц. ЗПпѵеіпі, ѵѵіегпіе пат гаііі. Яазгіу 
іесгеса пазге§о з^йи аззеззогзкіе^о г іпзіапііѳу 
ігіе1еЬпе§о хі^йга Лапа ВоЬпжзкіе^о, козсіоіа 
Гагпе§о СЬе1га$кіе§о соттепйагга, рггеспѵко зіа- 

чеіпети Коіпапсті ХаЪіегоѵѵісгодѵі, тіезгсгапі- 

поѵі СЬеітзкіети, огг§1$йет йгіезі^сіп зпоро\ѵусЬ, 
ко$сіо!о\ѵі СЬеІтзкіети паіегасусіі, а ротіепіопегаі 
(іесгеіагаі зайи пазге^о іети рггузайгопусЬ, кіоге 

іі сгдзсіц (11а ітрейітепіоѵ ророѵ гоіі^іѳу &гес- 
кіеу сѳгклѵі СЬоІгазкіѳу, г кібгеті \мі вргаѵа 
зкопсгопа іѳзі, сг$зсЦ йі а г\ѵ*ок ѵѵіѳгиозсі ѵа- 
згусЬ, г иЫіЗепіет рга\ѵ козсіоІпусЬ, (іо ехе<іии- 

ііѳу піѳ рггузгіу — гогкагиіоту рггеіо ѵіегпо- 

зсіот ѵѵазгут, аЬузсіѳ га гечиізіііа ротіепіопе^о 
согатопсіагга СЬеІіпзкіе^о Ьѳх ѵзгеіакіеу гѵіокі 
йвсгеіа пазге (Іо ггеівіпеу у зкиіесгпеу ехеяииііеу 
рггу\ѵіей1і, рой \ѵіпаті, рггеспѵко піейЬаіут 
иггдйпікоиі ѵѵ ргаѵів орізапеші, іпасгѳу піе сгу- 

пі^с у (На Іазкі пазгѳу. І)ап \ѵ ѴѴагзгаѵіѳ йпіа 
XXI тіезі^са (жгийпіа, гоко Рапзкіе^о МВСХІЛ, 

рапо\ѵапіа пазгедо Роізкіе^о IX, 8гигвйгкіе§;о X. 

\ѵ!азпе іе§о кгбіоѵѵзкіеу тозсі гогкагапів 
Апйгеаз Виіаізкі, зесгѳіагіив гедаііз. Реігиз Сет- 

Ьіскі, ерізсориз Ргаетузііепзіз, сапсѳііагіиз ге^пі. 
Си^из тапйаіі огі^таіе іііега оЯегепз зіЬі ехіга- 

йііит еззе зе^иѳ Ший аЬ оГйсіо ргаезепіі гесеріз- 

зѳ риЫісѳ гесодпоѵіи 

Изъ актовой книги Холжкаго гродскаго суда 
за 1642—1643 г., № 20147, л. 3. 

Лв 200.—1642 г. 15 Января. 

Заявленіе Іоанна Бобровскаго о безчинствахъ, производимыхъ учащимися въ Холм- 

ской уніатской школѣ, съ согласія ея ректора Якова Суши. 

Гѳгіа ^оа^^а апіе Гезіига запсіае Ргізсае ѵіг- 

&ІПІ5 ргохіта, аппо Ботіпі гаіііезіто зехсепіезігао 
Чиайга^езіто зесипйо. 

ЛесегепЛив соттспЛагіиз ОШтепзіз ргоіе- 

зіаіиг. і: 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

іааеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- 

^ Лоаппез ВоЬго\ѵзкі, сотгаепйагіиз регреіииз 
еі ргаерозііиз Ьозрііаііз ессіезіагит СЬеІтепзіит, 

воіеппііег еі оГйсіозе іп еі сопіга геѵегепйит 
^асоЬит Зизга, гесіогет зскоіас гііиз §гаесі СЬеі- 
Шепзіз, еі Кісоіаит ѴѴсізІіскі, аііаз Лейіескі, Ого- 

^іскі, аііаз ЛейѵаЬіпзкі, Кісоіаит Мизгускі, Ра- 

Ьскі, Оогескі, Іісепііозоз Ьотіпез, СЬеІтае зиЬ 
ргаеіехіа зіийіогит согатогапіез, аііозяие аІЦиоІ 

еогит сотріісез, ірзіз йе потіпіЬпз еі со^поті- 

піЬиз теііоз поіоз, чиезіиз еі ргоіезіаіиз езі ійео, 
^иіа ірзі еі ргаезѳгііт тѳтогаіиз геѵегепйиз 
гесЮг, поп сопіепіапйо зезе, ^аой заеріззітіз 
гѳігоасііз ІетрогіЬиз йіѵегзіз ѵісіЬиз зіаііт аЬ 
іпсЬоаІіопе зіийіогит зиі ге^ітіпіз, ^иае егаі аппо 
тіііезігао зѳхсепіезігао ^иайга§езіто, зіийепіез 
8003 іп іііаііопет йагапогит сегіогит, зиоіетрогѳ 
ѵегійсаийогига, іп зигізйісііопѳга ргоіезіапііз зезе 
іп&егепйо, зирегйезііпаѵегіі, ігао ій іп йіез Гасеге, 
^игіийісііопет ѵоіепз сопіетпѳге еі гііиі зио іпйеЬіІе 
ѵіпйісагѳ, поп сеззаі ѵагіоз^ие іпойоз, яиіЬиз ргае- 

тізза зесипйит зиит ргорозііит регйсѳге роззіі, 
^иаѳ^і^а^ еі оссазіопез саріаі, з^а^іт^ие пасіиз 
оссазіопет, Гасііе орѳга зиогит зіийепііит ргае- 

тізза охечиііиг, ^иой еі поѵіззііпе ассійіі йіе йо- 

тіпісо ргійіѳ Гезіізапсіогит Тгіит Кенига, рго хіт 
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ргаѳіогііо, Іотрого ѵезрѳгііпо, Лит .іиѵеіііиз зсЬо- 

Іае ѳгиЛШотз ессіезіае готапі гііиз аЛ ѳссіезіат 
рагосЬіаІѳт СЬеітепзет сит зіѳііа, рго Лоситопіо 
ѵосаііопіз зиао ѳі того апіЦно, Лотов саіЬоІісо- 

гит сіѵіит СЬеІтепзіиіп ѵізіІапЛо оі сапіііопнз 
Лѳѵоіаз сапІапЛо, іп сіѵііаіот аЬ ѳссіѳзіа 8озо соп- 

іиііззепі, оЦив ргітит пЬзоІиЮ еоЛот оГГісіо 
ѳ Лото Гатаіі Іоаппіз СісЬозх, ргосопзиііз СЬѳІ- 

тѳпзіз, ехіѵіззепі, ѳхіиис ргаѳіасіі Іісепііові, циі, 
иі ргаезитііиг, ех соітіѵопііа, сопзѳпзи ѳі зирег- 

Лезііпаііопе ргаѳіасіі гѳѵѳгѳпЛі гесіогіз, іп Лото 
гиіЬепіса Гатаіі ЗасЬ&гіаѳ Йикошісг, сіѵіз СЬеІ- 

твпзіз, аЛѵѳпІига зеи дгеззит ргаотіззае .іиѵеп- 

Іиііз, зІиЛіозо еі ЛеІіЬегаіо апігао ѳхізіепіез, аЛ іЛ 
Ьепе іпзігисіі еі ргаерагаіі, аггааіі ргаезІоІаЬапіиг, 

ех еаЛет Лото, ассеріа Лѳ Ьос поііііа, ѵіоіепіег 
е^геззі зирег еапЛѳга іиѵепіиіет, піі аЛѵегзі а 
пегаіпе зрегапіет, іпегтега, расе соттипі аззѳ* 

сигаіат, ѵіа риЫіса ПЬега расіПсе зезе сопГегеп- 

Іѳт, рег ѵіоіепііат іпѵепегипі еозЛѳпциѳ поппиі- 

Іоз Ги§агипІ, поппиііоз ѵѳго ісІіЬиз, ЛезресІіЬиз 
ѳі ѵиІпѳгіЬиз аГГесегипІ, зіеііапцие, ^иат зесит 

рогІаЬапІ, іп тіпіта Ггизіа сопзѳсаегипі еі и 
піійіит гоЛовегипІ, расепцив соттипещ еі ыя. 

гііаіога оссіозііазіісат ѵіоіаѵегипі, еі ^аопIат ео 
Шісію Гасіпоге ргаетізза іп ргао^Лісіига еі <1его. 

раііопет іттииііаіит ессіезіазіісагит виттош- 
цие сопіетріпт ргоіезіапііз Гасеге аиві зим, ^ 

сопіга ірзоз Лѳ ргаеіпіззо ргодгеззо ііогит аЦве 
ііогит ргоіезіаіиз оГйсіодие ргаезепіі тапіГвБШві 
езі. Еі іп ѵогібсаііопет ргаетізвогит согат ѣ- 
Лот оіГісіо асіізчие ргаезѳпііЬиз регзопаіііег $іаа 
поЬШв АЛат Ь$(коѵзкі, гесіог зскоіас рагосЬіаіц 
ѳссіезіае, сотгаопзігаѵіі ѵиіпѳга іп согроге а» 

ѵіЛеІісеІ ргітит іп ^ипсіига тапиз зіпівігае ас- 

Іпт сгиепіит посіѵига, аІіиЛ іп Лідііо теЛіо ті- 

пиз Лехігае сиіе Лвігизит сгиепіит, еачпе $$ 

Іетрогѳ, Іосо еі тоЛо, циіЬиз зирга, рег ргаеіі- 

Юз іпсиіраіоз іііаіа еззѳ аззегиіі, рго еізЛетірзог 
іпсиіраѵіі ас сопіга еоз зоіеппііег еі оГйсіозе рго¬ 

іезіаіиз езі. (}иае ѵиіпега ргаѳГаІа оГЯсіит ргае- 

зепз зирег ірзо ѵіЛіІ еі ЛеЬіІѳ сопзрехіі асіі^ее 
ргаезѳпііЬиз соппоіаѵіі. II 

Тоже, л. 34—5. 

Лв 201.—1642 г. 7 Марта. 

Заявленіе Якова Суши о порубкахъ, произведенныхъ Клопотовскимъ въ лѣсахъ 

монастырскихъ имѣній, и вахватѣ сѣна и хлѣба. 

Регіа зехіа розі Сіпегига ргохігаа, аппо ІЗогаі- 

пі шіііѳзіто зехсепіезіто диаЛга^ѳзігао зесипЛо. 

Веѵегепсіі Визга ргоіезіаііо. 

АЛ оШсіиш асіачиѳ ргаезѳпііа сазігѳпзіа са- 

рііапеаііа СЬѳІтѳпзіа регзопаіііег ѵепіепзаЛгаоЛига 
геѵегепЛиз раіѳг ІасоЬиз 8и$га, огЛіпіз Ліѵі Ва- 

зіііі Ма§пі геіідіозиз, ѵісагіиз іп зрігііиаііішз ге- 

ѵегепЛівзіті іп СЬгізІо раігіз ѳі Лотіпі МеіЬоЛіі 
Ле Тегіо Тегіескі, СЬеігаепзіз еі Веігѳпзіз гііоз 
дгаесі ерізсорі, засгае ТЬеоІоеіае Лосіог, пес поп 
зсЬоІагига СЬеігаепзіига, аЛ топазіѳгіига Іііиіі Иа- 

Ііѵііаііз Веаііззігаае Ѵігдіпіз Магіае ѳхізіепііига, 
гесіог, ргаёЛіі ѳі топазіегіі запсіі Заіѵаіогіз, 

▼иі^о зт§іедо Зраза, ,)'их1а зиі ГипЛаІіопѳт роз- 

зевзог, воіеппііег ас оЙсіозе іп еі сопіга гаадпій- 

С08 еі #ѳгіегб808 СЬгівІорЬогит Роіоскі ѳі Іѳіѳ- 

пат \Ѵоіо\ѵісго\ѵпа, сощизез, ѵіііае ЯомоаоШ 
аііагитчие ео регііпепііпга Іеииіагіоз, ѳі сода 
^епегозит Ніегопугаига Кіороіотекі, аЛ ргаезеиз 
Ьопогит еогипЛет агепЛаІогет, диезіиз ѳі рго¬ 

іезіаіиз езі ео, ^иоЛ ірзі, пиііо рго еі ргаеіехіи, 

а^гоз, зуіѵаз, ргаіа Лісіі ргаеЛіі ѳі топазіегіі 
с&еіѳодиѳ аЛіасепІіа, гаа^па ех рагіе сит (ііті- 
пиііопе ГипЛі ѳі сит іщигіа Іосі засгі аЦие ес- 
сіѳзіае, ѵі оссираіа, рег зѳ зиЪЛіІоциѳ зиоз к- 

пѳапі отпе8^ие Ггисіиз еі ргоѵѳпіиз ѳх ео регсі- 
ріапі регсіріциѳ ,)иЬеаиі, ѳі іпзирѳг Ьассе іпіпгіа. 
ѳссіезіае засгае Гасіа, поп сопіспіі, іп Ліез вотаз 
ѳі поѵаз еіЛега Іосо ііцигіаз Гасіипі, пошіпаіш 
ѵѳго, чиоЛ зуіѵага Віепіоѵѵ ѳі Коіомо іп ГипЛо 
ргаеЛіі еі топазіегіі е^изЛѳга рег зиоз зпЬіію5 

ѵісіЬиз ііегаііз ехсіЛегіпІ еі ріигігаига Леѵазіате 
гіпі. БѳіпЛе ^иоЛ аііѳгі зуіѵае, засѳпіі аЛ гіаш 
риЫісат Рйиіоѵіѳпзет, диав сиггіі зирег топіві 
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аіі^асопіез ірзі ргаейіо, Ввсзскоі аЬ аГщиіЬиз (Нс- 

10, іа Гшиіо ѳ]изёот ргаосііі еі топазіегіі запсіі 
Заіѵаіогіз, вѳи Враза, сопзізіепіі, рѳг Ггѳ- 
^авп^і55ітат ітшіззіопеш зиЫЦіогищ еі ргавсі- 

риѳ Гегіа чиагіа ргохітв ргаеіегііа, зеи іііѳ ірзо 
Сшегит *), та^пат зігавет іпіиіѳгіпі еі іп зио- 

гит ЬогЮгиш сігсигасіаііопет сопѵегіѳгіпі. 1п- 

зорег чиосі Гоепі сіиоз асѳгѵоз іп ргаііз е^зйет 
ргаеёіі, ІаЬогіз ргоіезіапііз ргоргіі, раиіо апіѳ 
Ьос іетриз, ех Іѳгііо зѳх сиггиз Гегіа чиагіа зи- 

ргайісіа рег еозііет зиЬсІііоз гесѳрегіпі. Оешиш 
чоосі Іешроге аиіитпі, гесѳпіег еіарзі, іп Гишіо 
фзйет ргаесШ чоіпчие саззиіаз аѵѳпав еі чи,п" 
Чое зі1і§іпіз рег еогипёет зиЬсіііогиш ѵіоіепіаш 
іттіззіопет сіораЬиІаіі зіпі, печие Ьізсо іп геЬиз 
юііез гечиізііі .іизііііат асітіпізігаго ѵоіиегіпі. 

Іп чаогиш йЛет зіаіиіі согат еойет оШсіо ас- 

іі^ие ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз 
СЬеІтепзіЪиз гаіпізіегіаіет ге^пі 2ѳп°га1ет рго- 
тійош Магііпига Хаіезкі Йе СЬеІш, оГйсіо ргаезепіі 
поіиш, еі поЫІез Махігаіііапиш Киісгускі аічиѳ 
АЬгаЬашош Нагазяко, чиі зіаіиіиз ипа сиш іізііѳш 
поЫІіЬиз, зесиш регзопаіііег сотрагепІіЬиз еі іп- 
Ггазсгіріа ошпіа ІіЬеге аІІезІапІіЪиз, іп ѵіт ййе- 

Ііз зпае геіаііопіз риЫісѳ ІіЬегечие гѳсо§поѵіІ, зе 
4і1 оГйсіозат зиргазсгіріі ргоіезілпііз гечиізіііо- 

•) 5 марта. 

пот (Ив Ьоіііегпа асіиз ргаезепііа сит ргаеГаІіз 
поЬШЬиз іп Гишіо ргаесіісіі ргаеіііі Зразкі регзо- 

паіііѳг Гиіззѳ іЬМоп^ие ргітига іп Іосо Зхсгокоі 
та&пат чиапіііаіот Іосі, іп чио рѳпііпз агЬогѳз 
РГ° гиЬеІіз випі охсізае асі пишегиш сиггиига 
чиіпчиа^іпіа, ііѳт іп Іосо, йісіо Віепіоѵѵ, рго аесіі- 
бсііз, ѵиідо па кгокіѵу, ѵаіопіез агЬогез асі чиапіі- 

Іаіеш сиггиит ѵі{?іпІі, рагііег еі Ігипсоз агЬогит 
ехсізагит, пес поп еі агіигаппт Гоепі йфесіі 
ѵісііззе оі сІеЬііе сігсишзрехіззе, оІГісіо ргаезепіі 
геіиііі, еі зиат геіаііопет йѳ ргаошіззіз рег ех- 

ргеззат аіі асіа ргаезепііа Гесіі. Еі Ьіс зиЬіпсІе 
іііет ргоіезіапз ргаезѳпіаѵіі еійет оГйсіо ргае- 

зепіі ечиаз йиаз, аііегаш рііі кагеу еі аііегаш 
РІН сізаюеу, сиш Ггепіз, соПорешШз еі сагрепііз 
ас зесигіт ипаш, Іешроге зиргазсгіріо сігса ѵіо- 

Іепіат агЬогит гесепзііагига ѳхсізіопет гесеріаз, 

Чиаз іп оГйсіо ргаезепіі геіідіііі. Еі іп сопііпепіі 
согат еойет оГйсіо асіізчие ргаеіасііз сазІгепзі¬ 
Ьиз саріІапеаііЬиз ОЬеІтепзіЬиз регзопаіііег зіапз 
Ьопезіиз Тііеойогиз Кигсяется, Гашиіиз зиргаГаіі 
ргоіезіапііз, сошшопзігаѵіі ѵиіпиз іп соііо рагііз 
розіегіогіз сиіе йеігизиш, сгиепіиш. Шийчпѳ зіЬі 
Іегарогѳ Іосочиѳ зиргазсгірііз рег ргаесіісіоз ехсі- 

зогез іііаіиш еззе аззегиіі. (^иой ргаезепз оГйсіига 
зирег ірзо ѵііііі еі сІеЬііе сопзрехіі асіізчие ргае- 
зепІіЬпз соппоіаѵіі. 

Тоже, л. 72. 

№-202.—1642 г. 29 Апрѣля. 

Заявленіе Якова Суши о нападеніи Холмскихъ евреевъ на учениковъ Холмской 
уніатской школы. 

Регіа Іегііа розі йотіпісат Сопйисіиз РазсЬае 
ргохіша, аппо Оотіпі тіііезіто зехсепіезіто чиа- 

*®§в8ішо зесипйо. 

В. раіег Визга ргоІезШиг. 

Ай оШсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

^ѳаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵѳпіепя геѵегеп- 

раіег ДасоЬив Зпзяа, геіірозиз огйіпіз йіѵі 
Виіііі Мадпі, ѵісагіиз іп зрігіІиаІіЬиз геѵегеп- 
^«8іті ѳрізсорі СЬеІшелзіз ѳі Веіяепзіз гііиз егаѳсі, 

засгае ТЬео1о§;іае йосіог еі зсЬоІагиш СЬеІгаеп- 

зіиш гесіог, пошіпе геѵегепйіззіші МеіЬосііі йе 
Тегіо Тегіескі, ѳрізсорі зиргапошіпаіі ас по- 

шіпе зио поЬШишчиѳ зіийіозогига, чаогага пошіпа 
еісодпошіпа іпГга ропепіиг, зоіеппііег ѳі оГйсіозе 
ргоіезіаіиз езі іп ѳі сопіга іпййеіет ТасоЬпга 
АЬгашоѵіся еі ргаесірие сощи^аш зиаш Мѳпйіа, 

иіі зирегіогеш СЬеІшѳпзіз зупа^о^ае ]‘ийаісае, 

Іоіашчиѳ шиііііийіпеш еі рІеЬеш ^ийаеогига СЬеІ- 

шепзіиш ео, чи«а Ф8Ѳ ^соЬиз АЬгатоѵісг, ргае- 
сіриѳ ѵего соп]ипх зиа, Ігез зішііозоз поЬіІѳз: 
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Доаппѳш бгойгіскі, Айашиш Ракискі, Яісоіаит 
\ѴсІ8Ііскі ѵѳгЫз ргішо іпЬопезІіз ѳі сопѵісііз, 
таігіз іЬогит Іаи^ѳпііЬиз, ѳі зітіНЬиз аііесегіпі 
еі іЬогісішщиѳ запдиіпет аррѳііаді сЬгізІіапоз, 

Щие зіпѳ иііа зіЬі (іаіа саиза; іатіет ѳасіет ірза 
еі тагііиз зииз ргаѳсіісіиз, сиш асі ѳаш зіиіііозо¬ 

гит ипиз ассеззіззеі ^иаѳ^епз> сиг ііа ѳоз сопѵі- 

сіагеіиг, зіаііт .іисіаеоз, согаш зупавда іп шадпа 
тиііііисііпе зіапіез, аіі Іитиііит сопсііаѵіі, ііа, 
иі аггерііз ргаерагаііз іп зсЬоІа Ьасиііз еі зеси- 

гіЬиз еі ріііз, ѵиі^о гокаііпіз, еі іарісііЬиз іпѵазе- 

гіпі, зішііозоз сопсиззѳгіпі, сопѵиіпѳгагіпі; сипщиѳ 
аіі Ьогит аихіііига (іио аііі поЬіІез: Котапиз 6*о- 

^аскі еі бгедогіиз СЬотіскі,еипІезех гесгеаііопѳ. 
ассиггіззепі, еогиш иііітпт сопсиззига еі іпіиішп 
іпігизиш дгаѵіззіте ѵиіпѳгагіиі аНипщие зітііііег, 
еі, пізі ргаеГесІиз ѵі^Піагит догтапісагит іисіаѳіз, 

зиргасіісіиш Огееогіит СЬотіскі, ^ат зегіепііЬиз 
егіриіззепі, оссісііззѳпі, рагііѳг ^ио^ие Кісоіаит 
\Ѵсіз1іскі іат іпіег зѳ аггіриегіпі еі репе сііЙГоса- 

ѵіззепі, пізі еогипсіет тііііит аііі еит ПЬегаѵіз- 

зепі, ипіѵегзіт пізі ірзе та§пійсиз (Іотіпиз Ьас- 

гозЫі, сарііапеиз, сиш саеіегіз тіІіІіЬиз ассиггіз- 

зеі .ішіаеоздиѳ, іег еі циаіег еііат Ьасиіо еоз 
регсиііешіо, аіі зсЬоІага рериііззеі, Ьапс раисііа- 

Іет .іиѵепит зіиіііозогит ірзі ^исіаеіѵ ^Іогіапіѳз 
еііат сарііа зе еогиш зоіиіигоз, оссійіззепь. 

ЕІ іп ѵѳгШсаІіопет ргаегаіззогит зіисііозі ргае- 

іасіі ѵиіпега іп согроге зио соттопзігаѵегипі, 

иіроіе ргітиз поЬіІів Шсоіаиз ѴѴсізІіскі рег агѵ 
сиіит іпГегіогот ііідііі теіііі тапиз (Іехігае^ 

Іит сгиепіит ргоГипііит посіѵигп, а цио тщ^. 

Ііопега е.|и8і1от с!і§ііі зиЬзечиі зрегаі, аііц^ц 
агіісиіо теёіо ёідііі ітіісіз тапиз еіизііет $есоц 
сгиепіит, ииазесііопѳ іііаіот, іегііит'зирег іадсй- 

гат тапиз сіѳхігаѳ ѵегзиз ііі^ііит роііісетвесіщ 
сгиепіит ргоГипііит посіѵит. Нет бгегог® 

СЬотіпзкі—іп гаіхіасе (Іѳхіго Іарійе ѵіх поп р*. 

пііиз аіі сіепіез регігизит, сгиепіит ргоГиДщ 
Нет .Іоапиез Отосігіскі—іп ЬагЬа ех рагіе 4влп 
сиіе сіеігизит сгиоге зиГГизит, іат іппиуогіраги 
запаіит. Нет Котапиз Сгіоѵаскі-іп оссірііве*. 

ріііз ех рагіѳ сіехіга регігизит сгиепіит. ()іш 
зіЬі Іетроге, Іосо ѳі тоііо іп соріа ехргеззо. р* 

ргаеіасіоз .іиііаеоз іііаіа еззе аззегипі. риае тй 
пега ргаеГаіа оШсіит ргаезепз зирег ірзіз ѵШ 
ѳі (ІѳЬіІе сопзрехіі. 'Яг 

Еі Ьіпс зиЬіпіІе зіаіиіі гаіпізіегіаіега ге§вір. 

пѳгаіет ргоѵіііит Nісо1аит ІЗкІеузкі ііеѵіаііісац 
СЬеІтепзі, чиі зіаіиіиз ѵиіпега іп согроге попхті- 

Іогига зіиіііозогит, іп согроге поЬіІіз Аііагаі Рі 
кискі рег сіі^ііоз тапиз ііехігае сопсиззига іпй- 

теГасІит, ііет іп сарііе ргаеііісіі поЬіІіз \Ѵсі$Мі 
іп оссірііе сопсиззит Ііѵісіит—Гегіа яиагіа ргохів 
ргаеіегііа ех еогит оШсіоза оЬііисІіопе зѳ ѵііііге 
іесодпоѵіі. 

Тоже, л. 101—102. 

Л 203.-1642 г. 10 Мая. 

Заявленіе уяіатского Ратненскаго священника Михаила Кульчицкаго объ упорствѣ 

въ сохраненіи православія нѣкоторыми изъ его прихожанъ. 

8аЬЬаіо розі йотіпісаш Мізегісогіііае ргохіпіа, 

аппо Оотіпі тіііезіто зехсепіезіто циаііга&езіто 
зесипііо. 

ѴепегаЫІіз Киісгускі ргоШаіиг. 

Асі оШсіпт ѳі асіа ргаезѳпііа сазігѳпзіа сарііа- 

пеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз ѵѳпегаЬі- 

Ііз іп СЬгізю раіег МісЬаеІ Киісгускі, рагосЬиз 
ессіезіае іпІіІиІаііошзВеаІіззігаае Каііѵііаііз Ьѳіра- 

гае зегарег Ѵіг^іпіз Магіав гііиз §гаесі, іп орр® 

КаіЬпо ехізіепііз, зитта сит 9иегеІа ргоіезиш 
іп ѳі сопіга рагосЬіапоз зиоз: МаІІЬеит, аііѵосі- 

іит раді 2ііотузІіепзіз, а<і сарііапеаіит КаіЬпеа* 

зет рѳгііпѳпііз, іп ііізігісіи СЬеІтепзі, еі Рапко, 

Ггаігет ізііиз асіѵосаіі, со#оотіпе Тусготсісгу,^ 

поп аііоз яиат ріигітоз, ѵіііѳіісѳі: ѴазкопеіпКп* 

Іаѵу сит Шііз е^из, «Гоапдего СЬоІупсгук, №• 

Ііррит БиЬошсг, бге^опит Кисіупсгук, V*8® 

Окгизгко\ѵісг, Ргоіазіига, Бітіігіит еі югй*® 



ігаігет Шогат, Міоз (ІеГипсіі 8а\ѵоп, МісЬаѳІет 
еі дѳгтапит еіиз, сояпотіпѳ МасЬа1е\ѵіс2е, Оге- 

ргіпт Еейипсгук, Когпііо ГІотѳпа, иіі ргіпсіра- 

Іез еі еогит сотріісез Юііиз раді 2с1отіз1іепзіз, 

^^огит еі со^потіпа ірзі шеііиз зсіипі, ^иіа Ші, 
5іпе сопзепзи рагосіи зиі еі разіогіз ргоргіі, іп 
ргае^Исіиш ессіезіаѳ зиргапотіпаіае КаіЬпѳпзіз, 

иі ^иега апіщиііиз регііпеЬапі еі тосіѳгпо регьі- 

аеоі іп зрігііиаІіЬиз, зееге^апсіо зе аЬ огіЬосІоха 
Ш еі разіоге ргоргіо рагосЬо КаіЬпепзі, аейій- 

саѵегипі сареііага іп зсЬізташ еі Реігит, гизіі- 

яип еі зсЫзтаіісит дгаѵеіп, іп ййѳ ѵего зігаріі- 

сійітит, рго рзеисіо-разіоге, пиііит гезресіиш 
ів іиз раігопаіиз зегепіззіші гедіз Роіопіае еі 
ргоіезіапііз сопбгтаііопет, сопзесгаііопет зрігі- 

іиаіет, апіщиііаіет роззеззіопіз, йесгеіа іііизіга- 

Югшп геіриЫісае зсіепіез ЬаЪепсІо, зіпе иііа Гип- 

іаііопе еі егесііопе Гипсіаѵегіпі, рег чиеш шиііаз 
ірзітѳі, сопсеззи еі .іиззи ргаерозііогит заогига, 

сіізсопііаз, зекгееаііопез, ііішиііиз, іп сііаііопіЬиз 
іѳтрогѳ зио йейпііа, (есѳгипі, еі, ^ио^1 таіиз, Ге- 

гіа ^иагіа апіе (Іотіпісат Раішагшп *) аппо, иі 
8иРГа> ізіі гизіісі есоіеяіат аиі сареііат, іп ра^о 
2(1отіз1 сопзізіепіет, ѵіоіѳпіег аррегиегипі, зегаз 
іпіегпаз еі ѳхіетаз (іезігихегипі, гез ргоргіаз 
рагосііі ргоргіі ѵепегаЬіІіз МісЬаеІіз Киісгускі ех 
сареііа ізіа ассерегипі, засгозапсіа Уасгатепіа 
аппіЬіІаѵѳгипі, іп сопіешріига огіЬойохаѳ й(1еі, іп 
запсіа ипіопе тапепііз, саеіега ѵего іешроге ]и- 

(Іісіі (іесІагаЬипіиг еі іп сііаііопіЬиз ропепіиг, си- 

Іиз ргоіезіаііопіз епіапсіаііопеш, соггесііопега зіЬі 
гезегѵапііо еі аііае Гасіепёі ѵіт геііпдиепсіо, Ьаос 
ай асіа реіііі зизсірі еі іпзсгіЬі, яиае езі зи- 
зсѳріа. 

Тоже, л. 119. 

*) 9 апрѣля. 

№ 204.-1642 г. 14 Мая. 

Заявленіе уніатскаго Тышовецкаго священника о. Тимо фея о нанесеніи ему Тышо- 

вецкимн мѣшанами оскорбленія словомъ и дѣйствіемъ. 

Регіа чиагіа розі (іотіпісат вДиЬі1аіе“ ргохі- 

гаа, аппо Ботіпі шіИѳзігао зехсѳпіезіто ^иа(1^а- 

ігі^езіто зесипііо. 

& рагіе роропіз Тувгоѵісспвіз оЫаіа ргоіе- 
8ШІ0ПІ8. 

Аіі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 

Ь ТЬутозг, ргезЬііег гііиз дгаѳсі ТЬѵзгоѵісепзіз 
йеЫапепз'^ие, оЪіиІіі еі асі асіісашіит оШсіо 
ргаезепіі роггехіі ргоіезіаііопет, іпГегіиз іпзег- 

ит, рег ірзит согат асііз ѵісеасіѵосаііаІіЬиз 
ТузгоѵісепзіЪиз сопіга іпГгапогаіпапгіаз регзопаз 
іпГгазсгіріогит гаііопе Гасіат еі ех іізііет асііз 
зпіЬетісіз етапаіат, реіепз еат а зе зизсірі ѳі 
^Йз ргаѳзѳпііЬиз іпзегі тапсіагі; с^'из айесіаііо- 

Ч піі сопйідпае, оШсіит ргаезепз аппиепйо, 

Коіезіаііопет еапйет аЬ ірво ойегепіе зизсеріі 
^ асііз зиіз іпзсгіЬегѳ сіетапсіаѵіі вегіе ѵегЬо- 
тт ЩИ; 

ѴепегаЬіІіз ТЬутоіеиз, ргезЬііег, сопіга Маг- 

ііпига Бтіігик еі Кагропѳт Отіігисгук ргоіе- 
зіаіиг. .... ’ ' - V 

Асіит іп ТЬуззоіѵсѳ Гегіа зесипсіа розі ііотіиі- 

сат Мізегісогсііае (ііѳ ^иіпіа Мар ргохіта, аппо 
Богаіпі тіИезіто зехсѳпіезіто 9иайга§езппо зесип- 

(іо, іи ргаезепііа сіотіпі Лоаппіз 2аЫоскі, ѵісеаіі- 
ѵосаіі .іигаіі ТЬуззоѵісепзіз. Во иг^^сіи у асі піпіеу- 

згусЬ Ьепіи-оуіо^ѵзкісЬ Туз2о\ѵіескісЬ оЫісгпіе 
рггузгеёзгу лѵіѳІеЬпу осіес Тутозг, ргезЬііег 
сегкхѵіѳ ОетЫапзкіѳу Ту$2о>ѵіескіеу Яагосігепіа 
ВІОбозІаѵѵіопеу Раппу Магіеу, рггесітѵко зіатееі- 

пуш Магіупо\ѵі Бпііігикоѵѵі, зіагеши гаусу, ргуп- 
сураіоѵѵі, у Кагроѵѵі 1)тіігис2котеі г Б^Ьіпу— 

рггейтіезгсгапога Тузгоѵѵіескіт, іако сотргуп- 

сураіо\ѵі у зроіпѳтисоорѳгаіогогѵі, зоіеппііег еі §га- 

ѵі сига циегѳііа ргоіезіаіі^ исгупіі о іо, ізг іеп- 

го ротіепіопу Магіуп Бгаіігик, ргупсураі, піе 
коиіепіиЦс зі§ ріегѵѵзгегаі кггуѵйагаі у окгиіпѳ- 

ші (іезрексагаі, кіоге сг^зіо рггесі іуга. сгазоѵ 
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піейаѵпо ргге$г1усЬ, ѵ токи $игі2о рг/езгіут у 
Іегагпіеукгуга (гарогапіа\ѵ5гу ѵрггой Ьоіагпі Во- 
іеу у россішозсі, ротіепіопети ргоіезіапіодѵі, іако 
разіуггспѵі зтгоіети, роѵіппѳу, піѳ оййаѵзгу, 
піе оЬа'ѵіаіцс зі§ Іезг зиптоьсі ргаѵа розроіі- 
Іедо, па ІакспѵусЬ ехсеззіѵоз орізапедо у теіпаті 
оЬлѵаготеапедо), Іетозг ротіѳпіопеши оусп Тугао- 
320ТѴІ, ргоіезіапіоѵі, рггусгупу йо Іедо 2айпеу піе 
йалѵацсети, тѵуггайгаі, Іак: па шіеузсасЬ риЫісг- 
пусЬ, ро гупки Тузгошескіт сгазоѵѵ гб2пусЬ рго¬ 
іезіапіа зіотгу піероссілѵеті у Ьопоги іедо ішіа- 
сгаі^сетпі рггу гдготайгепіи Іийгі гогпусЬ гпіѳізс 
па Іагд гѳЬгапусЬ, Щс, згошос^с, риЫісицс у 
Ыигпіцс, ге „піе іезіезсіе дѵурэрі пазі, аіе йіаЬеІзсу", 
іако Іезг у тѵ йогаи зіаѵеіпедо Бтііга Ризгкагго- 
^ісга, тіезгсгапіпа Тузготескіедо, рггу оЬесповсі 
па Іеп сгаз ѵіеІеЬпусЬ оусоѵ Мікоіаіа у Наитуіа, 
ргаезЬіІегоѵ ТузготеіескісЬ, г Іут2е ргоіезіапіет 
ѵ розіейгепіи росспгут у озоЬпет Ь^йасусЬ, у 
іпзгусЬ Іийгі Ьагго тоіеіи, па іеп сгаз Іатге ге 
ЬгапусЬ, опетп Ьег гайпеу рггусгупу зоЬіе йо Іедо 
йапіа гайаіцс у тотецс, ге „Іу пат піе рор у зко- 
ру и паз Ьгас піе Ъдйгіез/, піе з% Іо рорі, аіе 
йіаЫі, кіейу тігсЬиЦ, іако йіаЫі, ріесг^сі рггукіа- 
йац“ у іпзгусЬ Ьагго лѵіеіе зіо\ѵ ЫигпіегзкісЬ, па 
іакіекоіѵѵіек зі§ тоді гйоЬус, ротіепіопети рго- 
Іезіапіомч оуси Тутозго\ѵі Іак оЬесгпіе Ь^й^сети, 
іако у лѵ піеЬуІиозсі, ро гбйпусЬ шіеузсасЬ гайа- 
і$с, а пакопіес сгази Іегагпіеузгедо, ту йгіеп 8оЬо- 
Іу рггезгіеу » Тотазготе, па ]агтагкп, дйу ро- 
тіепіопедо оуса Тутозга, ргоіезіапіа, о роіггеЬіе 
з'ѵеу рііпеу Іатге Ьей^седо, зіалгеіпу Ріоіг 8ага- 
Ьпп, тіезгсгапіп Тотазго'ѵзкі, ро рггуіасіеізки у 
йоЬічпѵоіпіѳ ту йот зтеоу гаргозіѳі, Іепге ротіе- 
піопу Магіуп Бтіігик, ргупсураі, г Іут2е Кагрет 
Огаіігисгкіега, сотргупсураіет у ротоспікаті згѵе- 
ті, ро ітіепіп у рггегууізки зоЬіе Іеріеу п-іайо. 
теті, Іатге ѵ Іугаге йоти Ріоіга Ь'агаЬипа Ь§- 
й^с, уурггой ротіепіопедо ргоіезіапіа оЫийпіе 
росгезіолуаі, а роіут, Ьег гайпедо зоЬіе рггусгупу 
йапіа йо Іедо, итузіпіе у гіозіілуіе ротіепіоиедо 
ргоіезіапіа іурггой віоѵу піе ролѵзсі^діілѵеші 
рггезіайоѵаі, тоѵѵіцс: „кіейуз іийгіе 2 рораші 
згапотеаіі зі?, а Іегаг ѵу, іакоз ипіаіу ропазіа^аіі 
Ьагйгі, іпйгі піе тасіе пігасг“; дйгіе ргоіезіапз 
осіес Тутозг, гайпедо зѵагц у йезрекіи піе зро- 
йгіууацс зі9, о Іут піе шузЦс, Іазкаѵуіе у ро 
гргуіасіеізки ггекі йо іедозг МаПупа Отіігака, 

ргупсураіа, „2е у іегаг гѵусгау тоу Іпйгі щ*. 
\ѵас, Ьу іедпо к (о іпзгу зат зіе итіаі Бгапоці 
а рггеггесгопу Магіуп Отіігик, ргупсураі, 
лѵіѳ гагах у Ьег ѵзгеіакіеу россіѵѵозсі, піе цц* 

гадпеу рггусгупу (іо Іедо зоЬіе сіапѳу, оуса Іг. 
тозгоѵі, ргоіезіапіоѵі, зтіаі у \ѵа2у! зіе 
іо, іо япіе досіпізсіѳ \ѵу 1е§о, 2еЪу \ѵаз згапоп?, 
Ьозсіе \еу ипіаіу, аіе даіі Рап Во§ паш (Зосгека; 
оЬасгусіе, со тѵат у г \ѵагаі Ь§(І2Іѳшу С2упісв;і 
роіут ггек—яа сЬосЬуз у Ьуі и паз, аІесотоЦ 
Іо гао\ѵі$, іе и тпіе \ѵ (іогаи піе Ь^гіезг у Шпегэ 
сіосЬосіи а тпіе піеѵѵегтіезг.у зкору Іак гокишзг 
піе \ггі$1е$ у іегаг піе тѵегтіезг, Ьгаісз: 
Іисігі г роіа дтѵаііет, аіе кіесіу Ьуз и тпіе ѵгіаі. 

гаЬіі Ьут сіе іако рза“. А пакопіес Іепге Магйі 
Бтіігик, ргупсураі, іут \ѵзгуз1кіт піе копіеаішѵ* 
зі§ у гіозб до гіозсі рггусгупіаі^с, Іе^ог рго^ 
зіапіа, сгІо\ѵіека зрокоупе^о у о Ъіілѵіе гадпеу и 
Іеп сгаз піѳ тузЦоеео, а!е,гѳЬу до \го тауікіі 
гапіесЬаІ, ргозг^седо, г Іутйѳ Кагрет Ошіігис- 
кіет, сотргуисураіега у зроіпет соорегаіогега у 
г ротоспікаті, зоЬіе ро ішіепіи у рггегшзка к- 
ріеу лѵіадогаеті, ггиспѵзгу зі§ діѵаііо^піе у кг:- 
рга>ѵпіо, гдезрекіолѵаі, роЬіІ у гагу опетп и 
сіеіе.іедо гадаі; рггу кіогуга 1ако\?ут роЬісіі 
гдезрекІОАѵаиіи у гаго\ѵ гадапіи Іѳіпизг оуа 
Тутозголѵі, ргоіезіапіотѵі, гІоІусЬ Іггудгіезсі; 
Іггу роІзкісЬ у дгозгу рі^іпазсіе роІзкісЬ, Іак і 
доти па роіггеЪ^ $\ѵоіе рііп^ г зоЬо і?гі§іуск. 
іако Іезг у Іатге \ѵ Тотазго^ѵіе па іагтагка и 
Ъудіо у ггесгу дозродагзкіѳ паЬгапусЬ, гдіпек. 
па 'со діа іерзгеу ре\ѵпозсі у гаго^г зоЬіе гадапі» 
лѵіеІеЪпу осіес Тутозг, ргоіезіапз, рггудапіа зоЬіе 
г игг^ди 1епІ\ѵоуІо^зкіедо Іаѵпікоѵ рггузі^пусЬ 
гадаі. Ад сиіиз аіГѳсІаІіопет ѳх адтіззіопе о®- 

су ѵісеадѵосаііаііз Тузгоѵесепзіз гезіапі з^ Л- 
лѵеіпі Лап МоггушисЬа у Закіепсгус, 1а\ѵпісу ргЧ* 
8і§2пі Тузго\ѵіессу, кібггу ѵедіид ро\ѵіппозсі ппг 
ди з\ѵоіедо- Іак^ геіаіі^ ад Гасіет оШсЦ ѵісеад¬ 
ѵосаііаііз гѳгпаіі, ізг ѵідгіеіі гагу па сіеіе оу» 
Тутозга, ргоіезіапіа. Nарггод око рга\ѵе у окгіо 
ока зіпіо зрисЫо, кпгЦ пазіадіо доЬггѳ тМ 
Нет род дгидіет окіет зіпіо гпасгпіе, ііѳт Р0’ 
рггед поза гаг гогдгарпіопу до кпѵіе доЬгге гпасгпГ* 
Нет род сгиргуп^ па сгеіѳ зкогка гогдгарпіоаа ^ 
кг\ѵіе доЬгге гпасгпіе; ііега па ргаа'еу гесе гяі 
зіпу грисЫу кпгц пазіадіу, аі зкбга гіагіа 
Ьгге гпасгпіе; Нет па ріесу изкаггаі зі?, іе & 
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ЬапІЕо Ьоіц о<1 роЬісіа. Та іѳзі гоііаііа ротіе- 

ліопусЬ іангпіконг, ай Гасіѳт оГОсіІ ргасзепііз го* 

ціпа. О кіогѳ Іак \ѵіѳ1кіѳ ргаѳіийіііа, кггу\ѵйу, 
роЬісіа у 2§иЬу зггоіѳ, г Цй ройіэів, у о \ѵіпу, па 
шкоѵусЬ ѳхсеззіѵоз ѵгѳсііив ргаѵа орізапе, оГОаги- 

і$с зіе, >ѵіе1еЬпу осіес Тугоозг, ргоіѳзіапз, г рошіе- 

піопут Магіупет Отіігикіот, ргупсураіет, у 
Кагрст Бтіігисгкіѳт, сопіргупсураіот, іп Того 
сріоѵіз сотреіѳпіі віЬі изчие асі иііітат Ііііз йе- 

«ізіоивт іиго адеге, аЯГесіоѵаі, аЬу Іа ргоіезіаііа 
г оЬсІисііа (іо асі Ьуіа рггуі$іа у гпрізана. Асі 
сиіоз айесіаііопеш оИсіо ргаѳзѳпіі вгт&іа езі, 
ех асііз ѵісеайѵосаІіаІіЬиз ТузгоѵісепзіЬиз охіга- 

(іііа. Магііпиз Кизгеигзкі, поіагіиз іигаіиз Тузго- 

ѵісепзіз. Йоаппез 2аЫоскі, ѵісеайѵосаіиз Тузго- 

ѵісепзіз. Шапцие ргоіезіаііопеіп іп ошпіЬоа еіиз 
сопіепііз, рипсііз, сіаизиііз еі агіісиііз арргоЬаі еі 

гаІіГісаІ, (1е ргаѳшіввіздив оіппіЬиз зиргавхргезяів 
ірзіиз ргоіѳзіаііопіз сопіепііз, согаш оГвсіо ргаѳ- 
вопіі сопіга ргаѳіасіоз іпсиіраіоз воіеппіівг еі оГ- 

йсіозѳ ііегига аЦие ііегит ргоіѳзіаіиз оШсимрте 
ргаѳвепіі тапіГезІаІпз езі.—Еі іп ѵегіПсаііопега 
ргаегаівзогит ѵаіпега іп согроге, чпаѳ попііат 
випі ехііпсіа, ѵійеіісѳі виЬ осиіо йехіго сопсиз- 

вит Ііѵійит, аііші зирег ^псіигат шапив йех- 

Ігае соисиззит гиЫсипйит сопігаопзігаѵіі еа^ие 
еі реппиііа аііа ргаеіпзегіа. іп ргоіезіаііопе зирга- 

асіісаіа йезсгіріа, диае іісеі іаш асі ргаезепз оЬ 
еогшп ехііпсііопеш поп аррагепі іп ге, іига ір- 

503 зиргазсгіріоз іпсиіраіоз сопѵіпсеге ѵиіі еі 
рег ірзоз зіЬі іііаіа ѳззе аззѳгиіі. (іпае ѵиіпега 
Ьіпа зиргазсгіріа оШсіит ргаезепз зирег ірзо ѵі- 
(ііі еі йеЬііе сопзрехіі. 

Тоже, л. 121. 

№ 205.-1642 г. 5 Іюня. 

Заявленіе священника Любоѵской церкви Василія Булавскаго о нападеніи Лю- 

бонскихъ евреевъ на мѣстныя церкви, кладбища и домъ священника. 

Репа 4піп1а розі (іошіпісаш ,Ехаийі“ ргохі- 

ша, аппо Бошіпі гаіііезішо зехсепіезіто циайга- 

§е$ігао зесипйо. 

V. Виіаткі ргоіезіаіиг. 

Бо игг§йи у акі піпіеузгусЬ дгойгкісЬ СЬеіт- 

нкісЬ оЫісгпіе рггувгейзгу нгіеіеЪпу оусіес Вазііі 
ВпЫгзкі, ргезЬіІег сегкѵгіѳ ЬиЬогазкіѳу Раппу 
Рггесгузіеу, потіпе іііивігіззіті ас гѳѵегепйіззіті 
^ошіпі МѳІЬосііі Тегіескі, ерізсорі СЬеішѳпзіз еі 
Веігепзіз гііпз дтаесі, иіі зиргеші разіогіз Юііиз 
йоесезіз СЬеітепзіз еі ессіезіагига, зиішеі ірзіив, 
Цае ѵепегаЬіІіз раігіз Огедогіі Кагас2е\ѵ$кі, 
ргезЬііегі ессіезіае запсіі беогдіі ЬиЪотІепзіз, 
чЙ Шіиз, іп сп)П8 соегаеіегіо еі йото Гасіа езі 
*іо!епііа, іаіозпіе у оЬсіціІіѵіе па у рггесіѵко 
чіеѵіегпут іуйот ЬиЬотзкіга АЬгааіпо^і, зу- 

аонгі 8шоу1о’ѵѵети, Вепіашіпоѵі, зупоѵі АЬ- 

гаатотгеши, у ОГгутоѵѵі, гіоіпікоигі, іако пігеу 
Иіапоигапеу зргаѵу ргупсураіога у іпзгут сот- 

^іпсураіош у рошоспікош ісЬ, г ітіоп у ргге- 

г\гізк (ІоЬгге затуш іт \уіайотут, зкаг^уі зіе у 
ргоіезіоѵаі зіе о Іо, іг сі гуйгі г ѵіеІЦ дгота- 
Й^ гуйоѵу, іуйонгек у ЪасЬиготу Іитиііиагіе, тойо 
ѵіоіепіо, піе гезрѳсіиіас апі па йгіеп піейгіеіпу 
зѵі^іу, апі па сегкіе\ѵ зт§Ц, апі па гайп^ 

ггес2, ргахѵеш зіагогуіпут у сопзіііиііагаі ро- 
зіейпіеузгеші, саіозсі у іѵоіпозсіога, шіеузсот 
здѵі^іут зіиг^суш, оЬдуаго^апе, ѵу піеЬуІпозсі 
тіапочуапе&о ѵіеІеЬпе^о оуса Кагасгеѵзкіе^о, 

кіогу па Іеп сгаз ойзгейі йо оЬгаги сийоі^уогпе- 

^о Раппу Казхуі^ізгѳу 2пптіскіе§о, парайіі иг 
сгаз роіийпіохуу па сшѳпіагг зѵі^іе^о Іѳгге^о, 
Іашйе йо Йошки йисЬохѵпе^о, рггу сегкхуі Ь^й^се- 

до па сшепіагги, ^игаііохупіе яурайзгу, йггші йо 
ігЬу котогу паіагзгу гашкпіопе, гаткі роойЬі- 

іаіі, окпа ро\гуІІикі\уа1і у гоггааііѳ ггесгу ро- 

Ьгаіі, розгаграіі, о кібгусіі па Іеп сгаз ргоіезіап- 

Іолѵі поп сопзіаі, гозІа\уиі^с о іуга, дйу зіе ро- 

ѵгосі 2 Іѳу рѳгѳбгіпасіеу зѵоіѳу, рггеггесгопѳти 
игіеІеЬпети оуси Кагасгѳигбкіети, іако игіайоше- 

ти, со Ьуіо ту йогаи іѳ^о; а піе копіепіиіас зі§ 

Іут гЬуІкіѳш у ^гиЬут ^ѵуаПотупут рові^ркіега 
25 
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8\ѵоіеш, іѳзгсгѳ пасі Іо сій йусіо\ѵіе, рггуЬгаіѵзву 
зоЬіе іак пау>ѵі§кзг^ §готаб$ злѵоісЬ зотзіабоѵ 
зекіу губогсзкіѳу, ро ріепѵзгу гоЬосіѳ злѵоіѳу, 
ёпіа озгапазіе^о Маіа рореіпіопеу, гоки Іегаг- 

піеузгуга, гпо\ѵи сіпіа сілѵисігіезіѳ^о іѳ^озх тіезіг%са 
у гоки іакге Іитиііиагіе еі тосіо ѵіоіепіо парабіі 
па степі&гг Раппу Кауз\ѵі$І52еу, па рггебтіезсіи 
л ЬиЬотІи Ы}б^су, у па сіогаек ргоіезіапіош, 

$б2іе зітііііѳг лѵзгузікіе Ціу ботоѵѵѳ з\ѵа\ѵо1піѳ 
геѵійоѵаіі у ро боти гогшаііѳ ггесгу, піе Ьѳг 
$гко(1у, рогогггисудѵаіі. А піѳ тацс бозус па 
Іут, ѵѵаіуіі зі$ у па запц сѳгкіѳѵ Раппу Иау- 

зѵі$І8*ѳу, Іатге па іутге стѳпіагги 
ггисіс зі§ ^лѵаііолѵпіе, (іо кіогеу сіоЬулѵаі^сзі§,с1гх\ѵі 
сѳгкіе\ѵпѳ ріѳпѵзге лѵуіатаіі, асг лѵѳ\ѵп$ІГ2 піе 
тѵсЬосігШ, іебпак зіо\ѵ Ыигпіегзкісіі у гЪуІесгпусЬ 
гагу^аіі, шоѵѵі^с, ге іе сегкіе\ѵ лѵзгуік^ 2 дгипіи 
\ѵу\ѵгосішу, у Ьу піе ибеггопо па {*\ѵа!і лѵе бг\ѵоп, а 
піе гЬіе^Іо Ьу зі§ сЬггезсіапзІлѵо роЬогпе иігіиз- 

Яие гііиз, Іат Іаііпі, чиага дгаѳсі, піе рорггезіаіі 
Ьу гЬуікоѵао, агЬу со ѵі^кзге^о у §\ѵаіииѵпіеу- 

зге^о ботоѵі Вогегаи у ргоіезіапіоѵѵі нгугг^бгііі; 
іаког оЬа\паі%с зі$ іакіе^о у роіггесіѳ згіигти, 

заті рггег зі§ сЬггезсіапіе, ЬиЬотІи Ь§(Цсу, об 
іедо сгази рггег саі^ пос аг бо бпіа іиіггеузге- 

§о *гагІ$ аггааіа гаапи обргаѵѵоѵас тизіеіі. Со 
ѵзгузіко, і$2 зіѳ зіаіо сига зитгао ргаеіибіііо об 
піе^іѳгпе^о пагоби губо\ѵзкіе§о, саіозсі у \ѵо1- 

позсі козсіоіоѵ ВоЯусЬ у іпіеузс яѵѵі^іусЬ аргп. 

\ѵі1еіо\ѵаиусЬ, розіггѳяаіцс ігптипііаіега ессіе- 

зіазіісагп еі іпіедгііаіѳіп зіаіиз зиі, ргоіезіаш іі*. 
гига аЦие ііегит сопіга ргаебісіоз ,)ибаеоз Щц 
юіат соіптипііаіет .іибаісат ЬиЬотІепзегп шап 
та сит ^иегеіа, ойѳгепбо зе сит ірзіз^ 

асіигит, ргоіезіаіиг. 

Еі іп ѵѳгійсаііопет ргоіѳзіаііопів зіаіиіі со- 

гага оЙІсіо ргаезепіі гаіпізіегіаіет гедпі $епега- 

Іѳт ргоѵібит Ье\ѵко Кибупоѵісг бе КасІгіесЬоѵ 
еі поЬіІез ЛозерЬит Ігазкі аЦие Сгѳдогіига Йо. 
тіпзкі, ^иі зіаіиіиз ипа сига поЬіПЬиз іізйегп, к. 

сит регзопаШег сотрагепІіЬиз еі іпГгазсгіриот- 
піа ІіЬѳге аііезІапІіЬиз, іп ѵіт зиае ѵегае асб- 

бѳііз геіаііопіз риЫісе ІіЬѳ^ие гесо§поѵіі, 

ірзе сига ргаебісііз поЬНіЬиз Гегіа ^иа^^аро5ио• 

гаіпісага „Саи1аіѳ,“ ргохіте ргаеіегііа, аб горца- 

Ііопеш зиргазсгіріі ргоіезіапііз іи оррібо ЬиЬот! 

гезібепііачие зиргазсгіріі ргоіезіаиііз еі аііегіа» 

е.)и5 со1Іе§ае ргаезепз Гиіі, іЬібепщие біЬі рег 
ргаебісіит ргоіезіапіѳт зио еі ргаеіасіі ргезЬіІегі 
Кагасгеѵѵзкі гаііопе ргаегаіззогиш ргоіезіаіпт езе 
бе Ьосцие, ^иоб зіс еі пои аіііег 
біѵіззе, оШсіо ргаезепіі геіиііі еі бе ео Ьак 
зиага геіаііопега бе ргаегаіззіз рег ехргеззат іі 
асіа ргаезепііа сит бісіогига поЬПіиш аііезіаііом 
Гесіі. 

Тоже, л. 136. 

№ 206.-1642 г. 14 Іюня. 

Заявленіе патера Ивана Вобровскаго о нападеніи Холмскихъ уніатскихъ школь* 

никовъ на бакалавра Яшкульта н нанѳеѳнін ему побоевъ. 

8аЬЬаіЬо розі Гезіа зоіепиіа засгі Репіесозіеп 
ргохішо, аппо Оотіиі тіііезішо вѳхоепіезіто ^иа- 

бга^езішо зесипбо.. 

• КеѴегепАий сштепЛагіи8 СНеІтепзи рго- 

Іевіаіиг. 

Аб оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬѳІтепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз гѳѵегеп- 

биз боаппез ВоЬгоѵзкі( соіпшепбагіив регреіииз 
еі ргаѳрозііиз Ьоврііаііз вапсіі Зрігііиз, зоіеппііѳг 

еі оШсіозѳ іп ѳі сопіга геГі^іозит ЛасоЬит ьа* 

зга, ша^ібігига зсЬоІаѳ, аб гаопазіегіига 
дгаесі СЬѳІтепзе ѳхізіопііз, іпЬаегепбо ааіегіогі 
зиае ргоіѳзіаііопі, сопіга ірзиш согат ойісю 
ргаезепіі пиреггішо Іѳгароге іп зігаііі таіѳгіа № 
іаѳ, ^иѳз^и8 еі ргоіезіаіиз езі ібео, чиіа ір5б 
іпсЬоаІіопе зсЬоІагига еагипбѳга, ргоиі ір56 18 

зирргеззіопет ге^ітіпіз ѳі огбіпіз, гесіогет есб?* 

зіае рагосіііаііз СЬеігаепзіз сопсѳгпепііит, шиі^ 

гаобоз, ^иіЬи8 ібет ге^ітеп зіЬі іпбеЬііе ѵепбі- 

сагеі, чиаѳгііаі еі яиаѳгіІаЬаІ, ііа сігса 5в шпі- 



Ю9 Исепііозоз Ьошіпез Гоѵеі, регтікіепсіо ірвіз 
отпіа Шісііа, пшкіз сіоситѳпіів зио Іѳгарогс ёо- 
сіягапёа, охециі, циі чиіёѳт Исепііозі зиЬ ргае- 

іехіи циазі зіиёѳиііит, ех виддезііопо, иі ргае- 

тіззит, Шёет тадізігі зиі, поп сопіѳпіапёо 
чиоё поп тоёо ёіѵогзіз регзоиіз, іпсоііз сі- 

ѵііаііз еі регедгіпіз, тика ргае.)иёісіа дгаѵіачиѳ 
іпсотшоёа оі ёатпа заѳріззігао іпіиіегіпі, зиаш 
есеіезіазіісаш Гатіііага сігса аЬзоІиііопеш саеге- 

шопіагит зесипёит гііиз ессіезіае саіЬоІісае го- 

тапае сопѵиіпегаѵѳгіпі еі зіеііат, сиш чиа сап- 

іііепаз ёеѵоіаз рго тоге апіічио іо ёоіпіЬиз саіЬо- 

Іісогит сапІаЬапІ, сопзесиегит. Ігао еазёет ѵіо- 

Іепііаз іа ёіез Іосиріеіагі іпіепёепёо, еі тоёег- 

пага Ьасаіаигеит розі апіегіогет, чает зиіз тиі- 

ІізорргеззіопіЬпз іпёе ехриіегипі, гешоѵеге, шиі- 

ш оссазіопез іп орріігаепёига ірзит чиаегііапі 
Ающие Ьоёіегпа ёіе еипіѳт ірзит, тіззит рег 
зе ргоіезіапіет аё рісіогет, апітаёѵегіегіпі, зіа- 

ііт аііцпоі еогшп іп ипит зезе сопдгедаѵегипі 
еі ѵіаш ірзі геёеипіі ргаеоссираѵегипі ѳигпчиѳ. 

Ьотіпега расійсига, іпегшега, ѵіоіепіег іггиегипі еі 

зіпо иііа саиза сопѵиіпегаѵегипі еі, пі Года заіиіі 
сопзиіиіззеі, ргосиі іІиЬіо ірзиш оссіёіззепі, чиет 
шадпо ітреіа ѵіЬгаііз сиш Ггатеіз изчие аё зсію- 
Іаш, сігса ессіезіат запсіі Врігііиз ехізіепіет, 
іпѵезіідапі, ѵіхчие заіѵаіиз еѵазіі. (^цае ошпіа іп 
ргае,)и(Псшт ессіезіае зиае еі зиі аЦиѳ Іосі ог- 

ёіпагіі сопіетріит чиоп*аг^ яиёепі соштіііеге, 
ісіео (іо іаіі Іѳшегагіо еі іііісііо ргодгеззи сопіга 
ірзогит тадізігиш ііегиш аЦие ііегит ргоіе- 
зіаіиг. 

Еі іп ѵегійсаііопет ргаешіззогит Ьопезіоз 
Ргапсізсиз ёазякиіі, Ьасаіаигеиз СЬеітепзіз, сош- 
гаопзсгатіі ѵиіпега іп согрогѳ зио, ѵіёеіісѳі ргі- 

тиш іп ІетрогіЬиз саріііз рагііз ёѳхігае, аііиё 
іпГегіиз апгісиіиш ёідііі іпёісіз тапиз ёехігае 
зѳсіа сгиѳпіа, еачиѳ зіЬі Іешроге, Іосо еі тоёо, 

ЧиіЬиз зирга, рег чпепёага ѴѴсізІіскі сига аіііз 
еіиз сотрІісіЬиз Шаіа еззѳ. аззегиіі. ^иае ѵиіпега 
оШсішп ргаезепз зирег ірзо ѵіёіі еі ёеЪке соп- 
зрехіі. 

Тоже, л. 140. • 

№ 207.—1642 г, 20 Августа. 

Заявленіе Холмсвнхъ канониковъ противъ епископа Меѳодія, его слугъ и Холм- 

скихъ мѣщанъ о нападеніи на везущихъ собранную на русскихъ поляхъ десятину. 

Регіа чоагіа розі Гезіига Аззигарііопіз іп сое- 

Іат біогіозіззішае Ѵігдіпіз Магіае ргохіта, аппо 
Ьотіпі шШезігао зехсепіезішо чиа(*гаое8*т0 8Ѳ“ 

сппёо. 

Д. г. сапопісогшп Скеітепзгит ргоіевіаііо. 

Аё оГйсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Ьпеаііа СЬеітепзіа .регзопаіііег ѵепіепіез аёто- 

ёпт геѵегепёі ёошіоі СЬгізІорЬегиз В^ко^зкі, 
ёесапин, еі ІасоЬиз КозІко\ѵ$кі, сапопісі СЬеІ- 

гоепзез, зоіеппеш еі дгаѵі іп чпегеіа ргоіезіаііопет 
ія еі сопіга поЬіІез Лоаппѳш Шакоѵзкі, Раиіига 
Сгагпіа\ѵзкі, ёоаппеш еі Аёатига Тегіѳскіе, бге- 

?огіига СЬогаіскі зеи СЬошіпзкі, .Тоаппѳш Віііс*. 

геѵегепёі МеіЬоёіі Тегіѳскі, ѵіаёісае СЬеІтёпзіз, 
Ргоиі ірзі зе авзегиегипі, Гатиіоз еі сиЬісиІагіоз, 
®иіиоз Гасіі іпГгазсгірІі ргіпсіраіез еі соорегаіо- 

гез, Іит еі №со1апт ѴѴсізІіскі, ёоаппет бгоёгіскі, 
ВіерЬапит 8гутапо\ѵіС2—зсЬоІагез зсЬоІае гііиз 
дгаесі СЬеІтепзіз, ѳі Апёгѳат Ріоігохѵісг, пес 
поп Гатаіоз Нгус, роро\ѵісг Мікоііпзкі, НгеЬо- 

гіпт Мапісгук, Сопгаёиш 2аЬіего\?ісг, ёоаппеш 
Киійук —■ сіѵез СЬеітепзез аііозчие ргаеГаІогит 
ргіпсіраііиш гаиіиоз Гасіі іпГгазсгірІі сошріісез 
еі соорегаіогез, сіІаііопіЬиз ео погаіпе ёапёіз 
зресійсапёоз, Гесегипі рго ео, чиіа ірзі ёіе Ьо- 

ёіегпа асіиз ргаезѳпііз, гаишо ргіиз сит ргаеГаІо 
ёошіпо еі разіогѳ зио геѵѳгепёо ѵіаёіса СЬеітеп- 

5І іпііо сопзіііо, апіто Ьепе реггаеёііаіо еі аё 
ѵіоіѳпііат іпГгазсгіріага раігапёага ргаерагаіо, 

ёит еі чаапёо ргаеГаІі ргоіезіапіез ех согатіз- 

зіопѳ ѵѳпѳгаЬіІіз сарііиіі СЬеігаѳпзіз аё ехёесіта- 

Ііопет отпіиш Ггитепіогига Ьуешаііит еі аѳзіі- 

ѵаііиш ессіезіае рагосЬіаІі СЬѳігаѳпзі, ессіезіае 
ѵего саіЬеёгаІі ѳі сарііиіо сига зиіз ргоѵепІіЬи* 
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іпсогрогаіаѳ, ѵідого ,)игішп суизсіѳт оссіезіае ас 
йесгеіогиш засгаѳ ге^іае п^ѳзіаііз аііогипциѳ 
зрігііиаііит ох Гипсііз сіѵіІіЬиз СЬѳІшѳпзіЬиз зѳг- 

ѵіепіет, расе риЫіса аззесцгаіі ѳі іпѳгтез піЦиѳ 
шаіі а чиоріаіп еѵѳпіге зрегапіез, іа Гиасіоз еоз- 

йет сіѵііез СЬеІтепзез ѵепіззѳпі, ѳхсіесітаііопі- 

Яие ргаеГаІае Ьезіегиа (1іѳэ ргаезепіѳ асітосіит 
геѵегепсіо (іошіпо «Іоаппе РорІа\ѵзкі, сапопісо еі 
оГйсіаІі депегаіі СЬеІтепзі, еі іп ргаезепііа шіпі- 

зіегіаііз ас поЬПіига, оГйсіозе ѳі расійсѳ іосЬоа- 

Іае, аііепсіегепі іатяие, сіит ргаеГаІа (іесіша асі 
Ьоггеит ѳссіезіазіісит сіеѵеЬегѳІиг, асі Ьозрісіига 
зииш, ашісіз поппиШз, сопѵегзаііопіз Ьопае саи- 

за ассерііз, зііраіі, ѵіа риЫіса гесіігѳпі, ргае- 

Гаіі ргіпсіраіѳз ѳі сошріісѳз ргіиз ѵісіЬаз яіідиоі 
рег риізаш сатраиагит, ргішит тіпогіз, розіеа 
ѵего шаіогіз, асі ессіезіаш гиІЬепісат тадогет 
СЬеітепзѳт, ѵиідо рггу татЫегве сегкіеитум, 
соііосаіагиш, аіііз зиіз сотрІісіЬиз асі ехсііаасіиіп 
Іитиііит, аііаз па дюаіі, (іаіо зі^по, іізсіѳт рго- 

ІезіапІіЬиз зігаіага еапйѳт риЫісага агтіз ѵагііз, 
ргаезегііт ѵего ЬошЬагсІіз ЬгѳѵіогіЬиз, ѵи1§о г 
рШоІеІаті, еі Іоп^іогіЬиз, ѵиі^о г ЪапМеІаті, 

риіѵеге зиірЬигѳо еі &1оЬіз рІитЬеіз опизііз, асі 
Іасиіаисіит рагаііз, ѵиі$о е кигкаті іо пісН 
рггуіогопеыі, Ьепѳ іпзігисіі оЪзесіегипІ, аііоз ѵего 
іп сіотіЬиз, репез еапсіеш зігаіат зіііз, аііоз ѵего 
розі зерез іп Гги^іЬиз, попсіиш сіетеззіз, Іаіііаге 
Гесегипі, ас иі ргаеі'аіі ргоіезіапіез, піі таіі зиз- 

рісапіез, асі Іосшп зіс оЬзеззиш сіеѵепіззеиі, іп 
еозііегп гаа§па ѵі іггиегппі еі ЬошЬагсіаз е]аси1а1і 
запі попппііозчие ех агаісіз еогиш, иіроіе поЬі- 

Іет Аіехапсігага Сгезкі, сиі (циапск^иісіет асі 
ргаезепз оЬ іпйггаііаіет асіа ргаезепііа асіігѳ поп 
ѵаіиіі) заіѵа ргоіезіаііопе Гасіѳпсіа гезегѵаіа, Іиш 
ѳі еяииш Ігаіесііопѳ ^^Ьогош, ех ЬотЬагсііз 
Іоп^іогіЬиз еі ЬгѳѵіогіЬиз ешіззогит, ѳх Гашиііз 
ѵего аііоз рег іпШсііопѳт ѵиіпегит сопзаисіагипі 
ірзипцие асітосіит гѳѵѳгѳпсіит сіесапига, ѵі ѳі 
роіепііа зиа ітре^ие ѳі зігѳрііи агтогит аЦиѳ 
ЬогаЬагсіагиш ипсі^ие регісиіозе сігсигасіаіит, ѵіх 
поп оссісіѳгапі еі, пі Біѵіпит аихіііиш асіеззѳі 
ргаврозііопцие ірзогит а Іапіо зсѳіегѳ поп аѵег- 

ІІ53ѲІ, ргосиі сіиЬіо ѵііа ірзит ргіѵаззепі, аііазцие 
гаиііаз ѵіоіѳпііаз рѳгрѳігагипі. Іп ^ио^ит ѵегій- 

аііопѳт зіаіиегипі согат ойісіо ргаезѳпіі Ьопез- 

Іит ^соЬит Когнгасіоѵвкі, Гатиіит асітосіит 
гѳѵѳгепсіі сіесаиі, сопѵиіпѳгаіиш, ^иі согат еосіѳш 

оіГісіо регзопаіііѳг ьіапз ѵиіпога іп согроге ^ 

иірою ргішит зирег Іетрога сарііів раг& 

сіѳхігао, аііисі іп Ггопіе е.)и5с1ет саріііз ех еаііеа 
сіехіга рагіе регігиза сгиепіа посіѵа соттопзігаті; 

ѳа^ие зіЬі Іешроге, Іосо ѳі шосіо, ^иіЬиз зарп 
іііаіа еззѳ аззѳгпіі. (}аае ѵиіпога ойГісіагп ргае- 
зѳпз зирѳг ірзо ѵісііі еі сІеЬіІе сопзрохіі. Тшпеі 
Ьопезіит Nісо1аит ѴѴоІзкі, зиЬсііІит оі асіѵоса- 

Іит зиит рІѳЬапаІет СЬеІтепзеш, ѵиіпегаіаш 
еззѳ аззегиегипі, ргаеіегеа е^иит ѳіазсіот жішо. 

йнт геѵегѳшіі сіесапі ргоргіига, рііі дпЫеу, рг* 

зѳпіаѵегипі, уІоЬо Іиш а розіегіз 1га]ес1шп еі 
заисіаіиш, іп яио оШсіига ргаезепз ѵиіпѳга, иіроіе 
іп соха ресііз зіпізігі розіегіогіз ех ріхісіе ігаіес- 

Іит, зесипсіит еі Іегііига іп соха ресііз йехігі 
розіегіогіз Йха сопаіа рагѵа ѵісііі еі сіеЬііе соп- 

зрехіі. Каііопе яиогит огапіит сопіга шетога- 

Іоз іпсиіраіоз ііегиш аЦиѳ ііегит ргоіезіаіі оГ- 

Йсіочие ргаезѳпіі тапіГезІаІі зипі, ойегепіез а 
сит ірзіз, ргоиі сіе .іигѳ ѵепегіі, гаііопе ргаеті*- 

зогиш ,)иге асіигоз, заіѵат іпзпрег теііогаііопев 
ргоіезіаііопіз е^зсіет ас поѵае зітііііег ргоІе$и- 

Ііопіз іп еі сопіга сіегит СЬеІтепзеш гііаз §гаео, 

е^зсіѳт ѵіоіепііае сопзсіит, іп Того Гогі Гасіеисіі 
Іасиііаіега зіЬі гезегѵаѵегппі. 

Еі іп сопііпепіі согат ѳосіет оНГісіо асііз^ве 
ргаезепІіЬиз сазігепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеітеп 
зіЬиз регзопаіііег зіапіез поЬііез Іоаппез $ігуі- 
кохѵзкі ѳі АІЬегІиз Согзкі, Гатиіі шетогаіі ай- 
тосіига геѵѳгепсіі сіесапі СЬеІтепзіз, потіпе еі іа 
ргаезепііа еогипсіет ргоіезіапііит, асішойига гете* 

гѳпсіогит сіесапі еі сапопісі Іоііиздие ѵѳпѳгаЬіііз 
сарііиіі СЬеІгаепзіз, ргаезѳпіаѵегипі еісіет оГйсіо 
ргаезепіі еі зіаіиегипі ргаесіісіоз поЬііез ІоаппвіЕ 
ІІзако\ѵзкі ѳі Раиіит С2агп(і)а^ѵзкі, зиргаГаІі геге- 

гѳпсіі сіотіпі ѵіасіісаѳ СЬеІтепзіз, ргоиі зезе іра 
аззегиегипі, сиЬісиІагіоз, іп тапиаіі Гасіо еі ге- 

сѳпіі сгітіпѳ сігса ргаетіззат оЬзѳззіопет зіга- 

іае еі ѵіоіепііагит гѳсепзііагит регрѳігаііопеш 
сіергеЬѳпзоз, рѳІіегипЦиѳ ірзоз сагсѳгіЬиз сазігі 
ргаозѳпііз іпсіисіі тапсіагі.- ^иогит айесіаііош 
оііісіит ргаезепз аппиепсіо, чиопіат сагсегез рпЬ- 

Іісі <іѳ ^иге пѳтіпі зипі сіепе^апсИ, ѳізсіеш № 
гіт, иіі сагсегѳз риЫісоз сазігі ргаезѳпііз, сопсез- 

зіі іп ѳозсіет9ие ірзоз іпсиіраіоз асі <іесізіоввш 
сгітіпіз, ірзіз оЬіесІі, сіеііпѳпсіоз еззѳ шашіаѵіЧ 
ііа іатеп, иі рагз іпзіі^апз сизіосііат іпсагсега- 

ііз зиа орѳга ѳі зитріи асіЬіЬѳаІ ѵіс^ит^пе, & 
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сиіраііз сошроіѳпіеш, Іоіо іпсагсегаііопіз Іѳтроге 
до» сопзіііиііопѳт, со потіпе рготиі^аіаш, 

ярреіШвІ. ()иаѳ ргаѳтізза іісівш ргаевепіапіез 

твтогаіиш ѵѳпѳгаЬіІв сарііиіаш ргввзіііигаш оЬ- 
Іиіегипі. 

Тоже, л. 189. 

ЛфйОэ.—1642 г. 2(1 Августа, 

Заявленіе уніатскихъ капнтульныхъ священниковъ противъ рии.-кат. канониковъ 

о захватѣ десятины съ русскихъ полей и причиненіи обидъ. 

Сопіга созйет ргоісвіаііо. 

Ай оГйсіаш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

цпеаііа СЬѳІшепзіа регзопаіііег ѵепіепіез: геіі^іо- 

505 Ніегѳшіаз Зшоігісіиз, огйіпіз йіѵі Вазіііі, соп- 

аооаіог саІЬейгаѳ СЬеІшепзіз гііиз дгаесі. еі ѵѳ- 

пегаЬіІез Апйгеаз \Ѵа\ѵгузгоѵпсг, ргоіоргѳзЬіІег, 

аЦае НгеЬогіиз Зійопшісг, ргезЪіІег—сарііиіагез 
гііиз дгаесі СЬеішепзез, зио еі ІоІшз сарііиіі зиі 
(пошіпіЬиз) іп еі сопіга айшойигп геѵегепііоз 
СЬгізІорЬогиш Ві*ко\ѵзкі, (Іесапиш, еі ІасоЬит 
Козікоѵзкі, сапопісигп СЬеІгаепзез, еі геѵегѳпііит 
Іоаппеш ВоЬгоѵѵзкі, согатепйагіит СЬѳігаепзега, 
ргоіезіаіі зипі ійео, ^иіа ірзі Ьезіегпа еі Іюйіег- 

ва іііеЬиз зирег сагпроз сіѵііаіаіепзез агтаіа гаа- 

по сит гаіІпіЬиз, Іешроге зио йесіагапйіз, пиііо 
ЬаЬііо гезресіи іпіегйісіі еі іпЬіЬіііопіз, а зейе 
арюіоііса Гасіае, аЦиѳ саиза, оссазіопе йесііпаеіп- 

іег ргоіезіапіез еі ргаейісіоз айтойига геѵегешіоз 
сапопісоз іпйесізе репсіепіе, зирег сагпроз сі* 

тііез СЬеітепзез, гиіЬепісоз (іісіоз, ѵіоіепіег іг- 

гаепйо, іЬісіет сіесішаш ех іізйет адгіз ехйесі- 

піагипі еі ѵіоіепіег гесерегипі ір5оз^иѳ ргоіез¬ 

іапіез еі аііаз регзопаз зесиіагез, іЬісІега сиш 
ргоІѳзІапііЬиз ехізіепіез, сопѵиіпегаѵѳгипі еі іпоаг- 
сегагипі. Бе ^ио сопіга ірзоз ііегига аЦие ііе- 

гит ргоіезіапіиг, си)из ргоіезіаііопіз Іаііогет со- 

ріаш зе йаіигоз оЫиІегапІ. Ѵегит диопіат ір- 

заш іп Ігійио, иі ^іигіз .аіцие гаогіз езі, поп 
роггѳхегипі, ійео сопіга ірзоз йе еа«1еш поп рог- 

гесіа ех рагіе ^епегозі поіагіі асіогитргаезѳпііит 
езі зоіеппііег ргоіезіаіит. Еі іп ѵегійсаііопет 
ргаешіззогит зиргаГаІиз геіі^іозиз Зшоігісіпз ѵиі- 
пега іп согрогѳ зио, иіроіе ргітигп іп &епа Га- 
сіеі рагііз йехігае, аііий іп йзіиіа шапиз йехігае 
сопсизза іпІишѳГасіа рагѵа, іегііит еі ^иаг^ит 
іиГегіиз сиЬіІиш шапиз йехігае сопсизза Ііѵійа; 

ііет ѵепѳгаЬіІіз Зійогоѵѵісг ЬагЬаѳ рагіеш зіпіз- 
Ігаш еѵиізаш еі ѵезіеіп а Іег^о регГоззат—сога- 

топзігаѵегипі еа^ие зіЬі Іешроге, Іосо еі тойо, 
циіЬиз зирга, Шаіа еззе аззегиегипі. (іиае ѵиіпе- 

га оіГісіит ргаезепз зирег ірзіз ѵійіі еі йеЬііе 
сопзресіа асііз ргаезепІіЬиз соппоіаѵіі. 

Тоже. 

№ 209.—1642 г. 8 Октября. 

Поввы различнымъ лидамъ Холмскаго епископа Меѳодія Тѳрлецкаго по дѣлу о за¬ 

хватѣ хлѣба оъ русскихъ полей и нанесеніи побоевъ. 

Рѳгіа диагіа розі Гезіиш запсіі Ггапсізсі соп- 

•«5огіз ргохігаа, аппо Ботіпі гаіііезіто зехсепіе- 

Чиайга^езіто зесипйо. 

& рагіе ерізсорі гііиз дгаесі Скеітепзіз 
еі е]П8 /атиіогит розііа. 

Ай оГбсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

^еаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз тіпізіѳ- 

гіаііз ге^пі кепегаііз ргоѵійиз Кісоіаиз Цкіеузкі 
йе ѵіайісаіп СЬѳітѳпзі, оГЙсіо ргаезѳпіі поіиз, іп 
ѵіт зиае ѵегае ас Пйеііз гѳіаііопіз риЫісѳ ІіЬеге- 

^ие гесо&поѵіі, чиіа ірзе сііаііопѳт Іііегаіѳш са- 
зігепзет сарііапеаіет СЬеІтепзѳт аиіКепІісаш, 
рго Іегтіпіз іийісіогит сазігепзіЬиз саріІапѳаІіЬиз 
СЬѳітепзіЪиз ейііаго, ех рагіе еі ай іпзіапііаш 
іпзіідаіогіз зийісіі ргаезѳпііз сазігѳпзіз сарііапеаііз 
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СЬеІтѳпзіз ѳ)\і8чиѳ йѳі&іогшп: рогіііизігіз ѳі гѳѵе- Іоаппѳга ВоЬгоѵзкі, сотгаепсіагіига СЬеІгаепзд 
гепсГіззіті МеіЬосШ сіе Тѳгіо Тегіескі, СЬеІгаѳп- сііаіит асі віаіаѳпііит рѳг ірзит Гагааіоз 8агс2Й. 
8І8 еі Веігѳпзіз гііиз ^гавоі ѳрізсорі, еі ѵѳпогаЬі- Івга Маіагсгук, Ьвѵѵко Мізколѵісг, Магііпига в год*. 
Ііз сарііиіі СЬеІтѳпзіз еі поЬіІіит А(1аші Тѳгіѳс- коѵѵісг, р1ѳЬѳ^аз регзопаз зои 8вгѵіІогез зсЬоІагея 
кі, Лоаппіз Взакоѵѵзкі, Раиіі С2агп(і)а\ѵзкі ѳі Іоап- зиоз СЬеІтепвез, аііаз Ъікою у кіеского ЫсіАпуА 
пІ8 Тегіескі, асіогит, іа ѳі зирѳг аоЬИѳз Доап- чиі Іѳшрого ргохітѳ ргаѳіѳгііо, іо ргоіѳзіаііоле 
пет 8ігуіко\ѵзкі еі АІЬегІит богзкі. Раргоскі, ехргеззо, (а(1)зитшат орргѳвзіопет ѳі сопѵиіпегаію. 
Віггаікоѵзкі, ітроззѳззіопаіоз, ойагіоз еі доіоіаз, пет асіогит сапоиісіз СЬеІгаепзіЬиз еі ірзі зоіі а4- 
(1ѳ регзопіз ірзогит сііаіоз рго ѳо, чиіа ірзі, 1ѳ§і- ^апсіі, ипа сиги ірзіз СЬеІтат іп Іапеоз гиіЬепі- 
Ьиз ге§пі розірозіііз роепізяие еіизсіет зргѳііз, соз едгеззі, гааказ зехадеиаз Ьог<1еі ѳі ігііісі гесе- 
іѳшроге ргохітѳ ргаѳіѳгііо, іп ргоіэзіаііопѳ ех- регит еі асіогез тиіііз ѵегЬѳгіЬпз ѳі сѳпѵиіпега- 
ргеззо, ай іпГѳгѳпсіа йатпа еі ѵіоіепііаз зѳзѳ гѳ- ІіопіЬиз, іп ргоІѳзІаІіопіЬиз еі оЬсіисііоаіЬов ііе- 
ѵегеп(іІ5 СЬгізіорЬѳго В^комгзкі, ііѳсапо, Іоаппі зсгірііз, аГйіхегипІ, расѳт риЫісат ѳі зесигііаіет 
Роріаѵзкі ѳі йасоЬо КозІко\ѵзкі аЦие Лоаппі (Іотезіісат ѵіоіаѵегипі ѳі іигЬаѵегиоІ еі роепаз. 
ВоЪгоѵѵзкі, соттепйапо, ірзі арріісиѳгипі ѳі ай- Іе^іЬиз гѳдпі запсііаз, іпсиггегипі, ай зитетіавіц. 
йіхегипі еі ех Іапеіз гиІЬѳпогит Ігііісі саззиіаз ^ие <іе ірзіз ѳазсіет роѳпаз іп ѵіт айтіпізігаііз 
Ігідіпіа, Ьогсіеі саззиіаз Шйет Ігі^іпіа рег роіеп- 
Ііат еі ѵіоіепііат гесѳрегипі еі СЬеІтат іпѵѳхѳ- 
гит ѳі асіогез ѵиІпегіЬив сгиепііз ас Ііѵійіз ѵег- 
Ье^іЬи8^ие тиіііз, іп оЪйисІіопіЪиз зресійсаііз, аГ- 
Гесегипі, расѳт риЫісат ѳі зесигііаіѳга йотезіі- 
сага ѵіоіаѵегипі ѳі роепаз, іп ІедіЪиз гѳдпі ѳх- 
ргеззаз, іпспггегопі, рго чиіЬиз, зпрѳг ірзоз йѳсег- 
пепсііз, сііапі сііаііопѳ ірза (іѳ Ьіз Іаііоге;—Гѳгіа 
Яиіпіа розі Гезіпт Аззигарііопіз іп соѳіит Оіогіо- 
зіззітаѳ Ѵіг^іпіз Магіаѳ, ргохітѳ ргаѳіегііа, іп 
оррійо Заіѵіп рагосЬ^ие іЪійѳт ѳхізіепіі Гатіііаѳ 
(Іотезіісае риЫісапйо ѳі поіійсапйо розпіі, сіѳ дио 
ргаѳзепз геіаііо. 

Ех рагіе еогипАет розііа. 

Асі оШсіит ѳі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬѳІтепзіа рѳгзопаіііег ѵѳпіепз тіпізіѳ- 
гіаііз ге$иі ^епегаііз ргоѵійиз Шсоіаиз Шеузкі 
(іе ѵіаііісаіи СЬеітепзі, оШсіо ргаезѳпіі поіиз, іп 
ѵіт зиаѳ ѵегае ас ййеііз гѳіаііопіз риЫісѳ ИЬеге- 
<1ае гесо^поѵіі, яиіа ірзе сііаііопет Іііегаіет са- 
зігепзет сарііапеаіет СЬеІтепзѳт аиіЬѳпІісат. 
рго Іегтіпіз .)ийісіогит сазІгепзіЬиз сарііапѳаІіЬиз 
СЬѳІтепзіЬпз ейііаш, ех рагіе еі асі іпзіапііат 
іпзіі^аіогіз .іийісіі е.)и5йет сазігѳпзіз сарііапеаііз 
СЬеІтепзіз ѳ.^ие сіеіаіогига: регіііизігіз еі гѳ- 
ѵегепйіззігаі МеіЬойіі сіе Тегіо Тегіескі, СЬеІгаеп- 
зі8 еі Веігѳпзіз гііиз §;гаесі ѳрізсорі, ѳі ѵепегаЬі- 
Ііз сарііиіі СЬеІтепзіз ѳі поЬіІіит Айаті Тег¬ 
іескі, Лоаппіз Взакоѵѵзкі, Раиіі Сгагп(і)а>ѵ8кі, ,Іоап- 
піз Тегіескі, асіогит, іп еі зирѳг гѳѵѳгѳпсіит 

піз рзііііае еозсіет согат еосіега .іийісіо са5ігео?і 

сарііапѳаіі СЬеітепзі зіаіиаі, ѵеі, іп ^иап^ит зи- 
Іиегѳ гесизаѵѳгіі, ірзе рго іізсіет гѳзропйеаі, рпе- 

зѳпіі сііаіиг, сііаііопѳ ірза сіе ргаѳтіззіз Іаііоге;— 

Гѳгіа чиіпіа розі Гѳзіит Аззигарііопіз іп соеіаа 
біогіозіззітае Ѵіг^іпіз Магіае, ргохітѳ ргаеіегіи, 
іп зиЬигЬіо СЬеітепзі йото^ие гезіііепііае ірзіоі, 

асі ессіѳзіат хѳпойосЬіаІет СЬеІтепзѳт ѳхізіепіі 
Гагаиіо ірзіиз ргоіипс ргаеѵепіо рпЫісапііо еі по- 
Іійсапсіо розиіі. Ве дио ргаевепз геіаііо. 

Ех рагіе едизЛет розііа. 

Асі оГйсішп еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтѳпзіа рѳгзопаіііег ѵепіѳпз тіпізіе- 
гіаііз ге^пі депѳгаііз ргоѵісіиз ^Тісо1аиз Іікіеузй 
сіѳ ѵіасіісаіи СЬеітепзі, оШсіо ргаезѳпіі поіиз, із 
ѵіт зиаѳ ѵегае ас йсіѳііз гѳіаііопіз, риЫісе ІіЬеге- 

^ие гесо&поѵіі, ^иіа ірзе сііаііопѳга Іііегаіеш 

сазігѳпзет сарііапеаіет СЬеІтепзѳт аиіЬепіісаЕ 
рго Іегтіпіз .іисіісіогит сазІгепзіЬиз СЬеІгаѳпзіЬиі 
есіііат, ех рагіе еі асі іпзіапііат іп5іі$аІогіз 
сіісіі сазігѳпзіз сарііапеаііз СЬѳІтепзіз еіизчвг 
йеіаіогпт: МѳіЬосііі сіѳ Тѳгіо Тегіескі, СЬеЬпеп^ 
ѳі Веігепзіз гііиз дгаесі ерізсорі, еі ѵепѳгаЬіІіз 
сарііиіі СЬеІтепзіз еі поЬіІіит Асіаті Тегіескі. 

.Іоаппіз Изакоіѵзкі, Раиіі Сгагп(і)алѵзкі, іоаппіз Тег- 

| іѳскі, асіогит, іп еі зирег аіітосіит гѳѵѳгеп^Е 
I СЬгізіорЬогит В^ко\ѵзкі, сіесапига СЬеІшеи^а 

I сііаіит асі зіаіиепсіит рѳг ірзиш Гатиіоз іасоЬпш 
8іѳпсгик, Ьисат Ьасаіаигеош, Ѵаіепііпит, ог^ап»* 
гіит, АІЬегІит, аигідат, регзопаз рІѳЬеіаз & 
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ЦГѴІІОГЯ зсЬоІагит зиоз Заѵіпопзѳз, аііаз Ыкого 
у ЫгсЛоіг Ыеіліщуок, яиі Іетрого ргохішѳ ргае- 

Івгію, іи ргоІѲ8Іа!іопв ѳхргеззо, ад вигатпт ор- 

ргевзіопвш еі сопѵиіиѳгпііопот асіогит сапопісіз 
СЬеІтопзіЬиз еі ірзі зоіі адіипсіі, ипа сит ірзіз 
Скеітат іп Іапеоз гиіЬепогит еегеззі, тиііаз 
ИОДеваз Ьогііѳі еі ігііісі гесорегипі еі асіогез 
тпіііз ѵаІпегіЬиз ѳі сопѵиІпогаііопіЬиз, іп ргоіе- 
йаііопіЬиз еі оЬдисІіопіЬиз дезсгірііз, аШіхегппІ, 

расеш риЫісат ѳі зесагііаіет ііоіпезіісат ѵіоіа- 

тегипі ѳі ІпгЬаѵбгипІ еі роепаз, іп Іе^іЪиз ге§пі 
апсііаз, іпсиггегипі; ад зиіпешіит ііацие сіе ірзіз 
ваздет роепаз іп ѵіт ядтіпізігаііопіз іизііііае 
воздет согат іидісіо ргаезепіі зіаіиаі, ѵеі, іп 
фі&іііпт зіаіиеге гесизаѵегіі, ірзе рго ііз гезроп- 

Леаі, ргаезепіі сііаіиг, сііаііопе ірза де Ьіз Іаііо- 

ге,—Гегіа яиіпіа розі Гезіит Аззитрііопіз іп сое- 

Іит Сіогіозіззітае Ѵіг^іпіз Магіае, ргохішѳ ргае- 

іегііа, іп оррідо 8а\ѵіп рагосЬіаяие іЬідега ехізіепіі 
[ашіііаѳ догаезіісае риЫісапдо розиіі. Бе цио 
ргаезепз геіаііо. 

Ех рагіе е]Ы8Іет розііа. 

Ад оШсіош еі асіа ргаезопііа сазігепзіа сарі- 

ипеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз ге^оі еепѳгаііз ргоѵідиз Мсоіаиз Іікіѳузкі 
де ѵіадісаіи СЬеІтепзі, оШсіо ргаезепіі поіиз, іп 
тіт зиае ѵегае ас бдеііз геіаііоиіз роЫісе ІіЬеге- 

Яие гесо^поѵіі, яиіа ірзе сііаііопет Іііегаіет 
сазігепзега сарііапеаіет СЬеІтепзѳга аиІЬепІісат, 
рго ігггаіпіз .іидісіогит сазігѳпзіЬиз СЬеІтепзіЬиз 
едііаш, ѳх рагіе еі ад іпзіапііат іпзіідаіогіз )и- 

дісіі сазігепзіз сарііапѳаііз СЬеІтепзіз фацие 
деіаіогит: рѳгШизІгіз еі гѳѵегепдіззіті МеіЬодіі 
де Тегіо Тегіескі. СЬеІтепзіз еі Веігепзіз гііиз 
§гаесі ерізсорі, еі ѵепегаЬіІіз сарііпіі СЬеІтепзіз 
еі поЬіІіит Адаті Тегіескі, Іоаппіз ІІзакоѵзкі, 
Рааіі Сгагп(і)аѵзкі| Лоаппіз Тегіескі, асіогит, іп 
еі зирег депегозоз Лоаппет, яиссатегагіит СЬа- 

іісіепзет, еі СЬгізіорЬогпга Роіоскіе, Ьопогит 
г*8а1іит Яоѵозіоікі Іепиіагіоз, еі СЬгізІорЬогига 
Ьороіо\ѵзкі, еогипдѳт Ьопогига агепдаіогіига 
Р^еззогеш зеи есопошит, де регзопіз ірзогит 
соаіипсііт, иіі т саиза соп^ипсіа, зіѵе аііегиігит 
фвогит, циегп та^із саиза іпГгазсгіріа аІГісіІ, сі- 

іаіоз рго ео. яиіа ірзі поп аііепіі роепаз, Іе^іЬиз 
*ріі гідогозѳ іпіепдепдаз, 8сі1и, сопзѳпзи, тап- 

даіо еі ѵоіипіаіо зиа, зѳгѵііогез зиоз ѳхоіісоз, 
(Іагадапоз пипсираіоз, ѵезіііи сегіо ^егтапісо зіѵе 
баііісо соіогів Іигсизеі ѳі соІагіЬоз Іопдіззітів 
&а11ісіз огпаіоз, зсіореііз ІопдіогіЬиз, ѵиідо /юЬу 
іамі, опизіоз, іп питего ѵідіпіі, еі аііоз ітроззез- 
8іопаІоз ѵа{*аЬипдо$ поЬіІез, зеи еііат ідпоЬіІез 
зѳгѵііогез еі ѵеіііез зиоз, рег ірзоз зіѵе иппт ір¬ 

зогит ѵепегаЬіІі СЬгізІорЬого В^котѵвкі, десапо 
СЬеІтепзі ѳі аіііз сапопісіз ад зиттат орргез- 

зіопеіп еі сопѵиіпегаііопет асіогит ад.іипхегипі, 

Яиі Іетрогѳ ргохішѳ ргаеіегііо, Іапяиаіп іпзіги- 

тепіа, ірзогит тапдаіа ехеяиепдо, спт еодет 
геѵѳгепдо В^кошзкі СЬеІтат іп Іапеоз гиіЬепо¬ 

гит е§геззі еі тиііаз зехадепаз Ьогдеі еі Ігііісі 
рег роіепііат гесерегипі асіогезяие ехрІозіопіЬиз 
зсіореіогит тиВіз ѵиІпегіЬпз еі сопѵиіпегаііопі- 

Ьиз. іп ргоІезІаІіопіЬиз еі оЬдисІіопіЬиз зресіб- 

саііз, аЯіхѳтпІ, расет риЫісат еі зесагііаіет 
дотѳзіісат ѵіоіаѵегипі еі ІигЪаѵегипі, роепаз, іп 
Іе^іЬиз гедпі ехргеззаз, іпспггегипі, ад зитепдпт 
ііаяиѳ де ірзіз роепаз, ех Іедит саиза іаіп епог- 

тіз еѵепіиз даіа' рѳгреззаз, сііапдоз сііаііопе ірза 
де Ьіз Іаііоге;—Гегіа япіпіа розі Гезіит Аззигарііо- 

піз іо соеіпт ОІогіозіззігаае Ѵіг^іпіз Магіае, рго- 

хіте ргаеіегііа, іп Ьопіз ѵіііаѳ ге^аііз Коѵѵозіоікі, 
роззеззіопіз ипіиз сііаіогит, пітігит депегозі 
СЬгізЮрЬогі Роіоскі, дотояпе адѵосаіі ірзітеі 
адѵосаіо риЫісапдо еі поіійсапдо розиіі Бе яио 
ргаезепз геіаііо. 

Ех рагіе едизЛет розііа. 

Ад оГйсіит еі асіа ргаезѳпііа оазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіегіа- 
Ііз ге^пі ^епегаііз ргоѵідиз Жсоіаиз Іікіеузкі де 
ѵіадісаіи СЬѳІтепзі, оШсіо ргаезепіі поіиз, іпѵіт 
зиае ѵѳгао ас Йдеііз геіаііопіз риЫісѳ ІіЬегеяие 
гесокиоѵіі, яиіа ірзе сііаііопет Іііегаіет сазігеп- 

зет сарііапеаіет СЬеІтепзѳт аиіЬеиіІісаіп, рго 
іегтіпів іидісіогит сазІгепзіЬиз СЬеІшепзіЬиз еді- 

іат. ех рагіе еі ад іпзіапііат іпзіі^аіогіз ^идісіі 
сазігепзіз сарііапѳаііз СЬеІтепзіз е^зяиѳ дѳіаіо- 
гит: регіііизігіз еі гѳѵегепдіззіті МеіЬодіі дѳ 
Тегіо Тегіескі, СЬеІтепзіз ѳі Веігѳпзіз гііиз дгаѳсі 
ерізсорі, ѳі ѵепегаЬіІіз сарііпіі СЬеІтепзіз ѳі 
поЬіІіит Адаті Тегіескі, .Іоаппіз ІІзакоѵзкі, 
Раиіі Схагпіаѵзкі, іоаппіз Тегіескі, асіогит, іи 
ѳі зирег ^епегозоз Лоаппѳт. зиссагаегагіит Наіі- 

сіепзет ѳі СЬгізЮрЬогит Роіоскіе, Ьопогит гѳ- 
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^аііиш Коѵозіоікі Іѳпаіагіоз, ас СЬгізІорЬогит 
Кіороіоѵзкі, ѳогипсіѳга Ьопогиш агѳпсіаіогіига роз- 

зеззогѳш зеи есопошиш, (іе регзопіз ірзогигп сод- 

.Іипсііт, иіі іп саиза соп)ипсІа, зіѵе аііѳгиігиш ірзо- 

гит, яоеш та^із саиза іпГгазсгірІа аШсіІ, сііаіоз, 
Чиаіепиз ір5І зегѵііогѳз зиоз ѳхоіісоз, йагадапоз 
пппсираіоз, ѵѳзіііи сигіо зіѵѳ даііісо соіогіз Іиг- 

сизіі еі соІагіЬпз Іопдіззішіз ^аііісіз агтаіоз, зсіо- 

реііз ІопеіогіЬиз, ѵи!$о г коЪуІаті, опизіоз, іп пи- 

тего ѵідіпіі ^иа^ио^, циі, ѳізі асі ргаезѳпз і§по- 

гапіез, зиЬзечиепІі Іатеп ргосеззи^ розЦиат асі 
поііііат йеѵепегіі, зресійсаЪипІиг еі рго ехргѳззіз 
ЬаЬегі ѵоіипі, ѳі аііов ітроззеззіопаіоз еІѵа^аЪип- 

сіоз поЬііез зеи еііат і^поЬіІез зегѵііогез ѳі ѵе- 

Іііез ірзогиш, рег ірзоз зіѵе ипит ірзогит ѵепѳ- 

гаЬШ СЬгізІорЬого В$ко\ѵзкі, (Іесапо СЬеІтепзі, 

ѳі аіііз сапопісіз, іп ргоіезіаііопе ехргѳззіз, асі 
зиттат орргѳззіопет еі сопѵиіпегаііопет асіо- 

гит асЦипсІоз, диі Іѳтрогѳ ргохігаѳ ргаѳіѳгііо. іп 
ргоіезіаііопе зресійсаіо, ипа сит еоДет геѵегепсіо 
Ва.ко>ѵзкі СЬеІгоаѳ іп Іапеоз гиІЬепогит е&геззі 
ѳі тиііаз зехадепаз Ьогсіеі еі Ігііісі рѳг роіѳпііат 
гѳсерегипі еі асіогі ехрІозіопіЬиз зсіореіогит 
тиіііз ѵегЬегіЬиз еі ѵиІпегіЬиз, іп ргоіезіаііопі- 

Ьиз еі оЪсІисІіопіЬиз ёѳзсгірііз, аШіхегипІ, расет 
риЫісат ѳі зесигііаіет (іотезіісат ѵіоіаѵегипі еі 
ІигЬаѵегипІ ѳі роепаз, іп Іе&іЪиз ге$пі запсііаз, 
іпсиггегипі. Асі зитепйаз ііадиѳ сіѳ ірзіз роепаз 
еазйет іп ѵіт айгаіпізігаііопіз зизііііае еозйет 
согат зисіісіо ргаезѳпіі сазігепзі сарііапеаіі ! 

СЬеІтѳпзі зіаіиапі, ѵеі іп чиапіит зіаіиѳгѳ геси- 

заѵегіпі, иі ірзі рго ііз(іет гезропйеапі ѳі іп 
^иап^ига зіаіиѳгѳ еі гезропйеге рго іііів геппегіпі, 

а(і ѵісіѳшішп еі ашНепйит зирѳг ірзоз ѳі рѳгзо- 

паз еогит роепат регреіиаѳ Ьаиіііопіз іпіегропі 
йесегпЦие аііацие, іп ІаІіЬиз Пегі зоіііа, зіаіиі 
ѳі зепіепііагі, сііаіоз сііаііопе іряа, (іе Ьіз Іаііо- 

ге;—Іег^иіпіа розі Гезіига Аззитрііопіз іп сое- 

Іит (хіогіозіззітае Ѵіг^іпіз Магіае, ргохіте ргае- 

Іегііа, іп Ъопіз ѵіііаѳ гедаііз Ыоіѵозіоікі, роззез- 

зіопіз ипіиз сііаіогит, пітігит ^ѳпегозі СЬгіз- 

ЮрЬогі Роіоскі, (іотодие асіѵосаіі еіизііет ѵіііаѳ 
ірзітеіаііѵосаіо.ргоіипс рѳгзопаіііег ргаѳѵепіо, риЬ- 

Іісапйоеіпоіійсапсіо розиіі. Бе яио ргаезѳпз гѳіаііо. 

Ех рагіе еогипЛет розііа. 

Асі оі'Йсіит еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

апѳаііа СЬеІгаепвіа рѳгзопаіііег ѵѳпіѳпз гаіпі- 

зіѳгіаііз ге^пі §ѳпега1із ргоѵМпв Лісоіаад Цкіеу. 

зкі сіѳ ѵіайісаіо СЬеІтѳпзі, оіГісіо ргаезѳпіі поіщ, 

іп ѵіт зиае ѵѳгае ас 6<іе1і$ геіаііопіз ръЩ 
НЬѳгеяие гесодпоѵіі, яиіа ірзѳ сііаііопѳт Іііега- 

гаіет сазігѳпзет сарііапеаіет СЬеітепзега аиіЬеа. 

Іісат, рго Іегтіпіз ^сіісіогит сазІгепзіЬиз сарі. 
ІапеаІіЬиз СЬеітепзіЬиз есіііат, ѳх рагіе еі аЛ 
іпзіапііат іисіісіі ргаѳзепіів сазігепзіз сарііапеііц 
СЬеітепзіз еіизяие сіѳіаіогит: рѳгіііпвігіз еі гѳѵе- 

гепсііззіті МѳіЬосІіі сіе Тегіо Тегіѳскі, СЬеІгаепзц 
ѳі Веігедзіз гііиз дгаѳсі ѳрізсорі, ѳі ѵепегаЬіІіі 
сарііиіі СЬеітепзіз еі поЬШит Асіаті Тѳгіескі 
Лоаппіз Тегіѳскі, Лоаппіз ІІззакоѵзкі еі РаоЕ 
С2агп(і)а\ѵ$кі, асіогит, іп ѳі зирѳг поЬііез АІехав- 
йгит Сгѳгзкі, Апйгеага Згузіоѵіскі, гааргет (Іо- 

то, Асіагаиш 8іопка, Лоаппѳт Біигпіетѵзкі, Ап- 

(Ігеат Згсгикоскі, КісоІаитОзІгоѵзкі.Тгизгкощкі 
ѳі Копзкі, Шцпага ітроззеззіопаіоз, сіе регзопіз ірзо¬ 

гит сііаіоз рго ео, ^иіа ірзі, Іе&іЬиз гедпі розірозі- 

Ііз роѳпізфів ѳіизсіет зргеііз, Іѳтрогѳ ргохіте ргае- 

Іегііо, іи ргоіезіаііопе ѳхргеззо, а4 іпГѳгешЬ (Іапиц 
ѳі ѵіоіепііаз зезе гѳѵегепйіз СЬгізІорЬого ІЦ* 

копзкі, йесапо, ^оаппі Роріалѵзкі ѳі ІасоЬо Козі- 

коѵузкі аЦив Лоапиі ВоЬгоѵзкі, соттепііагіо, 

арріісаѵѳгипі еі асііипхегипі еі ех Іапеіз гиіЬе- 

погит Ігііісі саззиіаз ігі^іпіа, ЬогЛеі ііШѳш саз- 

зиіаз 1гі{*іп1а рѳг роіѳпііат ѳі ѵіоіепііат гѳсѳре- 

гипі еі СЬеІтат іпѵехегипі ѳі асіогез ѵиІпегі¬ 

Ьиз сгиѳпііз ас Ііѵісііз ѵегЬепЬиз^ие тиіііз, іо оЬ- 

ЛисІіопіЬиз зресіПсаІіз, (аШіхегипІ) расет риЫісав 
ѳі зесигііаіѳга сіотезіісает ѵіоіаѵегипі еі роепаз іп 
іѳ^іЬиз ге^пі іпсиггегипі, рго яиіЬиз зирег (іесег- 

пепйіз сііапі сііаііопе ірза Лѳ Ьіз Іаііоге;—Гегіі 
Чиіпіа розі Гезіига Аззитрііопіз іп соеіпт біо- 

гіозіззітаѳ Ѵіг^іпіз Магіаѳ, ргохігаѳ ргаѳіегііа, іи 
Ьопіз ѵіііаѳ ге§а1із Коѵозіоікі, роззѳззіопіз ппів 
сііаіогит, пітігит ^впѳгозі СЬгізІорЬогі Роіоскі. 

(1огао^иѳ аііѵосаіі ѲАизЛѳіп ѵіііаѳ ірзітѳі айѵоспЛ 
ргоіипс рѳгзопаіііег ргаеѵепіо, риМісаоЛо ѳі о®* 

Іійсапйо розиіі. Оѳ ^ио ргаезѳпз геіаііо. 

Ех рагіе еогипЛет розііа. 

Асі оГйсіит ѳі асіа ргаезѳпііа сазігеп?!1 

сарііапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііег ѵепіеп? 

пізіѳгіаііз ге§пі депегаііз ргоѵісіиз N^01»' 

ІШеузкі сіе ѵіасіісаіи СЬѳІтепзі, оГйсіо 
зѳпіі поіиз, іп ѵіт зиае ѵегаѳ ас йсіѳііз геіайояі* 
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роЫісо Поводов гесодпоѵіі, Чиіа ірзе сііаііопет 
ІІІегаІет сазігепзвт сарііапеаіет СЬеітепзет 
МіЬѳпІісат, рго Іегтіпіз .ітіісіогит сазІгѳпзіЬиз 
саріІапеаІіЬчз СЬеітспзіЬиз ебііат, ѳх рагіо еі 
а<1 іпзіппііаш геѵсгепбіззіті іп СЬгізІо раігіз 
ііотіпі МеіЪисІіі Тѳгіескі. ерізсорі гііиз дгаесі 
езизчив ѵепегаЬіІіз сарііиіі, Іиш поЪШшп Лап¬ 

ша Шаконгзкі еі Раиіі Сгагп(і)а»зкі, іап- 

Чааш ііеіаіогиш сігса іпзіідаіогеш зіапііиш 
ісіогиш іп еі зорег Гашаіоз ргосопзиіеш сига 
сопзиІіЬиз, ѵісеаііѵосаіиш сит зсаЬіпіз Іо- 

ищие соттипііаіст сіѵііаііз засгае гедіае п^е- 

.«Іаііз СЬеІтепзіз. сііаіоз, а<1 зіаіиешіит рег ірзоз 
сопсіѵез еогит Гашаіоз Зіапізіаиш 8кир, Огедо- 

гішп Роіііотеісг, поіагіиш, Лшігеат Ройшуврскі, 
ргосопзиіеш, диі Іетроге ргохіте ргаеіегііо, іп 

ргоіѳзіаііопе зресійсаіо, а^ипхегипі зѳ аіітоііит 
гѳѵегепсііз (Іесапо, соттешіагіо ѳі сапопісіз СЬеІ- 

тепзіЬиз ІЬісІешчие зиргазсгіріоз асіогез ѵегЬіз 
ргоЬгозів, ѵогЬѳгіЬиз тиіііз еі сопѵиІпегаІіопіЬиз 
айесегипі, сігса іпѵазіопепі Ьозріііі, ^иосігса ѳі 
еозііет іп ѵіт а<1тіпІ8ІгаІіопіз .іизііііае асі зигаеп- 

(іаз ііе ірзіз роспаз Іедиш, иетре сарііит, зіа- 

Іиапі, ргаѳзепіі сііапі сііаііопе, ірза сіе Ьіз Іаііо- 
гѳ;—Гегіа диіпіа розі Гезіит Аззигарііопіз іп сое- 
іит біогіозіззітае Ѵігдіпіз Магіаѳ, ргохіте ргае- 

Іегііа, іп сіѵііаіе СЬеІтепзі арисі Гагааіит Лоап- 

пет СіесЬозг, ргосопзиіеш, ірзі ргосопзиіі риЫі- 

сап<1о еі поіібсапйо розиіі. Пе яио ргаезепз геіа- 
Ііо. 

Тоже, л. 224— 7. 

М 210.—1642 г. ЗІ Октября. 
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Гегіа зехіа іп ѵідіііа Гезіі Ошпіиш Запсіогига, 
ішю Ботіпі шіііезішо зехсепіезішо диаіігадезішо 
гесшкіо. 

Лткотісі еі Сгагпіаткі ргоШІапіиг. 

Юо игг^сіи у (Іо хЦд дгосігкіеіі СЬеігазкісЬ 
оЫісгиіе рггузяеЛзгу згІасЬеІпі Лап Изако'ѵзкі, 

ротаіи Рггегаузкіедо, у Ра'ѵеі Сгатіангзкі, ро- 

хіаіи Вггезскіедо іпсоіае, зіпсігу іазпіе теІеЬпедо 
іедошозсі оуса МеіЬо(1іизга Тегіескіедо, Сііеіш- 

ікіедо у Веізкіедо ерізсора, ргеусЬу1аі%с зіе (іо 
ргоіезіаііеу, 'ѵ дгойгіе КгазпозЦѵѵзкіт рггег Іе- 
§032 іедошозсі оуса ерізсора СЬеішзкіедо зѵ/іеіо 
оогупіопеу, зоіеппііег рггесіѵгко шеІеЬпуіп Кггу- 
иіорЬоигі В^козѵзкіѳши, (Ігіекапоѵѵі, у Лапоѵѵі 
ВсЬготгзкіеши, кошшепЛаггозгі СЬеігазкіегаи, у 
Иобгопегаи іедошозсі рапи КггузгІорЬои'і Роіос- 

кіегпи. ѵ №о«озіеікасЬ йіегйигсу, зхѵіаПсгеІі зіе 
«Ч ізг, гпіеѵайаіцс (іскгеі ТгуЬипаІзкі, кіогуш 
оакагапо ргоіезіапіозѵ г ѵіѳгѳ СЬеІшзкіеу еЬЬе- 
го»ай у рго іеггаіпо, іо ТгуЬппаіи ЬиЬеІзкіедо 
Чйпасгопедо, зіаѵіс, іп сопіешріиш іигіиш еі 

Іедиш еі 1іЪегіаІі$: поЬіІіит, іп зигатат позігаш 
іпсагсегаіогит роепаш еі і&потіпіага «'усіа^шж- 

згу 2 лѵіейе СЬеітзкіѳу, ІІзакоѵзкіѳ^о іапсисЬ 
оразаіі у гсізпеіі, а роіуга оЪіаІѵѵи \ѵ \?6г зкагЬпу 
ггешіѳппу гатсгузіу ѵгІбМі у рза Іггесіе§о іагап- 

ІодѵаІе§о (Іо пісЬ ОТгисШ у \ѵ6г зкагЬпу рикіаіеш 
га\ѵаг1у у кЫка гаткпеіі, а (іоріѳго Сгезкі піе- 
іакі у сарііап г (іага°апаті Л\ѵа(1хіезіи ріиз гаіпиз 
у 2 іпзгеті зіи§агаі рапа Роіоскіе^о \ѵі$гпіо\у, ѵ 
лѵогіе Ь^сіасусЬ, г гатки \ѵ тіазіо \ѵурго\ѵасі2і1і, 
а роіут рггег тіазіо опусЬ азг (іо ѵѵзі кгоіеѵ- 

зкіеу Ко\ѵо$іе1зкіеу, (Ігіег&пѵу рапа РоІоскіе§о, 
рголѵасігііі у (Іо (Ьѵоги рггеі рокоу зате^озг рапа 
Роіоскіедо рггу^іегіі у розіаѵііі, кіогуск рапі 
Роіоска кагаіа «іо ЬиЫіпа рго^'а^гіе, а роіут, 
іеіеіі за згІасЬЦ, руіаіа, а ггогитіа^згу, осіро- 

ѵіеігіаіа Іуті зіо\ѵу: Ьузсіе Ьуіі хЦг§іаті, реѵ- 
піе ѵѵат д!о\ѵу роисіпаі^, у іпзгусЬ иг%§апіа \уі§- 

гпіолѵіе зіе пазіисііаіі; зиЬ5е^ие1^^ег Іе^озг іпіа, 
цо(І2Іп Іггу \і пос, ге зго^у па сгѵагіек, г опе§о 
ѵога лѵі^гпіолѵ лѵуіеіі у па копіе рои’засігаіі, г$се 
^ буиу, а по^і росі копіе ро(1>?Цга1і, у опусіі ге 
(іѵѵипазЦ (іагадапо^ѵ г карііапет у г іпзг^ сге- 
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1а<ігЦ гапо ѵгв сгѵгагіѳк «іо ЬиЫіпа рггургоѵа- 

бгііі, г кіогеті ѵе дѵогки Іедозг рапа Роіоскіедо 
зіавеіі у опусЬ (Іо зкіери сіешпедо 2а 4\ѵоіѳ йггт 
тгвайгііі, у поѵут ѵідяепіет рггег оп йгіеи сгѵѵагі- 

кодѵу у рггег пос авг (іо рЦіки діогіет у исізпіѳ- 

піет (гарііі, а ѵ рі^ек о овшеу па риігедагги 
доіігіпіе г опедо ѵі^гіепіа ѵуіеіі у ѵуі$*усЬ росі 

г§се ѵгі%\ту, ідпотіпіозе рггег гаіазіо па гаіия 
ргоѵайгііі, кіогц піегѵѵусгаіп^аГЙісІіц ргоіеаіамбг 
орргутоѵаіі. О кіоге дѵаііошпе орргеззіе, і^о 
экого ргоіезіапклѵіе рггувс тодіі ки зоЬіе, іівпзв 
аЦиѳ ііегиш ргоіезіапіиг, о&ѳгвшіо зезе сит «• 

йет Роіоскі еі сит аіііз іп Того Гогі іиге асеигсв. 

Тоже, л. 241. 

№ 211.-1643 г. 3 Января. 
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Асіит іп сазіго СЬеІтепзі заЬЬаіЬо розі Гѳ- 

зіит Сігситсізіопіз СЬгізІі Ботіпі ргохіто, аппо 
еіиз(іеш тіііезіто зехсепіезіто ^иай^аее5іто Іег- 

ііо. 

ОЫаІа Шегагит шігисііопіз Іеггае Скеі- 

тепеіз. 

Ай оЫаІіопѳт §епѳгозі 81апі$1аі 8іа\ѵзкі, зиЬ- 

йаріГѳгі еі ѵісесарііапеі СЬеішепзіз, шагзсЬаІсі 
сопѵепіиз рагіісиіагіз СЬеітепзіз, Гегіа зехіа рго- 

хіте ргаеіегііа ехрейііі, регзопаіііѳг согаш оШсіо 
асі^ие ргаезепІіЪиз сазігепзіѣиз сарНапеаІіЬиз 
СЬеітепзіЪиз сошрагепііз, оШсіозе Гасіат, оЯісіит 
ргаезедз сазігепзе сарііапеаіе СЬеІтепзе Іііегаз 
іпзігисііопіз іпГгазсгірІаз, рег іпсоіаз Іеггае СЬеі- 

тепзіз еі йізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз пипсііз зиіз 
іпігазсгірііз рго сотііііз §епега1іЬаз гедпі Ѵагза- 

ѵіепзіЬиз, ргохітѳ іштіпепІіЬиз, йаіаз, тапие^ 

йет депегозі шагзсЬаІсі ргоргіа зиЬзсгірІаз, аі 
асіа ргаезепііа рег оЫаІага роггесіаз, зизсеріій 
асііз зиіз іпзсгіЪеге йешапйаѵіі іп еит, 

іиг, Іепогет ... 2 ѵіеікіт иЫіхепіегп $№» 

згІасЬѳсківбо рггуѵіазгсга зоЬіе хЦйг ѴѴІагіуЬ 
СЬеітзкі іига раігопаіиз у ройаѵапіе ророи ж 
гааі§ІпозсіасЬ згІасЬескісЬ у дѵоіпозсі опуш а* 

2\ѵусгаупе у, рой Іуіиіет згкоіу, з\ѵашоІеп5іл 
егогаайгі \ѵ СЬеітіе, изигриЦс зоЬіе у тіера 
\ѵ гдготайгепіасЬ зеушікоѵѵусЬ, а па овОДй 
іе^отозсі хі§йга Ьізкира пазге^о каіЬоІіскіеез 
іигізйісіц ропіга, кіогеу 2Йа\ѵпа роЛІе^Іі *Ыу- 

ко\ѵіе; зіагас зі§ таі% ісЬтозс рапоміе роботе, 

аЬу Ьуі окгузіопу рггу ІусЬ Іуіко ргаѵасЬ, кй» 

тѵіайукотѵіе гйаѵпа тіеіі, у 2еЪу хѵіайукаші Іу№ 
зіе різаіі . . . 

Тоже, л. 269—75. ' 'ІШ 

№ 212.—1644 г. И Октября. * Я 

Заявленіе священника Везскаго о нанесеніи ему побоевъ и разграбленіи его дома. 

Регіа Іегііа апіе Гезіит запсіае Нейѵі^із ѳіес- 

іае Беі ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсеп- 

Іезіто ^иайга8е5Іто чиагіо. 

Торо Безкі ргоіезіаіиз. 

Во иг2§йп і асі §гойгкіск зІагозсісЬ СЬеІгавкісЬ 
рггузгейзгу оЫісгпіѳ хѵіеІѳЬпу осіес Ра\ѵеі Ла- 

ко\ѵіс—ргаезЪіІег Везкі, таі^іпозсі іееотозсі 
Ткотазга Летіѳіііііедо—гаіесгпіка СЬеітзЙ^ 

Й2ІеЙ2Ісгпѳу, \ѵ йгіеггаѵіе па Іеп огаз іе§от^ 

рапа Лапа В1іпо\ѵ$кіе80 Ь?й^с(ѳ)у, зоіеппііѳг і № 
1і\ѵіе ргоіезіо\ѵаі зіе па ргасолѵііусЬ Лагтаіо^ 

лѵоуіомгі, Тутозгкоѵі 01з2ко\ѵі, хѵоуіЬо^ѵі Ь . 

\ѵі, Кііткоѵі Разгко\ѵі, Нгусоѵі, 52^»8г31 
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іе$о, г Іеуіе ѵзі Везка роййапуш, і іп. 
иут рошоспікош ісЬ, іет*е затут ро ітіѳпіи 
і ргмѵізки Іѳріеу лѵіайошусЬ, о і0| і2 опі піо 
рапіі?иііас пи Ьоіаіп НоЦ, >ѵ зоЬоІе, ро злѵі^сіѳ 
$«і?1е80 МаіЬѳизга арозіоіа Ыігко рггезгіо, і 
ргт розроМедо зигоѵѵозе, Ъѳг йапіа іайпеу 
рггусгупу, лѵрасізху па стѳпіагг е'ѵаПоѵѵпіѳ. \ѵу- 

іеу тіашпѵапедо ргоіезіапіа. г^кота ти іѵ*озу 
Іагдаіас, рі?зсіаті ІіиЦс і куігоі. гЬШ і зкпѵа- 

ѵііі; 8<*У ротіѳпіопу осіес ргоіезіиіасу зц іаког 
ко!\ѵіек (іо йоти з\ѵе§о изгейі, іейу сіх роййапі, 

ѵугеу ггесгепі, §ѵаНо\ѵпів паДЫедІі, сігг\ѵі лѵуіа- 

шоѵаіі, окпа лѵуЬіаІі, яаЬіс 50 ишузіпіе сЬс^с; 

Іаког §йуЬу ой йги§;ісІі піе Ьуіі роЬатоѵапі, 
ретепіе Ьу Іѳп гіозіінгу гатузі з\ѵоу ѵѵукопаіі; а 
піе то^с зц пай піт гетзсіе, іако іасі згаіепі 
пай Ьуйіет зі$ разіѵѵііі, гогтаісіеіе ІіиЦс і гогр§- 

йгаЦс, схеіайкѳ \уу&апіаіас і ггкогао роіут іейпацс, 

гегпіе гѵіосгуіі, аЬу ти гапу піекіоге зі$ гдоііі; 

рггег кіоп* гѵѵіокѳ піе Іуіко иг йотозіѵіе 
$ѵоіт піе гоЬЦс піе згкойо\ѵа1 і іпзяе гояпе зако¬ 

ну ройутоѵаі. О со лѵзгузіко ротіепіопу \ѵіе- 

ІеЬпу осіес ргоіевіиі^су зі$ ііегпт ацие ііѳгига 
рггесі\ѵко піѳт ргоіѳзіиіе, оЫеси'цс зі§ г піті и 
па1ейуІе§о ргаѵѵа і зайи о Іо ідоувіко рга\гпіе 
розЦріс. 

Еі іп сопііпепіі соттопзігаѵіі ѵиіпѳга іп 
согрогѳ зио, иіроіе ргітит іп сарііе рагііз йех- 

Ігаѳ регігизит сгиепіига, аііий іп іипсіига та- 

пиз йехігае, іегііит іп зіпсірііѳ зітііііег йехігае 
регігиза сгиепіа. Еаяие ѵиіпега, іит еі аііа 
тиНа, яиав Іісеі оЬ ехііпсііопет еогит оШсіо 
ргаезепіі соштопзігагі поп роіегапі, аііатеп 
рго ірзіз еозйет іиге сопѵіпсеге ѵиіі, зіЬі рег 
зиргазегіріоз зиЬйіІоз заЪЬаіНо розі Гезіит запсіі 
МаНЬаеі арозіоіі еі егапееіізіае ргохіте ргаеіе- 

гііит ргохіто, Іосо еі тойо, яиіЬиз зирга, іііаіа 
еззе аззегиіі, рго узйѳга ірзоз іпсиіраѵіі ас сопіга 
еоз зоіѳппііег еі оГбсіозе ргоіезіаіиз оГбсіояие ргш- 

зепіі тапіГезіаІиз езі. (}иае ѵиіпега, Іит еі аііо- 
гит гесепіег заиаіогит сісаігісез оГбсіига ргаезепз 
зирег ірзо ѵійіі еі йеЬіІѳ сопзрехіі ацие асіів 
зпіз соппоіаѵіі. 

Изъ акт. ш. Хол. гр. суда № 20149^ л. 432. 

Я 213.-1644 г. 10 Ноября. 

Заявленіе отъ вмени епископа Меѳодія Тѳрлецкаго о порубкѣ, произведенной въ его 

лѣсу деканомъ Холмской римско-католической каѳедры и его братомъ. 

Регіа яиіпіа ргійіѳ Гезіі запсіі Магііпі ропііб- 

сіз еі сопГеззогіз, аппо Эотіпі тіііезіто зехсеп- 

1*§іто чпайга^ѳзіто чпагіо. 

Роро СШшепзгз зио еі ерізсорі зиі потіпе 
ргоіезіаіиг. 

Ай оІГісіит ѳі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііег ѵѳпіѳпз ѵепѳгаЬі- 

ІІ5 Апйгеаз \Ѵа\ѵгуз2е\ѵіС2, агсЬіргезЬіІег СЬѳІ- 

піепзіз, зио еі геѵѳгѳпйіззіті йотіпі МеіЬойіі йѳ 
Тегіо Тегіескі, СЬеІгаѳпзіз еі Веігепзіз гііиз егжеі 
ерізсорі (погаіпе), зоіѳппега іп еі сопіга айтойиш 
^еѵегепйит СЬгізЮрІюгит, йесапит саІЬейгаІѳт 
СЬеітепвет, еі §:ѳпегозига йоаппега, Ггаігет 
№ еегтапит, иіі ѵісез ірзіиз 8егеп1ѳт ш 
Ьопіз Рагурзу еі 2а\ѵайоѵ, Вако^ѵзкіе, ргоіезіа- 

Ііопет Гесіі іп ео, яиіа ірзі Гегіа Іегііа, ргохіте 
ргаеіегііа, Гасіа іпіег зе тиіиа соіпІеИідѳпііа ѳі 
сопзрігаііопе, тапи агтаіа сит циайга^іпіа ^иа- 

Іиог сиггіЬиз, зіЬі айаріаііз, Ьіпіз е^иіз іипсѴіз, 
зирегіпециііапйо іп петпз Котапоѵісепзе, та§;по 
сит зитріи, ргоиі аззѳгиегииі, ргоіезіапііпга а 
ѵі^іпіі аппіз іпіе^ге сизіойііит, ай саіЬѳйгат гі- 

іпз §;гаѳсі ОЬеІтѳпзет зреоіапз, агЬогѳз япѳгсі- 
пеаз гайісііиз ѳхзесаѵегипі йісіозяиесиггиз іізйега 
опегаѵегипі, аЦие опегаіоз ай ргаейісіа ргаейіа 
Рагурзу ѳі 2а\ѵайо\г йейпхѳгипі, рег яиой рго- 

Іезіапіет еі ірзит геѵегѳпйит ерізсорит аЦие 
еоз, яиіЬиз еа сотрсіипі, іп йатпа поп тойіса, 
сіІаііопіЬиз зресіГісапйа, іпйихегппі. Каііопѳ яио- 
гит отпіит ійет ргоіезіапз потіпе ргаеіасіі 
геѵегепйіззігаі ерізсорі зиі, ргаѳеаѵѳпйо іпйѳтпі- 
іаіі еі іпіе^гііаіі петогіз ргаеіасіі еі уигіз зиі, ай 
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Шйй ІмЬШ, пѳ рег ій петив ргаеГаІит 8іЬі, оа 
роввэввіопѳ изиграіа, айітаіиг, оат виат тапі- 

Гезіаііопет сиш ргоіезіаііопѳ ай асіа ргаевепііа 

іпГегІ. 1 
Еі іп ѵегібсаііопет ргаѳтіззогиш віаіиіі со- 

гат еойет оГЙсіо асі^иѳ ргаезепІіЪиз сазігѳпзі- 

Ьиз саріІапѳаІіЪив СЬеІтеивіЪиз тіпівіегіаіѳт гѳепі 
дѳпегаіѳт ргоѵійит МаіЬіага Кггупнжвкі сіѳ 
СЬеІга, оШсіо ргаевѳпіі поіига, чиі віаіиіиз ипа 
сига поЪШЬиз ЗІѳрЬапо Згиіагвкі еі Йіапізіао Йа- 

лѵіскі, весит регвопаіііег сотрагепІіЪиз еі іпіга- 

зсгіріа огапіа ІіЬѳге аІІезІапІіЬив, іп ѵіт зиае 
ѵегае ас Гійеііз геіаііопіз риЫісе 1іЬеге^иѳ гесо- 

дпоѵіі, ^иіа ірве ипа сит ргае<ііс1із поЪіІіЬиз (ііе 

ЬсЙіогпа асіив ргаевопііз ай петия ргавѣсц 
ай Ьопа, Котапоѵісе пипсираіа, рѳгітѳоа, регво¬ 

паіііег соп(1озсеп(И1 іЬісіотчие агЬогига ^ае^сі. 
пеагит ай враііиш віасііі іибвогів ипіив, рго Ь. 

Іап^із ѵаіопііит, гесопіег ехсівагит Ігипсов ті® 

еі (ІеЬіІе соиврехіі 8ІЬЦио шіпізіегіаіі еі іісіц 
поЪіІіЬиз, іЬісіеш ргоіипс рег поЬИеш Апйгеад 
Ріоіголѵісг потіпе ргаеіасіі ргоіезіапіів іп іпйапіі 
ргоіезіаіит Гиізвѳ аЦпе ргаетізва віс ве еі пса 
аіііег ЬаЪегѳ оГйсіо ргаевепіі геіиііі еі воащ г* 

Іаііопет (1е ргастіввіз рег ехргеввага ай аси 
ргаевепііа сиш сіісіогига поЬіІіиш аііезиііон» 

Гесіі. • 
Тоже, л. 445—6. 

№ 214.-1645 г. 7 Январи. 

Одинъ иэъ пунктовъ инструкціи посламъ Холмской земли на Варшавскій сеймъ. 

ЗаЪЬаІЬо іп сгазііпо Гевіі вапсіогшп Тгіит 
Ке^ит, аппо Ботіпі тіііезіто вехсепіезіто яиа- 

йгадезіига диіпіо. 

ОЫаІа Іііегагит іп8ІгисііопІ8 сопѵепіи8 рагіі- 

Ыагі8 іеггае СШтсп8І8. 

Ай розіиіаііопет депегові Ргапсівсі аЬ Озіок 
В^йгупзкі, тагвсЬаІсі сопѵепіиз рагіісиіагіз СЬеІ- 

тепвів, Гегіа весипйа ргохітѳ ргаѳіѳгііа *) сеіе- 

Ьгаіі, регвопаіііег согат оГйсіо асііздио ргаезеп- 

ІіЬиз савІгепвіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеІтѳпвіЬиз сога- 

рагепііз, оШсіозе Гасіат, оГйсіига ргаезепз са& 

гепзе сарііапеаіѳ СЬеІгаепве Іііегав іпзігисііон 
іпГгавсгірІав, рег іпсоіаз Іеггае СЬеІтепвів еі в- 

вігісіив Сгавпозіаѵіепзіз пипіііз виів рго согаііш 
депегаІіЪив ге^пі ѴагваѵіепзіЪиз, ргохіше» 

пѳпІіЬиз, йаіав, тапи е,)изйеіп депегозі тагвсЬаІз 
ргоргіа виЬвсгірІав, ай асіа ргаевепііа рег оЫаш 
роггесіав, зивсеріі еі асііз виів іпзсгіЬеге йешаг- 

йаѵіі іихіа Шагига Іепогега зе^иеп^ет . . . 

. . . Кеіідіа дгаеска аЬу ѵейівд <іаѵп# 

ргалѵа у гѵусгаіи гасЬо\ѵапа Ъуіа, ророѵ аЪі і 
гаосу рапо\ѵ піе \ѵуітоигапо, Іак ииііоѵг, 

йізипііохѵ . . . 

Тоже, л. 474-482. *) 2 января 1645 г. 

№ 215.-1645 г. 10 Мая. 

По зовъ ѳпнскопа Меѳодія Терлецкаго православнымъ г. Велва, по дѣлу объ увнч 

тожѳнін королевскаго декрета, выданнаго по неявкѣ ѳпнскопа. 

Ех рагіе гѵІаЛісае Скеітепзіз розЯл» . 

Ай оГйсіиш еі асіа ргаевепііа сазігепзіа 
Іапеаііа СЬѳІшепвіа регвопаіііег ѵопіепз «*** 

Ья 

Еѳгіа диагіа розі йотіпісаш „ІиЪіІаІе" ргохігаа, 

аппо Вотіпі тіііезіто вехсепіезіто 4иайга^ѳвішо 
Чпіпіо. 
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тіаііз гевиі 8°пвга1ів ргоѵісіиз Ыісоіаиз Цкіеувкі 
4в ѵіайісаіи СЬеІішшзі, оШсіо ргаезопіі поіиз, 

Ю сиш поЬШЬиз Зіапізіао 8а\ѵіскі оі ДозерЬо 
Ішзкі, весит регзопаіііѳг сотрагепііЬиз еі іпГга- 

зсгіріа оптіа ІіЬегѳ аІІезІапІіЬиз, іп ѵіт зиао 
ѵегае ас йсіѳііз гоіаііопіз риЫісо ІіЬо^ие гесо- 

роѵіі, яиіа ірзе сііаііопет зеи тапёаіит засгае 
ге^іае т&іезі&ііз іпГегіиз іпзегіит, ех рагіе іпГга- 

зсгіріі асіогіз зирег сііаіоз іпГгапотіпаіоз сіе Іе- 
поге іаіі ехігасИіит: I 

Ѵіайізіаиз (^иаПиз, Боі дгаііа гох Роіопіае, | 

та§пиз сіих ЬііЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

ѵіае, ЗатодШае, Шошао, Зтоіепзсіае СгегпісЬо- 

ѵіаеяие, пес поп Зиесогит, ОоИогит Ѵатіаіогит- 
^ие ЬаегесШагіиз гех. 

ѴоЬіз Гаіпаііз сіѵіЬиз ВеІгепзіЪиз гііиз ^гаесі 
сіігітіііз. іат аЩиой типиз оШсіі зеи тадізігаіиз 
сіѵіііз іЬійет оЬеипІіЬиз, яиат ехіга о&сіит ехі- 

БІепііЬиз, яиогшп потіпа еі созпотіпа Ыс рго 
еіргеззіз ЬаЬегі сІеЪепІ, сіе регзопіз Ъопізчие ір- 

Богиш депегаіііег отпіЬиз тапйатиз, ^иа^епи$ 

согаш поЬіз зеи .іисіісіо позіго Сгасоѵіае, аиі иЪі 
іипс сит сигіа позіга Геіісііег сопзіііиіі Гиегішиз, 

а розіііопе ргаезепііз сііаііопіз, гесіе іп диаіиог 
мріітапіз, аиі Іипс, йига еі ^иап(1о саиза ргае- 

5еп$ ех гедезіго риЫісо саизагит асі .іисіісапсіига 
Іедіііте ѵосаіа іпсісіегіі, асі іпзіапііат геѵегепсіі 
МеіЬосІіі сіе Тегіо Тегіескі, ерізсорі СЬеІшепзіз еі 
Веігепзіз гііиз бгаесі, асіогіз, регзопаіііег регеіпр- 

Іогіеяие сошрагеаІІ8. (іиі ѵоз сііаі асі геропепйига 
оі гезіііпепсіит сѳгіит сіесгоіит позігиіп, зирѳг 
асіого тосіето пиііііег еі і11в#і1іте, зіааііЪиз 
фз ІоеаІіЬиз ітресіітопііз, і^1^ао іп саияа еі ас- 

Ііопе гаііопѳ яиазі ѵіоіаііопіз расіз риЫісае еі 
зосііііопіз Гасіае, согат .іисіісіо позіго іп сопіигаа- 
сіат асіогіз, Опциат ргоіипс ехіга йпез ге?пі 
охізіепііз Мйспцие соттогаоііз, оЫепіит; асі 
ѵісіепсіит пітігит еі аисііепсіит Ьос позігит ісіет 
сіесгеіит геропі сІоЬеге, зіаіиі Шийдие саззагі, ЮШ, 

саизат іп тіе^гига гезіііиі еі іп еасіет И, ^иосі 
Іигіз еі аедиііаііз гаііо сіісіаѵегіі, сіесегпі еі зеп- 

Іепіійгі, зіііз ргаетіззіз рагііигі еі асі еа, диае 
ѵоЬіз іп Іегтіпо асіѵепіепіі Іаііиз ргоропепіиг, 
Ійсіісіаіііѳг гезропзигі. Баіит Сгасоѵіае Гегіа зе- 

сиисіа розі Гезіига Ѵізііаііопіз Всаііззітае Ѵіг§іпіз 
Магіае ргохіта, аппо Эогаіпі шіііезігао зехсепіе- 

зіпіо ^иас1^а§е5іто чиагіо */, — Гегіа 4іііпІ& розі 
Гезіа зоіеппіа засгі РазсЬаІіз ргохіто ргаеіегііа 
ргохіта**) іп сіѵііаіе Вѳігепзі йопи^иѳ Гатаіі 
йоаппіз Кітсгук, ргосопзиііз, еійет ргосопзиіі, 

ргоіипс сіоші зиае ргаеѵепіо, риЫісаѵіІ, сіе ^ио 
ргаезепз е„шз сит сіісіогит поЬіііит аііезіаііопе 
геіаііо. 

Тоже, л. 558—9. 

*) 4 іюля 1644 г. 
**) 20 апрѣля 1645 г. 

№ 210.—1045 г. 17 Мая.. 

Предписаніе короннаго гетмана Конѳдпольскаго войскамъ не требовать отъ уніат¬ 

скаго духовенства Холмской епархіи подводъ, квартиръ н другихъ повин¬ 

ностей. 

Гегіа ^иаг^а розі йотіпісат „Сапіаіе* ргохі- 

та, аппо Оотіпі тіііезіто зехсепіезіто чиа- 

<Ц?е5Іто циіпіо. 

Ех рагіе ерівсорі гііиз дгассі оЫаіа ІНсга- 

гит ипіѵегваіит. 

Ай розіиіаііопет ѵепегаЬіІіз Оге^опі Зійого- 

*ісг, ргезѣііегі ессіезіао запсіі Иісоіаі гііиз дгаесі 

СЬеІшепзіз, регзопаіііег согат оШсіо асівдие ргае- 
зепІіЬиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеІтепзіЬиз 
сотрагепііз, погаіпѳ геѵегепйіззіті йотіпі МеіЬо- 

йіі сіе Тегіо Тегіескі, Сііеііпепзіз еі Веігепзіз гі¬ 
іиз §гаесі е^изсіет ерізсорі, оГбсіозе Гасіаіп, оГ6- 

сіит ргаезепз сазігепзѳ сарііапеаіе СЬеІтѳпзе 
Іііегаз ипіѵегзаіез ІіЬегіаІіопіз іпГгазсгірІаз, тапи 
іііизігіз еі та^пібсі Зіапізіаі іп Копіесроіе Ко- 

піесроЬкі, сазіѳііапі Сгасоѵіепзіз, зиргѳті ехег- 



- 200 - 

сКшіт го§иі Роіопіаѳ депегаііз, Виясепзіз, Вагеп- 
зіз, Ко\ѵіе1епзіз еіс. сарііапѳі, ргоргіа зиЬзсгірІаз 
еі зідіііо оЬзідпаІаз, ѳісіѳш геѵегепсііззіто ерізсо- 
ро агі іпГгазсгіріа зегѵіепіез, зизсеріі еі асііз заіз 
іпзсгіЬеге гіетапііаѵіі, ^ихіа іііагига іепогѳш зе- 
Чиепіет: 8іапізіа\ѵ па Копіесроіи Копіесроізкі, 
сазіѳііап Кгаколѵзкі, Ьеітап лѵіеікі согоппу, Ви- 
зкі, Вагзкі, Колѵеізкі, еіс. зіагозіа. 

\Ѵ$гет лѵ оЬес у каМети г озоЬпа, копіи Іо 
лѵіебгіес паіеіу, а тіаполѵісіѳ ісЬтозс рапот роі- 
комгдікот, оЬегзІегот, оЪѳгзІегІеиІепапІот, гоі- 
тізіггош, карііапоіп, рогисгпікот у лгзгуікіети 
гусегзілѵц ъ лѵоузка іедо кгоіелѵзкіеу тозсі, іегб- 

пети у ріезгети, роізкіедо у сисігогіетзкіедо 
папхіи, ѵіабото сгупіѳ, іг піѳ Іуіко ргалѵо ро- 
зроіііе, аіе Іег у зата зіизгиозе илѵаіпіа каріа- 
полѵ геіідіеу дгаескіеу об ѵзгеІкісЬ зіаполѵізк, 
з Іа су, рггузіалѵзілѵ у іппусЬ сі<22ага\ѵ йоІпіегзкісЬ, 
сііа Іедо у іа, зіозиЦс зі§ ііо ргаѵѵа розроіііедо, 
паротіпат лѵазгтозсіолѵ у лѵіабг^ игг^би тѳдо 

Ьеітапзкіедо гозкагиіе, аЬу зіе 2абеп піе 
и (ІисЬолѵпусЬ іѳуіе геіідіеу, \ѵ ипіеу козсіоЬ 
злѵі§Іедо ггутзкіедо Ь§басусЬ, ѵѵ сііесезіеу СЬеіха- 
зкіеу у Веігзківу тіезгкаіасусЬ, ЯабпусЬ зіас> 
лѵізк обргалѵоѵѵаб, зіаіу Іак ріепі^пусЬ, іакоу 
(Іо 2у\ѵпозсі иаІе^сусЬ, лѵуЬіегас, рггузіаѵя* ^ 
Ьіѳ ргеіепсіолѵас, роблѵогі Ьгае, апі йаіпеу ту. 
шпіеузгеу кггулѵбу опут схупіс, ирелгпіацс |ц. 
ібедо піерозіизгпедо, іі, іезІіЬу лѵ сгуткоЫек 
рггесмѵко Іети ипілѵегзаіолѵі шети лѵукгосгуіу 
опедо лѵ рггузіоупет розгаполѵапіи піе тЫ, а 
паушпіеузг^ зкагд*$ робіид озігозсі агйсйо? 
іѵоузколѵусЬ зиголѵіе здбгопу у кагапу Ь^дгіе. 
ѴѴ ѴѴагзгалѵіе сііе 12 Магса, шіііезіто зехсеп&і- 
шо чиабгадезігао яиіпіо. $іап. Копіесроізкі тр. 
(Зиагит Іііегагит огідіиаіе ібет оГГегепз зіЬі ц- 
ігабііит еззе зечие Ший аЬ оШсіо ргаезепіі гес*- 
різзе гесодпоѵіі. 

Тоже, л. 562. 

№ 217.-1645 г. 1 Іюня. 

Объявленіе гетмана Конѳцпольскаго объ освобожденіи имъ имѣній епископа уніат¬ 

скаго Тѳрлѳцкаго отъ всякихъ военныхъ повинностей. 

Регіачоіпіа розі богаіпісат „Ехаисіі" ргохігаа, 
«шло Вотіпі шіііезіто зехсепіезіто чиабгадезі- 
шо чиіпіо. 

іУоЬйй. ІІзгакоткі потіпе ерізсорі гііиз дгае- 

сі Іііегаз ипіѵегзаіез ІіЬегІсАюпіз оЫиІіі. 

Аб розіиіаііопет поЪіІізіоаппіз Взгаколѵзкі, Гагаи- 
1і геѵегепбіззіші йотіпі МѳЛойіі беТегІоГГегІескі, 
СЬеішепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі ерізсорі, по- 
шіпе езизйеш бошіпі зиі регзопаШег согаш оШсіо 
асіізчпе ргаезепііЬиз сазігепзіЬиз сарііапеаІіЬиз 
СЬеішепзіѣиз сошрагепііз, оШсіозе Гасіаш, оШсі- 
иш ргаезепз сазігепзѳ сарііапѳаіе СЬеІшѳпзе Іііе¬ 

газ ипіѵегзаіез НЬсгЬаііопіз іпГгазсгіріаз, шапи іі- 
Іпзігіз еі шадпійсі Зіапізіаі іп Копіесроіѳ Ко¬ 
піесроізкі, сазіеііапі Сгасоѵіепзіз, ехегсііиит гедпі 
зиргеші ргаеГесіі, Визсепзіз, Вагепзіз, Соѵѳііеп- 
8і8 еіс. еіс. сарііапеі, ргоргіа зиЬзсгірІаз еі зідіііо 

оЬзідпаІаз, еісіеш геѵегепбо ерізсоро аб іпГгазсгір- 
іа зегѵіепіез, зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬеге (Іе- 
шапсіаѵіі іихіа Шагпт іепогѳш зециепіеш: §и- 
пізіа\ѵ па Копіесроіи Копіесроізкі, казгіеіап Кп- 
колѵзкі, Ьеітап лѵіеікі согоппу, Вигкі, Вагзкі 
Колѵеізкі, еіс., еіс. зіагозіа. 

\Ѵзгега лѵ оЬес у кагсіети г озоЬпа, копзи 

о іега лѵіѳйгіес паіейу, а тіаполуісіѳ ісЬтозсіош 
рапот риіколѵпікот, оЬегзІегот, оЪегзіегІепіепап- 
іот, гоіЬтізІггот , карііапот, рогисгпікот I 
лѵзгузікіети гусегзілѵи 2 лѵоузка іедо кгбіелѵзкіеу 
тозсі, іегбпети у ріезгети, роізкіедо у са4го- 
2іетзкіедо пагойи, лѵіабото сгупіѳ, іі, гезрекіп- 

і^с па газіиді іазпіѳ лѵіѳІеЬпедо іѳдотозсі 
МеіЬобіияга Тегіѳскіѳдо, ерізсора СЬѳ*т$кіе?И 

Веігзкіедо, кіоге козсіоіолѵі ВоЯети сЬмаІеЬпі* 

оббаіѳ, піѳ тпіѳу па згсгирЦ рголѵіяіч ів?°«1 
кіогеу гаіебѵѵіѳ бідпііаіѳт ерізсораіет 
іиогі, гезресіицс у па гпізлсгепіе у гиЬоіепі* 
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рсхІсІапусН іедо, іпѵоіпііот мгзі іедо Віѳіороіо, 

5а$по, Рокгоѵѳ у рггебгаіезгсгап >ѵ СЬеІіпіѳ, па 
іЫусгут дгипсіе тіезгкацсусЬ, об ѵзгѳІакісЬ 
Лапо^ізк, зіаііі, рггузіалѵзіѵѵ у іпзгусЬ сі§2аго\ѵ 
ЛбоіеГзкісЬ; рггѳіо паротіпат \ѵазгтозсіо\ѵ у 

иг2?с1и тедо Ьѳітапзкіодо гозкагиіѳ, аЬу 
де іаш 2абеп иіѳ ѵа2у! зіапоѵѵіе, рокагшоѵѵ у 
восіедоѵ? обрганготеас, зіасу Іак ріепі$2пусЬ, іако 
у 4о 2умгпозсі паІѳЦсусЬ, \ѵуЬіѳгас, робѵоб Ьгас, 
іді Ыпеу паутпіеузгеу кггу\ѵбу ро(і(іапут іа- 
вестут у рггебгаіезгсгапот сгупіс, роиіеигай 
І«ото5с хцбг ерізсор СЬеІшзкі у Веізкі зиЬті- 
іше зід г сЬ^сі зѵѳу 2 (ІоЬг ротіепіопусЬ сЬог^- 

| дѵѵі Іву, кіогѳу аззідпаііа Ьдбгіе іат обетпіѳ 
паІеЫа, сМоЬа ибгіоііс, иреѵдіаЦс ка&іедо піе- 

розіиѳгпѳдо, И, іѳйѳІіЬу ѵѵ сгугакоМек рггесіѵѵко 
іети ипіѵгогзаіоѵі шоши ѵукгосгуі у опедо ѵ/ 
рггузіоупега розгапоѵѵапіи піѳ гаіаі, га патпіеу- 
зг^ зкагд^, росііи^ овігозсі агіісиіоѵ ѵоузкоѵѵусЬ 
зигоіѵіѳ зцбгопу у кагапу Ь$бгіе. ѴѴ ѴѴагзгаигіе, 
(ііе ипбѳсіта Магііі, тіііезіто зехсепіезіто ^иа- 
бгадезіто диіпіо. 8іапі$1аѵ Копіесроізкі. Чиа- 

гит Іііѳгагит огідіпаіѳ ісіет оГГегепз еіЪі ехіга- 
бііит еззѳ зе^иѳ Ши(1 аЬ оШсіо ргаезспіі гесѳріззе 
раЫісѳ гесодпоѵіі. • • 

Тоже, л. 580. 

Я 218.-1645 г. 21 Іюня. 

Заявленіе воэнаго объ арестованіи имъ православныхъ жителей Соваля, по жа¬ 

лобѣ Меѳодія Тѳрлецваго. 

Регіа ^иагіа іпіга осіаѵаз Гезіі засгаііззіті 
Согрогіз СЬгізіі Богаіпі, аппо еіизбет тіііезіто 
якепіезіто диабгадезіто ^иіп^о. 

Ех рагіе ерівсорі гііиз дгаесі агевіит. 

Аб оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сэрі- 

Іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 
гіаіізгедпі депегаііз ргоѵібиз Шсоіаиз Скіѳузкі сіе 
тЫісаІи СЬеітепзі, оГйсіо ргаезепіі поіиз, ипа 
сшп поЬШЬиз Лоаппе Ьзакоіѵзкі еіЛозерЬо Ітзкі, 
«сит регзопаіііег сотрагепііЬиз еі іпГгазсгіріа 
НЬеге аііезіапііЬиз, іп ѵіга ѵегае ас йбеііз зпае 
геіаііопіз НЬеге гесодпоѵіі, чиіа ірзе ипа сига 
ргаебісііз поЬіІіЬиз іп сіѵііаіе Зокаііепзі, іп богао 
Іоапаіз, зегіГаЬгі, сопзиііз Зокаііепзіз, заЪЪаіЬо 
ргШе Гезіі Сігситсізіопіз Ботіпі, аппо пирег 
ргаеіегііо тіііезіто зехсепіезіто ^иабгаде8іто 
ішігіо*) ргаезэпз Гиіі іЬібепщие отпез еі зіпдп- 
І08 сіѵез Зосаііепзез, зсЬізтаіісоз, ех геаіі бегаоп- 
«гаііопе еогит, чиі еозбет орііте поѵегипі, асі 
*>птт ргаеГаіі сопзиііз саиза гергоіезіаііопіз соп- 

іііизігіззітипі ас геѵегепбіззітит ботіпиш 

МеіЬобіит бе Тегіо Тегіескі, ерізсорит СЬеІтеп- 
зот еі Веігепзега гііиз дгаесі, сопдгедаіоз, ѵібѳ- 
Іісеі Гатаіоз Кагр Ророѵісг, 1\ѵапит ВоЬозгко— 
сопзиіез, ргіпсіраіез, Иѳгтоіаит, зіобіагг, Ьикат 
Сгуі, ГаЬгит Гегагіит, Бапіеіет Ріага, Нісоіаит 
СЬагкоѵісг, Зіетіеп Эасеѵісг, Раиіига, ГаЬгит, 
Оеогдішп ВиЬко, Лизко СЬоІеѵа, Вотеігіпш Ьа- 
гика, Іѵап Напапау, Лизко Ріоігоѵісг, Оа^іб, 
ГаЬгит, Нгус Наііскі, Ьисат Ноіобпу, Озіар, 
різіогет, Зіетіеп Маіоіизга, Баоко Тгоіапоѵісг, 
5а\ѵка ВоЬгікоѵісг, ІЬпаі Цкгаіпес, НгеЬогіит 
Згааіко, Бегаеігіит Когаг, Ьисат Зіоіапо\ѵзкі, 
Ребогет Вокіезе\ѵісг, Ребогет Б^ісЬиЬка, Нота- 
пит, рггекиріеп, 5ау, різсаіогет, Кісоіаит, зіоб- 
Іагг, КісоЬаит Когокога, НгеЬогіит Оігпа, 
РЬіІіррит Вокіе^еѵісг, Кіітко, дагпсагг, Ьезко 
2бипо\ѵісг, Кісоіаит 2бипо^ісг, Зіетіеп \Ѵо1ко- 
лѵісг, Апбгеат \Ѵо1ко\ѵіС2, ЗіерЬапит Моісгап, 
Ьѵапит МогЬип, Оіехат бгуткоѵісг, Нагазітит 
Вібип, Реігига Згозіак, Бетеігіит Ргоско\\тіс, 
Загаиѳіеіп Маскіеѵісг, Оіезко Згкитік, Бетіапит, 
різсаіогет, Вазіііит, різсаіогет, \Ѵазко 8гутоп- 
сгук, Бетеігіит ЬасЬобага, Ьисат ЬасЬобат, 
НгеЬогіит Копсгук, Ьезко Вокіеіе\ѵісг, На\ѵгііо 
Шазге^ісг, Ьезко Ралѵіолѵісг, Апбгеат Мазсгѳпіе, 
Реігит Кіезпіа, Ьезко Згкиіпік, МаіЬігіеу, іпіго- 

9) Зі декабря 1644 г. 
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Іікаіог, НгвЬогшп, сѳгкіюѵпік, №со!аит НоІоЛпу, 
Ьисаш 8іш&іеІ, Зіепко Копсгук,. Лоаппет Згузка, 
реШопѳт, РеЛогіит Ьахика, РЬіІірриш Вокіе]о- 
лѵісх, ЗІерЬапит Коиаг, ЕизіасЬіит Роролѵісг, 
Лозко 21оіо(озІ, РеЛогіит Когокога, Иісоіаит 
КозоЬискі, АпЛгеат 21оіоГо$і, Раиіит, реіііопет, 
МісЬаеІеш ВоЫиг, Лоаппет 2*оіоГ.>зі, Каіізг, загіо- 
гет, РЬіІірриш, сіезіа, РеЛогіит, Киплѵзкіе§о щ- 
сіа, Затиеіет ІЗегегоѵѵка, Ьисаш, зиіогет, Рго- 
соріит, реіііопет, Апіігеат Мазгсгепіе, Магііпига 
Ьахика, ІГісоІаит 2а\ѵіз7,упзкі, ТітоіЬеит, тоН- 
Іогет, РеЛогет 21оіоГозі, МаіЬеит, реіііопет, 
Зіетіеп Вокфешсг, Кигіапит Ыозко, Ласко, 
Пеігзкіеу гі$с, Вазіііит \ѴаггуіѵоЛка, 2асЬагіагп 
АЬгаЬатодѵіси, Лоаппет Ріоіптісг зресіВсе ѵіЛіі 
еі еозсіет ариЛ ргосопзиіет, сопзиіез, ѵісеаЛѵоса- 
іит, зсаЫпоз іоіап^ие соттипііаіет сіѵііаііз 
Зокаііепзіз, ех іпзіапііа Шизігіззіті еі геѵегеп- 

(Ііззіті (Іотіпі МеіЬоіІіі Ле Тегіо Тегіескі, еріесорі 
Сііеішепзіз еі Всігепзіз гііиз вгаесі, іапчиагп ГасіІ 
(іп зеогзіѵа ргоіезіаііопе, рег еипЛот геѵегеоЛі. 

зішиш ерізсорипі согаш оЯІсіо сопзиіагі Зокаііепзі 
еосісш (Ііе Гасіа) шиіиоз аиіогез еі согпргіпсіра- 
Іоз, іп ргаезепііа ргосопзиііз, сопзиіиш, ѵісеаііѵо. 
саіі, зсаЬіпогііш іоііизчие сошшипііаііз сіѵіиі'а 
Зокаііепзіз агезсаѵіі, иЦиѳ ірзоз ргосопзиі, соп¬ 
зиіез, ѵісеаЛѵосаіиз еі зсаЬіпі іоіаяие сошшипііаз 
сіѵііаііз Зокаііепзіз аЛ сіесізіопеіп саизае, ірзіз рег 
еипЛет геѵегешііззііпит ерізсориіп іпзіііиеіиіае 
Леііпеапі, оІГісіозе ішрозиіі. (}иоЛ агезіиш ргосоп- 
зиі, сопзиіез, ѵісеасіѵосаіиз Іоіачие согптппііаз 
сіѵііаііз Зокаііепзіз зизсорегипі. Се чио сіісіі ші- 
пізіегіаііз сит зиргазсгірЮгит поЫІіит аПезіа- 
ііопе ргаезепз геіаііо. ’ ’ 

• Тоже, л. 611—12. 
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Регіа зехіа розі осіаѵаз Гезіі засгаііззіші Сог- 
рогіз СЬгізіі Ьошіпі ргохіша, аппо шіііезігао зех- 
сепіезішо ^иа(1^а§езіто циіпіо. 

Ех рагіе ерізсорі гііиз дгаесі розііа. 

АЛ оЯісіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз шіпізіе- 
гіаііз ге§пі §епега1із ргоѵісіиз Віазіиз Огпаіоѵѵзкі 
Ле Вііороіе, оШсіо ргаезепіі поіиз, іп ѵіт йЛеІіз 
зиае геіаііопіз риЫісе ІіЬе^ие гесо^поѵіі, чиіа 
ірзе сііаііопет Іііегаіет ігіЬипаІісіага ге^пі ЬиЬ- 
Ііпепзет ех рагіе іпГгазсгіріі асіогіз зирег сНа- 
іоз іпГгапогаіпаіоз Ле іепоге іаіі ехігаЛііат: 

л-ь. ѴІаЛізІаиз (^иагіиз, Бѳі дгаііа гех Роіопіае, 
.. та^пиз Лих ЬііЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

(];ѵіае,!ѵЗдто^іііае ^іѵопіае^ие, пес поп Зиесогига, 
оібоЦргипѵ.УдпЛаІогипцио ЬаегеЛііагіиз гех. ѴоЬіз 
.'.геѵегепЛопАІѳх^пЛго АіЬапазіо Ле Когіеізко Ри- 
игупа, ѵерізсоро Ьцсеогіепзі еі Озігокіепзі гііиз 
дгаесі, Лізипііо, пес поп ргосопзиіі, сопзиІіЬиз, 

ѵісеаЛѵосаіо еі зсаЬіпіз Іоіі^ие соттипііаіі сіѵі¬ 
іаііз засгае ге^іае таіезіаііз Зокаііепзіз, зсіііееі 
Лізипіііз, тапЛатиз, циаіепиз согага ]аЛісіопо$Іп> 
огЛіпагіо даіѳгаіі ігіЬипаІіз ге§пі ЬиЫіавпзіз » 
розіііопе ргаезепііз сііаііопіз гесіе іп ЛиаЬиз зерп* 
тапіз, аиі Лит еі ^иапЛо саиза ргаезепз ех ге- 
§езіго риЫісо саизагит оіГісіі аЛ ^иЛісапЛит 
ѵосаіа Іедіііте іпсіЛегіі, аЛ іпзіапііаіп геѵегеа- 
Ліззіті іп СЬгізіо раігіз МеіЬоЛіі Тегіескі, СЬвЬ 
тепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі ерізсорі паііі, рег¬ 
зопаіііег регетріог^ие сотрагеаііз. (}иі ѵоз 
роепа еѵосаііопіз, петре ^иіп§епіагит тагсагош 
роіопісаііит, сопіга іетѳгѳ рояі сигіат еѵосап- 
іез 1е§іЬиз ге§пі запсііа, сііаі, іЛриѳ ех ео, . 
ѵоз іетроге, поп ііа ргіЛет ргаеіегііо, 8 
езііз сопіга ѵеіііа 1е$із регзопат ірзіиз $ріпіал* 
Іет, гаііопо Ьопогит теге ессіезіаѳ. іит еі *ѵ 
Іагит ессіезіагит Зокаііѳпзіит, аЛ іиЛісатІитопДО 

Іе^е а Того зесиіагі ех ео^ие розі сигіат 
ге^іае гаа^е$^аііз еѵосагѳ еі Лесгеііз, іп іЬі 0 
іаііз, іп зиттшп ргаезиЛісіит регзопае еіи» 
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ЧИЮІгіз ас зіаіиз зрігНияІіз ігашипіШ^ие Іосі 
Веойісаіі, іибісіо зрігііиаіі зиЪіесІі, (Іесііпаіо Того 
а Гого іпсошреіѳпіі зѳсиіагі аддгаѵаге. Сііатіпі 
№)ое рго роепа, зпрѳг ѵоЬіз ѳі Ьопіз ѵезігіз ѳх 
ВІІ ѵвзіго бетегію сіесегпешіа, сопзІіІиІіопіЬиз 
ври ехргезза: зіііз Іегтіпит аііѳпіаіигі еі аб 
а, ѵоЬіз іп абѵепіепіі іеггаіпо оЪ)ісіепІиг, 
лкИсіаІіІег гезропзигі. Ваіит ЬиЫіпі заЬЬаіЬо розі 
Ыпт Азсепзіопіз Вогоіпі бези СЬгізІі іп соеішп 

ргохіто *), аппо гаШезішо зехсепіезіто диабгаде- 
зігао яаіпіо;—Гѳгіа зесипба розі богаіпісат Засга- 
Ііззітае еі Іпбіѵібиаѳ Тгіпііаііз ргохіте ргаѳіегі- 
Іаш ргохігаа **), ариіі Гатаіит боаппет, зегі- 
ГаЬгипі, оррібі еіизбет ргосопзоіет, еібет рго- 
сопзиіі риЫісап(іо розпіззе. Бе ^ио ргаезепз гѳіаііо. 

Тоже, л. 612. 
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Ех рагіе е]гі$йет ерізсорі гііиз дгаесі 
розііа. 

Аіі оГйсіиш еі асіа ргаѳзепііа сазігепзіа 
врііапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵѳпіепз ші- 
гііегіаііз ге^пі депегаііз ргоѵісіиз Віазіиз Огпаіонг- 
& <іе Віеіероіѳ, оГбсіо ргаезепіі поіиз, іп ѵіш 
пае ѵегаѳ ас йсіеііз геіаііопіз риЫісе ІіЬѳ^ие 
гао§поѵіі, ір8е сііайопѳш Іііегаіѳш сазігеп- 
яп сарііапеаіеш Веігепзет, рго Іегшіпіз зшіісіо- 
пщ сазігепзіЬиз саріІапеаІіЬиз Вѳ&епзіЬиз, ех 

іпГгазсгірІі асіогіз зирег сііаіоз іпГгапогаіпа- 
ѵ«гаііопе іпГгазсгірІогиш ѳхігагіііаш, (іо Іепоге 
Й: пл . ,/Ѵ г. , 

Аіехашіег 8іапіз1аиз іп Веігес Веігескі, ВеЬ 
** ес1- сарііапепз. ѴоЬіз Гатаііз ргосопзиіі, соп- 
ЙЬо9, пес поп ѵісеаііѵосаіо еі зсаЬіпіз ас Іоіі 
ЗДгпшійаЦ сіѵііаііз засгаѳ ге°;іае гаа]ѳзІаііз 
ВДаІіепзіз <1е регзопіз ѳі Ьопіз ѵезігіз ас зшптіз 
№о5ѵіз ресипіагііз, иЬісип^ие еі ариіі ^иегасит- 
*5е ЬаЬіЬіз ѳі ЬаЬешііз, чиаѳ ргаезепіі сііа- 

агезіапіпг, ѵідоге ге§іо ѳі позіга сарі- 
^ Чпа іп Ьас рагіе Гип^ішиг, аиІЬогіІаІѳ, 
^ашиз, диаіепиз согаш поЬіз зеп ]айісіо 

сазігепзі сарііапеаіі Веігепзі іп Іегшіпіз 
рвпзіЬиз саріІапеаІіЬиз ВѳігѳпзіЬиз, Гегіа зе. 

розі Гезіига Ѵізііаііопіз Веаііззішаѳ ѳі СНо- 
'^ітаѳ Ѵігвіпіз Магіаѳ ргохіта *), Ьіс іп 

з іюля. 

сазіго Веігепзі сеіеЬгапіііз, ѵеі Ыз бейсіепІіЬиз 
Іапбет іп аіііз зиЬзеяпепІіЪиз ргохішіз, аб іп- 
зіапііат іпзіідаіогіз .іибісіі позігі е^ие бе- 
Іаіогіз гоѵогешіізіті (Іотіпі МеШобіі бе Тег- 
1о Тегіескі, ерізсорі гііиз дгаесі СЬеІшепзіз 
еі Веігепзіз, регзопаіііег еі регетріогіѳ сот- 
рагеаііз, диі, іпііаегепбо ргоІезІаІіопіЬпз ргіогіЬиз, 
Іат рег ѵепегаЬіІега Вазіііит Сгагпікіеѵісг, ргез- 
Ьуіегпт 8оса1іепзеш, яиат рег геѵегеибоз: Вазі- 
Иига Оосг, ргоіорорат КиЬіезгоѵіепзет, еі 81е- 
рЬапшп Отеіко, Кгуіоѵіепзега, гііиз дгаесі ргезЬу- 
Іегоз ипііоз, потіпе зио аппо ргохіше ргаѳіегііо 
Гасііз еі асііз, іізбеш абѵосаІіаІіЪиз ЗосаІіепзіЬпз 
соппоіаііз, Іиш еі гесепііогі, Іетроге пирег ргае- 
Іегііо, розЦиат Геіісііег бе Когаапо іііпеге а зиш- 
то ропіійсе гебііззеі, іп біез ѵего зебіііопез 
зсЬізшаІісогит іп Зосаііѳпзі оррібо іпѵаіезсегѳ 
ргаесеріззеі, ібяиѳ іпіег рІеЬѳт со^пгаіаш еі ѵе- 
пепо зсЬізшаІіз іпГесІага, сопіга ѵего зегаѳі геЬѳІ- 
Іет, ^ат^иага ѵегищ еі Іедііішит разіогѳт бесеі, 
рго беЬіІа ѵідііапііа, Зосаііз заЬЬаІЬо ргібіе Гезіі 
Сігситсіяіопіз Богаті, аппо е]избега тіііезіто вѳх- 
сѳпіезіто япабгадезігао яиагіо *) согат асііз соп- 
зиІагіЬиз ЗосаІіепзіЬиз рег зе регзопаіііег іасіаѳ 
еі геіпіѳдгаіае, ѵоз сііаі аб зіаіиепбпга рег ѵоз 
еозбет іпсиіраіоз, іпіегіиз эреоійсаіоз, согага уа- 
бісіо позіго сазігѳпзі сарііапеаіі Веігѳпзі рго рое- 
піз Іедит, рег еозбет бетегіііз, ѵібѳіісеі Гатаіоз 

*) 31 декабря 1644 г. 

27 
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Кагр Ророѵісг, Іѵапит ВоЬизгко—сопзиіѳз, Нѳг- 
тоіаипі, зіесііагг, Ьисаш Сгу2, ГаЬгиш Гѳгагшт, 
Бапіеіет Ріага, ІЙіаоІаига Сгагкоіѵісг, Зѳтѳп 
Басетѵісг, Рапко, ГаЬгиш. Оеогдіит ВиЬко, Іизко 
СЬоІеѵа, Ветѳігіипі Ьагика, І\ѵап СЬапапау, Іазко 
Ріоігоѵісг, Ваѵісі, ГаЬгиш, Игус Наііскі, Ьисат- 
Ноіосіпу, Озіар, різіогѳга, Зіетіеп Маіоіизга, Бас¬ 
ко Тгоіапоігісг, Затѵка ВоЬгукошсг, ІЬпаІ ІІкгаі- 
піес, НгеЬогіиш ЗтасЬа, Ветеігіит Когаг, Ьисаш 
Зіоіапоіѵзкі, Рейогет Вокіеіолѵісг, Рейогеш В\ѵі- 
сЬиЬка, Когаап, рггекиріеп, Зау, різоаіогеш, Кісо- 
Іааш, зіосііагг, Кісоіаиш Когокога, НгеЬогіиш 
(хігігпа, РЬіІірриш Вокіеіо\ѵіс2, КИшко, дагпсагг, 
Ьезко 2йипо\ѵісг, Кісоіаош 2йишжіс2, Зешеп 
\Ѵо1ко\ѵісг. Лшігеаш \\7о1колѵісг, ЗІѳрЬапиш Моі- 
сип, Ітеапиш МогсЬип, Оіехапі Згушколѵісг, На* 
газішиш Ві<3ип, Реігит Вгозіак, Ветеігіит Рго- 
короѵісг, Загаиеіет Маскіеіѵіог, Оіезко Згкиіпік, 
Ветіапит, різсаіогет, Вазіііит, різсаіогет, \Ѵаз- 
ко Згутосгук, Ветеігіит ЬаЬосІа, Ьисаш ЬаЬо- 
(1а, НгеЬогіиш Косгук, Ьезко Воківіолѵісг, На\г- 
гііо ІЛа$2е\ѵіС2, Ьезко Ра\ѵ1о\ѵісг, Апйгеат Мазг- 
сгепіе, Реігит Кіезіпа, Ьезко Згкиіпік, Маілѵіеу, 
іпігоіідаіогеіп, НгеЬогіиш, сегкіеѵѵпік, Nісо1аит 
НоЫпу, Ьисаш Втідіеі, Зіепко Копсгук, Йоаппега 
Згузка, рѳіііопеш, Ресіогіига Ьагика, РЬіІірриш 
Вокіеіоѵісг, ЗіѳрЬапит Когаг, ЕизІасЬіит Роро- 
игісг, Іизко 21оІоГозІ, Ре(1огега Когокога, №со1аит 
КозоЬискі, Апйгеат 21оІоГо$1, Раиіига, реіііопет, 
МісЬаеІеш ВоМиг, Йоаппет 21оІоГозІ, Каіівг, заг- 
Югет, РЬіПррит, сіезіа, Ресіогіига, Кипжзкіедо 
гі§сіа, Затиѳіѳт Вегегоѵка, Ьисат, зиіогет, 
Ргосоріит, реіііопет, Апсігет Мазгсгепіе, Магіі- 
пит Ьагика, Кісоіаиш 2а\ѵі$гупзкі, ТітоіЬеит, 
тоіііогет, Рейогіит 2ІоІоГозІ, МаіЬѳига, реіііопет, 
Зегаеп Вокіѳіо\гісг, Кигіапит бозко, Йазко, Веі, 
зкеу 2і$с, Вазіііит \Ѵаггу\ѵо<1ка, 2асЬагіат АЬ- 
гашоѵісг, Йоаппѳт Ріоіптісг— сіѵез Зосаііепзѳз 
всЬізтаІісоз, Іапдиага Гасіі іпГгавсгірІі тиіиоз 
аиіогез еі сотргіпсіраіез (диі диійет ргаеГаІі іп- 
сиіраіі отпев рег тішвіѳгіаіет гедпі депягаіѳга 
Віазіит Огпаіо^зкі еі рѳг поЬИез МісЬаеІеш 
Шакоѵвкі еі Аіѳхашігит Згиіагзкі арисі ѵоз оГ- 
йсіозѳ агезіаіі зипі ѳі Ьас сііаііопѳ ргаезѳпіі агез- 
Іапіиг), ѳх ео, диіа ірзі оЫііі Іітогів Веі, пес 
▼егііі раепаз іѳдшп, іп ѵіоіаіогез ессіезіагига ѳі 
гѳтт васгагит зроііаіогѳз ас ргоГапаІогев запсі- 
Іаз, іп сопіѳтріит ѳі Іѳѵірѳпдіит ѳіизйѳт гѳгѳ- 

гопйіззіті ргоіезіапііз, тиіиа сопзрігаііопе а 
сопГоейегаІіопо, іиіег зе ргіто Гасііз, ессіевіц 
гиіепісаз, Зосаііае ехізіепіез еі іигівсіісііопі зрігі- 
Іиаіі апіідиііиз ерівсорогит СЬоІшепзіиш еі Веі- 
гепзіига гііиз.дгассі зиЬіесІав, іпѵазегипі еіітрй 
аизи аЬгерІіз зідііііз, (диіЬиз ессіезіае ргаеГаіае 
зиЬ зесііііопеш ргоріег зесигііаіега аЬ есніет геѵе- 
гешііззіто оЬзідпаІае Гиегипі), іггирііопе іишпі- 
Іиоза Гасіа, ѵі ас ѵіоіепіег гезегаѵегапі, розіпю- 
(Іит отпіа огпагаепіа ессіезізаііса іп аиго, аг- 
депіо, саіісез сопзесгаіоз сит ѵепегаЬіІі 8асп- 
гаепіо зигата іггеѵегепііа, НЬгоз, еѵапдеііа, іта§і- 
пез зроііагипі, ргоГапіз тапіЬиз аіігесіагипі, зизів- 
Іегипі йѳ аІІагіЬиз апіітіззі зеи рогіаіеііе, еі, 
диой тахітит, е Ггасіо сітЬогіо запсііззшшщ 
Засгатепіига зитрзегипі ѳі ідпотіпіозіззіте Ігас* 
Іапіез пезсііиг дио аЬіесегипІ еі пийоз Іаоіпш 
рагіеіез ессіезіагит геіідиегипі, ргоіезіаііошііи 
еі оЬ(1исІіопіЬи$ апІегіогіЬиз согат оІПсіо асіѵоса* 
Ііаіі Зосаііепзі, (асі диаз зе ргоіезіапз шоііегші* 
іп Іоіо геГегІ еі сопГогтаІ), іаііиз оЫодаепШшз, 
рѳг диае отпіа гааіезіаіега сііѵіпаш зиштѳ Іаезг- 
гипі, зесигііаіет ессіезіагига ѵіоіагипі еі рег к 
регзопат ргоіезіапііз шахіто сопіетріи айесе- 
гипі, пес Ьисиздие (Ьѳпідпііаіе ас сіегаепііа 
(іет аЬиІепІез), огпатепіа ргаеГаІа еігез ас аррі* 
гаіит отпет сопзесгаіит, а(1 ессіезіаз ргаеГаШ 
регііпепіез, гес!(1і(1египІ, диіпігао сит зишшо (іе- 
сіесоге еі Іеѵірепйіо Ьисиздие арисі 5е ёеГшиі 
оррідпогапі, реггаізсепі, іп ргіѵаіоз изиз регпшш 
еі раззіга, дио ѵоіипі, сопѵѳгіипі; ргаесірпе теп) 
іп сіото ап^иіагі Гатаіі Негтоіаі, ерійаіогіз, 
Зийаеогит сіотоз ідпошіпіозѳ сопзегѵапі, иЬі зу* 
падодага зсЬузшаІісат іп Ьурросаизіо соп$№ 
гипі еі, рзеиііороропет зѳііисіогет Го^епіез, сов- 

ѵепіісиіа Гасіипі ас іпизііаіат еі аЬотшад*^ 
Ьаѳгезіт зсЬізгааІісат рготоѵѳпі, зсЬоІаз ейи 
ѳгехѳгипі, асі диаз ипіідиѳ зиѵепіиіет соп^г^1 
Йат ѵепепо зсЬізгааІіз іпйсіипі еі (ііѵегзіз 
ЫазрЬетііз іпзігиипі, рѳг диоё рго іапіа еГ^ 

Ьоггепсіа Бео, ессіезііз ргаеГаІіз еі зіЬігаеі 
іпіигіа, ѵіоіѳпііа ас іпаисПііз ѳхсеззіЬо$ Р0^ 
іедит, Іапіо аизиі ітріо сопсіідпаз, йсгаегаег^ 
Сііашіпі. ідііиг, зіііз рагііигі ѳі іѳгтіпит }№ 
Іііѳг аііѳпіаіигі, ас ѳозсіѳга іпсиіраіоз зирг^ 
Іоз согат іиёісіо позіго іп Іѳггаіпо ргаевхо ^ 
Іпііигі. Іп диапіит ѵѳго ргаѳГаІоз іпсиіраіоз 5*1 

Іиѳгѳ педіѳхѳгіііз, ірзітѳі рго іізсіет зіііз гввр®* 
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дгі еі роепаз 1е§иш, сопзІііиІіопіЪиз еі ІееіЬиз 
гедпі гаііопе зиргазсгіріогиш сопігп е.)изтос1і 
пп5§геззогез еагипсіиш Іедига запсііагига, йеіле- 
гііогі. Оаіиш іп Веіг, заЪЬаіЬо розі Гезіиш Лзсѳп- 
50ПІ5 Оогаіпі іези СЬгізІі іп соеіпш ргохішо, 
ипо цпзйегп шіііезішо зехсѳпіезігпо яиайгаяезіто 
рішіо*);—Гегіа зесипйа розі йогоіпісат Яапсіізві- 

•) 27 мая. 

шао еі Іпсііѵіііиае Тгіпііаіів, ргохігпе ргаеіегііага, 
ргохішо**), іп Ьопів оррійі ргаѳГаІі Зокаі арий 
Гашаіиш Йоаппеш, зегіГаЬгпш, оррійі е,)о.ч<іет 
ргосопзиіеш, еійега ргосопзиіі, ргоіипс йогаі зиае 
регзопаіііег ргаеѵепіо, ііе ,)игіз Іоггаа риЫісашІо 
ровиіі. Бе дио ргаезепз геіаііо. 

Тоже. 

•*) 12 іюня. 

№ 221.—1645 г. 18 Іюля. 

Жалоба Сосновнцкаго священника Матѳея Вутковнча на Павла Голынскаго 8а 

разныя обиды. 

Гегіа Іегііа розі Гезіига Біѵізіопіз запсіогит 
Ароеіоіогиш ргохіта, аппо Ботіпі шіііезішо $ех- 
кдіезіто ^иасI^аде5Ігао ^иіп^о. 

Роро сіе ѵіііа Возпогтса ргоіезШиг, 

Эо пгг^и у асі піпіеузгусЬ дгойгкісЬ зіаго- 
&с1і СЬеІтзкісЬ оЫісгпіе рггузгейзгу, хѵіеІеЪпу 
ссіес Масіѳу Виікочуісг, ргегЬіІег ге чузі Зозпо- 

зоіеппііег еі оШсіозе ргоіезіочуаі зі<} ргге- 
™ко игоіігопети ради Рачуіочѵі (гоіупзкіети, г 
Чге чузі Зозпо\ѵісѳ сігіѳггачѵсу, о Іо, іг оп сгази 
іМаѵпедо, чу гоки Іузіас згезезеІЬ сгіепіігіезіут 
[ОДт, іо іезі чуе зггосіе рггей з\ѵі§іа Магдогге- 
Ь Ыігко рггезгі^ *), пиііа ЬаЬіІа (гаііопе) расіз 
21 зесогііаііз риЫісае, ^иа отпез регзопаѳ зрігі- 
кіаіез датіепі, сопсеріо чиогіага егда ргоіезіап- 

гадсоге еі іпіезііпо осііо, поп сопіепіпз ргіо- 
^ иуигііз, іп аппо ргохігпе еіарзо, зіаііш 
Ѵ& Гезіпга запсіі ЬаигепШ гаагіугіз, йіѵѳгзіз 
^шрогіЬиз еісіѳт ргоіезіапіі іііаііз, дйу гаи чуѳ 
12 Зозпоѵуісу іасЦсепга чуіеггсЬет з роіа рггѳ- 
Й^ко кагсгтіѳ зчуеу газЦріі (ігод^ у згаЬЦ пай 

аг гаи карѳіизг г діочуу зрасіі у опѳдо 
N1 рг2ег хѵіеікіе зіаіѳ; роіут <Іпцр| гаг$ дозро- 
Ч, чу Ц2 іасЦсеу г роіа ргоІезІиЦсвдо, ргге- 
^ко кагсгтіѳ зчуеу, чѵургг^ді копіа г чуога у 

•) 12 іюля. 

туѳ йчѵогге зчуут рггег кііка (Іпі Іггутаі, чуог па 
^7§опіе гозіачѵіѵѵзгу; ІггесЦ гага кгочуу, Ьег 
гасіпеу рггусгупу сіапіа, гаугаочуа* у, чѵе (Ічѵоггѳ 
рггег сі\ѵа (Іпі оп$ тоггцс, іггѵтаі, аі ргоіезіапз 
оп§ гаизіаі чѵукирочѵас; чу Іегагпіеузгут газ гоки 
о сгазіѳ, чѵ ргоіезіаііеу рогпіепіопуга, гпочѵи па 
ргоіезіапіа, чѵ сгоіпіе, па зіачуіе Водиіупзкіга, чу 
Зозпочѵісу Ь$(Цсет, г тизгкіеіочѵ итузіпіе зіггѳ- 
Іаі у, Ьу Ьуі рггесі піт сгоіпега піе изгегіі, піе 
речѵпіѳузгедо, геЪу Ьуі ргоіезіапіа гаЪіі, у Іегаг 
сг^зіо у §§з1о па ргоіезіапіа росЬчуаШ па гог- 
пусЬ гаіеузсасіі рггесі Іисігті гогпѳті сгупі, §го- 
Цс зі§ ротіепіопео;о ргоіезіапіа гаЬіс, гасгут 
изіачѵісгпіе піе іезі Ьегріесгпу гсігочѵіа зчуе§о. 
\Ѵ іугаіе сгазіѳ копіа чуіазпе^о рго1ез1иЦсе§о 
зі§ па §гипсіе іе§;огаозсі рапа ОаЬгуѳІа Зозпочу- 
зкіе^о, а піе па гайпѳу згкойгіе зчуоіѳу газіаиѳ^о, 
чугЦІ у рггег кііка йпі чу (іоши зчуоіт шо- 
ггуі у сіеті^гуі, піе ргѳгепіиі^с до (іо дгойи, 
чѵе(І1ид ргачуа розроіііѳдо, Іггесіедо сіпіа, сгупі^с 
Іо чузгуіко ки згкосігіе чуіеікіеу ргоіезіапіа. 
О со чѵзгуіко ротіѳпіопу ргоіезіапз рггесічуко 
Іѳтиг рапи (іоіупзкіѳгаи ііегиш аЦие ііѳгига 
ргоіѳзіиіе зі§, оГйагиі^с зі§ о Іо г піт іп Того 
сотрѳіопіі ргачуѳт сгупіс. О кібг^ ргоіезіаіц, 
аЪу ти Ьуіа бодго(1и рггу^іа, ргозіі, со ши іеві 
рггуі^іо у гарізапо.. 

Тоже, л. 642. 
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№222.—1645 г. 17 Августа. 

Грамота короля Владислава IV объ аккуратномъ взносѣ Холмскому католическому 

костелу десятины жителями Холма какъ католиками, такъ и православными 

Регіа ^иіп^а розі Гезіит Аззитрііопіз іп соеіит 
ОІогіозіззітаѳ Ѵігдіпіз Магіае ргохіша, аппо Бо- 

тіпі тШезіто зехсепіезігао яиаЯгадезігао ^иіп^о. 

Ех рагіе ѵепсгаЫІіз сарііиіі Скеітепзіз гііиз 
готапі оЫаІа тапЛаіі. 

Асі розіиіаііопет асітоЛат геѵегешіі Яоаппіз 
Зазіп, сапопісі ѵісагіі іп зрігіІиаІіЬиз еі оГйсіаІіз 
депегаііз, аЦие ЯасоЫ Міеіеізкі, ШЯет сапопісі, 
сарііиіагіз СЬеІтепзіз, регзопаіііег согага оШсіо 
асі^ие ргаезепІіЪиз сазІгепзіЪиз саріІапеаІіЬиз 
СЬеІтепзіЪиз сотрагепііит, зиІ5 еі Іоііиз ѵепега- 

Ьіііз сарііиіі СЬѳІгаепзіз потіпіЪиз оГЯсіозе Гасіат, 

оГГісіит ргаезепз сазігепзе сарііапѳаіе СЬеІтепзо 
тапсіаіит засгао гедіаѳ гаау'езіаііз, іпГегіиз іпзег- 

Іпт, аЯ сіѵез СЬеІтепзез іпГгазсгірІогит гаііопѳ 
йаіига, тапи еуизЯет засгае гедіаѳ тауезіаііз 
ргоргіа зиЬзсгірІит еі зідіііо тіпогіз сапсеііагіаѳ 
гедпі Роіопіае оѣзідпаіит, асі асіа ргаезепііа рег 
оЫаІаш роггесіиш, зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬѳге 
(іешапсіаѵіі іихіа ііііиз Іепогега зе^иеп^ет: 

\Ѵ1аЯіз1анг Сгхѵагіу, г Воіеу Іазкі кгоі Роізкі, 
хѵіеікіе хіагѳ Іліенгзкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маго- 

лѵіескіе, ЙтиЯзкіе, Іпйапізкіе, Зтоіепзкіе, Сгег- 

шЬонгзкіе у ЗгхѵеЯзкі, Соізкі, ХѴапЯаІзкі Ягіе- 

(І2ІС2Пу кгоі. ' - ... 
Зіаѵеіпуш Ьпгтізігготеі, гаусот, ѵоуіоѵі у 

тузгуікіегаи игг§Яонч, Іакге оЬуигаІеІога тіазіа 

пазгедо СЬеІтзкіедо, Іак ггутзкіоу, іако у пц* 

кіѳу \ѵіагу, ѵѵіегпіе пат гаііут, 1азк§ па5ц кгб* 

ІеѵѵзЦ. Зіаѵѵеіпі ѵѵіегпіе пат гпііі. Мату и Іо, 

іо 8 роЬо2позсі знгеу сЬггезсіапзкіеу, іакге $ ро- 

\ѵіппозсі \ѵе ѵѵзгуікіш гѳсЬсесіе \ѵіегпозс ѵаза 
козсіоіоигі ВоЗеіпи геіідіоу ггугазкіеу у з!и§от 
іедо, Іатго Ъ§<Цсут, ргалѵі зі§ зіас, а Ю ѵг§1§4еаі 
оЯЯагѵапіа саіе у Ье2 ѵзгеіакіеу г\ѵ!окі сігіезі^сіл 
хѵуІусгпусЬ сіо Іашесгпедо козсіоіа, Іак ъ сіач-дедо 
гѵусгаіи у игу ѵапіа, іако у роЯІид Яесгеіи па- 

згедо, \ѵ Іеу гаіегге исгупіопедо, паІех^сусЬ, о 
сгуга ІиЬо Іо піс піе ифріету, паротіпату Ы- 
пак иг Іутгѳ тегпозс нгазг^, аЬу, пі сѵ сгут 
рггесіи’пеші піе зІаЦс, оп<$ разіегсоиі іатесгдешв 
саіе у гиреіпіе игіегпозс игазга хѵуЯахгаІі, зіагаіас 
$і$ піе тпіеу о Іо, іакоЬу ІитпНот ѵзгеіакіп, 

іезіі Ъу іакіѳ игозс гЦЯ тодіу, Ягода гадгоскот 
Ьуіа, апі опусЬ Яоризгсгаіі, аіе отсзгет ЬгопШ. 

іпасгеу піе сгупЦс Яіа Іазкі пазгеу. Бап ѵ\Ѵаг- 

вгаѵіе Япіа VI тіезі^са Зіегрпіа, гоки Райзкіср 
МБСХЬѴ, рапоѵапіа пазгедо Роізкіедо XIII, 

ЗгѵгеЯзкіѳдо XIV. ѴІаЯізІаиз Кех. АІЬегІиз Ь- 

ЯгіЯІонгзкі, зесгѳіагіиз гедіае гааіезіаііз т. р. Си* 

уиз тапЯаІі огідіпаіе ііЯеги оЯегепІез зіЬі ехігаіі- 

Іига еззе зе^ие ШиЯ аЬ оШсіо ргаезепіі гесерізй 

риЫісѳ гесодпоѵегипі, 

Тоже, л. 664. 

№ 223.-Ш6 г. 26 Ноября. 

Королевскій позовъ епископу Львовскому, Галицкому и Каменецкому Арсенію Же 

либорскому о явкѣ къ королю на судъ по обвиненію ' его въ производствѣ неза 

конныхъ поборовъ со священниковъ. 

Регіа зесипйа ш сгазііпо Гезіі запсіае СаІЬе- I гіаііз гедпі депегаііз ргоѵіЯиз Віазіиз ОгпаЮ^^1 

гіпае, ѵігдійіз еі шагіугіз, аппо Ботіпі тіііезіто Яѳ Віѳіороіе, ’ оШсіо ргаезепіі поіиз, іп ѵіт Я* 

яехсепіезіто диаЯгадезіто зѳхіо. 

Его рагіе іпзіідаіогіз гедпі розгіа. 
АЯ оЯісіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

І&пе&ііа СЬеІтепзіа регвопаНІег тѳпіѳпз тіпізіѳ- 

ѵегае ас ЯЯеІіз геіаііопіз риЫісе ІіЬегеяоо гес°§ 

поуіі, ^иіа ірзе тапйаіига засгае гедіае та) 

Ііз, іпГегіиз іпзѳгіит, ѳх рагіе іпГгозсгіріі ас 
зирѳг сііаіит, іпГегіиз потіпапЯига, гаііопе і 



* *. 
ѵ 

к 
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пиз йозсгіріогит рго согаііііз депѳгаІіЬиз гедпі 
ѴагзаѵіѳпзіЬиз (1ѳ іѳпоге іаіі ехігаДііит: 

ѴЫізІаиз (іиагіиз, Беі дгаііа гѳх Роіопіаѳ, 
Ма§пи$ Бих ЬііЬааиіаѳ, Киззіае, Ргиззіае, Маго- 
тіае. Затодіііаѳ, Ьіѵопіае, Зтоіеизсіао СгетіесЬо- 
тіаеяие, пес поп Вѵессогиш, боШюгит Ѵапёаіо- 
гишяиѳ Ьаегейііагіиз гех. 
ТіЬі ѵѳпѳгаЪіИ Агзепіо ЙеІіЬогзкі, ѵіайісае 

Іеороііепзі, Наіісіепзі еі Сатепесепзі іп Росіоііа, 
(1ѳ регіона Ьоп^ие іиіз ошпіЬиз тап(Іатиз, иі 
согат шазезіаіе позіга ге§іа еі сопзіііагііз ас зе- 
заіогіЬпз гедпі, іаіегі позіго аззеззигіз, іп сошііііз 
§еоега!іЬиз Ѵагзаѵіае, ргохіше сеІеЪгапіІіз, зехіа 
ііе аЬ іпсЬоаііопе еогитіет сотіііогит, ргігаа 
Іпт ехсіиза, регзопаіііег еі регетріогіе согара- 
геаз, а(і іпзіапііаш іпзіідаіогіз гедпі, диі Іе рго 
шопеге оГйсіі зиі, иіі іп саиза, гет риЫісат аРГі- 
сіепіе, ех йеіаііопе Ікезаигагіі гедпі еі поЬПіз 
ІішоіЬаеі Зісешсг, си]из (іеіаііо а(і саизаш ргае- 
кпіет, ^иае зигіз риЫісі езі еписіеапйа еі роііиз 
іі іпГогшашіиШ Гасіпиз іпГгазсгірішп песеззагіа 
езі, іпЬаегепйо ІедіЬиз гедпі Ьиіиз, сііаі ргоріег 
еа, диіа іп, іп ѵііірешііит аиіііогііаііз позігае 
шпиідие іп (ШГісІаііопет еі огііига регзопае позігае 
гедіае, роепат ресиіаіиз еі аііаз роепаз, .(игіЪиз 
рпЬІісіз сопіга езизтосіі регзопагиш ас Ьопогиш 
аозігогит (іѳресиіаіогез еі рІеЬів шізегае Йадіііо- 
503 ешипсіогез зеѵеге ііезсгіріаз, поп Гоггшйапйо, 
щц$ ез ргіѵаіа іиа аиііюгііаіе аппіз аі^иоі пи- 
рег еіарзіз, иіроіе аппо тіііезіто зехсепіезішо 
фшігадезіто ргіто рег ци^ие йогепоз еі дгоззоз 
5€і роіопісаіез, аппо тіііезіто зехсепіезішо ^иайга- 
дезішо зесипйо рег Йогепоз осіо, аппо ѵего тіПе- 
шпо зехсепіезішо ^иа(1^аде8ігао іегііо рег Йогепоз 
5ех еі дгоззоз сіиойесет роіопісаіез а роропіЬиз 
гііпз дгаесі, ^ио^ит питегпз а<і ігіа тііііа ге- 

рѳгііиг, іп ѵіЦіз, оррійіз еі сіѵііаііЬпз позігіз ге- 
даІіЬиэ поЬіІііагіЪиз ас зрігііаііига регзопагиш, іп 
(Ііоесезі Ьеороііепзі, Наіісіепзі еі Сатепесепзі іп 
Росіоііа, ехіга ипіопет ехізіепііЬиз, аиЬ зресіѳ 
сщизсіат (іопаііѵі, асзі іп потоп еі гот іЬезаигі 
позігі, диой поЬіз пес іп тепіет ип^иат ѵепегаі, 
сига зигата аддгаѵаііопе ргаейісіогига роропит, 
зиМіІогит позігогига, ѵідоге сщизйага Іаисіі еі 
ипіѵегзаііига Іііегагит іиагига ехідеге еі ехіог- 
диеге, еагадие ресипіат іаіііег ехасіага, ^\1зе 
еШсіі зиттага сігсііег диіпдиадіпіа осіо шііііит 
еі зехсепіогит Йогепогиш роіопісаііигп, іп пзиш 
іиига ргіѵаіига сопѵегіеге, иіі сіе Гасіо ехедізіі еі 
ехіогзізіі, еапсіепциѳ ресипіат рго изи іио ргіѵаіо 
сит іпіоІѳгаЬПі ргае.ішіісіо еогипсіет роропит ас 
сит ітргесаііопе отпіз таіі сопѵегіізіі, ргоиі еа 
отпіа іп іегтіпо Іисиіепіег ііЬі йейисеиіиг еі 
ітіиізіііопе оШсіоза ѵегійсаЬипіиг; рег диой ргае- 
(Іісіат роепат ресиіаіиз аііазяие рго циаіііаіе 
Йеіісіі рготѳгиізіі. Рго диіЬиз зирег іе рег поз 
(іесегпепсііз еі риЫісапйіз ргаезепіі сііагіз з'ийісіа- 
Іііег, а<1 Ьаес Іаііиз іп іегтіпо еписіеапйо зіз ге- 
зропзигиз. Баіит Ѵагзаѵіае, Гегіа зесишіа розі Ге- 
зіит запсіі МісЬаеІіз АгсЬап^еП ргохіта*), аппо 
Ботіпі тіііезіто зехсепіезігао ^иа(1гадезігао зех- 
іо;—іп ессіезіа саіЬегігаІі запсіі (хеогдіі, аііаз .Ги- 
гіа, іп зиЬигЬіо Ьеороііепзі зііа, Гегіа зесишіа розі 
Гезіига запсіі Ргапсізсі сопГѳззогіз, ргохіте ргае- 
іегііит, ргохігаа **), ѵепѳгаЬШ ДозерЬо, ѵісагіо 
ргаеГаіае ессіезіае, йе ^игіз Гоггаа риЫісапсіо ас 
поіійсапііо роззиіі. Бѳ дио ргаезепз геіаііо. 
Изъ актовой книги Холуйскаго гродскаго суда 

за 1646—48 г., М 20152, л. 216—20. 

*) 1 октября. 
•*) 8 октября. 

№ 224.—1645 г. 26 Ноября. 

Королевскій позовъ Львовскому, Галицкому н Каменецкому епископу Арсенію Жѳ- 

либорскому дли явки къ королю на судъ по обвиненію его въ захватѣ изъ Ка¬ 

менецкой Троицкой церкви и обращеніи въ свою пользу разныхъ золотыхъ и се- 

ребрянныхъ вещей и сорваннаго имъ съ евангелія серебреннаго ок**да- 

рагіе ѵепегаЫІів роропів Аіехапйгі ро$і(а 
«• -і і-татиШі. • ■ •••• 11 -т 

'Ай оГбсіиш еі ас и ргаѳзѳпііа сазігепзіа сарі- 

(апеаііа СЬѳІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз іпійізіе- 
гіаііз гедпі §епега1і* ргбѵЦиз Віагіиз Огпаіоѵгзкі 
йѳ Віеіероіѳ, оГйсіо ргаезепіі поіпз, іп ѵіт зпае 



ѵегае ас ййѳііз геіаііопіз риЫісѳ ІіЪѳгѳяиѳ гесод- 
поѵіі, яиіа ірзе ташіаіит засгаѳ гѳдіаѳ п^езіа- 
Ііз, іпГѳгіиз іпзегіиш, ѳх рагіѳ іпГгазсгірІі асіогіз 
зирег сііаіиго, іпГѳгіиз потіпапсіит, гаііопѳ іпГе- 
гіиз сіезсгіріогит рго сотііііз депегаІіЪиз гедпі 
ѴагзаѵіепзіЬиз (1е Іепогѳ Ыі ѳхІга<1іІит: 
Ѵіайізіаиз (Зиагіиз, . 1)еі дгаііа гех Роіопіае, 

тадпиз (іих ІЛЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Маго- 

ѵіае, Загаодіііае, Ілѵопіае, Зтоіепзсіае, СгегпіЬо- 
ѵіае, пес поп Зѵессогига, ОоіОюгит Ѵапсіаіогит- 
Яие Ьаегѳсіііагіиз гех. 

ТіЬі ѵепегаЬііі Агзѳпіо ЯеІіЪогзкі, ѵіайісаѳ 
Ьеороііепзі, Наіісіепзі еі Сашепесепзі іп Ройоііа, 
йе регзопа Ьопізяие Іиіз ошпіЬпз шапсіатиз, иі 
согат та^ѳзіаіѳ гедіа еі сопзіііагііз ас зепаіогі- 
Ьиз гедпі, іаіегі позіго аззеззигіз, іп сотііііз дѳ- 
пегаІіЬиз, Ѵагзаѵіае ргохіте сеІеЪгашііз, зехіа 
біе аЬ іпсЬоаІіопѳ еогипбит сотіііогига, ргіта 
Іит ехсіиза, регзопаіііег еі регѳшріогіѳ сотра- 

геаз, аЪ іпзіапііат іпзіідаіогіз гедпі, яиі Іѳ рго 
типеге оШсіі зпі, иіі іп саиза, гедаііа позіга айі- 
сіепіе, ех беіаііопе ѵепегаЬіІіз Аіехапбгі роропіз, 
аб ессіезіаш гііиз дгаесі Запсііззішае Тгіпііаііз, 
іп сіѵііаіе позіго Сашепесепзі іп Робоііа ехізіеп- 
Іеш, ргезЬіІегі, сііаі ргоріег еа, яиіа Іи, іп ѵііі- 
репбішп аиІЬогіІаІіз еі раігосіпіі позігі гедіі, 
Яио(і поЬіз, иіі зиргето отпіит іп гедпо Іюс 
ессіезіагиш раігопо, ех ргаезсгіріо іигіит шаіе- 
зіаііз позігае зирег отпіа ессіезіагиш Ьепейсіа 
ас еагигс іттипііаіез Іедіііте сотреііі, іп біті- 
пиііопет огпатѳпіогит еі. зиреііесііііз ргаесіісіае 
ессіезіае гііиз дгаесі Запсііззішае Тгіпііаііз, іп 
сіѵііаіе позіга Сашепесепзі іп Росіоііа ехізіеп- 
Ііз, поп шеіиепсіо роепаз, іигіЬиз Іага біѵіпіз, 
Яиаш Ьитапіз, сопіга Шісііоз гегит засгагит аі- 

Ігесіаіогез зеѵеге безсгіріаз, аизиз ез Іегпроге, 
поп ііет ргі(1ет ргаеіегііо, иіроіѳ іп аппо тіііе- 
зігао зехсепіезіто яиагігадезіто сігсііег аіеЬиз 
Лпоагіі, сігса ѵізііаііопет е]оздет ессіезіае, аЬц- 
Іеп(1о ,)иге зирегіогііпііз Іиае, гез поппиііаз іпааго 
еі агдепіо, асі изит еібет ессіезіае рег Ьотіпез 
ріоз еі геіідіозоз аЬ ігатегаогаЬіІі Іѳтроге сот- 

рагаіаз, Іиш еі НЬгоз, пипсираіоз Еѵапдеііа, аг¬ 
депіо еі аиго сігсигаѵоіиіоз еі агіійсіозе ад те- 
тогіага розіегііаііз сопГесІоз, ех іЬезаиго ргае- 
дісіае ессіезіае а ргаебісіо беіаіоге гесіреге, ас 
розітобпт агдепіига Шиб ііеаигаіага аЬ еогіет 
ІіЬго Еѵапдеііогит аѵеііеге еі іп изиш ргоГапош 
іііісііе сопѵегіегѳ, ргоиі еі ІіЬі отпіа аб оспіат 
іп іегтіпо согага .іибісіо таіезіаііз позігае рег 
сопГгопІаІіопет регзопагит, Ьщизтоді аизиз іиі 
поііііат ЬаЬепІіига, ѵегійсаЬипІаг. Рио Гасіо рое¬ 
паз сопіга іИісіІоз гегит ессіезіазіісагшп іпіег- 
серіогез еі аіігесіаіогез іпсиггізіі. Рго яиіЬоз 
зирег Іе рег зепіепііага позігат сіесегпешііз еі 
рпЫісапбіз ас иіі піЬіІотіпиз еа отпіа, яиаерег 
Іе аЫаІа зипі, ргаесіісіаѳ ессіезіае гезіііиапіог, 

ргаезепІіЬиз сііагіз, зіз іибісіаіііег аб Ьаес, иЬе- 
гіиз іп Іегшіпо бебисепба, гезропзигиз. Вайт 
Ѵагзаѵіае Гегіа зесипсіа розі Гѳзіит запсіі МісЬіеГв 
АгсЬапдеІі ргохігаа,аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіе- 
зігао яиасігадезігао зехіо;—іп есс1езіасаІЬе(іга1і запс¬ 
іі беогдіі, аііаз Лигіа, іп зиЬигЫо Ьеороііепзі зіи, 
Гегіа зесипсіа розі Гезіит запсіі Ргапсізсі сопГез- 
зогіз, ргохіте ргаеіегііпт, ргохіта, ѵепегаЬііі 
ЛозерЬо, ѵісагіо ргаеГаІае ессіезіае, (іе іигі5 іог- 
гаа риЬИсапдо ѳі поіійсапбо розиіі. Бе яио ргае- 

зепз геіаііо. 
Тоже. 

№ 225-1646 

Позовъ Арсенію Желнборскому, епископу 

нію его въ захватѣ равныхъ вещей у 

Регіа зесипба іп сгазііпо Гезіі запсіае СаІЬѳ- 
гіпаѳ, ѵігдіпіз еі шагіугіз, аппо Бошіпі тіііезіто 
зехсепіезіто яиабгадезіто зехіо. , Ех рагіе ІКготескі розііа. 

Аб оГйсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

г. 26 Ноября. 

Львовокому, явиться въ судъ по обвнне* 

священника Варсонофія Игровѳцкаго. 

Іапеаііа СЬѳітѳпзіа регзопаіііег ѵепіепз тів&* 

гіаііз гедпі дѳпѳгаііз ргоѵісіиз Віазіиз ОгпаЮ*3 
де Віѳіѳроіѳ, оГйсіо ргаезѳпіі поіиз, іп ѵіш^ 
ѵегае ас йсіѳііз геіаііопіз риЫісѳ ИЬѳгеяие ^ 
дпоѵіі, яиіа ірзо гаапбаіига засгаѳ гедіаа ЕІ]?’ 
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$(аіі8, іпГогіиз іпзегіит, ох рагіѳ іпГгазсгіріі ас- 
ЮГІ8 зирег сііаіит іпГгапотіпапсІит гаііопѳ іп- 
[егіиз (іезсгіріогит рго іисіісііз розІсигіаІіЬиз (1ѳ 
;еиогѳ іаіі ѳхігааііига: ЧѴ1асіув1а\ѵ СгАѵагІу, г Вогеу 
Іа$кі кгоі Роізкі, \ѵіе1кіѳ хіаіо Ьііе\ѵзківэ Ки- 
$кіѳ, Ргизкіе, МагоАѵіѳскіѳ, Яшшігкіѳ, Іпііапзкіе, 
Зтоіепзкіе, СгегпісЬоАѵзкіѳ, а Зглѵесігкі, боОзкі, 
\\гатіа1зкі (ігіебгісгпу кгоі. 

ТоЬіе, \ѵіе1еЪпбгаи Агзѳпіегаи ЙеІіЬогзкіегаи, 
ѵЫусе ЬАѴОАѵзкіети, Наііскіеіпи у КатЦса Р> 
іоккіедо, г озоЬу і г аоЬг ілѵоісіі гогкагиіету, 
аЬуз рггеа паші у забега иазгут гасЬѵогпуга \ѵ 
^агзгалѵіе, аЬо пл *еи С2аз 2 (ІАѵогет па¬ 
дут гезиіон'ас Ь^агіѳгау, оа роіогепіа 1е§о рог\ѵи 
па$ге§о га піе<ігіе1 сгіегу осге\ѵізсіе у галѵісіе 
$Іапоі, па іпзіапіц у ргаѵпе роріегапіе лѵіеІеЬ- 
пе|>о \ѴагзопорЬіиз2а ІЬгоіѵівскіедо, ргаезЬіІега 
козсіоіа $\ѵі$іер;о Ткеоаога, геіі^іеу дгаескіеу аѵѳ 
ідоаѵіс, ипііа, кіогу сіе зѳсипао, розі оЬіепІага 
аірег Іѳ ѵѵ з^агіѳ пазгуіп гасІАѴогпуш роѳпаіп соп- 
Іишасіае, рогуѵа о гаЬгапіе реѵпусЬ ггесгу, Іо 
іезі ріепіесігу воіоѵусЬ, іугек згеЪгпусЬ, хіц§ у 
шпусЬ лѵівіе кггуАѵсі исгупівиіе, (кіоге кггу\ѵ(іу 
I ггесгу рггег сіе гаЬгапе аѵ озоЬпуш ге^езігге 
а орізапе у ЮЬіе па івгшіпіе ргаей§о\ѵапуга 
рггег асіога (ІейикоАѵапе Ь$<Ц), а Іо аѵ врг&ѵіе, 
роё сгаз гоко\ѵ гіешзкісЬ, \ѵе Ьѵоѵіе оі1рга\ѵо- 
капусЬ, ех ѵі и-гтіпі іасіі осіргалѵиі^сеу зі$ еі 
іи рипсіо Ъапіііопіз гозІа\ѵиі<*сеу, Аѵг"1§(1ет кіо- 
гусЬ ггесгу гаЬгапіа і кггуАѵгі ѵѵіеІкісЬ исгупіе- 
піа, ІиЬо па и^осігіе асіога, гаі^сігу ІоЦ у асіо- 
геш рггег реѵпусЬ гогіегасоАѵ, (іо іеу и^оііу рггег 
сіе аргозгопусЬ, а па Івгшіпіе ргосіисепсіае аѵ ісЬ 

шоспе г$се мгсіалѵзгу зі§, зіапеіо, тіаіез у зиЬті- 
Юѵаіез зіѳ іп іпзіапіі ѵівІеЬпети оуси ІЬго- 
ііескіети ротіепіопеши ггесгу іе Аѵзгузікіе, 
кіоге іепо гаЬгапе Ьуіі, осійас у ролѵгбсіс, іакге 
яіеІеЬпѳдо оуса Магса Когопе, кіазгіоги Ргап- 
сізгкапзкіедо ргіога коп\ѵепІи ЬгѵоАѵзкіеео, зиЬ 

Ш № 226.-1647 

Заявленіе Александра Сапѣгя о сожжені 

отовъ н надгробныхъ памятниковъ на 

Регіа зѳсипба розі Гезіига Аззишрііопіз іп сое- 
Іат 01огіо8із*ітаѳ Ѵігдіпіз Магіае ргохіта, аппо 

сц|из раігосіпіо Іеп Іо АѵіеІоЪпу осіес Иттіескі, 
ипііет Ьу\ѵзгу, гозІаАѵаі, рггергозіс, а па озіаіек 
хі^сіга Когораіпіскіебо, Іе§оі гакопи зѵѵі^іе^о 
Ргапсізгка, іакгѳ рггергозіс, зитрі, кіогу Іоіуі 
па ргаѵѵо у па роІггеЬу, Аѵгбсіс. КіогусЬ рипсиж 
у копйШеу гѳз піе ѵукопаі у сіо ІусЬ сгаз опущ 
сгупіс йозус піѳ сЬсезг, іако Іо у с1о\ѵіе(1гіоп^ ю- 
Ьіе Ь§(І2Іе, сгупЦс Іо А/згуІко г аѵіоііц кггуѵсіц 
у згкосі^ асіога Іегагпіеузгедо, кіог^ зоЬіе па 
іггу ІузЦсѳ гіоіусЬ роІзкісЬ, аІЬо іако з^сі пазг 
игпа, згасиіѳ, Ша сге§о рогуѵѵа сі§ (Іо Аѵіёгѳпіа у 
зіузгепіа, іі Аѵупаіѳгіоп^ Ьдгігіе, гез Іу реАѵпѳ 
ггесгу, кіоге па іеггаіпіе зресубкоАѵапе 
гаЬгаі у кггуѵѵсі^ Аѵіеіко асіогоѵѵі исгупіі, сопсіі- 
Ііопі, па изрокоіепіѳ Іеѵ ші^йгу асіогега у ІоЬ^ 
зргаѵѵу Аѵупаіѳгіопуга, піейозус исгупіі, іакге, іі 
(іо роАѵгосепіа ггесгу АѵзгузІкісЬ, рггег сіе гаЬга- 
пусЬ, а ІоЬіе озоЬпуга гедезігет па іегтіпіе зре- 
суйкоАѵапусЬ, у згко(і гАѵузг шіашжапусЬ па^го- 
(ігепіа рггутизгоп Ь§(І2Іезг. Яа озіаіек і іпущ 
сопііііот, кіоге іп іпзіапіі Аѵукопас зиЬшіЮАѵа- 
іез зі^, исгупіс Ь§(ігіезг тизіаі, а Іо сге$о Ьу 
зргаАѵа роІггеЬоАѵаІа, розіапоѵѵіопо у пакагапо 
Ь§(ігіе. 8іапо\ѵ зіе Іебу у па Іо ѵзгузіко, со ю- 
Ые па Іегтіиіе рггег асіога згеггеу мгуАѵіесІгіоп^ 
Ь^.(ігіе, 0(1роАѴ'іаі1ас Ьеёгіезг. Эап аѵ \ѴагзгаА\гіѳ 
Гегіа зехіа розі Гезіига Отпіит Запсіогига, рго- 
хігае ргаеіегііа *), аппо Ботші тіііезіто зѳхсепіе- 
зіто ^иа(і^а§езіто зѳхіо; — Гегіа зесипба розі 
Гезіит запсіогит Зігаопіз еі іибае Арозюіогит, 
ргохігае ргаеіегііига, ргохіта, ірзі ргаеГаіо ѵепѳ- 
гаЬИі Агзепіо ХѳііЬогзкі, ѵЫісае Ьеороііепзі, аі 
аегіез ессіезіаѳ зиае саіЬе(1га1І5 запсіі Оѳогдіі, 
аііаз еТмпа, ргоіипс ехізіѳпіі, іп тапиз (іеЬіІа 
ѳіизбет тапііаіі, иі ]игіз езі, (1есапІап(іоІга(іісІіІѵ 
Эе ^ио ргаезепз геіаііо. 
Тоже, л. 220. 

*) 2 ноября. 

19 Августа. 

по распоряженію Анны Шнмкѳвнчъ крѳ- 

кладбищѣ при деревнѣ Чѳрноплѳо&хъ. 

Вогаіпі тіііезіто зѳхседіезігао ^иаігабезіто зер- 
Іішо. 



Ех рагіе геѵегепйі Заріека ргоіевіаііо. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

Іаиеаііа СЬекпепзіа рогзопаіііег ѵепіѳпз поЫНз 
Раиіиз Озігоѵѵзкі, Гатиіиз регіНизІгіз ас айгаойига 
гѳѵегепііі Аіѳхапсігі ЗаріеЬа, Ьопогпш оррійі Ма- 

сіеіотѵ еі ѵіііае Сгагпоріезу аііогипцие, ео регіі- 

пепііига, Ьаѳгейіз, погаіпе еіизйет йотіпі зиі 
зоіѳппііѳг ѳі оШсіозе га еі сопіга ^епегозат Ап- 

пага ІгйеЪзка, депѳгозі Йоаппіз Згкііпзкі Згуткіе- 

ѵг\с2 сопзогіет Іе&ііітат, сегіае зогііз іа ѵіііа 
Ногойпа Ьаегейіззат, ргоіезіаіиз езі Ійео, яиіа 
ірза поп сопіепіа тиіііз ргіогіЬиз іхцигііз, Шга 
ргаеГаІо йотіпо ргоіезіапіі, ^иат зиЪйіІіз еіиз, 

іп ѵіііа Сгагпоріезу гезійепШшз, заеріззіте ѵагііз 
аппіз еі йіѵегзіз ІетрогіЬиз іііаііз, іто ііцигіав 
цуигііз іи йіез тахіте асситиіапйо, пипс йепио 
аппо ргаезепіі тіііезіто зехсепіезігао ^иайга§е- 

зіто зѳрііто, ѵійеіісеі заЪЬаіЬо іп сгазііпо Гезіі 
запсіае Аппае, ргохіте ргаеіегііо *), ѵепіепз сит 
Гатиііз зиіз Кілѵіскі еі Апйгеа (хготайгкі іп 1о- 

сит, розі адогшп Сгагпоріезка зііит, иЬі сог¬ 

рога тоПиогшп Ьотіпит зиЬйіІогига йѳ ргаеГаіа 
ѵіііа Сгагпоріезу, йогаіпі ргоіезіапііз Ьаегейііагіа, 

аЬ аппіз ріпз диат сепіит зереІіеЪапІиг, іЬійет 
іп ргітіз сгисет пиуогет, зирга топигаепіа 
тогіиогит віапіет, рег зиѣйііоз йотіпі ргоіезіап¬ 

ііз йе ѵіііа Сгагпоріезу сопзігисіат, йѳіпйѳ тіпо- 

гез сгисез, іп диоІіЬеІ зериІсЬго сопзіііиіаз, (ргоиі 
тоз Ьотіпит ге1і§;іопіз дгаесаѳ езі зереіігі), еіз- 

йет ргаеГаІіз Гатиііз зиіз йе Іегга егиѳге іиззіі, 
розітойит Іесіа 1і§пеа, іп диоІіЬеІ топитепіо 
рег еозйет йе ѵіііа Сгагпоріезу зиЪйіІоз сопзігисіа 
еі ітрозііа, йігиеге еі йезігиеге гаапйаѵіі, еа^иѳ 
отпіа зітиі сит та^огі еі гаіпогіЬиз зиргазсгірііз 
сгисіЬиз іп ипит асѳгѵит соііесіа еізйет Гатиііз 
зиіз ргаеГаІіз іп ргаѳзепііа зиа щпе ассепйеге еі 
сотЬпгеге тапйаѵіі. (^иой сопіга сопзпѳіпйіпет 

сЬгізІіапогиш еі сит зитто всапйаіо іпбйеііиш 
ас іпахіто йоіоге сопзап^иіпеотт йѳГипсІогпщ 
Гесіі. Ргоіпйе роепаз агЬіІгагіаз, Іаіі ірзіив рго- 

дгеззи сопйі^паз, зітиі сит зиргазсгірііз Гагаоіц 
зиіз рготегиіі. Пе яио сопіга ргаепотіпаіат де- 

пегозат ЗгкГтзка ііегит аЦие ііегпт зоіеппііег 
потіпѳ ргаѳГаІі йотіпі зиі ргоіезіаіиз еі гаапіГе. 
зіаіиз езі, оГГегепйо ргаепотіпаіит гетепгіащ 
Йотіпит зиит іп Того сотреіепіі гаііопе ргае- 

тіззогига іигѳ асіигит. 

ЕІ іп ѵегійсаііопет ргаетіззогига ргоіезіаііо- 

піз зиае сопіепіогига, із ійега зиргазсгіріпз ргоіе- 

зіапз зіаіиіі согат еойет оГйсіо ргаезепіі асіЦпе 
сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеІгаепзіЬиз тіпЫе- 

гіаіет депѳгаіѳт ге&пі поЬіІет Зегаіопет ТгпЬеІ- 

зкі, ех гергойисііз Іііегіз аиІЬепІісі іигашепЙ 
зирег оШсіит зиит тіпізіѳгіаііаіиз ЬаЬіІіз, оГйсіо 
ргаезепіі поіига, чиі зіаіиіиз ипа сит поЬШЬш 
АІЬегІо \Ѵо1$кі еі АІЬегІо Вогко\ѵзкі, зесига рег- 

зопаіііег сотрагепІіЬиз еі іпГгазсгірІа отпіа ПЬеге 
аІІезІапІіЪиз, іп ѵіт зиае ѵегае ас ййеііз геіаііо- 
піз риЫісе ІіЪегедие гесодпоѵіі, чиіа ірзе ипаспт 
ргаейісііз поЬіІіЬпз заЪЬаіЬо розі Гѳзіпт запсіі 
йасоЫ арозіоіі ргохіте ргаеіегііпга, ргохіто, аі 
геяпізіііопет зиргазсгіріі регіНизІгіз ас айтсміош 
геѵегепйі Аіехапйгі ЗаріеЬа оГйсіозат, іп Ьопіз 
ѵіііаѳ Сгагпоріезу Гипйо^ие розі авдетет, Сгаш 
ріезкі йісіит, Іит іпГегіиз еіизйега аееегіз іп 
Іосо зериііигаѳ согрогит зиЬйіІогпт йе ргаеіаи 
ѵіііа Сгагпоріезу регзопаіііѳг Гиіі іЪійепщие ех 
оЬйисІіопе зиргазсгіріі поЬіІіз Раиіі Озігоѵзй, 

(Гатиіі) ргоіезіапііз, іп ргаеГаІо Іосо зерикигаг 
согрогит йеГипсІогит сгисез Идпеаз, зирѳг ішпп- 

Ііз зіапіез, тойо зирегіиз ехргеззо іп ргоіезіаііопе, 

ео потіпе Гасіа, сотѣизіаз ѵійіі еі йеЬіІе сопзре- 

хіі і^пепщие еі Гитит гесепіѳг ргаеѵепіі, 

еайет отпіа зіс еі поп аіііег &езІа °^С1° ?га8* 
зепіі іп геі ѵегііаіѳ геГегепйо, Ьапс зиат ехргез- 

зат геіаііопет ай асіа ргаѳзепііа іпГегІ, поЪШЬи5 

ргаейісііз ій ірзит ід Іоіо раіат аІІезІапІіЬп*. 

Тоже, л. 395—7. *) 27 іюля. 
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Гегіа зесипйа розі бошіпісаш „Кетіпізсеге" 

Опаіігаеазітаіет ргохіпіа, аппо Пошіпі тіііезіто 
«лсепіезіто яиайгадезіто осіаѵо. 

Ех рагіе депегозі Варіеііа оЫаІа ргіѵііедіі 

8(ісгае гсдіае та]езІаІІ8. 

А<1 оІГісіиш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 

неаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЬШз 
\ісо!аи$ Випіазге\тіс2, потіпе депегозі Лоаппіз 
йріеЬа оЬіаІіі еі асі асіісапсіит оГйсіо ргаезепіі 
[-зггрхіі ехігасіит ех асііз тадопз сапсеііагіаѳ 
г^ві сопйгтаііопіз ргіѵііедіі засгаѳ гсдіае та]е- 
5аіі5 йопаііопіз Ьопогит ѵіііагит 15Ьго\ѵзко, 
Рпіотгпо, Ьикоіѵа еі аііагшп раіаііпаіиз Киз- 

$ае, іеггае ѵего еі йізігісіиз ргаезепііз СЬеІтеп- 

регзопае сегіае, зідіііо та^пз ргаеГаІаѳ сап- 

СсПагіае гедпі сошшиоііпт, шапи геѵсгепсііззіші 
га СЬгізіо раігіз сіотіпі Реігі О^Ыскі, ерізсорі 
Ргетізііепзіз, пошіпаіі Сгасоѵіепзіз, сапсеііагіі 

зиЬзсгірІит, реіепз еипйет а зе ойегепіе 
^сірі еі іп асіа ргаезепііа іпдгоззагі айтіііі, 

аіГесіаІіопі, иіі сопйідпае, оІГісіиш ргаезегіз 
ширшіо, еипсіеш аЬ ірзо рег тойит оЫаІае зиз- 

ЧЙ еі іп асіа ргаезепііа іпдгоззаге сіетапсіаѵіі 
Ьеош, яиі зеяиііиг, Іепогет: 

ѴЫізІапз (}иагІиз, Ьеі дгаііа гѳх Роіопіае, 
Ва№ ііпх ЬіІЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

г*е. Затодіііаѳ, Ьіѵопіае, 8то1епзсіае, Сгегпі- 

^ѵіаеяие, пес поп Зиессогит, ОоІІЬогиш Ѵап- 

Уоттчие Ьаегейііагіиз гех. Зідпійсатиз ргаѳ- 

^^іЬпв Іііегіз позігіз, яиогит іпіегезі, ипіѵегзіз 
Й8|*рі1із, герегіаз еззе іп асііз гедпі сапсеііагіаз 
^кае талоне Іііегаз іпГгазсгірІаз, зирріісаіитяие 
^Ьіз еззе, иі еазііѳт ех ііз йезсгіЬі аЦие аиіЬѳп- 

вхігайі тапсіаге сіідпагетиг. (^иагига із езі, 

ІяіЗДііІиг, Іепог: и 

Іп потіпе Оотіпі. Атеп. Асі регреіаат геі 
^Шогіат. (^иаіѳпиз гедит аиіЬогііаз ^азіів зиЬ- 

ѵоіізсоттойагі (1еЬеаІ,1іЬога1іІег ііііз Іа- 

теп, яиао еогит сопііпепіі іизііііат аЦие Ьо¬ 

погит яиіеіат роззеззіопет регреіиаге ѵісіепіиг, 
ІіЬегаІіогет зе ехЫЬеге сопзиеѵіі еі сІеЬеІ, яиа- 

ргоріег N03 АІехапйег, Оеі дгаііа гех Роіопіае, 

пес пои Іеггагит Сгасоѵіае, Запйотігіае, Зуга- 

сііае, Ьапсісіаѳ, Сщаѵіае, тадпиз сіих ЬіІЬиапіае, 

Киззіае, Ргиззіае ас Сиітепзіз еі ЕІЬідепзіз, Ро- 

тегапіаѳяие ііотіпиз еі Ьаегез, зідпійсатиз ѵе- 

гат ргаезепІіЬиз еі Гпіигіз, Ьогит поііііат ЬаЬі- 

Іигіз, циіа реіііі егатиз потіпе поЬіІіит ОІесЬ- 

по еі Йаско, дІасІіГегі СЬеІтепзіз. дегтапогит 
Ьаегейит іп ІЛігоизко, зиЬйіІогит позігогит, иі 
еогит ргіѵііедіит зирег Ьопа еогит Ьаегейііагіа, 
ѵ'кіеіісеі ѵіііаз НиЬгоѵзко сит агеа Виіуп, іп 
еайет Ьаегеііііаіе іасепіе, Ьикотса, пес поп 5о- 

ЬіеЬогу іп Йитіпе Вид, Роіто іп Іаси, Роіто 
еііат зіс пипсираіо, еі сит Іаси еойет, Рпіотѵпо, 
Ріезс/ѳ, іи Іегга еі йізігісіи СЬеІтепзі зііа ас 
зііаз, яиогит Ьопогит йісипі зе ЬаЬеге роззеззіо¬ 

пет Ьаегесіііагіат расійсат, сопйгтаге йідпаге- 

тиг, ^ио^і ехЬіЪиегипІ огідіпаіііег согат поЬіз 
Ьчизгаойі зиЬ Іепоге, яиі зеяиііиг: 

Іп потіпе Ботіпі. Атеп. Асі регреіаат геі 
тетогіат. Сит піЬіІ іпіег Ьитапаѳ паіигаесот- 

тода пііііі ііідпіиз гаетогіа ЬаЬеаІиг оррогіипит, 
оррогіипит ехізііі, иі асіиз Ьогаіпит арісіЬиз 1і- 

Іегагит еі аппоіаііопе Іезііига регеппепіиг; рго- 

іпсіе поз Ѵіасіізіаиз, і дгаііа гех Роіопіае, пес 
поп Іеггагит Сгасоѵіае, Зашіогаігіае, Зугасііае 
Ьапсісіае, Си)аѵіае, ЬіІЬиапіае ргіпсѳрз, зирге- 

тиз Ротегапіае Киззіаеяие сіогаіпиз еі Ьаегез, 
зідпійсатиз іепоге ргаезепііит, ^иіЬиз ехрейіі, 
ипіѵегзіз ргаезепІіЬиз еі Гиіигіз, ргаезепііит по¬ 

ііііат ЬаЬіІигіз. яиотойо аііепіае шѳпііз іиіиііи 
регрѳпйепіез дгаіе еі тиііиіп ассеріа ййеіііаііз 
зіийіоза оЬзе^иіа, чиіЬиз зігепииз ОІесЬпо, йііиз 
оііт Бітіігі 8ап'(1\ѵо^ѵіс2, тііез позіег ййеііз, йііес- 
Іиз поЬіз тиіііріісііег ріасеге тегиіі еі іп Гиіи- 

гит аисіо Й(!е1ііа1із зіийіо роіегіі сотріасеге; 

Ьогит іпіиііи ѵоіопіѳз ірзит зресіаііз дгаііае рго- 

5е^ш ГаѵогіЬиз еі ай оЬзеяиіа позіга сопііпиа 
28 
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гесісіѳгѳ рготрііогет, зіЬі ѳ^и5^иѳ ЬаѳгейіЬиз ас 
зиссеззогіЬиз ІееИішіз ѵіііаз позігаз ІІЬго^зко 
сит агѳа, г йісогвузкіст, Виіуп шіпсираіа, іп еа- 

йет Ьаѳгѳйііаіе ^асеп^і, Ьикотса, пѳс поп ЗоЬіе- 

Ьогу іп Яишіпе Вид, Роішо іп Іаси, Роішо еііат 
зіс пипсираіо, еі сит Іаси еойет, Рпіо\ѵпо, 

Ріезсге іп Іегга еі йізігісіи СЬеІтеизі зііаз. сит 
отпі іиге, сіотіпіо ас ргоргіеіаіе, ^иіЬиз ірзаз 
ѵіііаз зоіі Іепиітиз еі ЬаЬиітив, піЬіІ рѳпііиз іЬі- 

йвга поЪіз пес позігіз зиссеззогіЬиз гезегѵапйо, сіѳ 
іппаіа позігае сеізііийіпіз сіѳіпепііа йатиз, соп- 

Гегіпіиз, азсгіЬітиз ІіЬегаІіІег еі. йопатиз йоііа- 

ііопе регреіпа сит отпіЬиз еі зіпдиііз ргаейісіа- 

гига ѵіііагит иІіІііаІіЬиз, ГгисІіЬиз, ргоѵепІіЬиз, 
сепзіЬиз, гесісііІіЬиз, адгіз, ргаііз, сагаріз, зуіѵіз, 
Ьоггіз, петогіЬиз, дауіз, тегісіз, ^ие^се^із, ѵіг- 

диіііз, шеіійсііз, ѵепаІіопіЬиз, аисираІіопіЬиз, різ- 

сіпіз, різсаіогііз, ІасиЬиз, раІийіЬиз, Йиѵііз, гіѵіз, 
тоІепЯіпіз еі етоіитепііз, а^иіз еі еагит йесиг- 

зіЬиз ас соЬаггепІііз, регііпепіііз еі аррепйііз, ай 
ргаезсгіріаз ѵіііаз ^иотойо1іЬе^аЪ апіЦио зресіап- 

ІіЬиз, ЬаЬепйаз,1епепйаз, роззійѳпйаз, иШгиепйаз.йе 
позігочие сопзепзи еі ѵоіипіаіѳ зрѳсіаіі ѵепйепйаз, 

соттиіапйаз еі расіЯсе регреіиіз ІетрогіЬиз роз- 

зійепйаз еі іп изиз Ъеперіасііоз сопѵегіепйаз, ргоиі 
ірзіз теііиз ѵійеЪіІиг ехрейіге, Гасіепйаз, ірзит 
ОІесЬпо еі еуиз зиссеззогез Іедііітоз, ргаесіісіагит 
ѵіііагит рѳгреіиоз Ьаегейез, еі, иі ідііиг ргаепо- 

тіпаіиз ОІесЬпо еі зиа розіегііаз іп Іепиіа ргае¬ 

сіісіагит ѵіііагит даийеаі зесигіиз, ргаесіісііз ѵііііз 
теіаз, Іітііез ас дайез, игосгузка, йатиз, ропітиз, 

а$с^іЬіти$^ие^ Іепоге ргаезепііит тесііапіе, кос 
тосіо іпГегіиз йезсгіріо. Нет ѵіііае ІІЬптзко еі 
Ігако^ѵ зиоз зіс ЬаЬеЬипі іітііез: Игосгузка іпсі- 

ріепсіо а раіийе, Хапзге Ыоіо пипсираіа, еі сига 
еосіет раіийе Іепйепйо гесіе рег Йиѵіит Вид 
из^ие асі йиѵіоіит, Кизка сіісіит, еі сит атЬаЬиз 
гіріз Йиѵіоіі еуизйеш, еі аЬ еосіет Йиѵіоіо изцие 
асі 8іпе іазкі, йетит аЬіпйе Іепсіепсіо и8^ие ай 
Іасиз, Вопжа Лагіога зіс пипсираіоз, ѳі сит 1а- 

сиЬиз еізйет, еі а ІасиЬиз ргіто йісііз дгайіепйо 
ѵісеѵегза рег йиѵіит Вид изяие ай Модііка, іп- 

Іег ѵіііаз Зіейіізгсге еі ІЛіпиѵзко ]асепІет, саеіе- 

гит а Модііка гесіе еипйо тадпа зігаіа, ^иае 
Іепйіі а СЬеІт іп Вггезсіе еі аЬ еайст зігаіа йе- 

сііпапйо ай йехігат тапит ив^ие ай тейіит 
раіийет, РозІгусЬотІ пипсираіит, еі аЬіпйе дга- 

йіѳпйо і^ие ай йиѵіит 2у1а\ѵа еі сит атЬаЬиз 

гіріз Йиѵіі еіизйет еі аЬіпйе ііегат ешкіо изре 
ай Яитоп МаЬиоѵка ѳі иііегіиз дгайіепйо а5^и§ 

ай РеІгуіо\ѵ еі а Реігуіоѵѵ ай зуіѵат, ОоазсЬкоѵ 
йісіаш, еі а ргаейісіа зуіѵа ай Йиѵіит Сгисга- 

пом'ка, еі а Йиѵіо ргіто йісіо дгайіепсіо ц81ае 
ай зуіѵат, АтсЬлѵісгкі зіс пипсираіат. Нет ѵіі. 
Іае Рпкпѵпо аззідпатиз іітііез, іпсіріепйо а (1ц. 

тіпе ЬиЬоѵіса изчие ай ргаіа, ЬасЬоѵу зіс поті- 
паіа, еі сит ргаііз еізйет, пес поп оі тегіса 
СгоЬоподѵзка зіс йісіа. Нет ѵіііае ЗоЬіеЬогу еі 
Роіто ЬаЬеЬипі Іітііез, іпсіріепсіо а Кгазпі озігоѵ 
издие ай тейіит Іасит ТегеЬісг, еі а Іаси ргае- 

йісіо и8^ие ай йиѵіит ѴѴоісгупа, иЬі зио теаіи 
іп Вид Йиѵіит сесійіі, еі еойет йиѵіо Сепйепйо 
зирегіиз изчие ай Іасит ВоЬгоѵѵойа, еі а ргіто 
йісіо Іаси теаийо ай ВогІпоѵусЬ еі аЬіпсІе пцае 
ай Іасит, З^іІапзсЬ зіс пипсираіит, еі иііегіиз 
теапйо из^ие ай йиѵіоіипі ѴѴогзаѵесЬ еі сот 
ІасиЬиз, Сгагпе Лагіого еі Роіетсе зіс потіпаііг. 

Нет ай ѵіііат Ріезсге Іітііез регІіпеЬипІ тойо 
іпГгазсгіріо, іпсіріепсіо а Йиѵіоіо 8озпіса и$чие аі 
тейіит Іасит Ьикуе, еі аЬ еойет іаси теашіо 
издие ай йиѵіит РегетиіЬ, Ьос погаіпе ѵосаіиш, 

пес поп еі сит аіііз ІітіІіЬиз, дайіЬиз еісігсиш- 

зіапіііз, ай ргаейісіаз ѵіііаз 9иотойо1іЬеІ зресш- 

ІіЪиз. Каііопе сиуиз йопаііопіз позігае ійет ОІесЬ¬ 

по еі зиі зиссеззогез Іедіііті поЬіз еі позігіз зис- 

сеззогіЬиз Іедііітіз ай циатІіЬеІ ехрейШопеш 
Ьазіа зІаЬіІі іп аррагаіи аггаогит, сіпсіиз Гашіііі, 
тоге зоіііо зегѵіге ІепеЬипІиг еі оЬзедиі, Ьагот, 

^иіЬиз зідіііига позігит езі зиЬаррепзит, Іезііпіо* 

піо Іііегагит. Раіит Ьеороіі Гегіа ^иа^^а ро§і Гв- 
зіит запсіі ЬаигепОі ргохіта, аппо Оотіпі тіі- 

Іезіто ^иайгіпдеп^езіто йесігао яиагіо *), ргаезепи* 

Ьиз ѵаіійіз зігепи^ие ѵігіз Лоаипѳ йе Зсгекост 
ЬиЫіпепзі, Ріогіапо йе Когуіпіса Ѵізіісепзі, ^ 

Ьезіао йе Оіезпіса ѴѴоппісепзі, Вотагаіопе ^ 

КоЬуІапу Віесепзі—сазіеііапіз, ВагіЬозіо \\Іойко- 

\ѵіс, зиссатегагіо Зепйотігіепзі еі Нгусгко»* 

Кигйеіо^ѵісг еі аіііз позігіз ййеІіЬиз сігса Р1"^ 

тізза ййе йідпіз. Кеіаііо йотіпі Кісоіаі, АгсЬіер1 
зсорі Наіісіепзіз, гедпі Роіопіае ѵісесапсеііагіі 
Наяие поз, Іатѳізі поп ѵійеаіиг йеГесіиз аиі № 
рейітепіит іп Іепоге ргіѵііедіі еуизйет, Чи 
ргіѵііедіі ѳіизйет іппоіаііопе ехрозсегеі, ^теа; 

сит ірзі реіепіез, іп отпет еѵепіит зесагН» 

•) 16 августа 1414 г. 
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езде еізиссеззогит виогит, сиріапі ШиЛ аиіЬогІ- 

иіе согатипігі повіга, І(1сігсо пов еогит аиррН- 

сіЬоз соизѳпііеиіез реІіІіопіЬиз ііѳ іппаіа Ьепі^пі- 

оіе еі шипіЯсвтіа повіга Лесгеѵііпиз ргаеіпзегіит 
ріѵііееіит іи отдіЬиз е,)и5 рипсііз, сопсІіііопіЬиз 
цігіісиііз сопПгтапЛит, гоЬогапЛит еі сотти- 

ііепсіит, соибгтатизцие, гоЬогашив еі соттипі- 

105, Лесегиепіев іііисі оЫіпоге ѵіт еі гоЬиг йг- 

вііаііз регреіиае, Іепоге ргаезепііит теЛіавІв, іп 
ютт. Іп си)из геі Іезіітопіит. Асіиіп Сгасоѵіае 
всопѵепііопе в^иегаН Гегіа вех (а іп сгазііио 
ЕрірЬапіае, аппо 1)ошіпі тіііевіто яиіпдепіевішо 
«сппЛо*), ге§пі ѵего иовігі ргіто, ргаевепІіЬив 
іііозігізвііпо ргіпсірв геѵе^епс1і8віто^ие еі геѵе- 

гыкіівіп СЬгівІо раІгіЬиз сіошіпіз: РгіЛегісо Сіѵіпа 
сізегаііопе васгозапсіае Котапае ессіезіае іііиіі 
апсіае Ьисіае іп веріеш соШЬиз ргеяЬіІего саг- 

іігдіі, АгсЬіерізсоро Спезпепзі еі Ргішаіе еі ері* 

«ро Сгасоѵіепзі, §егтапо позіго сЬагівзіто, Ап- 

Ігеа Кога. АгсЫеріясоро Ьеороііепзі еі ерівсоро 
Ргаетізііеові, Сгезіао ѴІаЛізІаѵіепзі еі ге**пі Ро- 

•ліае сапсеііагіо, Лоаппе Рохпапіепзіз, Ѵіпсепііо 
Йосепзів еі МаіЬіа СЬеІтепзіз ессіевіагиш ері 
»сорі§, еі та^пійсіз, зігепиіз, депегозіз ѳі ѵепега- 

МіЬоз Зруікопе Ле ЛагозІа\ѵ, савіеііапо Сгасо- 

Ш5і, Реіго Кшііа сіе АѴізпісге Сгасоѵіепзі еі 
агзсЬаІсо ге&пі, АпЛгеа сіе Згатоіпіу Рогпапіѳп- 

з, Іоаппе сіе Тагшж ЗапЛошігіепзі, ІЧісоІао 
иЯгіла <1е ЬиЬгапсг Саіівіепзі еі сарііапоо Вгге- 

ЭД, АшЬгозіо Ратро^ѵвкі Зугесііепві еі сарііа- 

160 шаіогів Роіопіае вепегаіі, Реіго Музяко\ѵвкі 

*) 7 января 1502 г. 

Ьапсісіепзі, Лоаппе Ле Таглош Киззіае ^еаегаіі, 
ИІсоІао сіо Кипшѵапкі ЬиЫіпепзі еі Зіапізіао 
Кшііа сіе ѴѴізпісгѳ Веігепві раіаііпіа, Лісоіао Ле 
Кашіепіес ЗапЛошігіепві еі сарііапео Сгасоѵіепві, 
ЬоЬгодозііо Лѳ Озігогов Розпапіѳпзі, ЛогапЛо Ле 
ВгиЛгогѵ Саііззіепзі, Зіапізіао Ле СЬоіесг Ьеоро- 

Ііѳпзі, Зіапізіао Кигораііга Ле ІлісисЬогѵ СЬеІшеп- 

зі сазіеііапіз, ЛасоЬо Ле ЗгуЛІояіес іЬезапгагіо, 

МаіЬіа Ле Бг2е\ѵіса, Ріріо ЗсагЪігіепзі, ѵісесазіеі- 

Іппо гедпі позігі, Лоаппе Ле Ьазко, Лесапо ѴІаЛі- 

зіаѵіепзі аііізяиѳ ^иат рІигіЬиз сопзіііагііз еі си- 

гіаІіЬиз позігіз ЯЛе Лідпіз, аЛ ргаешізза ІезІіЪиз, 

зіпсегѳ, Леѵоіе еі ЯЛеІіЬиз Лііесііз. Баіиш рег гаа- 

пиз е^зЛет геѵегепЛі раігіз Логаіпі Сгезіаі, ері- 

зсорі ѴІаЛізІаѵіеизіз, зіпсеге поЬіз Лііесіі. Кеіаііо 
геѵегепЛі іп СЬгізІо раігіз Лошіпі Сгезіаі ерізсорі 
V ІаЛізІаѵіепзіз, ге^пі Роіопіае сапсеііагіі. Сиі 
зирріісаііопі поз Ьепі&пе аппиепіез, ргаеіпзегіаз 
Іііегаз, ргоиі іп асііз сопііпепіиг, ЛезсгіЬі аЦие 
аиіЬепІісе ехІгаЛі шапЛаѵішиз. Іп си]из геі ЯЛеш 
ргаезепІіЬиз зі^іЛит гедпі езі аррозііит. Ваіига 
Ѵагзаѵіае Ліе X шепзіз ОсЮЬгі, аппо Оогаіпі 
МІЗСХЫІ, гедпогит позігогиш Роіопіае X. Зиесіае 
ѵего XI аппо. Кеіаііо геѵегепЛі іп СЬгізІо раігіз 
Лошіпі Реігі Сг^Ьіскі, ерізсорі Ргаетізііепзіз, по- 

тіпаіі Сгасоѵіепзіз, аЬЬаІіае Тупесепзіз регреіиі 
аЛгаіпізІгаІогіз. Зиргешиз гедпі сапсеііагіаз Ре- 

Ігиз СетЬіскі, ерізсориз Ргаешізііепзіз, пошіпаіиз 
Сгасоѵіепзіз, сапсеііагіиз гедпі шр. Сщпз ехігасіиз 
ргіѵііе^іі зиргазегіріі огі&іпаіе іЛеш оЯегепз зіЬі 
ехІгаЛіІиш еззе зецие аЬ оШсіо ргаезепіі гесеріззе 
риЫісе гесодпоѵіі. 

Тоже, л. 539—41. 

■ * Г, ■ : . . і, ^ 228.-1648 г, ІбАпрѣ.ія. 
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Суходольскаго о причиненіи ему равныхъ обидъ. 

регіа чиіпіа розі Гезіа зоіеппіа заегі РазсЬа- 

^Ргохіта, аппо Когаіпі тіііезішо зехсепіезіто 
Рп«е8]ГОо осіаѵо. 

^ ратіе геѵегепЛі Теісіаъгетсг ргоІезШіо. 

Ьо игг^Ли у хщц ^гоЛ/кісЬ зіагозсіпусЬ 
^ІтзкісЬ оЫісНпіе рггузгеЛзгу лѵіѳІѳЬпу осіес 

Лоап ЛѳдѵІаз2е\ѵіс2, ргаезЬіІег сѳгк\ѵіе СЬоіеп- 

зкіеу, ітіепіет знгоіга у Лазпіѳ рггепаѵіѳІеЬпіѳу- 

82Ѳ&0 іееотозсі хі^Лга МѳіЬоЛіизга 2 Тѳгіа Тег- 

іескіедо, СЬеІшзкіоко у Воігзкіе^о ѳрізкора, г 
ѵіеікіш /аіеш рггеЛ 1уш2е игг^Лет парггѳсііѵко 
іе^отозсі рапи Лапо\ѵі Ра\ѵ1олѵі г ЗисЬоЛоІ Зи- 

сЬоЛоІзкіегаи аміаЛс^уІ у ргоіезіоѵѵаі зіе о Іо, іі 
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ропііёпіопу іеботозс рап ВисЬойоІзкі, піѳ рот- 

ЙЦс па зіап йисЬо^пу ротіепіопе^о ѵіѳІеЬпе^о 
оуса Йоаппа Йепгіазгешсга у лчгоіпозсі йисЬоѵпе 
каріапзкіе, аіѳ іуіко ргаезитиЦс, 2е \ѵ таі^іпо- 

зсі іе^о ротіепіопеу \ѵіѳ1ѳЬпу ргезЬііег г ргегеп- 

ц, ой іе^ог загоедо йап$, гаіезгка, сгазу гогпуті 
пійеу ѵугайопуті, кггуѵй лѵіеіѳ піегпозпусЬ піе 
гуіко зіаподѵі йиеЬо\ѵпоти, аіо у рѳгзопае, іпѳа- 

йет іттипііаіе ессіезіазііса сопзіііиіаѳ, росгупіі 
у опѳдо згойге изгкойгіі; а1Ъо\ѵіѳт гоки іузіцс 
вгезсзеіЬ сгіѳгйгіезіеяо ріегѵѵзгедо, тіезгкаЦс 
затосг\ѵагі и ргоІезіиі^се§о зі§ г копті Іггета, 
Йо козгіи па гіоіусЪ зіо рггурголѵайгіі; гоки газ 
Іузіас згезсзеіЬ сгіегйгіезіедо лѵіогеео, копіа га гіо- 

ІусЬ згезсйгіезці Іггу, заІо\ѵісе—гіоіусЬ згезпазсіе, 
роіес зіопіпу—гіоіусЬ згезс, Ъго$ зіоту—гіоіусЬ 
сгіегу, сг\ѵіегсі Іггу дгосЬи—гіоіусЬ згезс, 8$$і 
згезпазсіе ро §го$гу йтеапазсіе, касгек Іггуйгіе- 

зсі сг\ѵого ро §гозгу згезс, доггаікі к\ѵагі озт- 

йгіезіаі га йчѵапазсіе гіоіусЬ па чіазпа. роІггеЬ^ 

тегіоі у па рогуіек зтеоу оЬгосіі. Роіут гоки 
ІузЦс згезсзеіЬ сгіегйгіе$іе§о зіойте^о. ойЬіѵзгу 
котог§ \ѵ рІеЬапіі \ѵіеІеЬпедо ргоіѳзіапіа іегаг- 

піеузгедо рго Гезіо ірзо йейісаііопІ5 ессіезіаѳ 
запей тагіугіз №се1ае4 ройсгаз ѵіеІизеіЬ Іийгі 
гдготайгопусЬ па ойрпзі, Ъесгк§ лѵіазпегаі г§ка- 

ті рі\ѵа гозіосгуі, й\ѵіе газ Ьессе іе^ог рі\ѵа 
дтѵаііоѵпіѳ \ѵгЦі, ѵаіогіз ро гіоіусЬ Іггу, у йо 
йтсот зтѵедо гаѵівзе кагаі; еойега йіѳ зайга\ѵк§ 

гіоѵѵіі йо зсг§іп, лѵ кіогеу Ъуіо зайгопусЬ кагазі 
кор Іггу. га кіогусЬ коре йа\ѵа!і рггекирпіеу Ьи- 

Ьеізкі ро гіоіусЬ згезсіп, дйгіе іезг ті^йгу іегаі 
кагазіаті озоЫіѵіе у кагріе. Кайіо іе§;ог: гоки 
ѵі йгіеп злѵі^Іе§о Іліказга Е>ѵап§іе1із1у, іп йат- 

пшп еі ргаеіпйісіит еіизйеш ргоіезіапііз, гуіо 
ро5Іапе у ггер§ па ѵѵіазпут одгойгіѳ сегкіе^пуга, 
ѵ ргегепсіе іедотозсі зресуііко\ѵапуш, роогас у 
ѵпшесг оЬгосіс гозкагаі, іаког розіапо у ѵпі- 

ѵесг оЬгосопо; \ѵ іуга ге гоки лѵоіи ргоіезіиЦ- 

сети зіе, ѵаіогіз гіоіусЬ іггуйгіезсі, 8\ѵа11ет г 

рІеЬапіі рой сгаз паЬо2ѳп«і\ѵа іи Гезіо Каііѵіиііі 
СЬгізіі Сотіпі ѵ/щі у гаЬіс кагаі іегаг зѵіе& 

ѵ зоЬоЦ \Ѵіѳ1кг% рггей зѵѵі^іу РавсЬаІпуті ц 
роІггеЬ? \ѵіазпг$. А піе копіепіиЦс зі; 4икіті 
згкойаші, кггунгйаті, исЦгепіет ѵѵіеІѳЬпедо рго. 

іезіапіа, піе іуіко іп таіогеш сопіетріит ргоіе- 
зіпі^евдо зіе, аіе іег у па зашу таіезіаі ращЦ 
іагдп^с зіе \ѵагу1: дйу лѵіеІеЬпу ргоіезіаоз Ііиг- 

зѵѵі^Ц гаіаі лѵоЦ ойргаѵо^ѵас, иЬгаѵгьгу ві* 
\ѵ а1Ь§, рггузЦріІ ай акаге ргоІЬезіз, аііаз зіа- 
ѵопіее іегіогспіка, сгеіайпікоѵѵі з\ѵеши, ітіепіеш 
МаіЬіазгоші 8ако>ѵ$кіети, зіггеііс гогкагаі, іакей 
розіизгпу рапи злѵеши Ь§й^с, зіггеііі рггег окіеа- 

ко, пізко пай оііаггеш Ь^й^се, па ѵіе!еЬпе§о 
ргоіезіапіа; іашге га озоЫііѵа. ВозЦ ораіпоо5сц 
піѳ Ігайі >ѵеп, Іуіко \ѵ ргаш^ г§к? ро ѵіеггсЬв 
рггег аІЬ^ у зикпі^ рггезгуі киіа, кіога пай {ув 
ге гегіоѵпікіега у ро Йгіз йгіеп гозіаіе ѵг $сіе- 

піе. 1 Іут зі$ іезеге піе копіепіиіасу, па коа- 

іетрі лѵі^кзгу йисЫті§$1\ѵа, сгази Іакіе піе- 

йаяѵпо рггеагіе^о, \ѵе йгѵѵопу сегкіе^ѵпе, и^- 

пі\ѵзгу піеіакоз зоЬіе йоЬг^ тузі, рггу Ь^Ьпіс 
ріесЬоІпут піетаі рггег саіу йгіеп сгсіайгі 5»о- 

іеу йгѵѵопіе гогкагаі. Рггег со лѵзгуіко Іак Іер 
\ѵіе1еЬпе§о ргезЬуІега, іако у \ѵзгу$Ікіе§о йпсЬа- 

ѵгіепзітѵа саіозс пагизгуі у йо згкой ротіешопе- 

80 ѵіеІеЬпево ргоіезіапіа рггургалѵіі. О кіогг 
Іак згкойу, о роЬгапіе \ѵугеу тіапо^апусЬ пе* 

сгу, іако іезг у о гпіелѵад^ зіапи йисЬотѵпедо у саіояі 
іе"0, іийгіезг у о иЫігепіе гоѵегепііеу таіезйГ. 

Вогедо, ііегит аЦие ііегит ргоіезіапйо, рош^ 

піопу лѵіеІеЬпу ргоіезіапі г іе^о тзсЦ рапет 5п* 

сЬойоІзкіт ргалѵпіе сгупіс у Ье^о лѵзгузікіебо,епш 
аззізіепііа е^изйет зиі ргаезиііз еі геіі^иогші 
виогпт сопГгаІгит ѵепегаЬіііз сарііиіі СЬеІшеп^ 

йеЬііо ]иге йосЬойгіс (сЬсе). Кіог$ Ц ргоіез^ 

аЬу йо акірггуфа (Ьуіа), іедог игг^йи ргозі03 

у оіггутаі. 

Тоже, л. 559—560. 
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№ 229.-1648 г. 27 Мая. 

Пововъ Вѳлаовннъ мѣщанамъ по дѣлу о нападеніи на настоятеля Городищѳнскаго 

монастыря Іосифа Германовича. 

регіа яиагіа розі (іошіпісаш „Ехаисіі* ргохі* 
та, аппо Вотіпі тіііезішо зехсепіезіп^иасігадв- 
$іто осіаѵо. ’* г* 

КеШіо роШіопіз сііаііопіз ѵепегаЫЫз Л$ерЫ 
Негтапотсг. 

Аі оіГісіит еі асіа ргаезепіія сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз гаіпі* 
зіегіаііз гедпі депегаііз ргоѵійиз N1001303 Іікіеу- 
$кі (1е ѵЫісаіи СЬеішепзі, оГйсіо ргаезепіі иоіиз, 
іп ѵіт зиае ѵегае ас йгіеііз геіаііопіз риЫісе 
ІіЪегециѳ гесодпоѵіі, ^иіа ірзе тапйаіит зеи сі- 
Іагіоаеш Іііегаіега засгаѳ гедіае та]езІаІІ5 аиіЬѳп- 
Іісат, іпГегіиз іпзегіат, ех рагіе іпГгазсгірІі ас- 
Іогіз сопіга сііаіоз, іпГегіиз потіпаіоз, гаіктв 
іпГгагіезсгірІогит де іепоге іаіі вхігагіііат: \ѴІа- 
«Іузіаш Сгтгагіу, г Воіеу Іазкі кгбі Роізкц, хѵіеі- 
кіе хіа> Ьііеѵѵзкіе, Низкіе, Ргизкіе, Маго'ѵіес- 
кіе, Йтийгкіе, ІпПапзкіе, Зшоіепзкіе, СгегпісЬоѵѵ- 
зкіе, а Згвгейгку, Соізку, \Ѵапсіа1зку ёгіесігіс^пу 
кгбі. 

\Ѵат, з!а\ѵеІпут &етепо\ѵі СЬѵозіотѵісго'ѵі, 
аііаз Когашко\ѵі, іако ргіпсураіогѵі, 8етепо\ѵі 
бМоѵпісгконй, Ічгашпѵі Кагро\ѵісго\ѵі, Опізко- 
ѵі Копорсе у 8іерЬапо\ѵіТагпа\ѵзкіети,іако сот- 
ргіпсіраІіЬиз еі сошрІісіЬиз, тіезгсгапот у оЪу- 
*аІе1от шіазіа пазгедо Веіга, у г озоЬ у г сіоЬг 
ѵазгусЬ хѵзгуікісЬ, Іийгіезг у зргалѵу пігеу лѵу- 
гагопеу гозкагиіету, аЬузсіе рггесі паті у засіет 
пазгут аззезогзкіш, дйгіекоіѵѵіек па Іеп сгаз г 
(1*огет паевую згсг$зІі\ѵіе гегуйогсаеЬ^йгіету, іе- 
геіі ѵ когопіе—га сгіегу, а іегеіі лгіеікіш 
хі^зіягіѳ Ьуіешзкіт—га озт піейгіеі ой роіоге- 

ша Іедо рогѵи пазгедо, осгу\ѵізсіе у га\ѵісіе зіа- 
«и зі$ па іпзіапіц у ргалѵпе рорагсіе іпзіудаіо- 
га пазгедо у іедо (іеіаіога, лѵіеіеѣпедо ІогерЬа 
Негтапоѵісга, гакоппіка гедоіу зпч§1едо Вагііедо, 
іЬашепа топазіега Ногойузскіедо, кіоггу ѵѵаз, Іак 
івзіідаіог, іако у йеіаіог, рогулѵаіц о Іо, йезсіе 

ѵу, гарогппіа\ѵ$гу Ьоіагпі Войеу, иа соиіегарі у 
гпіе\ѵад§ зіапи гакоппедо, гѵгазпіѵзгу бі§і піѳ 
ѵгіесігус г іакіедо гапкоги, да ротіепіопедо <*еІа- 
Іога, зиЬогйупоѵѵаІізсіе піеіакіедо Ватиеіа Сгег- 
1епко\ѵзкіедо, йуіакопа, оЬіесиЦс ти ІггуДгіѳза 
Іа1его\ѵ пѵагйусЬ, аЬу згѳйі (іо топазіега ргге- 
ггесгопедо у Іага йеіаіога іегагпіеузгедо роутаі, 
кіогу ю сііакоп, рггузрозоЬ'пѵзгу зоЬіе кііки ѵат 
сіоЬгге \ѵіайотусЬ ротоспіко\ѵ% іетроге пои ііа 
ргі(Іет ргаеіегііо, ѵісіеіісеі зиЬ Іепіриз сопѵепіи- 
ит рагіісиіагіит, \\ гоки ІузЦс згезсзеІЬ сгіег- 
(ігіезіут згозіут ѵ Веігіе сеІеЬгаІогит, лѵіазпіѳ 
о риіносу па ротіепіопу топазіег г кцті у г 
зігусгкаті пазгесіі у Іат, 2а$1а\ѵзгу рггеггесгопедо 
іЬигаепа, \ѵ сеіі Ьезріесгпіе у зрокоупіе зрЦседо, 
окггукп^і у роугаас до сЬсіаі, а \ѵаіп сіо г^к, па 
Іеп сгаз >ѵе хѵзі, Зіеісе пагѵгапеу, осгекітсаіасут, 
оііііас, а гѳ ротіепіопу йеіаіог, розіггедзгу зі§, 
окпет \ѵузкосгуі у г Іако\ѵедо піеЬегріесгепзІѵѵа 
изгеііі, Іесіу Іепго іп^ѵагог, гаЬга\ѵзгу іедо ш$гу1к§ 
сЬийоЬ^, (кіогеу зоЬіе па гЫусЬ згезсзеІЬ у 
зіесішсігіезіаі гасЬиіе, о сгут ргоіезіаііа та \<г 
зоЬіе оЬзгегпіеу), лѵат Йо гак огігіаі. Зіалѵсіе 
зі§ іейу у па мгзгуіко, сокоі^іек игат сгази рга- 
\ѵа па іегтіпіе сіозіаіесгпіеу (1оѵѵіе<1гіопо у аи- 
Іепіусгпеті ргоЬаІіаті, іако іезг гедезігаті рго- 
Ьо\ѵапо Ь§<І2іс, доіоѵі Ь^іігіесіе осірохѵіасіас. Бап 
аѵ \Ѵагзга\ѵіе, Гѳгіа зехіа запсіі Магііпі ропііПсіз 
ргохіта, аппо Вотіпі тіііезішо зехсепіезіто диа- 
(Ігадезіто зерііто *), — іп сіѵііаіе засгае гедіаѳ 
тазезіаііз Веіг (1ото^ие зиргаГаІі Гатаіі Ітгап 
Кагроѵ?ісг, ипіиз ех сііаііз іЬійет зііа, Гегіа 
зесипсіа розі Гезіит Сопѵегзіопіз запсіі Раиіі 
Арозіоіі, ргохіте ргаеіегііит, ргохіта, ірзітеі 
Гатаіо Кагро\ѵісг йе ^игіз Гогта риЫісап- 
(іо розиіі. Вѳ дио ргаезѳпз (Іісіі гаіпізіегіаііз 
геіаііо: 

Тоже, л. 631—632. 

•) 15 ноября 1647 г. 



Л* 230.-1048 г. 2а Іюля. 

Заавлевіѳ гродскаго писаря о непредставленіи о. Воиороввчемъ желобы ва воѳв 

ныхъ 8а причиненныя ему обиды. 

Регіа яиіпіа іи сгазііпо Гезіі заисіае Магіае 
МарЛаІепае, аипо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто 
Яипііга§езіто осіаѵо. 

Ех рагіе денегозі Еоіагіі асіогит ргаезеп- 

(гит ргоіезіаііо. 

Нос Іосо Лее* сегіа ргоіезіаііо рег ѵепегаЬі- 
Іет Оетеігіит Вопоготся, шопасЬит гедиіаѳ 
сііѵі Вазіііі Мадпі, сопѵепіиз. зеи гаопазіегіі СІіеЬ 
піепзіз, Каііѵііаіі Веаіае Ѵігціпіз Магіае йейіса- 
ііопіз, сит зиі зирегіогіз асІшоЛппі геѵегешіі іп 
Сіігізіо раігіз іасоЬі Зизяа, гедиіае е* сопѵепіиз 
еіизЛеш СЬеІшепзіз геіідіопіз дгаесае, сит з. готапа 
арозіоііса ессіезіа ипііі, (аззізіепііа), іп еі сопіга §е- 

пегпзит Аіехапбгит Когзак, ѵісегоІЬта^ізІгит, 
ЬаЬзкі. Зіидоскі, \ѴоІекі, Капзкі, Споіпзкі аііоз- 

Чие, іи ипіѵегзит отпез соттііііопез соЬогііз^. 
пѳгозі Раиіі Зріпек, Іеггезігіз ^епегаЛз раіаііщ. 
Іиз ЬиЬЛпепзіз гоіЬтадізІгі, гаііопе зиі рег ірзад 
(Іізіюпогаііопіз, ііеігизіопіз ѵіхчие Ггатеіз ѵіЬгаів 
поп сопзесаііопіз ехішіечие зесигііаііз соттиіі 
зіаіиз зрігііиаііз еі ргаезепііз саріигаііз ѵіоіаііо- 
иіз аііогитяие сопіепіогит, іп рагаіа соріа ехргі- 
тепсіогит, ех регзопаіі сотрлгіііопе Гасіа.чиаерог- 
гі"і (ІеЬиегаІ. Ѵегит япопіат еатіет іп сори 
рагаіа, ргопі зе зиЪтізегаІ, іпіга Ігіііиат, пі іа- 
гіз ас тогіз езі, еі «ііиііиз Ьисизчиеехзресіаіааіі 
асіісапгіит поп роггехіі; Иео сопіга ірзоз « 
рагіе ^епегозі поіагіі асіогшп ргаеззпііит <1е 
ірзіиз іп зизсіріепсіо бііі^етіа, ргаеГаЮгот 
ѵего ргоіезіапііит іп роггі§епі1о пе§1і§епііа зоіеп- 
пііег езі ргоіезіаіит. 

Тоже, л. 675. 

№ 231.-1640 г. 10 Марта. 

Универсалъ гетмана Андрея Фирлея объ освобожденіи имѣній уніатскаго духо- 

венства отъ военныхъ поборовъ и поотоя; также отвѣтъ еп. Тѳрлецкому на его 

жалобу. 

Регіа^иагіа розі (Іотіпісаш яОси1і“ яішіга- 
дезітаіеш ргохіша. аппо Оошіпі тіііезіто зех¬ 
сепіезіто ^оа(^га^езішо попо/ 

ОЫаІа Шегагит ипіѵегзаііит еі гезропзогіа- 

Ііит тадпфеі сіисіз сатрезігіз. 

Асі аЯесІаІіопет поЬШз Апіопіі ІіоЬоІ, Гагаиіі 
еі потіпе іііизігіззігаі оі геѵегешііззігаі сіошші 
МеіЬосПі ііеТегІо ТегІескі.СЬеІгаепзіз еі Веігепзіз 
гііиз дгаесі ерізсорі, Іоііиздие еіиз ѵепегаЬіІіз са- 
рііиіі ас біоесезіз ргаеіасіае СЬеІтѳпзіз еі Веі- 
гепзіз ргезЫіегогиш, Іііегаз Ьіпаз зеогзіѵаз, іпГѳ- 
гіиз іпзегіаз, аііегага ипіѵегзаіет, аііегаш ѵего 
гезропзогіаіет, іііизігіз еі та^шПсі Ашігеае (іе 
Ві*Ьго\ѵіса Рігіеу, сазіеііапі Веігеозіз, (іисіз сага- 

резігіз ге§пі Роіопіаѳ, шапи е]из(1ет ргоргіа 
зиЬзсгіріаз еі зідіііо сотгаипііаз, ипіѵегзаіез, ѵе* 
пегаЬіІіЬиз ргезЬуІегіз сііоесезіз СЬеІгаепзіз еі Веі* 
хепзіз гііиз егаесі, гаііопе пои ѳхі^епсіагит ? рег 
шііііез соЬогІае іп сіотіЬиз ргаеГаІогига ѵепега* 
Ьіііиш ргезЫіегогиш зіаііопшп, сіаіаз, сопсеззаз 
еі зогѵіѳпіез, аііегаз ѵего іп еагіѳт гааіегіа аіі 
ргаеГаіит іііизігіззітит еі. геѵегепсііззітит еріз- 
сориш гііиз дгаесі СЬеІшепзѳш аЬ еосіега ша§ш- 
йсо сіисе сагарезігі шіззаз, рег оЫаІат роггесіаз. 
зизсеріі еі асііз зиіз іпзегеге сіегаапііаѵіі 
Шагит Іепогѳт зе^иеп^ега: Апгіггеу Рігіеу * 
І^Ьгоѵѵісе, казіеііап Веізкі, Ьеітап роіпу ко* 
гоппу. 

\\г52ет ѵ оЬес у каггіети г озоЬла, копіи ю 
\ѵіе(І2іес паіегу, а шіапо\ѵісіе ісЬгаозсіот равош 
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рцікоѵпікоіп, оЬегзіѳгога, гоіЬгаізІгхош, рогисхпі- 
кош, сарііапош у ^ѵзхузікіѳши, іак ро1зкіе§о, 
іак 1е2 У сибхохіетзкіедо пагоби, гусегзіѵѵи, 
іегбпети у ріезхети г ѵѵоузка іе$о кго1ѳ\ѵзкіѳу 
шобсі, 'ѵіабото схупіе, і2 піе Іуіко рга\ѵо розро- 
Ше, аіе іеі у зата зіизхпозе иѵаіпіа каріапоѵ 
<б ѵзхеіакіск зіашпѵізк, зіасуі, ргхузІа\ѵ$і\ѵ у 
іппусЬ сі$хагоѵ хоІпіегзкісЬ; біа Іе^о у іа, зіо- 
$пізс зі$ сіо ргаѵа розроіііе^о, парошіпаіп ^ѵазх- 
шозсіолѵ у ѵЫг^ игг^би ше§о Ьеітапзкіѳ^о гоз- 
кагиіе, аЬу зі§ хабеп піе лѵайуі \ѵ бисЪодѵпусЬ 
ііоЬгасЬ іеухе геіідіеу, \ѵ сііѳсезіѳу СЬеІтзкіеу у 
Веіхзкіеу Ь^б^сусЬ, хабпусЬ зіаполѵізк обрга\ѵо- 
час, зіасуі у гхесху (іо 2у\ѵпозсі паІеЦсусЬ \ѵу- 
Ыегас, ргхузинѵзБѵ зоЬіе ргеІѳпбо\ѵае, робѵѵоб 
Ьгаі, апі хабпеу паутпіѳузхеу кгхушбу опуш 
сгупіс; ропіе\ѵа2 Іе (іоЬга ргхех піергхуіасіеіа зг* 
5ри8іоз20пе у ргатѵіе хпізхсхопе, лѵ2§1§сіеш схедо іа 
опе од ѵзхеіакісіі сі<52аго\ѵ хоіпіегзкісіі ііе Гасіо 
иѵаіпіат, бекіагицс Іо койбети піерозіизхпети, 
І2, іехеІіЪу ѵ схугако1\ѵіек ргхесіѵѵко Іети іо 
йпіиегзаіот теши чѵукгосхуі, робіид озігозсі аг- 

іісиіоѵѵ \ѵоу$коиусЬ, зиго\ѵіе з^бхопу у кагапу 
Цбхіе. Баи \ѵ Когуіпісу (ііе іегііа Магііі, аппі 
шіііезіші зехсепіезііпі ^иабга§е5Іті попі. Ьосиз зі- 
рШ. Апбгхеу Рігіеу х Б^Ъготеісе, сазіеіап Веі- 

$кі тр. 
Мозсі хі^хе теіабука СЬеІшзкі у Веізкі, шоу 

'гіеісе шііозсіѵу рапіе у ргхуіасіеіи. 

Ьибхкозсі Іо ѵазхтозсі, гаііозсіѵѵедо раоа 
ргхурізиіѳ, 2е$, сіо СЬеІша хЬіѳйаѵѵзхі, хе тп^ зіе 
лѵідгіес сЬсіаІ, со поп зиссеззіі рііпеу шоіѳу бго- 
(І2ѳ изіибхѳ Вхесгу Розроіііеу, біа кіогусН 
іако парііпіеу иВіе^ас роігхеѣа згс/^зііѵѵзгеши, (іа 
Рап В6§;, схазо\ѵі іо хіесіс; Іегах па зкагд? ^а§2- 
гаозсі, тііозспѵе^о рапа, іакі гезропз (іаіѳ у зег- 
бѳсхпіе Іе$о Яаіиіе, сокоімгіѳк зіе бхіеіѳ паб рга- 
\ѵо у зіизхпозс, ІиЬох іа гохитіет, хе іо песѳззі- 
Іаіе абасіі, іх Іе кгаіѳ, ргхех піергхуіасіеіа зри- 
зіозгопе, йулѵпо5СІ хазцбх тето^И \ѵе<11е роІгхеЬу, 
іо зіе у ѵазхтозсі (V СЬеІтіе паргхукгхуе ши- 
зіеіі, схедо іа піе сіпѵаіе, аіе &бу ісЬ \ѵа$хтозс, 
тііозсілѵу рап, ргхеб з^б дѵоузкоѵу рохтсае га- 
схузх, зрган'іс зі$ Іе^о Ъ^сіа шизіеіі, ахеЬу сі, 
кіогху ^ѵазхгаозсі, тііозсіѵедо рапа, ]игізс1іс1іеу 
ро(11е§Н (1ис1ю\ѵпі лѵі^сеу 1е§о піе сіегріеіі, ипі- 
\ѵегза! шоу лѵазхгаозсі розуіаю, осісіаіас зі§ па 
іеп схаз іако парііпіеу Іазсѳ лѵазхіпозсі, гаііозсі- 
\ѵе{*о рапа. ѴѴ Когуіпісу (Ііе Іегііа Магііі, тіііезі- 
гао зехсепіезіто диа<іга§;езігао подо. \Ѵазхтозсі, 
те^о гаі1о$сі\ѵеё;о рапа хусхііѵѵу ргхуіасіеі у зіи- 
§а Апёгхеу Рігіеу х БаЬго\ѵісе, сазіеііап Веізкі 
тр. Розі ^иат іпзегііопеш і(іега поЫІіз НоЬоІ огі- 
§іпа1іа еаёет іііегагит зирегіпзегіагига а(і зе 
гесбріі еі ((іе) гесерііопе еогига оШсіига ргаезепз 
диіеіаѵіі. 
Изъ акт. кн. Хол. гр. суда за 1649—1650 г. 

20153, л. 32—33. 

№ 232.—1 <>49 г. И Марта. 

Свидѣтельство Острожскаго магистрата о пребываніи въ Острогѣ Ивана Жабировича 

во время каэацкаго иабѣга. 

Регіа ^иш^а розі бошіпісат „Оси1і“ ^иа(іга- 
Есзітаіега ргохіша, аппо Бошіпі тіііезіто зѳхсеп- 

ісзішо (]иа(іга^езішо попо. 

Рго рагіе Ратаіі ХаЬісгогѵісг, сіѵіз СШтеп- 

8Із, оЫаІа Іііегагит аііезіаііопіз. 

А(1 оГйсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
^апеаііа СЬеігаепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз Гатаіиз 
Ьап 2аЪіптісх, Гашаіі Сопгаб 2аЫгон*ісх, сіѵіз 

СЬеІгаепзіз бііиз, сіѵіз ііібет СЬеІтепзіз, зио еі 
іпГгазсгірІогига—Аітае, ихогіз ас БіерЬапі 2аЬі« 
гоѵісх, §егтапі Ггаігіз зиогига потіпіЬиз, ехЬі- 
Ьиіі, оЬіиііІ еі аб асіісапбига еібет оШсіо ргае- 
вепіі сазігепзі сарііапеаіі СЬеІтепзі роггехіі Іііе- 
газ іпГегіиз іпзѳгіаз аііезіаіогіаз Ьопезіае, Ьопае, 
сіѵіит Ьопогит еі ѵісіпогит агаісогит сопзиеіаѳ 
(ѵііае), Іетроге поп ргібет ргаеіегііо, ѵібѳіісѳі 
ІигЬиІѳпіае геЬеПіопіз Козасогига, іп сіѵііаіѳ 
Озіго^ ариб Гагааіоз рагѳпіея ихогіз зиаѳ ѳі аііоз 
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Зіоіепвкіеу рив/сяу гѳ лѵзгуікі зиЬзІапііеу зѵеу, 

іак оусгузіеу, іако у з\ѵоіеу тѵіазпеу, к'пѵіЦ 
ргаса паѣуіеу, піетііозіепіпіе хіиріопу у оЬпа- 

іопу, гаіесілѵіѳ 7, івЛп^ сіизх^, ъа рггеуггепіещ 
пауѵѵугз/едо Вода, когаскісЬ ІугапзкісЬ цк 
изгеіізгу, «Іо тіазіа Озігода рггузгеіЙ у іц щ 
<ку пагаі, рокці (еп піѳтіІозіег(1пу гараі іігап- 
$Иѵа ко/яскіедо койса з>ѵсдо піе ѵгіаі, ргге- 

тіёвгкіѵѵаі, 2а кіогут \ѵіе1се ѵѵазгтозсіочг. тоісЬ 
тііозспѵусіі рапоѵ ргозіту, аЬузсіо н-азгшозс, 

шоіѳ тііозсіѵѵе рапзілѵо, пасі иігаріепіега акагі- 

сіеіа іедо Іеу аііезіасіеу пазгеу соп(1о1епсу га- 

Йутѵзяу, опети, йе ті^сіяу пагаі коптсегзогсаі у 
тіезгкаі, тсіаге сіаіі у зѵѵоіе сіетепііа. рапзЦ 
оиедо рггуі^іі, о со у роѵіоге ргогЪу пазге (іа 
\ѵаз2то$сіо\ѵ, гаоісЬ тіІозспѵусЬ рапотс, лѵпазгаіас, 

гесіргосо тоііо Іе ^ѵазгіпозсіот, тоіш тііозсіѵут 
рапога, іа5к§ у 1а$ка\у^ исгуппозс] гедгаіійсогси; 

оЪо\ѵЦгиіету зі§, гозІаЦс гаѵѵзге ипійопеті тсазг- 

тозсіоѵѵ, тоісіі тіІозспѵусЬ рапо*, зіидаті. А (IIа 

Іо коЬѵіек о Іут мгіедгіес паіейаіо, ро гаіесепіиі Іерзгеу Іедо ѵіагу у ре\ѵпозсі, іе аііезіасіе па$гѳ 
рслѵоіпозсі пазгусЬ, сяупіту \ѵіаЛото Ц пазг^ я росірізега г^к пазгусЬ у рггусізпіепіет ріесг^сі 
игг?«Іо\ѵ^ аІІезіаіЦ. а тіатжісіе ісЬтозсіот гаіеузкіеу Озігогкіеу иілѵіегсігііі. Бап ѵ Озіго^и 
рапот (ігіегйа\ѵсоіп, зіагозіот, роЛзІагозсіт, ѵоу- <*П1а зіесітпазіедо БесетЪга, гоки Рап$кіе§о Ц- 

Ют, Ьигтізіггот у \ѵзге1акіедо зіапи (1исЬо\ѵпедо 8*%с згезсзеЮ сгіепігіезіедо озтѳдо. Апіопі Ргяе- 

у $\ѵіескіедо рггеіойепзіѵѵа ргсеіойопут, озоЫі- піеигісг, па Юп сгаз Ьигтізіга ОзІ(г)о2кі гор. Розі 
лѵіе іеЛпак иг2$(1о\ѵі СЬеІіпзкіети гаткоѵѳти у іпдгоззаііопет огі^іпаіѳ еагипсіега Іііегагига еМет 
тіеузкіегаи, ій икагісіеі Юу аііезіасіеу пазгеу ргаеГаЮ І\ѵап 2аЬіего\ѵісг, сіѵі СЬеІтепзі, езі 
зіашеіпу рап Лап 2аЪіего\ѵісг, шіезгсгапіп СЬеІт- гезіііиіига; (іе сиіиз гезіііиііопе оШсіит ргаезепз 
зкі, зриіпіе ъ таійопка у Ьгаіет $\ѵоіт гоЛго- із іЛѳт Гатаіиз 2аЪіегошсг оЯегепз 4иіеІаѵі( еі- 
пут ЗіерЬапет піетіІозіегЛпеу, а ргадѵіѳ Іугап- ігасіитчие ргаезепз оМіпиіІ еі гесеріі. 
зкіеу, исЬоЛг^с іпсигзіеу когакочг, осі кібгусЬ \ѵ Тоже, л. 35—36. 

I 11 I іі І| к В 

Л® 233.—1649 г. 1 Апрѣля. 

Удостовѣреніе вовнаго о заключеніи въ городскую тюрьму Полапскаго священника. 

Регіа диіпіа розі (іотіпісага Кагаізраігаагит гіаііз гедпі дѳпегаііз ргоѵіЛиз №со1аиз СкіеузкіЛе 
яиаЛгадезітаІет ргохіша, аппо Ботіпі тіііѳзіто ѵІаЛісаІи СЬеітепзі, оШсіо ргаезепіі Ьепе п^ 

зехсепіезіто диасігаеезіто попо. Іиз, сит поЬШЬиз АІЬеПо Оііаггедѵзкі еі ЛозерЬо 
... . . Ітзкі, зіЬі іп еѵісіепііиз Іезіітопіиш аЛЬіЬі^ 

Рго рагіе гІШпзвтг ерівсор, СЫтепш п- ра,ат цЬегечие гесоепоѵі1і 5е ипа сит ргаеГаів 

Іиз дгаесг агез ит. поЬіНЬиз аіі аЯесІаііопет іііизігіззігаі еі геѵѳгешй' 

Асі оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- зігаі сіошіаі МеіЬосІіі Ле Тегіо Тегіѳскі, ерізсорі 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- СЬеІтепзіз еі Веігепзіз гкиз ^гаесі, Іапяпага рго- 

агаісоз, сіѵез Озігогѳпзез, рго Юіо ргаеГаіаѳ поГап- 

Лае резііз геЬеПісае Іетроге соттогаііопіз еі 
сопѵегзаііопіз зіЬі еі ргаеіасііз Гатаііз ихогі еі 
Ггаігі дегтапо зиіз аЬ оШсіо ргосопзиіагі еі ЮІО 
тадізігаіи ргаеГаіаѳ сіѵііаііз Озігод а<1 отпіит, 

Яиогит іпіегезі ѳі іпіегегіі. поііііат Лаіаз, соп- 

сеззаз еі зегѵіепіез, тапи ргосопзиііз іпГгазсгірІі 
ргоргіа зиЬзсгіріаз еі зідіііо е]из(1ет сіѵііаііз 
Озігод піадізігаіиз риЫісѳ соттапііаз, реіепз 
еазЛет а зе оНегепІе зизсірі еі іп асіа ргаезепііа 
сазігепзіа сарііапеаііа СЬеітепзіа іпдгоззагі рѳг- 

тіиі. Сиуиз реііііопі оіГісіит Ьос ійет сазігепзе 
сарііапеаіе СЬеІтепзе сит соттипі сопзепзи ап- 

пиепЛо, еазЛет Иіегаз, Ьопат сопѵегзаііопет аі- 

Іезіапіез, ѵізіз ірзіз запіз, заіѵіз еі іііаезіз отпі- 

^ие зизріііопіз поіа сагепіез, рег тоііит оЫаІае 
зизсеріі еі асііз зиіз іпзегеге ЛетапЛаѵіІ уихіа 
іеиогет Шагит зіс зопапіет: ЛѴоуІ, Ьигтізігг у 
гаусе тіазіа Озігода. 

ѴѴзгет оЬес у кагЛети 2 озоЬпа, коти Ьу 



іесіогіз фзііот гііиз дгаесі отпіит зрігііиаііит 
регзопагит, зиЬоіиз іигізсіісііопо ѳхізіепііит, пес 
воп ѵепегаЬіІіз е,)и$(1вт сарііиіі СЬеІтепзіз, сит 
«асга готапа ессіезіа ипііі, заЬЬаіЬо розі сіоті- 
пісапі „Лисііса* циасігадезітаіѳт, ргохіте ргае- 
іѳгііо *К лд оррісіит засгае гедіаѳ таіезіаііз Ьи- 
Ьоті рѳгзопаіііег сопсіезсѳпсііззѳ іЪісІепциѳ іп 
сагсегіЬиз зчиаі'кііз зиЬ рогіа, іп ргоГипсІо е.)и5- 
(іеш орріііі, ѵіоіепіѳг пЬзпиѳ иііа саиза, іп ргае- 
]пс1ісіоіл еі ідпотіпіит еіиз зіаіиз зрігИиаІіэ, ѵе- 
пегаЬПет раігѳт Сугіасит, ргезЬіІогит Роіа- 

*) 27 марта. 

рѳпзеш запсіао ипіопіз сот засга готапа ессіе¬ 
зіа, іпсіизит .іиззи еі ташіаіо тадпівсі Лоаппіз 
В§Ьпо\ѵ$кі, зпссатегагіі ОегЬзепзіз, Ьопогпт е.|п§: 
ііет оррісіі ЬиЬот! аЦае ео асііасепііпт оесопо- 

ті, іпсагсегаіит регѵепіит ѵіЛіззе еі еипсіѳт 
ргаеГаІит ргезЬуІегит Роіарепзет арий Гатаіоз 
МеІсЬіогет, ѵісѳасіѵосаіит, Бетеігіит оі ЕпрЬі- 
тіит, сопзпіез ргоіипс оррісіі ЬиЬопй, агезіаззѳі 
(іиоіі агезіит ргаеГаІі сопзиіез потіпе ргаесіісіі 
тадпійсі зиссатѳгагіі ВегЪзеп9із ІіЬеге аззигар- 
зегппі. Бе ^ио Ьапс зиат асі асіа ргаезепііа 
Гесіі гсіаііопет, поЬіІіЬиз ргаесіісііз ііі ірзит 
аІІезІапІіЬиз. 

Тоже, л. 96—97. 

№ 234.—1649 г. 3 Апрѣля. 

Заявленіе Холмскаго уніатскаго епископа Меѳодія Тѳрлѳцкаго объ убіеніи уніат¬ 

скаго священника Василія Чвирнѳвича н др., также о захватѣ лошадей. 

ЗаЬЬаіЬо розі сіошіпісат Кагаіз Раітагит 
фшиігадезігааіет ргохігао, аппо Йотіпі тіііезіто 
«сепіезігао чиасігадезіто попо. 

Рго рагіе геѵегепЛіззіті МеікоЛіі Тегіескі, 

ерізсорі гііиз дгаесі,. потіпе зиссеззогит 
Літ ѵепегаЬіІіз ргезЫіегі Сгтгпіегоісе еі 

рагосЫ КоІесЬоѵгепзіз ргоіезіаііо. 

АсіоГйсіит еіасіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 
ісаііа СЬеігаепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз іііизігіззішиз 
Н геѵегепсііззітиз сіотіпиз МеіЬосІіиз сіе Тегіо 
Тегіескі, СЬеІтепзіз Пеігепзізяие іп запсіа ипіопѳ 
гсш запсіа готапа ессіезіа гііиз дгаесі ерізсориз, 
Цпат зиргѳтиз ргоіесіог ргезЫІѳгогит, іп еа- 
4т запсіа ипіопе ехізіепііит іп сііоесезі зиа, 
эзітиі сот зресІаЪіНЬиз Егазто, ЕизІасЬіо еі 
Ьосоріо С2\ѵігпіе\ѵісгоиг, Шіів оііт ѵепегаЬіІіз 
№із Вазіііі Сгтеігпіеигісг, ргезЫіегі ѳі рагосЬі 
КоІесЬоѵіепзін, поп ргісіет тойо іпГгазсгірІо сги- 
'^ііег ас Іугаппісе іпіегетріі, зоіеппііѳг еі дгаѵі 
3 Чпегітопіа сопіга депегозоз Реігига 2арогзкі, 
^‘Шадізігпга раіаііпаіиз ІдіЫіпепзіз, Апсігеат 
®2аго^гзкі, ѵісегоІЬтадізІгит, Рѳігит Огосіѳскі, 
^ШіГегит, МісЬаеІет Теіейупзкі, Зіапізіаиш 

аЦие СЬгізІорЬогит Юегераізкіе еі Іоіат е.)и8 
соЬогІет, иіі Гасіі іпГгазсгірІі ргіпсіраіез еі сот- 
ріісез, ас аііоз, зіЬі сіе потіпе еісодпотіпе ідпо- 
Іоз, ірзіз аиіет ргіпсіраІіЬиз теііиз поіоз, розі- 
тосіит, сит зіЬі іппоіиегіі, іп чиаІіЬеі іпзіапііа 
саизае іпзіііиепсіа потіпапсіоз, пес поп сопіга 
ІаЬогіозоз Ѵепсізіалѵко, ѴѴоуІек, ѵіойагіит, Зіапіек 
Сезагі, асіѵосаіит еі Масіек, Ггаігет е^з, \Ѵоу- 
Іек Райузг, Апсігеат еі Лоаппет Ваіка, аііаз 
2Ьоготсзкіе, 8іаз, \Ѵ$с1а\ѵѳк, Нагазіт, \Ѵоусіек 
Киір^ Апсігеат ѳі Лоаппѳга Коіазкіѳ, Апсігеат,. 
тоіѳпйіпагіит, ЛасоЬит, зегѵііогет ещз, Лоаппет 
Керка, Лапизгек Науйик, Раиіит еіВіапіик Бий- 
кі, Лазко, зиіогет, 8сгиг, разіогет ресогіз—зпЬ- 
сіііоз сіе ѵіііа Зрусгуп, пес поп \ѴоусіесЬ Лапеіа, 
айгосаіит, МаіЬуз Койап, ѵіойагіит, ЛасоЬит 
\Ѵіогек, зсаЬіпит, Лапек 2ик, еііат зсаЫпит, 
Лазко, сегеѵізіаѳ ѵепйііогет зеи кагсгтагг, (тге- 
догіпга, Іехіогет — зиЬсІііоз сіе ѵіііа 2а\ѵіерггусѳ, 
Ьопогит депегозі біапізіаі Сіесіегзкі ЬаегеЛіІагіоз, 
аЦие Іоіат ѵісіпііаіет ѳі ІигЬага ктѳіЬопит 
еагипсіет ѵіііагит Зрусгуп еі 2ашерггуса, ѳіиз- 
сіет сгітіпіз сотргіпсіраіез еі соорегаіогѳз ти 
Іиоз, ргоІезІапЛо ѳі ргоіезіаіиг іп ео, чиіа ірзі 
ргаеГаІі ргіпсіраіез еІсотрИсев, поп ѵегііі роепаз 

29 
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Іе^ши, сіѳ сіѳгісідіз зѳѵегѳ запсііаз, аизі зипі Іот- 

рогѳ іпіѳггевпі, сіів догаіпісо апіе Гвзіига запсіо- 

гига Зітопіз еі Лидаѳ арозіоіогит ргохіто, іп 
аппо тіііезішо зѳхсепіезіто ^иад^а^;е$^то осіаѵо, 

ргохітѳ ргаеіегііо *)э ѵіоіѳпііаз іп рагосЬіаш оііш 
ѵепегаЬіІіз ргаедісіі раігіз Вазіііі Сгтгпіѳмгісг, 
ргезЬііегі КоІесЬошѳпзіз, іп ѵіііа засгао годіао 
тазезіаііз КоІесЬоѵісгѳ зііа, рѳгрѳігаге, зирѳііес- 

Шеш (іошезіісат еі ^иа^ио^ е^иоз, е^здеш рго- 

ргіоз, диоз соіогіз аг§і11асѳі, ѵиідо дііпіазісу та$сіу 
(іиоз ѵего соіогіз согасіпі, ѵиідо гѵгопеу, гесірѳге, 

ргоиі де Гасіо ѵіоіепііаз регреігаѵегипі, зиреііес- 

Іііет (Іошезіісат еі е^ио5 ргаеГаІоз гесерегипі; 

дипцие еоздега е^иоз ѵепегаЬіІіз оііга Вазіііиз 
Сг\гігпіе\ѵісг, ргезЬіІег, зіпе иііа саиза ѵіоіепіег 
гесеріоз, гесирегаге ѵоіиіззеі, гезіііиепдозцие зіЬі 
реіііззеі а соттіШопіЬиз ргаесіісіі депегозі Реігі 
2арогзкі, яиоз іпзечииіиз езі редезіег сиш Шіо 
зио Ргосоріо Сг\ѵігпіе\ѵіс2, паіи тіпогі, іп ііісіа 
ѵіііа 8русгуп іп дото ргаесіісіі ІаЬогіозі Ѵепсізіаѵг- 

ко \Ѵоуіек, ѵіадагіі, іп Іітіпе Ьіросаизіі, &епего- 

зиз МісЬаеІ Теіегупзкі сиш аіііз зосііз еі Гашиііз 
зиіз, ассепзиз пезсііиг яиа ігасипдіа, еѵаеіиаіа 
Ггагаеа ех іпзііпсіи ѵіііапогига Зрусгупепзішп еі 
Яачѵіерггупепзіит епогтііег рег Іоіиш сариі еі 
Гасіет ІѳіЬаІе ѵаіпиз іпіиііі; пес Ьіз сопіепіиз, 

ітрозііо роШсе тапиз дехігае зиЬ і^піагіит Ьит- 

Ьагсіае, ѵи1§о роЛ кигсіе, рег Іопдшп Іешриз Іог- 

тепіа адЬіЬиіІ еі іппосиига засегсіоіет тиііиш 
аГЙіхіі. Сегпепз Іапіат сгидеіііаіет Шіиз ргае- 

Іасіиз Ргосоріиз, Іаіегі рагепііз аззізіепз, ѵоіиіі 
зе іп Ги§ат сопГегге, зед саріиз а разІогіЬиз ре- 

сидит іп ргаііз аддисіі^иѳ іп сопзресіит ргае- 

сіісіі депегозі Теіѳйупзкі еі аііогиш воздет зо- 

сіогит іЬідет шіпіз еі ѵѳгЬегіЬиз Йа&еііогит сги- 
сіаіиз езі, сипщие піЬіІ сщизсриип іпапіз зизрісіо- 

піз іпѵезіізазвѳпі а йііо діи ѵегЬѳгаІо, ііегищ ^ 

Гигогеш ехсііаіі, Іідаііз тапіЬиз геігогзит р^. 

ііісіі оііш ргезЬііегі* КоІесЬоѵіепвіз одисіигі Гопе 
(1ѳ Ьіросаизіо апіе аігіот Ьитічио ргозігаіод 
аиЬдіІіз ЗруегупепзіЬиз ехіешіеге іп іегга аб аіі* 

Іогтѳпіа шапсіаѵѳгипі, ірзі аиіепі зіс ехіепящ 
Ьасиііз, Ггашеіз, зесигіЬиз аѵегзіз, ѵиіво оШаш 
ехріоз^иѳ ЬошЬагіііз, риіѵеге зиІрЬигео еі дІоЬіз 
опизііз, ипа сиш зиЬдіІіз ЗрусгупепзіЬпз оссійегшіі 
садаѵе^ие ехап^иѳ іісіет ргаеГаІі зиЬдіІі, пе аД 
иоііііат Ьос ішшапе Гасіпиз спЦиаш регѵоіагеі, 

іат розі (іесеззиш сошшііііопига ргаесіісіі ^епегоа 
Харогзкі дізтетЬгагапі еі (Ііззесагипі асзиЬго- 

Іапі тоіепдіпі Йиѵіі Вузіггуса, іи еадега ѵіШ 
Зрусгуп зііі, рагіез еаздеш садаѵегіз ехапрщ 
іпіесегипі еі зиЬтегзегипІ. Іпзирег Ггаігет ет 
^егтапит зресІаЬИет Іоаппет С2\ѵігпіе\ѵісг, дш, 

паіигаіі Ггаіегпо атоге (іисіиз, саиза соШвешіі 
дізшетЬгаІаз рагіез Ггаігіз зиі §егтапі іпІегГесй, 

иі десѳпіі тоге сЬгізІіапогит согриз е]а$ роззеі 
Іеггае тапдаге, сит ^иодат ІаЬогіозо, Тгос ас 
рісіо, зесит ѵісіпе іііпѳгашіо сіе ѵіііа КІесЬо- 

\ѵіс20 ад ѵіііат ргаепотіпаіага Зрусгуп регѵепіі, 

зітііііег іідет зиЬдіІі Врусгупепзез атЬоз іпія- 

Гесегипі еі рагі іподо зиЬ гоіат тоіепсііпі еііи- 

дет ѵіііае зиЬтегзегипІ. (}ио Гасіо сгітіпіз рег- 

реігаіо ехсеззѳгипі епогшііе^ие деіщиегипі, 1е$й 
риЫісаз, ео потіпе сопдііаз сопіга Ьотісідаз еі 
раггісідаз, ойепдегипі, зесигііаіет риЫісаш іоіег- 
ге^пі ѵіоіагипі еі іп роепаз, де Ыз ехргеззаз, іа* 

оідегипі, дѳ циіЬиз ѵіпдісапдіз еі ^дісіаіііег еі 
ірзіз гереіепдіз іихіа ^иа1і^а^ет еі епогшіізіеа 
ргаѳдіоіогит іиг^иѳ ехідепііа іп оШсіо ргаезепи 
ііегит аЦие ііегит ргоіезіапдо, заіѵа ѳіоэдес 
ргоіезіаііопіз теііогаііопе зіЬі гозегѵаіа ш ЮЮ 
рѳгтапѳпіѳ. 

Тоже, л. 99—101. 

*) 25 октября 1648 г. 



№ 235.—1640 г. 3 Апрѣля. 

Заявленіе опиской а Меѳодія Терледкаго 

нападеніи на епископскія 

іѴо рагіе езіЫет еріасорі Скеітепніз еі фз 

ѵепегаЫІіз саріЫІі ргоіезіаііо. 

Аіі оГйсіига еі асіа ргаезеиііа сазігепзіа сарі- 
ипеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз іііизігіз- 
5Ішиз еі геѵегопсііззітиз сіотіпиз МеіЬосІІиз сіе 
Тегіо Тегіескі, ерізсорпз СЬеІтепзіз Веігепз^ие 
гііиз §гаесі, пес поп ѵепѳгаЬИез Апсігеаз ѴѴаѵгу- 
яеігісг, агсЬіргезЬіІег, еі Оге^огіиз 8іс1ого№іс2, 

яЛоІазІісиз СЬеІтепзіз, зпіз еі іоііиз ргаеГаІі ѵе- 
сегаЬШз сарііиіі зиі СЬеІтепзіз потіпіЬпз, іп еі 
еопіга поЬПет Лоаппет Маскіе\ѵіс2, Гатиіит 
та§пі6сі ѲаЬгіеІіз па Мезѵѵіги Зіедкоѵѵзкі, сазіеі- 
Іапі Вгасіаѵіепзіз, ргоіипс Гасіогет іп ѵіііа Тега- 
Ц (Іізігісіпз ргаезепііз зііа, зоіеппііег диез(;і еі 
ргоіезіаіі зппі, ісЦие іп ео, чиіа ірзѳ іп Іеѵіреп- 

*ішп Іе^иш риЫісагит, Іетроге іпіегге^пі запсі- 
Іігот, Гегіа яиіпіа розі Гѳзіит Сопсерііопіз Веа- 
Йззітае Ѵігрпіз Магіае ргохіта, аппо тіііезіто 
«сепіезіто ^иа(1^а8е5Іто осіаѵо, ргохітѳ ргаѳ- 

н капнтула противъ Ивана Мацкевича о 

имѣнія Вѣлополѳ и Буено. 

ІегіЮ*), іп Ьопа ѵіііагиш Вііороіе еі Визпо, аЛ 
ерізсораіит СЬеІтепзет зресіапііит, сот сіга^а- 
піз еі зиЬсІіІіз, іряі сіе потіпе теііиз поііз, сіе 
ѵіііа Тегаііп Іигтаііт ѵіоіеиіег іп агтіз еі сит 
агтіз іпѳ^иі^аѵі^, агсиіаз іп сатегіз зиЬсІіІогит 
еогипсіет Ьопогит регзесиіаіиз ѳзс. Іпзирег арші 
еозсіет аиЬіііІоз, ргаезепіт сіѳ ѵіііа Вііороіе, арии 
ІаЬогіозоз: МаіЬіат Наусіисгек едиоз сіиоз сазіа- 
пеі соіогіз, ѴѴазка 8огокі—зіигпіпі, аііаз зграко- 
шіеу пииеі, Лоаппет Рішосѵаг-тигіпеі, аііаз 
тузеазіеу, сіе ѵіііа ѵего Визпо арші ІаЬогіозоз: 
Махіт ЗгоІусЬ е^иат Гизсі соіогіз, аііаз дпЫедо, 

Апсігеага Котапсгик еі Ваіазг—зрасіісеі, аііаз ріе- 
зпіашеу, Ыогіса—согасіпі, аііаз югопеу, гесеріі. 
ди° ‘аіі 8и° Гасіо іп роепаз, ІедіЬиз сіезсгіріаз, іп- 
сиггіі, сіе яио ііегаіо ргоіезіапйо ойегепіез зе іп 
Того, иЬі ]иге согареііегіі, асіпгоз. 

Тоже. 

*) 10 декабря 1648 г. 

№ 236.—1649 г. 26 Апрѣля. 

Заявленіе священника Андрея Старкѳвича о нанесеніи ему побоевъ и вахватѣ раэ 

ныхъ вещей Иваномъ Лупковскнмъ. 

Регіа зесипёа розі; сіотішсат піиЬі1аІев рг 
®таі аппо Ботіпі тіііезіто зѳхсепіѳзіто яи 
Ц?е$іто попо. 

Л*о рагіе ѵепегаЫІіз Віагкіегѵгсг ргоіезіаііо. 

Со пгг§(1п у (Іо хідв ІиІесгпусЬ дгосІгкісЬ 
СЬеЬпзкісЬ рггузяесізгу ѵіеІеЬпу Ашіггѳу 81аг- 
Ь'етгісг, Ьуѵзгу зтеіезгегеппік БиЬіпзкі, ет ппіеу 
*ІѲІеУ г козсіоіет ггугазкіш Ь$(Цсу, ЫоЫіѵіѳ 
^гесіѵко иго<І20пегаи рапи Іапоѵі 1дірко\ѵзкіе- 
Ц*» зМге ^азпіѳ ѵіеІгаоЗпеео іе^отозсі рапа Ап- 
реіа Ьезгсгупзкіе^о, ЬгаЬі г Ьезгпа, лѵоіе\ѵо(1у 
^Ьвкіе^о, росізіагозсіеши Б^Ъіпзкіетп, зттгі- 

сгуі зі§ у ргоіезипѵаі о іо, іі ротіепіопу рап 
ілірко>ѵзку, гарогаптѵзгу ргаѵѵ ВозкісЬ у Шг- 
кісЬ, кіоге кагОети егіоѵіекоіѵі, ро*оитіи 1ц- 
(ігіош зіапи сіисЬо^пе^о сѳгкѵпасЬ у ѵѵ (Іо- 
шасЬ зесигііаіет у рокоу дѵагоѵѵаіу у ^ѵіпу 
багіо\ѵе па рггезіерищсусЬ у ^ѵаІс^сусЬ сег- 
к'ѵіе у козсіоіу гаіойуіу, у зтіа! у ^агу* зі$ 

ѵге зго(1§ рг2е(ізѵі§еегаз\ѵі§Іе§оТощаз2а Арозіоіа 
рггей Ьі\ѵ$2^ гоки Ыізко рггѳзгіущ Іузщс 
згезезеі сгІепЫезІут озтуш, 2 (іга^апаті (і\ѵи- 
сігіезЦ у лѵі^сеу дѵ ІісІгЬіе пазе па сегкіе\7 Би- 
Ьепзк^ з\?і§1еу Тгоусу у іаш Ьап Іггупазсіе гаіѳ- 
^гіапусЬ \ѵщ(: у косіоі іесіѳп ріѵѵпу ѵіеікі, іа- 
козг пазгеЛ у гаЪгаІ, а піе копіѳпіп’щс зі? 1ут„ 
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д(1у ргоіезіапі иротпіаі зід з>ѵодо >ѵ1а5педо, оп 
ѵ цбгіе ропѵаѵзгу зідрггу ІибгіасЬ рггувіфіпусЬ 
Іодозг тіазіѳсгка Р^Ьпеу, ргоІозІиЦссдо га лѵіозу 
Іагдаі, Ыі у, 2<ІезресІо>ѵа\ѵ82у, г ігЬу кагаі \ѵу- 
рсЬп^с бгадапога. Nа озіаіек, іедозг \ѵіосгога, 
\ѵ иос добгіп Іггу, г Іушізг бгадапаті (Іо шіе- 
згкапіа ргоіезіапіа пазгебзгу, роЬгаІ кго\ѵ іггу г 
сіеі^іаші, Іизг$ \ѵо!а, іуіа коггес, іа^іе! с\ѵіѳге 
тіату РеЬіпзкіеу, рап\ѵі іггу тіебгіапусіі у даг- 

піѳс шіеіігіапу, Захоп хі$д$, дгабаі паЬо&ит, 
дгаескіедо віоѵѵіепзкі, розсіеі у сііизіу 
Ьіаіо ватедо ргоіезіапіа у іпаМопкі іедо роь^ 
у па 8\ѵоу ройуіек оЬгосіі. О со ргоіезіапі ищ 
іп допеге, іако у вгсгсдиіпіѳ оГіагоѵѵаІ зі^іп^ 
Гогі сгупіс у Іо ѵѵзгузіко ргаѵѵпіе 
ѵас, гасЬоѵѵицс зоЬіѳ \ѵса1ѳ роргаѵг? іеу ргоі* 
зіасіеу. »'і ѵ1 Н 

Тоже, л. 159—160. 

^ № 237.-1649 г. 4 ЗІая. 

Позовъ уніатскому епископу Меѳодію Тѳрлецкому по дѣлу объ участіи его кре¬ 

стьянъ вмѣстѣ съ каваками въ равнаго рода непріязненныхъ дѣйствіяхъ. 

Регіа Іегііа розі сіотіпісаш „СапІаІеи ргохі- 
ша, аппо Бошіпі тіііезішо зехсепіезіто чиабга- 
дезіто попо. 

Рго рагіе тадпі/ісі сарііапеі Іосі ргаезепііз 

розііае сііаііопіз геіаііо. 

Аіі оШсіига (сиі ргоіипс депегозиз беогдіиз 
біезіггедѵііотѵзкі, іп 8іезІгге\ѵіІо\? еХ аІіЬі зогііит 
виагит Ьаегез, опиз зиЫеІедаІіопіз іп зе ІіЬѳге 
аззитепз, ргаѳзібеЪаІ зиЬбеІедаІиз) еі асіа ргае- 
зепііа сазігепзіа сарііапеаііа СЬеІтепзіа регзопа- 
Шег ѵепіепіез тіпізіегіаіез гедпі депегаіез ргоѵібі 
МаіЬіаз Кггушо^ѵзкі бе СЬеІга еШсокиз Шеу- 
8кі бе ѵіабісаіи СЬеІтепзі, оШсіо ргаезепіі Ьепе 
поіі, іп ѵіт зиае ѵегае ас ббеііз геіаііопіз раіагп, 
рпЫісе 1іЬеге^иѳ гесодпоѵегипі еі чиіІіЪеІ іііогпш 
био рго іпіегеззѳ гесодпоѵіі, чиіа ірзі, ргаезѳгііт 
МаіЬіаз Кггутоѵзкі, Ьіпа іп еі сопіга іпГгазсгір- 
Іит регіііизігет еі абтобит геѵегѳпбшп ерізсо- 
ршп СЬеІтепзѳт гііиз дгаесі еі е.)и5 ѵепегаЬііѳ 
сарііиіит, Мсоіаиз ѵего Іікіеузкі бе ѵіабісаіи 
СЬеІтепзі Іегііиш іп еі сопіга іпГгазсгіріоз попи¬ 
вав Гагааіов ргосопзиіеш, сопзиіѳз, зсаЬіпоз іо- 
іитдие тадізігаіит еі соттипііаіет сіѵііаііз 
СЬеІтепвіз засгае гедіае таіезіаііз ехетріагіа 
еззепііае сііаііопіз Іііегаііз аиіЬеиІісаѳ ТгіЬп- 
паііз гедпі ІдіЫіпепзів, іпГегіиз іпзегіае, ех рагіе 
ІД^азсгірІогит асіогит гаііопе іпГегіиз зресШсап- 
бргпш бе іедогѳ Іаіі ехігабііаѳ: 

.Іоаппез Сазігаігиз, Ьеі дгаііа гех Роіопіае, 
Мадпиз бих ІліЬиапіае, Киззіае, Ргиззіаѳ, Мазо- 
ѵіае, Затодісіае, Ьіѵопіае, Кііоѵіае, ѴоІЬіпіц 
Вгасіаѵіае, Робоііае, Зтоіепзсіаѳ СгегпіеЬоѵіаеди, 
пес поп 8иесогит, Ооііогит Ѵапбаіогип^ие Ьаз- 
гебііагіиз гех. 

ѴоЬіз регіііизігі еі геѵегепбіззіто бошіпо Мг- 
ІЬобіо бе Тегіо Тегіескі, СЬеІшепзі еі Векш 
гііиз дгаесі ерізсоро, Іоіцие ѵепегаЬШ еіпзііеа 
гііиз Іио сарііиіо, Іиш Гагааііз ргосопзиіі, сопя* 
ІіЬиз, зсаЬіпіз Іоіцие шадізігаіиі еі согатшііиіі 
сіѵііаііз Скеітепзіз бе Ьопіз ѵезігіз депегаШ 
отпіЬиз тапбашиз, диаіепиз согага іибісіо позіго 
огбіпагіо депегаііз ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЫіпеіші 
а розіііопе ргаезѳпііз сііаііопіз, гесіе іп (ісаЬоз 
зеріітапіз, аиі іипс, бит еі диапбо саиза ргаг* 
зепз ех гедезіго риЫісо саизагит саріигаПиш 
зрігііиаііит аб зибісапбит Іедіііте ѵосаіа іпсібе- 
гіі, регзопаіііег регетр^о^іе^иѳ сотрагеаІі5, ^ 

іпвіапііат іпзіідаіогіз ]ибісіі позігі е^из^ие івк- 
Іогит: шадпібсі Іоаппіз ТЬотаѳ іп ІІЬгочЛо 
Кггуѵсгускі, СЬеІтѳпзіз ѳіс. сарііапеі, ѳі 
гозі Ьаигепііі бе ІаЬ§бгіе ЬаЬ^скі, ЬигдгаЬіі № 
бет сазігі СЬѳІгаепзіз, сарііапеаіиз ірзіиз айшіш* 
зігаіогів еі ргаебіі Гасіогіз, асіогит, диі ѵоз сои- 
.Іипсііт, иіі іп саиза со^ипсіа, ргаезегііш 
гѳѵегѳпбіззіте ботіпе МеіЬобіе бе Тегіо Тегіесй, 
ерізсорѳ гііиз дгаесі СЫгаепзіз, иіі ргаеЬепів® 
ѳібет сарііиіо 8оо аззізіепііат, сііааі, яоа^05 
ѵоз, Іи ^иібет гѳѵегѳпбіззіте ерізсорѳ гііиз РзеС‘ 
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ап* сит ргаѳіасіо Іио ѵѳпегаЬіІі спрііпіо, Ьопѳ- 

$Ю5 Оиѵесіко Згозіак, ЗіорЬапит Кгира, Рапаз, 

юѵаі, СЬагко, \Ѵа$ко Окорзкі, СЬѵейко Згизг- 

ѵаіко. Магііпит, комгаі—<іе ѵЫісаІи СЬѳІтепзі 
то, пес поп ІЬпаІ, Магііпит, кисЬагг: ко\ѵа!<жа 
ЛакиЬоѵа, Ашігеат* Ьѳйп&га, Реігит ѴѴізпіа, 
гѵтага, Ѵаіепітит, віоіагг, Зітопет, кизпіегг, 

ІіО^ко, ріѵоѵаг, \ѵоуі Водим, СЬѵесІко, рі\ѵо- 

ѵаг. Магко Залѵіпзкі, ІЬпаІ Ки1сЬа\ѵу, ѴѴазкоВа- 

ЬЬш, Оіехіе.), рпгоѵаг, ѴѴоуіко 2аг§Ьа, Тотѳк 
Мтг, Ііѵап, рі\ѵо\ѵаг, Мівко Кисіу—сіе ѴѴоІка \Ѵ1а- 

(іусга пипсираіа, ^игізсіісііопі роззѳззіопіз ѵезігае 
ргоргіаѳ зиЬіесіоз зиЬсІіІоз; ѵоз, ѵісіеіісеі, Гатаіі 
ргосопзиі, сопзиіез, зсаЬіпі Іоіизяие тадізіга- 

№5 сіѵііаііз СЬеІтепзіз Гатаіоз РЬесіогіит Ро- 
ріксит Кісоіао, Шіо ѳ^з, ЗіерЬапит Вогзсго\ѵка, 
беогдіиш АгсЬіро\ѵісг, Мапиеі Огесхуп, Зсхера- 

шсЬа, Раиіит Кгира, Сопгасіит 2аЪіготеісх, Нге- 

Ьогіит Магіізхкіелѵісх аііаз Мапсгук, 2асЬагіат 
2иколѵісг, Кісоіаит Киігук, Зіагу Лагтозг Висх- 

кіетгісг, ѵиідо Рорік, РЬііір еі Нгіс Роріко\ѵ, зеи 
(Зотогит еогипсіет іпсіріепёо а Сопга(1о соЬаЪіІа- 

Юге$, Зіапізіаит Расгоз, Доаппет Огдапізсік, зіо- 

Іагг Зіизагка, Ѵаіепііпит РЬесіогіит 2апсхук, 
МаіЬіат біхік, АІЪеПит Вегѳга, Зііка, \Ѵазко 
КоЬіес, АІЪѳгІига, зх\ѵіес, \Ѵазі1 Сгѳтѳга, Реігит 
Расіога, Доаппет, коѵаі, БисЬ, Оеогдіит 2а\ѵоу- 

Кісоіаит 2ак, ріѵо^аг, Зіаз, тіеіпік, Маг- 

ппиш Тигсхупзкі. Іѵап Нагазіпіік, АІЪеПиш Оі- 

а, Реігит, ко\ѵа1, ѴѴоусісЬа ЗігасЬозІаигзка, Зо- 
ізпега СЫисг, Тутом Кизіпко, \Ѵазко 2асгук, 

іакоЬит, сгарпік, Реігит Віазсхук, 8іепко\ѵа 
ВіеІісЬа, І\ѵап КаЬаи, Зітопет байотзкі, Втіі- 

ат Віеізкі, іапо\ѵа, Ъга№\ѵа, РЬШрига, Ьаусіик, 

Оіезко. Ьаусіик, 01зхе\ѵзкі, ЗоЬко, Ьѵап ЭДитіес; 

Імкотга Оізгеѵѵзка, Зіеско 2а(іегеуко, Реігит 
^ші^еЬаД^ѵап Згрііка, Яезіог, зіосіоѵпік, Кііткоѵа 
ЕоііипісЬа, Зіеско, кизгиіегг, ЗіерЬапит СЬатІа- 

Фк, Козак, СЕѵѵесІог 2<іап, Ѵаіегіапит КосЬапік, 

Алйгеат Згкиіка, бгхез 01зхе\ѵ$кі, Апсігѳат бог- 

СЬ^есіогоѵа ВаЬісгоѵа, Наско Засгук, Нгіс, 
ЛсЬіщ Роіпсіеп, \ѴапкоСЬіпсгик,—сіѵііаііз е^зсіет 

СЬе?тепзІ5 сіѵез, ѵего сопсіѵез зиѣигЬапоз 
Иаіеаптцие, Згегока еі Візкиріа сіісіагиш, уигізсііс- 
йо|й позігае сіѵііі зи^есіоз сопсіѵез еі соЬаЬіІаіогез 
Те*1гоз, яиі Геге отпез іат потіпаіі, чиат зеогзіѵо 
^езіго іп іегтіпо потіпайсіі, іттетогез Іедит 
Мвсагит, яиаѳ Геге сипсііз ѵіоіепіііз, еііатзі 

• іетрого рассаіо (тпііо тадіз ІигЬиІепіо), ргаесіи- 

, 1 (іипі ѵіат, звѵогНаіет роепагит, іівсіст ІедіЬиз 
■ гедпі іп зиі Ігапздгеззогвз асеггіте ргорозііагпт, 
тіпіто сигапсіо еі аиіЬогіІаіепі зіаіипцие сіоті- 

погит виогит еі іигЫісІіопега сопіетпѳпсіо еі 
сопѵеііепіо, вхіга отпет (іесепііага, зоіа ере еі 
сирЫіпе ргаеііае (іисіі, ргаегаесіііаіа тепіе ѵі еі 
ѵіоіепіег, ріапѳ ех сопзиііо, Іетроге поп ргісіет 
ргаеіегііо, іп аиІЬигапо аппі гесепіег Ігапзасіі, 

сігса Гезіит запсіі Ьисае Еѵапдеіізіае еі іпГегіиз 
сііѵегзіз (ІіеЬиз, зиЬ Гаіаііз іпіеггедпі ІигЬиІепІит 

I Іетриз, ііит ѵіз еі роіепііа зиттачие таііііа 1і- 

сепііозііаііз гизіісапае рІеЬіз, Созасогит потіпѳ 
зезе ѵосапііз, Іиггаагитчие еі Іедіопига іпГегпаііит 
ЙадеШ СЬтівІпіскіедо, регтіззи Оіѵіпо, ідпе еі 
Гегго сіерориіапсіо ѵізсега гедпі, заеѵігеі ас сазіга, 

агсез еі сигіае (іоти5^аѳ поЫІіит, іп огіз Киззіаѳ 
ехізіепіез, ехетріо агсіепііз регпісіеі ѵісіпогит 
раіаііпаіиига еі Іеггагига ас ііізігісіиит гаетогаіае 
гезісіепііае сизЫіЬиз сіотіпіз зиіз (дгаѵіаоЬ зир- 

гаіасіа рѳгісаіа іп Іосіз ІиІіогіЬиз зезе саѵепІіЬиз) 

сагегепі, іп регзопіз оогипйет Созасогит геЬеІ- 

Нит, япогит Іедіопига Іегга ргаеГаІа СЬеІтепзіз 
егаі ріепа, іп ргігаіз спзігпга СЬеІгаепзе іпѵазѳ- 

гипі, апіѳ іпсигзипцие аіЬис Созасогит іп ео- 

(Іет, ^иіс^иісі Іат ргоргіагит оШсіаІіит еі гезі- 

(іопііае, диат оШсіовѳ ргаезепіаіагит гегит іп 
зирегіогіЬиз зе^ие8^гі8 еі сатіпіз (Іегеіісіит егаі, 

гесерегипі, асі (Іотоз зиаз зеи чио ѵоіиегипі геіи- 

Іегипі, Ьіздие зіітиіаіі ѳі сопсііаіі асі сопсаѵаз еі 
іпГегіогез гѳсіизіз зегіз 5е^иѳ8^^і зезе іііісо сопіи- 

Іегипі іЬі(іет^ие, иЬі егапі асіа сазігепзіа СЬоЬ 
тепзіа іпзсгірііопит а1іагит^иѳ Ігапзасііопищ 
іеггае СЬеІтепзіз, ргоиі отпіз сизіойіае сіідпа, ііа 
еі геѵегепіег асі сіесет сиЬіІоз іпіиз Іеггае оссіиза 
іп Гозза еі, іп циапіит роіиегаі, ргаесизіоііііа сит 
ресипііз рагаііз, іп ргоіезіаііопе зресібсаііз, ѳі аіііз 
гоЬиз ргаезѳпіаііз, зеяиезігагипі еазсіет ресипіаз 
еігез ргаѳіасіаз сит аіщиоі соріізаппогпт іпсіизіз 
(ргоиі тапіГезІаІіо еігеіаііо тіпізіегіаііз ас поЬШищ 
іп гесепіі ео потіпе Гасіа еасіет сіепоіаі), (ІеГосІв- 

гппі еі іп изит зиига ассотосіагипі; ііз^иѳ поп- 

сіит заііаіі, ргаѳйат ргаесіае еі зроііит зроііо 
асііепсіо иігачио іп Ьос зио ргоГеззо таіеѵоіо рго- 

розііо ргосесіепсіо зеи сопігасосіопсіо ргаесііит еі Ьог- 

геит, поп ргосоі аЬ еойега сазіго зііит, отпіига 
сгезсепііагит сарііапеаіиз СЬеІтепзіз Іигтаііт, 

Гасіа зесот иі сіе ргаотіззіз еі сіе Ьос соіпіѳііідоп- 
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1іаэ сіергаейагипі, іЬіііеш гез шгедезіго епигаега- 

Іаз еі Ггишепіа ѵагіі репегіз, сгезсепііаз іоііиз аппі 
шіііезіші зехсепіезігаі чиайга&езіпп осіаѵі гесепіег 
йеіегтіпаіаз, пошіпаіаз еі зресійсе іп ге^езіго 
зеогзіѵо, а(і асіа сазігепзіа сарііапеаііа СЬеІтепзіа 
рег оЫаІага роггесіо, сіезсгіріаз еі зресійсаіаз. іп 
ѵіт ргаейае тегае еі поіаЪіИз зроііі зеіе^египі, 

зе^ге^агипі іпісг зеяис рагШі зипі; ргаейшт йе- 

пічие ргаеГаІиш еі Ьоггеит ріапе еѵасиаіпт, сіе- 

зоіаіит еі йеѵазіаіит іи зі^пит регреіиі Іаігосіпіі 
еі ѵіоіепііае іпаисііііцив аизиз Гасіпогозі зиі і&пе 
сотЬиззегипі еі репііиз зизіиіегипі Гипсіііиздие 
сит еоііеш Ьоггео, ва2І8 &Циѳ іп ипіѵегзит ош- 
піЪиз аейійсііз еі зерішепііз іп ѵаіоге осіойесет 
шііііиш сепіит йиойесет Йогеиогит роіопісаііига 
еі дгоззогиш поѵетйесет егайісагипі, іп риіѵе- 

гегаяие еі сіпегош гейедегипі еі зоіо (ргоиі рго- 

іезіаііо, ео пошіпе согаш асііз сазІгепзіЬиз СЬеІ- 

піѳпзіЬиз Гасіа, еі ге^езіга ргаеіасіа пот іпа Іогига 
іпсиіраіогит ас гегиш йергаейаіогига, асі еайет 
асіа рег оЫаІаш роггесіа, ргаешізза иЬегіиз ейі- 

зсегипі) айае^иа^и^^, еочие зио Шісііо Гасіпоге 
сопіга Іе^ез гедпі ехсеззегипі еі роепаз, сопіга 
Іаііа аийепіез зеѵеге запсііаз, ргогаегиегипі, согаш 
еойет ^ийісіо позіго огсііпагіо депегаііз ТгіЬипаІіз 
гедпі ЬиЫіпепзіз асі зіаіиепйаз сіе ііііз роепаз, 

Гасіпогі еогиш сопдіріаз, зіаіиаііз. Іп диапіиш 

ѵего ісі Гасеге пе^іохегіііз, зсііоіе ѵоЬіз ргоиі ге. 
зропзіопега іп)иові ѵо$яие іп сІѳГесІи 8іаіоіІіоіі! 
роепаз ѳх агЬіІгіо іийісіі іггодапйаз рипігі, цщ. 

Іошіпиз еі зирег іізсіега рег ѵоз зіаіиепйіз, зцэд 
Іісеі ап поп Гиегіпі, пе гоапеапі йеіісіа, иі ^цГц 
езі, ігприпііа. Сц}из гаііопе зішиі ѵоЬізспт ргае. 
зепііЬиз сііапіиг ргаешіззаз роепаз ехІепсІепЛаз 
еі рег ісіега .іийісіит позігиш, ргоиі сіе ^гв ѵе- 

пегіі, йесегпі, зіііз іегтіпит аііепіаіигі еі аі 
ргаешізза ѵоЬіз Іаііиз асіѵепіепіе іп іегтіао Лесіі- 

гапсіа, іийісіаіііег гезропзигі. Эаіига ЬиЫіпі Гет 
зесипйа розі сіогаіпісат Сопсіисіаз РазсЬав рго- 

хіта, аппо Ботіпі тіПезіто зехсепіезігао ^иа(1га. 

еѳзігао попо *); —ргітига іп ѵіасіісаіи СЬеІтепа 
арисі 8іѳрЬапит Моз2сгук, асіѵосаіит фзіет 
ѵіайісаіиз, еісіет айѵосаіо риЫісапйо, аііегиш а 
Ѵ\’іасіусга \Ѵо1ка пипсираіа арий Іюпезіат Водп?; 

ііійет айѵосаіит е.іизйет ѴѴІайусга \Ѵо1ка, еійеш 
поіійсапйо, іегііит іп сіѵііаіе СЬеІтепзі йоточпе 
Гагааіі Місоіаі Киігук, ргоіипс ргосопзиііз СЬеІ- 

шѳпзіз, ихогі е^зйет ргосопзиііз еі Гашиіае & 
гаезіісае асі поііііат йейисепйо, йіеЬиз Ьезіегпіз, 

иі ]*игіз еі гаогіз езі, иЬніпе розиегппі, сіе яио 
Ьае еогиш геіаііопез. 

• Тоже, л. 192—96. 

*) 12 апрѣля 1649 г. 

№ 238—1649 г. 5 Мая. 

Пововъ Лукѣ Опалннскому по дѣлу о сожженіи казаками латинской церкви съ пле 

банскимъ домомъ и захватѣ собранной десятины. 

Регіа циагіа розі (Іошіпісаш „Сапіаіе” ргохі- 

ша, аппо Оотіпі гаіііезішо зехсепіезіто циайга- 
§езіто попо. 

Ех рагіе еіизйет (геѵегешіі 6§Ьогго\ѵккі) 

г розііа. 

Асі оЯісіит асі асіа ргаезепііа сазігепзіа са¬ 

рііапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпі- 

зіегіаііз ге§пі депегаііз ргоѵісіпз №со1аиз 8аЬо- 

гек сіе Заѵіп, оШсіо ргаезепіі поіпз, іп ѵіш зпае 
ѵегае ас ййеііз геіаііопіз риЫісе гесодпоѵіі, зе 

сііаііопега ТгіЬипаІіз ге§пі БиЫіпепзіз апіЬепІі- 

саш, іпГегіиз іпзегіат, ех рагіе іпГгазсгіріогиш 
асіогиш сопіга сііаіоз, іпГегіиз пошіпаіоз, га¬ 

ііопе іпГгазсгірІогига Йе іепоге Іаіі ехігасіііаш: 

Йоаппез Сазітігпз, Беі §га1іа гех Роіопіае, 

гаа^ппз сіих ЬііЬпапіае, Кпззіае, Ргиззіае, Мйо* 

ѵіае, Зашодіііае, Ьіѵопіае, 8то1епзсіае СгегпіесЬо- 

ѵіаеяие, пес поп Зиесогига. ОоИогига Ѵаийаіогпт- 

Япе Ьаегесіііагіиз гех. 

ѴоЬіз таепійсо Ьисае йе Впіп Ораііпзкі. 5°с‘ 
сагаегагіо Рогпапіепзі, сарііапео НгиЬіезгоѵіепя. 

пес поп депегозо Місііаеіі Ыоіоѵзкі, ейизйет »' 
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рііапеаіиз НгиЬіезгоѵіепзіз агѳпсіаіогі, сіе Ьопіз 
ѵезігіз бѳпѳгаіііѳг оіппіЬиз гаапйатиз, иі согат 
Іпііісіо опііпагіо ТгіЬипаІіз ге^пі ЬиЫіпѳпзіз а 
розійоае ргаезѳпііз сііаііопіз, йшп еі циашіо 
саиза іиГгазсгіріа ех гѳдсзіго риЫісо саизагиш 
іпіегге^пі зрігііиаііиш асі ^сіісаікіит іпсійегіі, 
регзопаіііѳг еі рѳгетріогіе сотрагеаііз, асі іп- 

іипііат іпзІі§аІогіз іийісіі позігі еі еіиз сіеіаіо- 

гі§ геѵегетіі сіотіпі Ірпаііі ОѳтЪог2о\ѵзкі, сот- 

шепсіагіі Ораііпепзіз, яиі ѵоз сііапС асі зіаіиеп- 

йит рѳг ѵоз Ьопезіоз: Ѵаіепііпит Сгагпескі, 81а- 

пі$1аит Шѵпоѵзкі, ЛасоЪит 2аг§Ьа, ЗіорЬапипі 
Коѵаіетв, (іісіиш 8а\»іпзкі, ТЬотат Вгеапік, 

ІІаіішит еі Йііиш езаз Апйгват Ваггупзкі, Ло- 

апвет 8тѵіег2, ВагіЬоіошаеиш Йгкиіпік, ТЬотат 
Лапівхелѵзк'і, Котапит Висісгук, Оіѳзгкит сі 
ТЬотат, тіеіпікі Ораііпзкіе, Одізкит, Реігит, 

кизгпіеге, Лазкит Теіѳзгсгук, Вапііо, раігеш сиш 
ІШ$, 8ешепо еі Оіезгко Ророѵѵісгоіѵіе, Насит, 

ріекагг. МаіЬаеит, Ьшіігиш, згѵѵіес, Копгасіиш 
Разкиш, Висгук СЬѵіѳйкит, Іезпісі, ргіпсіраіез 
еі Гасо іпГгазсгірІі (іігесіогез, еі аііоз шиііоз, ііііз 
піі ргіпсіраІіЬиз еі (ИгесІогіЬиз теііиз йе потіие 
еі со^потіпе поіоз оррійапоз Ораііепзез, пес поп 
ІаЬогіозоз: Оіезгкит, айѵосаіиіп, Рапазит Васг- 

кі, Лазкит ; ѴѴазколѵісг, Кісоіаит, Нуасіп- 

йшт СгоіЬипзкі, Рапазит, тіетікотеіѳ, Вапіе- 

!еш Рапазге\ѵісг, Аьйгеат Каіатаг, Реігит Ко- 

ѵаіеѵісг, 8іепкит 8ійого\ѵісг, Махітит 8ока1, 

Реігит ѴѴоІозсЬ, Апіопіит Висіак, ТЬітозгит, 

Ілсат Вшіескі, Зіескит Опізгсгук, Лазкит Ко- 

пк. Отеііапит, Апйгеат Козсіапотѵісг еі аііоз 
0ИІІ08 йе ѵШа Ыозсга, иіі ііійот ргіпсіра- 

Иш8 теііиз поіоз, зиЬйіІоз, ай сарііапеаіит Нги- 

сіе&оѵіепзега рѳгііпепіез, іп зигаопйат йе ірзіз 
№паш, рог ірзоз (іетѳгііат рго ео, яиіа ірзі 

Іотроге поп ііа ргійет ргаеіегііо, ѵійеіісеі іп 
аиіЬитпо аппі ргохіте ргаеіегііі, зиЬ іпіеггсдпо. 
зиЬ Ьоііо зогѵііі Когасогига, аззитрііз Іііиіія Шо- 

гит, поппиШ ех ірзіз, поппиііі ѵего ай отпіа 
таіа раігапйа еозйот Козасоз іпйисепйо. ессіе- 

зіат іп оррійо Ораііпспзі, поп ііа ргійет соп- 

зігисіат, поппиііі еогит, ойіо іп геіі^іопспі саІЬо- 

Іісат запсіаіп готапага (ірзі ехізіепіез геіівіопіз 
дгаесае) ііисіі, сиш йото рагосЬіаІі, поѵііег соп- 

зігисіа, ѳхиззегипі; пояие Іііз сопіепіі, Гги^ез Іат 
Ьуешаіез, яиат аезііѵаіез, ех ііесітіз соііесіаз, 
иіроіо зііі&іиіз Ьуетаііз саззиіаз яиіпяиа§іпІа осіо, 

Ьогсіоі саззиіаз яиайга^іпіа, сіссгіз саззиіаз яиа- 

Лгадіпіа циіпяие, різогит саззиіаз яиіпйесет, іп 
ео(1от оррісіо Ораііпепзі ііерозііаз, пес поп Гоепі 
сиггиз сспіит ѵі§;іпІі ріиз ѵеі тіпиз іп ргаііз, асі 
ргаеГаІат ессіезіат аззі^паііз, сіетеззі еі соііесіі* 
ІаЬогіз еіизсіет асіогіз ргоргіі, іп ѵіт ргаесіае еі 
зроііі гесерегипі ас іпіег зе рагйіі зипі. (}ио 
зио Іаіі Гасіо роепаз сопйі^паз іи зе Ігахегипі; 

рго яиіЬиз сіе ііііз зитепсііз, сііагаіпі ідііиг, иі 
еозйет іпсиіраіоз зіаіиаііз ѵеі ірзі рго ііііз гезроп- 

сіеаііз, сііагаіпі зіііз асі ргаегаізза, Іаііиз ѵоЬіз 
Іегтіпо іп Гиіиго сіесіагапііа. Ваіит ЬиЫіиі, Гегіа 
зехіа розі Йотіпісат Мізегісогйіае ргохігаа, аппо 
Вотіпі тіііезіто зехсѳпіеззіто яиайгабезіто по- 

по ^),— іп орріййо Ораііп засгае гедіае п^езіаііз 
арий Гатаіит Бгапсізсит Коііагг, ргосопзиіега, 
Лотояие ірзіиз, іЬійет зііо, Гегіа зесийа розі йо- 

гаіпісат 0ЛиЬі1аІе“, ргохіте ргаеіегііаш, ргохіта, 

еійет ргосопзиіі поіійсапйо розиіззѳ. Бе яио Ьаес 
ѳіиз геіаііо.* ' . .! 

Тоже, л. 202—3. 

*) 23 апрѣли 1649 г- 

№ 239.-1649 г. 7 Іюня. 

Заявленіе Альберта Холоевскаго о невозвращеніи ему долга Холмовнхъ ѳпноко- 

поиъ Меѳодіемъ Тѳрдецкнмъ. 

Регіа зесипйа іпіга осіаѵаз Гѳзіі зз. Согрогіз 
СЬгіаіі Ьппііпі, аппо ѳ]п8(1вш тіііезіто зехсѳпіѳ- 

Чпаіігадезіто попо. 

Рго рагіе денегозі Скоіоіоткі тапі/еяіаііо. 
А<1 оШсіит еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬѳІтѳпзіа регзопаіііог ѵепіѳпз дѳпѳго- 



- 282 - 

5113 АІЬегІиз Йо СЬоІоіоѵѵ СЬоІоіолѵзкі, іп \Ѵо1а 
СЬоіпзка сегіагиш зогііигп зиагиш Ьаегез еі аііа- 

гига агепйаіагит роззеззог, ргіизчиат йе регісіі- 

Іаііопо ехрігапііз апігаао Шизігіззіті оі геѵегеп- 

йіззіті йотіпі МеіЬойй йѳ Тѳгіо Тегіѳскі, СЬеЬ 
тепзіз ѳі Веігепзіз гііиз дгаесі орізсорі, поііііаш 
ассірогѳ айѵепігечие Сіісітпш роіиіі, еойет йіо, 
зіаііт розі ехрігаііопет апітае ѳіизйѳга оИт Ши- 

зігіззіті орізсорі СЬеІтепзіз тапіГезІаІіопет Гесіі 
рго ѳо, чиіа ірзо аззесигаіиз гѳсодпіііопе шаииаіі 
ргоргіа оііш іііизігізіті ерізсорі СЬеІтепзіз, зирег 

зиттпш тіііеяиіпдепіогит Йогепогпт роіопісаііпл 
віЬі гпапіГезІапІі йаіа еі Юіаііісг гпапи ргоргіа зсгірц 
еі зиЬзсгірІа, Огшаі еі азяесигаі, Ьиспедиѳ шаііз 
реііііз гояиізіІіопіЬиз заіз ехізіепз Ггакігаіив,бііе* 

гаапцие еаийет іп гезіііиііопе поп ЬаЬепйо, 

іпіедгііаіе іигіз ргіогіз йііідепііа еі ргаесапйо* 

сопігайісііопіз зиссеззогіз Гиіигі ѵіайісаіиз е^^^йео 
СЬеІтепзіз, іп яиапіит іпзрегаіа йсгі роіезі, |ц. 

гит аЦие ііегит ргоіезіаіиз оГйсіочие ргаезеаи 
тапіГезіаІиз езі. 

Тоже, л. 280. щі 

№ 240.-1649 г. 30 Іюня. 

Королевская грамота о назначеніи Захаріи Фурса Холмскимъ епископомъ послѣ 
смерти Меѳодія Тѳрлецкаго. 

Регіа циагіа іп сгазііпо Гезіі запсіогигп Реігі Іпііапзкіе, СгегпіесЬоѵзкіе у Згѵейзкі, Соізкі, 

еі Раиіі арозіоіогига, аппо Оогаіпі шіііезігао зех- \Ѵапйа1зкі йгіейисгпу кгоі. 

сепіезішо чиайгадезіто попо. Огпаутиіѳгау іут Іізіеш пазгуга ішет ? 

оЬес у каяйегаи г озоЬпа, коти о Іут ѵіейгіес 
паіегу. 2а1есопа іезі пат рггег рапоѵ гай у 
игг^йтколѵ пазгусЬ \7іеІеЬпѳдо ЕасЬагіазга АіЬ 
пагіизга Ригза, айтіпізігаіога ерізкорзііга аіі» 

чгіайусіта СЬеІтзкіедо у Веігкіедо, роМм* 
дойпозс, \ѵ іейпозсі зіоіісе з\ѵі§1еу арозіоізкіеу 
зіаіесгпозс у ѵѵ різтіѳ з\ѵі§1уга итіеі^іпозс, а 
кіогут ргозгопо паз ітіепіет оЪуѵѵаІеІо'ѵ ѵоіе- 
ѵойгівга Веігкіедо у роіѵіаіи СЬеІтзкіедо, икхе 
йисЬо\ѵіепзІета гоіідіеу дгаескіеу ѵіайусім 
СЬеІтзкіедо у Веігкіедо, аЬузту ро геіеіч 2 

Іедо зіѵіаіа іѵіеІеЬпедо оуса МеіЬойіша Тегіескіе- 

до, ерізкора СЬеІтзкіедо у Веігкіедо, тгіайусі** 

СЬеітзкіе у Веігкіе ротіепіопети ѵгіеІѳЬпешс 
ЯасЬагіизгоіѵі ЛІЬапагіи$го\ѵі Ригзоѵі йаіі у Я®* 

Гѳго\ѵа1і; іакой опети йаіету у сопГегиіегау іу® 

Іізіеш пазгут ге іѵзгуікіегаі ргаегодаііѵаті 5 

рггупаіейпозсіаті, г дгипіаті, ѵаіаті, ГоЬѵагкаті, 
гоіаті, йѵгогаті, роййапеті, г одгойпікаті У ^ 

роіѵіппозсіаті у гоЪосігпаті, ггекагаі, зіа^Л 
тѵоіпут гуЬ Іотѵіепіега, тіупаіпі, Іазаті, Ьогяті. 

йе ѵегЬо ай ѵѳгЬиш іпзегѳгѳ йетапйаѵіі ай 1т- Ъагсіаті, Цкаті, Ыоіаті, одгойаті, зіапог^сіапи* 

упзтойі е,)из Іепогет зопапіет: Йап Кагітіегг, даіаті, й^Ъголѵаті, кагегтаті у ге >ѵ$гуік‘е®1 

2 Воіеу Іазкі кгбі Роізкі, чгіеікіе х'ціе Шеѵ- роіуік&ті, рггусіюйаті, ргоѵепіаті, г йаѵпа 
зкіе, Низкіе, Ргизкіе, Магоіѵіескіе, 2тойзкіѳ, Іедо хѵіайусіхѵа паІоЦсѳгаі, кіогѳ іо *ЫуСІУГ0 

Ргіѵііедіит ѵІаЛісаІиз Скеітепзіз оЫаіит 

рго рагіе регіііизігіз АНіапавіі Риге. 

Ай розіиіаііопет ѵепегаЬіІіит Апйгеаѳ \Ѵамг- 

гузгѳѵіег, агсЬіргезЬіІегі, еі НгеЬогіі Зійогоіѵісг, 
ргезЬіІегі з. N100131, сарііиіагіиш йе сарііпіо 
СЬеітепзі гііпз дгаѳеі, потіпѳ регіИизІгіз еі ай- 

тойиш геѵегепйі йотіпі ЯасЬагіае АіЬапазіі 
Риге, Боі еізасгае гедіае та^е8^а^із дгаііа СЬеІ- 

гаепзіз еі Веігепзіз еуизйет гііиз дгаесі ерізсорі 
потіпаіі, ргіѵііедіит засгае гедіае таіезіаііз, 

іпГегіиз іпзегіит, еійет регіііпзігі еі айтойит 
геѵегепйо йотіпо Риге аЬ еайет засга гедіа 
п^езШе іп ргаеіасіига ерізсораіит Ъѳпідпѳ йа- 

іит, йідпе еі сіетепіег соііаішп. гаапи е^изйет 
Басгае гедіаѳ гаазезіаііз ргоргіа зиЬзсгірІит ѳі 
зідіііо тіпогіз сапсеііагіае гедпі аррепзо типі- 

іига, запит, заіѵига еі Шаезит иШпвдаѳ зизріііо- 

піз поіа сагепз, іто отпѳ Ъопит еі ййеіе йе- 

віепапз. пег тойот оЫаІае зизсеріі еі аг.ііз зиіз 



рошіепіопу ѵѵіеІѳЬпу Хасііагіазг АІЬапагіизг Гиге, ѵо доіуѵгоЫ» іеши гаеЬолѵату, со у паіазаіет- 
оцязгу гагаг ѵ геаіпц рэззеззіц злѵоіц пиШз оЪ- згу зиссеззогоѵѵіѳ иазі піеоіішіепоіо іггугаас Ьейа 
ііапІіЬиз ітреііітепііз. пес ЧпіЬизѵіз а<Ітіпізіга- ролѵіппі. РггеЮ лѵзгуіісіт, коти па1е*у а тіа- 
ііопіЬпз, зрокоупіе та Іггутас у гайулѵас, <іо полѵісіе (Іідпііаггот, игг?<1ткот, зіагозіога, <1ідпі- 
гёіпітедо кгѳзи ііулѵоіп злѵоіедо, лѵ сегклѵі саіЬе- | іатт пазгут лѵоіеѵѵоа^іѵѵа Веігкіедо у ролѵіаіи 
Нпеу СЬе тзк.оу у лѵ іпзгусЬ лѵзгуІкісЬ сег- ' СЬсІтзкіедо у лѵзгуікіеу сіуесегіеу іедо лѵЫу- 
кігіасЬ, <1о іііесѳзіеу СЬеІтзкіеу у Веігкіеу паіе- сілѵа оЬулѵаіеІот, рггеіоіопут Йисіюлѵпут у 
гасусЬ, іпкге лѵ тапазіегасЬ ѵзгуікісЬ піе іпа- злѵіескіет сіо лѵіайотозсі (Іопозгас, тіес сЬсету 
дау. іепо іако лѵу2 тіаполѵапу ргае<1есеззог іедо, а (іисіюлѵіепзілѵи ѵѵзгуікіети геіідіеу дгаескіеу, щ- 
рогЫки лѵзгеіикіедо ііогюгас у г ріІпозсЦ до (Ігіезг лѵзхуЬкіт Ьоіагот у ройсЗапут ротіепіо- 
ргоЫгус. Ма іезг тіес саЦ у гиреіш* глѵіегг- педо лѵіасіусілѵа зегіо гозкагиіету, аЬу лѵузг тіа- 
іівозс у «1а<І2<г разіегзкц лѵ <1іоесегіеу злѵоіеу па<1 полѵапедо лѵіеІеЬпедо 2асЬагіазга АіЬапагіизга 
тігуік.т сіегет геіідіеу дгаескіеу, іо іезі па<1 Кигза, а піе кодо іпзгедо га ргалѵіігілѵедо ерізсора 
ікЬітешігуіаті, іЬитепаіт, патіезпікаті, рго- у лѵЫук.* СЬеІтзкіедо у Веігкіедо гаіеіі гпаіі 
Іорораті, .Іесапаті. ргегЬііегаті аЬо злѵіазгсгеп- лее лѵзгуікіет, іако разіегга злѵедо, розіизгпі ЬуІІ 
:ікаті. йіакопаті, сгегпсаті. гакоппікаті у га- у іети лѵзгеІаЦ лѵіа<1г? у иссілѵозс паІе2уіа ой- 
Іопшсаті, кіегозгапаті, згкоіаті у ісЬ рггеЫо- Йалѵаіі. N8 со <11а Іерзгеу лѵіагу іеп Іізі г?ка 
:еіш. йіакапи, зріелѵакагаі у лѵзгуікіет йисЬо- пазгг* ройрізалѵзгу, ріесг§сЦ когопш* гаріесг§Ю- 
лгіепзіѵгет, іийгіевг па<1 лѵзгуікіті зіидагаі у <1о- лѵаё гогкагаіізту. Юап лѵ \Ѵагзгалѵіѳ йгііа XIV 
гогсаті сегкіелѵпеті, гогтпагаЦс сЬлѵа!$ ВоЦ тіезЦса Сгеглѵса, гоки Рапзкіедо ДШСХЫХ, ра- 
щіц сЬггезсіапзілѵет у тацс рііпе зіагапіе о полѵапіа кгбіезілѵ пазгусЬ Роізкіедо у Зглѵейзкіедо 
іклліети Йизг ІийгкісЬ, зоѣіе ролѵіеггопусЬ, рго- ріеглѵзгедо гоки. Нетідіапиз Ріазескі, гедепз сам-’ 
іцс іезг Рапа Вода га паз у згсг$зИлѵе ра- сеВагіае гедпі тіпогіз. Ьосиз зідіШ тіпогіз сап- 
юллапіе когопу Роізкіеу, лѵейіид глѵусгаіи у ро- сеііагіае гедпі. Іоаппез Сазітігиз Кех. \Ѵ1асіусілѵо 
шіозсі, а ту оЬіесиіегау пазгут у паіазпіеу- СЬеІтзкіе лѵіеІеЬпети 2асЬагіазголѵі АіЬапазіи- 
аусЬ зиссеззоголѵ пазгусЬ ітіепіет, іг ротіепіо- зголѵі Гигзолѵі. Розі іпдгоззаііопѳтяие еуизйіт 

лгіеіеѣпедо 2асЬагіазга АіЬапагіизга Ригза ргіѵііедіі ргаеіасіі ойегепіез огідіпаіе еіи* а<1 зе 
рггеггесгопедо лѵіайусілѵа, апі о<1 іедо іакісЬ- гесерегипі еі оГйсіит <1е гезіііиііопе еіи*. аі уи- 

Ь!*іек паіегпозсі піе оііііаіѳту, апі гаос сіо о<1- гіз езі, яиіеіаѵегипі. 
іііепіа коти <1ату, олѵзгет саіе у гиреіпіе рга- Тоже, л. 346. 
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зкі, тагзсЬаІоі сопѵепіиз рагіісиіагіз іеггае СЬѳІ- 
тепзіз еі <1ізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз еіесііопіз пип- 
ііогит, регзопаіііег согаш оіісіо асіізяие ргаезеп- 
ІіЬиз сазігѳпзіЬиз сарііапеаІіЬиз СЬеІгаепзіЬиз 
сотрагепііз, оШсіозе Гасіат, оЯІоіит ргаезепз са- 
зігепзе сарііапеаіе СЬеІтепзе Іііегаз іпзігисііошз 
іпГгазсгіріаз, рег іпсоіаз Іеггае еі (Изігісіиз еуизйега 
ргаеіасііз пипіііз зиіз, іпГегіиз зресійсаііз, рго со- 
тііііз депегаІіЬиз гедпі ѴѴагзаѵіепвіЬиз, ргохіще 
іпсейепііЬпз, гаііопе іиГгазсгіріогпт йаіаз, шали 

30 

Репа япіпіа ргИіѳ Гезіі запсіае Нейѵідіз, ѵі- 
Ц еіесіае Бѳі, аппо Ботіпі тіііезіто зѳхсепіе- 

■ачо япайгадезіто попо. 

%іае іпзігисііопіз Шегае сопѵепіиз рагііси- 

*** Іеггае Скеітепзіз еі Лізігісіиз Сгазпозіа- 
ѵіепзіз.* • . пі 

Ай розіиіаііопега поЬШа Реііоіапі іоаппів Моз- 
погоіпе ^ѳпѳгозі Ргапсізсі сіе Озіек В^Дгуп- 



ѳ)И8(іега депегозі тагзсЬаІсі ргоргіа зиЬзсгірІаз еі 
зідіііо сопзиѳіо сопшшпііаз, асі асіа ргаезепііа рег 
оЫаІат роггесіаз, зизсеріі еі асііз зиіз іпзѳгѳге 
йешаікіаѵіі іп еиш Іепогеш зіс зопапіѳт. 
Му, гасіу, сіідпііагге, иг^бпісу у гусегзіѵо \ѵо- 

іеѵосігіѵѵа гизкіедо, гіетіѳ СЬеІтзкіеу у роѵіаіи 
Кгазпозіалѵзкіедо, гіесЬа\ѵзгу зі§ па зеутік (іо 
СЬѳІта рго біо ип(іесіша ОсІоЬгіз аппі ргаезѳпііз, 
ипіѵегзаіега і. к. шсі рапа пазгедо тіІозсі\ѵедо 
пагпасгопу, оѣгаіізту гдо(1піѳ па зеіт тсаіпу де- 
пегаіпу згезс піебгіѳіпу г розггосіки паз \ѵ. іш- 
бсіолѵ рапонг розіонг пазгусЬ, іедотозе рапа Мі- 
коіаіа г БаЪпшісе Рігіеіа Вгопіе\гзкіедо, робко- 
тоггедо СгегпіеЬо^зкіедо, у іедотозе рапа Ргап- 
сізгка г Озіека Б^сігупзкіедо, кіогут Іако\ѵа 
іпзігиксуа сіаіету . . . 

Рипкіоѵѵ рокоіи, пато\ѵіопедо г когакаті, аЬу 
огудіпаі усЬ Ьуі ргоііико\ѵапу ігЬіе розеізкіеу, 
рііпіе зі$ о Іо ісЬтозс рапо^ѵіе розіотгіе пазі зіа- 
гас гааіа у, іегіі тац Ьусіг арргоЬо\ѵапе, зіозоѵѵас 
зі§ ѵ Іут (іо 2(іапіа дбгпусЬ лѵоіетѵоб2інг ролѵіппі 
Ъ$сЦ. 

А іі роб сгаз ІусЬ Ьипіоѵѵ у геЬѳІІіеу сЫор 
зкіеу \ѵіо!о згкоб сЫорі, ѵг цзЫгІшіе тіезгка- 
Цсу, зг^зіасіот з\ѵут зіапи згІасЬескіедо росгупіеі; 
рггѳЮ аЬу 8І$ расіаті, г когакаті исгупіопеті, 
а тіапоѵісіѳ ІусЬ Іи ді$ЬзгусЬ кгаіасЬ у $ 
когакош осІІедІусЬ, и рган-а піе газгсгусаіі,, Т 
оѵѵзгет, аЬу па пісЬ гідог рга\ѵпу Ьуі ехЫ*. 
\ѵапу. 

ЗгІасЫа гѳіідіеу дгескіеу ггуіпзкіеу, піѳ шщ 
іайпедо дѵаііи, аіе тега ірза таііііа регйаеіів 
рггег Ц \ѵоуп$ когасЦ 203іа\ѵа1і, аЬу реши 
лѵебіе ргахѵга Ьуіі ... м 

. . . \Ѵ1абуко\ѵіе СЬеітзсу аЬу Ьуіі гасош- 
тепй&іЦ хѵзгуікіеу гіѳті лѵесііид ба\ѵпусЬ рга* 
робаѵѵапі у аЬу Ьуіі Ьепе роззеззіопаіі, рііпіе ц 
о Іо розіагац ісЬтозс рапо\ѵіе розіолѵіе паві. 

. . . Бгіаіо зі§ \ѵ СЬеІтіе біе ппбесііиа Ос- 
ІоЬгіз, ап по Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ^аа(і^і• 
дезіто попо. Ргапсізгек г Озіека В^сігупзкі, таг- 
згаіек зеутіки гіетіе СЬеІтзкіеу. 

Тоже, л. 478-484. ' " 

№ 242.—1649 г. 26 Ноября. 

Королевская грамота о назначеніи Якова Суши администраторомъ Холмскаго епи¬ 

скопства. 

Регіа зехіа іп сгазііпо Гезіі запсіае СаІЬегіпае 
ѵігдіпіз еі тагіугіз, аппо Ботіпі тіііезіто зех- 

сепіѳзіто ^иас1гаде8Іто попо. 

Ех рагіе айтойит геѵегепйі Визга оЬШа 
рггѵііедіі аЛтіпізІгаІіопіз застое гедіае та- 

* " уезШіз. 

Асі ойісіпт еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепвіа рѳгзопаіііег ѵепіѳпз асітосіит 
геѵегепсіаз іп СЬгізЮ ряіег ІасоЬиз Визга, огбіпіз 
Біѵі Вазіііі Мадпі. засгае ТЬеоІодіаѳ босЬог, ргаѳ- 
розііиз сопѵепіиз еі ѵісагіиз депегаііз СЬеІгаеп- 
зі8 еі Веігѳпзіз гііиз дгаесі ерізсораіиз, ехЬіЬиіІ 
еі асі асіісапсіига оШсіо ргаезепіі роггехіі ргіѵі- 
Іедіит, (гаапп) засгае гедіае таіезіаііз ргоргіа 
зиЬзсгірІига еі зідіііо тг^огіз сапсеііагіаѳ гедпі 

оЬзідпаІит, запит, заіѵит еі Шаезшп иіішр* 
зизрісіопіз поіа сагепз, іпбе отпѳ Ьопит еі№* 
сіезідпапз, реіепз іііиб а зе рег тосіит оЫаіі? 
зизсері еі асііз зиіз сіе ѵегЬо асі ѵегЬит іпзегег* 
сіетапсіагі, сц]П8 айесііопі, иіі сопсіідпаѳ, оГйсіпн 
ргаезѳпз аппиѳпсіо, ібеш ргіѵііедіит рег оЫаиз 
зизсеріі еі асі асіа зиа іпзсгіЬѳгѳ .іиззіі, іихи іШ® 
Іепогеш зѳ^иеп^ет: Іап Кагішіегг, 2 Вогеу Ія® 
кгоі Роізкі, хѵіѳікіе хіф&ѳ ЬіІѳ\Ѵ8кіѳ, Низкіе, № 
вкіе, Магоѵѵіескіѳ, Йтисігкіе, ІпЯапзкіѳ, ЗтоІепвЬ. 
С2егпісЬо\ѵзкіе, а Згѵѵесігкі, боіізкі, ѴѴашІаІ* 
бгіебгісгпу кгоі. 

Огпаутиіѳту Іут Іізіѳт пазгут 'ѵзгѳш^ 
оЬѳс у каМепт г озоЬпа, коти о Іут ѵіѳія* 
паіейу, іі ро зтіѳгсі ѵіеІѳЬпедо АіЬапагіпз* 
Ригза, пошіпаіа ѵѵіабусілѵа СЬѳІтзкіедо, га ^ 

I сепіега рапотѵ габу у пгг^сіпікоѵ пазгусЬ "’іеі^ 
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«ши оуси ЛакиЪоѵі Зизге, депегаіпвти ѵікагіи- 
зо»і СЬеІшзкіоши, а<1тіпізІгаіого\ѵі ротіепіоподо 
іЫусІ»и У «Іогог ѵзгеіакіедо пцёи гаі^дгу ди- 
(кочгіепзіѵвт, сарііиіц СЬеІтзкц у ВеІзЦ геіідіі 
^тескіеу, Іакіо у сіоЬг \ѵ$геІакісІі ѵзгуІкісЬ ша- 
І^Іпозсі, сіо Іедо лѵ!а<1усІлѵа паІеЦсусЬ, (Зас у 
уотоііс ишузіііізшу, іаког Іеш Іізіѳт пазгет 
ііііешу у рогѵаіагау, Іак, аЬу рошіепіопу «іеІеЬпу 
ЙкоЬ Зизга сит ріепагіа Гасикаіе асітіпізігаііо- 
й ехпппс Іо \ѵакиЦсѳ ѵіайусіѵо у іедо лѵзгуі- 
Ье «іоЬга у тафпозсі лѵ тітіиізігаііа зшоіѳ 
в»гіа1 у Іат тѵзгеіакі гг^іі рголѵайжіі аі Йо ро- 
Иірепіа рггузгіедо ѵіабукі. 2цс1ату Ыу і тіес 
ікгету ро хѵзгуікісЬ, коти Іо лѵіесігіес па1е*у, 
іЬу рггеггесгопедо лѵіеІеЬпс^о ЛакоЪа Зизг$ га 

ргаѵѵчігіѵедо аіітіпізігаіога ѵЫусйга СЬеІтзкіе- 
8° тіѳіі у іети паіейуіо исгуппок у розіизгеп- 
зіѵо оіЫаѵ&Н. Ка со (11а Іерзгеу ѵіагу Іеп Іізі 
г^ко павг^ рогірізаигэгу, ріесг^сЦ когоппц гаріе- 
сг^іолѵае гозкагаіівту. Эап ѵ/ \Ѵагзга»іѳ (Іпіа 
IX тіезцса Ьізіорайа, гоки Рапзкіедо .ѴШСХЫХ, 
рапоѵяпіа пазгедо Роізкіово ріептедо, а Згѵгесіг- 
кіедо ѵіогедо гоки. Лап Кагітіегг кгоі. Ьосив 
бідіііі таіогіз сапсеііагіае гедпі. Кетідіапиз Ріа- 
зѳскі, гедепз сапсеііагіае гедпі. Розі іпдгоззаііо- 
пепцие фзёет ргіѵііедіі аЛтіпізІгаІіопіз ргае- 
Іасіае геѵегѳпЛиз о&егепз огідіпаіе еуизЛет аЛ зе 
гесеріі еі о&ісіит <іе гезіііиііопе еіиз, иі іигіз 
езі, чиіеіаѵіі. 

Тоже, л. 605. 
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ЗаЬЬаІЬо апіе Гезіит запсіі Ѵаіепііпі шагіу- 
гі$ ргохішо, аппо Согпіпі шіііезіто зехсепіезіто 
Іііциадезіто. 

Неѵегепсіиз Визга ргоіезіаіиг. 

А(і оГЙсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа еарі- 
•ілеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз агігаосіига 
ятегепсіиз раіег іасоЬиз 8изга, опііпіз Біѵі Ва- 
йі Мадпі, сиш запсіа готапа ессіезіа шіііиз, 
^гае ТЬеоІодіае сіосіог, іпопазіегіі, а(і та]огега 
^езіат СЬеітепзеш Іііпіі Каііѵііаііз Веаіае 

Ѵігдіпіз 8Ііі, зирегіог еі ех Ьѳпідпа сіе- 
засгае гедіае шаіезіаііз дгаііа ерізсораіиз 

йеішепзіз гііиз дгаесі аіітіпізігаіог, зио еі 
і-^гіззіші ас геѵѳгепсііззіші «Іотіпі Яіеіаѵа, тѳ- 
^роіііае Кііотіѳпзіз еі агсЬіерізсорі Роіосепзіз 

Іапчиаш зиі зпрѳгіогіз, аПогипциѳ зиогпш 
^паііипі пошіпе зоіѳппііег ѳі сит дгаѵі ^иѳ- 

^ ргоіевіаіия езі іп ѳі сопіга рѳгіііизігѳш еі 
^егепйіззіпшга (іошіпиш 8у1ѵез1гига Коззоѵ, 
^Ігороіііат Кііоѵіепзет, (Іізапііит еі еіив зрігі- 
^Іез, геѵегепдоз гѳіідіовоз Тагазіига Сгегпікоѵ- 

Зішеопет 2іигка, засегдоіез, еі Іегііит 

біасопиш, ас Гашиіоз е^и$(іет геѵѳгеаіііззігаі: по 
Ьііез 8ІІІС2, Раиіиш Саіаіоѵзкі, Іоаппет Огап- 
зкі, Сеогдіі Рапсгозгпік, сіѵіз ЬиЫіпепзіз йііит, 
Чиі шііііез дегтапоз а(і іпГгазсгіріа асіѵосаЬаІ, еі 
Ь&уйопов шетогаіі геѵегешііззігаі саеіегозяие Га- 
гаиіоз, де потіпіЬиз еі содпошіпіЬиз ірзітѳі гае- 
Ііиз поіоз, ісіео: ^иіа ірзѳ геѵегеіііззітаз, под аі- 
Іепсіепііо зио сііріогааіі, а засга гѳдіа таіезіаіѳ 
зіЬі (іаіо, ^ио ессіезіаз, іп Шо потіпаіаз, рег 
соттіззагіоз, ^ио5 зіЬі ірзі зеіідегеі, гесіреге (іе- 
Ьегеі, пе^ие ЬаЬепз асіЬис аіі гаапит зрѳсіаіеш 
асітіпізігаііопѳш гаегаогаіі гііиз дгаесі ерізсора¬ 
іиз, Гѳгіа ^иаг^а ірзо Гезіо запсіае Ароііоиіаѳ 
ѵігдіпіз еі шагіугіз *) рег поЬіІѳш Зііісг еі гѳіі- 
діозиш Бішеопет 2іигка, зіпе сотгаіззагііз ѵепіѳп- 
Іѳз, ай 1га(іепйаз зіЬі сіаѵез ѳссіезіаѳ іѳггогѳ ѳі 
шіпіз ргоіезіапіѳт зоііісііаѵіі. ^иіп^а ѵего Гегіа, 
іп сгазііпо Гезіі запсіае Ароіопіаѳ *♦), ірзѳ геѵѳ- 
гепйіззішиз зпргашешогаіиз розі оссазига зоііз іт- 
шѳбіаіе ѵепіепз зіпе сотшіззагііз (іогаиш ерізсора- 
Іѳт, іп соѳтеіегіо вссівзіае ірзіиз ша]огіз зііаш, 

*) 9 февраля. 
••) Юфевраія, 
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оссираѵіі ѳі асі ргоіезіапііз топазіѳгіига, ех аі- 
Іега рагіѳ ессіезіао аейіЙсаіит рагііт геѵогепсііз- 
зіші оііт Тѳгіескі, зиі Гипсіаіогіз, зитрІіЪиз, раг¬ 
ііт еііат ргоргііз ірзіиз ргоіезіапііз, о^иоз зиоз 
еі сиггиз ѳі Гашиіоз Іитиііиапіез іттізіі, иес 
зрігііиаіез ипііоз, сит тіпізіегіаіі еі поЬіІіЬиз а 
ргоіезіапіе, реіепіе, пѳ ^иі(^^иага ерізсораіиі еі 
зіЬі, а засга ге§іа шаіезіаіе асі оопзесгаііопет 
Гиіигі ерізсорі асітіпізігаіогі, зіпе согатіззагііз 
ргае^шПси Гасегеі, шіззоз, асітізіі, ігао ѵего ге- 
ѵегепйпш геіідіозит Ьаигепііит Корсіо\ѵзкі, рго¬ 
іезіапііз зосіит, ^иісіаш е Гатиііз е^зсіет а іа- 
пиа гѳігизіі. Оеіпсіѳ, диіа ісіет геѵегѳтііззішиз 
теІгороШапиз іп соеіпеіегіит сіісіит виагсНага 
тііііит ^егтапогит, СЬеІтае ЬуЬегпапІіига, асі 
сііигпаз еі посіиглаз ехсиЬіаз, пезсііиг дио рге- 
Ііо еі диісі ргаеіепсіепз, іпйихіі. Петит заЬЬаіЬо 
апіе Гезіиш запсіі Ѵаіепііпі ]иііа поѵига саіеп- 
сіагіит, ѵеіиз—ірзо сііе Ригійсаііопіз Веаііззіпіае 
Ѵігйіпіз Магіаѳ *) іп ірзіиз ргоіезіапііз топазіе- 
гіит еі сиЬісиІига, Ьотіпіз расійсі еі піЫІ засгае 
ге^іаѳ таіезіаііз сііріотаіі сопігагіапііз, зесі ро- 
Ііиз, т рег соттіззагіоз дохіа ірзит сііріогаа ес- 
сіезіат гесірегеі, розіиіапііз, еасіеш диагсііа, зсіо- 
реііз еі ІусЬпіз агсіепІіЬиз агшаіа (піі Іаііиз 
сопіга еозсіет іп ргоіезіаііопе аззегііиг), еі раг- 
Ііт зрігіІиаІіЬиз зиіз, рагііт Гатиііз еі Ьаусіопі- 
Ъиз іттіззіз, ргоіезіапіет і§погаіпіозе Ігасіагі 
іиззіі, диі еипсіет зешеі, ііегитдие ас Іегііо 
тепзат зиі сиЬісиІі ргепзапіет еі сопіга отпез 
іат дегтапоз, диаш іттіззагіоз сіісіі геѵегепіііззі- 
ті, согат ргаезепіі тіпізіегіаіі еі поЬіІіЬиз оЫе- 
зІапІіЬиз, рег тапиз, Іаіега еі соііига гаріапіез, 
а тепза аѵиізегипі, гигзит геігорозііо іп зріпа 
сіогзі ргоіезіапііз тапиЬгіо зесигіз, ѵіоіепіег ѳит 
іасіаѵегипі еі асі іесіиш рагіеіетдие Іег^оге еі 
сарпіе аШзегипІ, сіеіпсіе зіщііііег асі Гогпасет ас 
Іегііо асі розіез Гогіпт: дпа ѵіоіепііа тапиз сіех- 
ігае роШсет рго(ІезІапІі іахаѵегипі еіГогіит саг- 
сііпет Геггеат регГгееегипі. Мегаогаіі аиіеш 
зрігііиаіез Зітеоп 2іигка еі сііасопиз ргаесіісіі 
геѵегепсііззіті гѳіідіозі рег соііит ІгаЬепІез рго* 
іез^апіега ІгисіеЬапІ., еі, ех аігіо ехІигЬаЬапІ. 
Сит ,ѵего іщ ргоіезіапз., оЬіезІагеІиг зе зроціе 
ііигиіп, іЦі асі та.іогеіп еозсіет сопГизіо- 

пет зіпе рііео, зоіа зиіаппа сопіесіига, Іиг- 

таііга сит сІатогіЬив ѳі ІисІіЬгііз, ірзо ге 
ѵегепсііззіто гпетогаіо рег Гепезігат регврі- 
сіепіѳ, рег соотеіегіит, а ѵіоіепіа гаріаііопе 
іп Іеггат сасіепіет, іасіагипі еі ѵезіет, зиіаппаш 
еі іпіѳгиіат Іасегагипі, оііат поппиіііз сіе еіизёет 
геѵегепсііззіті Гатіііа тізегапІіЬиз еі сІагаапііЬц* 
по ргоіезіапіет асіео гаріагепі аиі Іасегагепі 
аідие асіео, сит ргоіезіапз азрігапсіо асі Богаіпащ 
Ьаес ѵегЬа роіопісе ііѳгагеі: Сіиоаіа ТоЫе ^.зи 
заіеііііез, ргоіезіапіет ІгаЬепІез тогедие зиоіигрв 
асі таігет ѵегЬиіп ргоГегепІез еі іп сегѵісеш 
ргоіезіапіет Ігисіепіез, зиЬзаппапсіо сИсеЬат^ 
гибки: копіи ііѵоіи таі; тою піс ро 1аски!—ъ[ зіс 
іапсіет еит рег Іопдіззітит а сиЬіІо зио ^егот 
ІгаЬепсІо, іп ѵіа рпЫіса, асі сіѵііаіет ірзаш іеп- 
сіепіе, поп ргосиі а рогіа ргоіесѳгипі. Кез іпзирег 
ргоіезіапііз ас аііегіиз еіиз зосіі геіі^іозі, зерагаіо 
гедезіго зресібсапсіаз, пес поп зиреііесіііет сіогае- 
зіісат еііат іпіег зо сіігіриегипі, аііат сіезігиіе- 
гипі, іпіег диоз еііат тіпізіегіаііз ех рагіе заере 
тетогаіі геѵегепсііззіті, Іосо зеѵегііаііз іп іаІіЬиз 
оссазіопіЬиз ргаезіапсіі, зупсіопет поѵат еі Ьопае 
Іеіае гариіі. Асі Ьаес ісіет геѵегепсіиз раіег рго¬ 
іезіапз сопіга еипсіет геѵегепсііззітиш ^ае5^щ 
езі, чиосі поп соніепіиз ргаейісііз, ессіезіаш ір- 
зат, сига рег зегіГаЬгит Каіоѵесепзет, Ьаагепііот 
поіпіпе, сІаѵіЬиз асіиііегіпіз, зеи гоуігускаті, пш 
рег бегтапоз еі заіеііііез зиоз §Ыііз еі Ггатеіз 
арегігі тапсіаѵегіі, еі диосі іп сгазііпит, ір» 
сіотіпіса апіе Гезіиш запсіі Ѵаіепііпі*), геіібіо* 
зит раігеш Тагазіига Сгегпіколѵзкі^-сиш ргаезісііо 
еогипсіеіп Сегтапогиш, ІусЬпіз ассѳпзіз еі зсіо- 
реііз агтаіо, тізегіі, ^иі ессіезіаш запсіі Мсоіаі 
іп сіѵііаіе, зиЬ агсе, ех 1і§пеа таіегіа, а ргоіе- 
зіапіе ех агсѳ СЬеІтепзі розі Гаіа репегозі Ніе* 
гопуті. Леіотѵіскі,; сарііапеі СЬеІтепзіз, а зиссез* 

зогіЬпз ітреігаіа, апіе осіеппіига сіипіахаі стоа 
зитріи еі ріогига еіеетозупіз ехігисіат, сиш 
йісіо ргаезійіо іпігапз, рориіит, сіеѵоііопі ѵаст- 
Іѳт, регІигЬаѵіІ ѳі ѵіх аЬзоіѵі таіиііпиш, ^и0(і 
рѳга^еЬаіиг, рогтізіі. Сіѵез ѳі ргоіезіапіет и® 
іп ессіезіа, . яиат ехіга, • іпЬопезІіз аЯГѳсіі ѵегЬіз 
еі Іапйет зиа зега сіісіат . ессіезіаш сопсіизіі еі 
зіііііаѵіі; ісіетциѳ Гесіі сит еосіет ргаезійіо яііь' 
сіиаЬиз ессіезііз, іп зиЬигЬіо розіііз, ех ^иаг^1га 
ипа іііиіі Веаііззітаеі Магіаѳ Ѵігеіпіз Аззишріі0' 

*) 12 (2) февраля. •) 13 февраля. 
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пІ5 хепосІосЬіаІіз, ай чиат ,]из соііаііопіз зоіі соп. 
5і|« ЬаЬѳпІ Сііеітепзез, іта§іпез зѳсигіЬив аѵиі- 

ііі, Мет гѳѵегѳп(іиз Тагазіиз гесоріі ѳі ай ша_)о- 

геш ессівзіаш аѵѳхіі, еі ргезЬіІогиш зопісиіигп 
Ашігеага \Ѵа№гузге\ѵісг, іп ипіопо запсіа регзв- 

тегапіеш, о зио ЬаЬіІасиІо, 41101! іп хепосіосЬіо 
ЬжЬиіІ, ехІигЪаѵіі ас ѵогЬіз еипііопі іпЬопезІіз а<1 

шаігепі аііізчив, зепіо е^з (поп) ѵепогапсіі8 еі 
вмпіоііо іп(И§піззішіз, аІГесіі, 4110 зио Гасіо ше- 

шогаіиз геѵегепйіззіпіиз (Іошіппз шеігороіііапиз 
ііріогаа, зіЬі а засга гедіа гаа)ез1а1ѳ (Іаіиіп, ко- 

$ііі чиоіі, сига іп аіііз сіѵііаІіЬиз ссгіаз еі ііеіег- 

шіпаиз ессіезіаз рго ііізипіііз рег сотгаіззагіоз 
гесіріепсіаз аззідпаззеі, СЬеІгаае, чиіа гесеріаз поп 
ійідпаѵіі, рго поп аззіепаііз ЬаЬегі ѵоіиіі. Іпзи- 

рег ісіет геѵегешіиз раіег ргоіезіапз сопіга еип- 

Іет геѵегепіііззітит ргоіезіаіиз езі, чиосі Сга- 

тсзіаѵіае, ргаеіег ініепііопст (Ііріоіпаііз засгае 
гесіае тауезіаііз, іп чио запсііззітае Тгіпііаііз 
ессіезіа зоіит езі аззідпаи, еііаш аііегаш запсіае 
Ргахеіііз, зеи Ріаіпісу ѵиідо. оЪзідіІІагі .іикзіі, зіпе 
мттіззагііз, Іит еі Шага гесеріі еі ізіат оЬзід- 

паѵіі, чиоіі езі тапіГезІіззіте сопіга засгае ге§іае 
іфзіаііз сііріоіпа. Іп ессіезіа ѵего запсііззітае 
Тгіпііаііз чпігіат ех еуиз зрігіПіаІіЬиз ѵепегаЬіІе 
Засгатепіига ех аііагі ехіиііі еі іп агаЬопа, іп 
ш«ііа ессіезіа, сит зигато Сіѵіпае та^езіаііз 
1'Ьопоге розиіі, регчие засегсіоіет е]и5(іет іосі 
опііит ех ессіезіа іиззіі ейеггі, чиат іапёега, 
^еіигі аЬ ипіііз тасиіаіат, »чиа Іизігаіі сит ога- 

ЧопіЬиз, іп ІигііЬгіит ипііогит саіЬоІісогит, соп- 

зесгаѵіі, ап гесопсіііаѵіі; чиоіі і<1ет СЬеІтае іп 
іра ерізсораіі Гесіі ессіезіа. Пет ргоіезіаіиз езі 
сопіга еипсіет геѵегепгііззітиіп ех ео, чиоіі оссіе- 

5Іат запсіі баіѵаіогіз, ѵиідо Зісціедо Зраза, зиЬ 
’Ша засгае гедіае та^зіаііз Зіоіріе, Іеиса ипа а 
Сіеіта гіізіапіет еі зетрег зресіаіі ргіѵііедіо 
тагііз еі іат ірзіз ерізсоріз гиіЬепіз а зигопіззішіз 
содіЬпз йагі зоіііат еі ргоіезіапіі а зегепіззіто 
ге?е Геіісіз гесогііаііопіз Ѵіасіізіао (^иагіо Ьепідпе 
соііаіат, сит ргаесііо еі ошпіЬиз аІііпепІіЬиз аіі 
^и<1, ацие сига отпіЬиз Ггитепііз еі геЬиз ргае- 

^іаІіЬиз еі ессіезіазіісіз, зерагаіо гедезіго зресій- 

сашііз, зіпе иііо ііаіо зіЬі ргіѵііедіо оссираѵіі еі іп 
Мпт зиига зиогигачие сопѵегііі. НенЦие іііега 
соѵегетіиз раіег сопіга еипііет геѵогепсііззітит | 

®оігоро1ііапит ргоіезіаіиз езі іёео, чиоіі Гатиіит ; 

рсоіезіапііз ргоргіит .Іоаппет Згтпікошзкі, 

ГидИіѵиш, сиі ргоіевіапз іп ѵевІіЬиз, реси- 

пііз, ечио ііпіо аіі осіиавіпіа Йогепогига роіопіса- 

Ііит йеіііі, печие ипит чиагіаіе аппі іп ѳіиясіоіп 
вѳгѵіііо ѳхедіС, чиічие, ехізіепз іп ргао<1іо Рокгоиа, 

ргоѵепіиз, пос гаііопез, пес геденіга ргоіезіапіі 
геййійіі, еі зітііііег зиЬсочиит ргоіезіапііз, рие- 

гит ѵезіііит, аіі ее гесеріі еі аѵехіі; Іапсіега іп 
зиттат орргеззіопет еі ^иа5І ідпі еі а^иа рго¬ 

іезіапіі іпіегсіісегѳ ѵоіѳпз, уиззіі арисі аЩиоз сі- 

ѵез Гагіпат, риііез, Ггитепіит, аззегез, шѳпзаги 
еі аііа <іѳ ргоргіо зиіпріи ргоіезіапііз, ѵеі еііаш 
ріогит ѳіеѳтозупіз сошрагаіа, агезіагі. (}иіЬи$ 

отпіЬиз яиіа регіііизігіз еі геѵегепсііззішиз сіоті- 

пиз теігороіііа сіізипііаз, иііга гаепіет еііат 
засгае ге^іае шазезіаііз іііріошаііз ргосеззіі еі зе- 

сигііаіеш 1е§ит риЫісагига еі регзопае ргоіезіаа- 

Ііз, сіе Іегга СЬеІтепзі Ьепе шегііае, аЦие ірзат 
сііоесезіт СЬеІгаепзет іп зпо гііи еіе^зсіет зіаіпш 
геіі^іозиш засепіоіаіега ас засга Іоса рег заоз 
гаапсіаіагіоз, Іат зрігііиаіез, ^иат заесиіагез, ^иіп 
еііаш рег тііііез ^егшапоз іаезіі ас ѵіоіаѵіі, ііе- 

гига і^егит^пе ^гаѵііег чиезіпз езі, гесіріепз $ѳ 
сіе і^игііз, зіЬі іііаііз, ^иге асіигиш, заіѵага Іа- 

теп іп отпіЬиз е.щзсіет ргоіезіаііопіз зіЬі ѵеі 
зирегіогіЬиз зиіз гезегѵапсіо (тоііогаііопеш). 

Еі іп аедгаѵаііопет та^огега із ісіега ргоіе¬ 

зіапз соттопзігаѵіі іп согроге зио сопсиззіопещ 
еі Іитісіііаіет, ргішаш Шагит ѵісіеіісеі іп сіі^ііо 
іпсіісе шапиз зіпізігае оЫоп^аш Іи те Гас іат, сиіе 
рагит гѳзсізат сгиепіат, Іит (іі^іи гаесііі ѳі Ш 
тапиз еіиз^ега зіпізігае ІитеГасІі, ііісіега сиіе 
сопсиззі. Нет іп тапи сіехіга, ѵісіеіісеі іп ѵоіа, 

аіі ^і^ііит сопсиззіопет Нѵісіат ІитеГасІат из^ие 
асі агіісиіит зирегіогет роИісіз е^и5(іет ргоіеп- 

сіепіет еі іоіит согриз (иіі аззѳгеЬаі) сопсиззит, 

Яаоіі оЬ.,сіо1огет поп роіиіззеі сігситзрісеге, зей 
іп ѵаіеіисііпе зиа, регісіііагі, іит ѵезіега, зиіап- 

пат ііісіат, раппі Гаіепсііпі орііті іп рагіе зіпі- 

зіга іпсіріепйо, аЬ ірзо іпіегзсариііо іепсіепсіо издиѳ 
асі ресіиз сіііасегаіат асі иіпат іп Іоп^пт, іп 
рагіе ѵего сіехіга’.зпЬ зраіиіа зітііііег, Іасегаіащ 
асі гаесііага ціпат, іапсіегаі іп^тагёіпѳ .ѵезііз, . асі 
іаіоз репсіепіе, ріиз ^иат сіиаз иіпаз йтЬгіат 
а ѵезю геѵиізат; ^иаз сопсиззіопез еіѵезііз іасе- 

гаііопепі аЬ іізсіет іпсиіраііз зіЬі іііаіаз ѵіоіепіѳг 
аззегиіі, ^иа5 оГйсіит ргаезепз зирег ірзо ѵідіі 
еі сіеЬііе сопзрехіі асііздие зиіз сопиоіаѵіі. 

Тоже, л. 581—4. 
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Жалоба Якова Суши на военный отрядъ, помогавшій митрополиту Коссову отнв- 

мать церкви у уніатовъ. 

ІЛет геѵегепйиз Визга ргоіезіаіиг. 

Асі оШсішп еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІшепвіа регзопаІНѳг ѵепіепз айтойшп 
геѵегепііиз раіег ЛасоЪиз Зизга, огйіпіз сііѵі Ва- 
зіііі Ма§пі, сит запсіа готапа ессіезіа ипііиз, 
засгае Т1іео1о§іае йосіог, топазіегіі, асі ессіезіат 
та.іогѳт Сііеітепзѳт Іііиіі Шііѵііаііз Веаііззітае 
Магіяе Ѵіг^іпіз зііі, зирегіог еі ех Ьепі^па сіе- 
тепііяие засгае ге^іае таіезіаііз §гаІіа СЬеІгаеп- 
8і$ ерізсораіиз гііиз дгаесі айтіпізігаіог, зоіеппі- 
гег еі §гаѵі сит яиегеіа ргоіезіаіиз езі іп еі 
сопіга зресІаЬіІез еі поЬИез: Лоаппет Роптоііѳг, 
ѵісесарііал(еит), зеи рогисгпік. ^епегозі СЬгізІо- 
рЬогі Ьийоѵісі (гаЫепз сарііап(еі), еі аііегит ѵісеса- 
рііап(еит) Ргапсізсит Боиз, іи яиапішп іпіегеззаіиг 
ай ій, (яиой) рег зе ѵеі рѳг зиоз соттііііопез Гесегаі, 
^иагйіае зеи соЬоПіз та^півсі Ьийоѵісі ѴеіЬег, 
раіаііпі Ротегапіае, пес поп ай Ьос йериіаіоз оГ- 
йсіаіез зиоз поіагіоз, ипит потіпе Раг^епз, аііе- 
гпт МісЬаеІет еі згег(г)апІ Буда еі аііегит зге- 
г(2)апІ сЬугигдига Напз ас еогит зсіореіагіоз, 
ѵиідо тизгкіеіегоз, сига ірзіз оГГісіаІіЪиз ай яиіп- 
Яиадіпіа ріиз гаіпиз, Зѵійегзкі Магсіп, Вогко^зкі 
Непйгуз, ЛасЬіт Айат Кггуѵопоз, Лап ЫісЬаІ еі 
аііоз, ірзіз йе потіпіЬиз еі содпотіпіЬиз гаѳііиз 
поіоз, ійео, циіа ірзі поп ѵегііі роепаз Іедит еі 
йізсірііпае тііііагіз, сопіга ѵіоіаіогез риЫісае 
зесигііаііз еі Іосогит засг'огига еі регзопагит зрі- 
гііиаііит запсііаз, пезсііпг яиа оссазіопе еі ргае- 
Іепзіопе, ап ргеііо сопйисіі а регіііизігі еі геѵе- 
гепйіззіто йотіпо Зуіѵезіго Коззо\ѵ, теігороіііапо 
Кііоѵіепзі йізипііо, ргігао Гегіа зехіа апіе Гезіит 
запсіі Ѵаіепііпі *), (Йе посіияпе іпзоіііаз ехсиЬіаз 
сит ІусЬпіз ассепзіз еізсіореііз рагаііз ай йісіат 
ессіезіат іп соетеіегіо ірзо йпсепіез, зоіііо зио 
тоге ѵегйо! ѵегАо! сІатаЬапІ еі ргаеіегеипіез, Іат 

зрігііиаіѳз, циат заѳсиіагез, ІеггііаЬапі; йеіпйе 
заЬЬаіЬо зеяиепіі ргохіте зеи іп сгазііпит, ^иxи 
ѵѳіиз саіепйагіит, ірзо йіе РигіОсаІіопіз Веаііззі. 
тае Магіае Ѵігдіпіз Ьога зесипйа сігсііег роте- 
гійіапа, сиЬісиІит рагііт, рагііт аігіига ргоіезіаа- 
Ііз, ассепзіз ііійет ІусЬпіз сит зсіороііз еі ^Іайііз 
Іигтаііт іпѵазегипі еі Іат зрігііиаіез, яиага зае- 
сиіагез іпѵазогез, а геѵегепйіззіто ргаепогаіпаіо 
іттіззоз, зиа аззізіепііа .іиѵегипі еі ай гаріеп- 
йит ргоіезіапіет аЦие гез е]из йігіріепйаз зосіі- 
Яие зиі геіідіозі, ас зиреііесіііет йотезіісат, ге§е- 
зіго аІіЬі зресійсаіаз, апігааѵегипі, йетит сот 
бхаѵі еЗизйет ргоіезіапііз сопГозіопе еипйега, ѵе- 
Іиіі аІЦиет Іаігопега еі гааіейсит, іп ипа іапішп 
зиіаппа зіпѳ рііео сит ІийіЬгііз ѵіоіепііззіте Ігас- 
Іит, ѵезіе зиіаипа еі іпіегиіа Іасегаіит, сопсиз- 
зит, ех сиЬісиІо зис рег соетеіегіига Іоішп еі 
иііга ѵаііит соетеіегіі изяие ай ірзат ѵіат риЬ- 
Іісат, поп ргосиі аЬ ірза рогіа сіѵііаііз, рег Іоп- 
дівдітит ,)идегит ’іпГаті тойо сит Ша зиа а§зі- 
зіепііа йейихегипі. Іизирѳг ессіезіае Гогез сопсіи- 
заз Геггеаз діайііз зиіз, гегаоііз Іі^пеіз гера§и1із, 
зеи еарогу, арегиегипі, еі іп сгазііпит, йотшіса 
апіо Гезіит запсіі Ѵаіепііпі, сит геѵегешіо Та* 
газзіо Сгегпікотѵзкі, йісіі геѵегепйіззігаі геіідіозо 
йізипііо, ай оЬзідпапйаз Ігез ессіезіаз, іп сіѵііаіе 
ірза розііаз, атЬиІаѵегипІ, ех яиіЬиз плат 
сит зсіореііз еі ІусЬпіз ассепзіз, йит аЬзоІѵе- 
геиіиг ргесез гааіиііпае, іпігаѵегипі еі рора- 
Іит йізІигЬаѵегипІ. (^ио зио Гасіе яиіа ргаеоо* 
іпіпаіі сарііап(еиз) еі оГйсіаІез сит зиіз зсіореіагш 
1е§ез риЫісаз еізасга Іоса регзопаеяие зрігііиаііз 
іттипііаіет аийасі зиа Іетегііаіе ѵіоіаѵегиаі, ас 
роепаз, іп Іаііит раігаіогез Іаіаз, рготегаегипі, 
гаегаогаіиз геѵегѳпйиз ргоіезіапз ііегит ііегишяи© 
ргоіезіаіиг, зиЬтіІІепз зе сопіга еозйѳт асіигош, 
иЫ йе іигѳ сотрѳііѳгіі, заіѵага Іагаѳп ай Ьос зіЬі 
іп отпіЬиз ргоіезіаііопіз Ьи)из етепйаііопеш ге* 
зегѵапйо. 1 * с]- 

Тоже. •) 11 февраля. 
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Жалоба митрополита Кіевскаго Сильвестра Коссова на Якова Сушу за захватъ 
имущества православныхъ церквей. 

Гі Чпш*а розі Гезіиш запсіі Ѵаіепііпі 
№а, <шпо Ботіиі тіііезіто зехеепі 
^езіто. 

ргоіезіаіиз т еі сопіга геѵегепгіига Іасокига 8и- 

зйа, асіогеш, еі Ьаигепііит Корсіо\ѵзкі, гаопа- 

сЬиш гііиз ^гаесі, пес поп Ьопезіит Оеііеопеш, 

Яиопсіат іп тоиасііаіи, пипс ѵегорозі шиіаііопеш 
еіизсіеш топаскаіиз іп заесиіагі зіаіи (іе по- 

шіпе НгеЬогіпш, ипііоз, ргаеГаІі Зизга асікаегеп- 

іез, і(іяие рго ео, чиіа ірзе сит ргаесіісііз аззес- 

Ііз зиіз, іп Іеѵірепсііит 1е§ит, сопзіііиііопе гедпі 
ехргеззагит, розЦиаш гезоіѵѳгаі асіргаезепз Ѵаг- 

заѵіае іп сотііііз сопѵепіиз депегаііз ге^пі, рго- 

хіте ргаеіегіііз, рег сііріота еі зресіаіѳ ргіѵііе- 

§іит а засга гедіа п^езине, ех сопзепзи зепа- 

іиз сопзиііі оттипп}ие ге^иі опііпит, зіЬі ргоіе- 

зіапіі асітіпізігаііопеш ргаесіісіі ерізсораіиз СЬѳі* 

тепзіз Ьепідпііег Гоге соііаіат, ргаеоссиратіо агі- 

ѵепіит Шизігіззіпіі ргоіезіапііз ай зесіет гезиіѳп- 

Ііае ерізсораіиз Скеітепзіз гііиз дгаесі, Гегіа зе- 

це геѵегепДіззіті теігороіііае Кііо- 

Сопіга айтоАит геѵегепЛиш Визга 

Лезоіаііопіз ргоіевіаііо. 

^ісіищ асіадие ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

1 СЬеІтепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз іііизігіз 
ЗДіззітиз Зуіѵезіѳг Коззо\ѵ, агсЬіерізсо- 

^ГоРоШа Кііоѵіепзіз, Наіісіепзіз Іоііизяие 
I ^®іпІ8ІгаІог ерізсораіиз Скеітепзіз еі 
^ гііиз §гаесі ргіѵііедіаіиз, ^иагаргігаит 
*1іІіаще аіі ессіезіага саіЬегігаІега еі а(1 

' г^Иепііае зиргаГаІі ерізсораіиз СЬеі- 

^епегіі), зоіеппііег ргоіезіаіиг езіоие 



сшніа рояі Гезіит Ригійсаііопіз Веаііззітаѳ Магіаѳ 
зетрѳг Ѵігдіпіз ргохіта*), ассиггіі ас ассеіагаѵіі 
адгеззиздиѳ ессіѳзіаш саІЬесІгаІет, аизиз ѳзі сги- 

сѳз, еѵапдеііа, саіісез, раііпаз, Іатрасіез, ІиггіЪиІа 
агдепіеа, ітадіпет шігасиіозаш біогіозіззітаѳ 
Ѵіге іпіз Магіаѳ сит сіепосіііз, ІаЬеІІіз агдѳпіеіз 
еі отпіЬиз огпатепііз, ѵезіітепіа засга ерізсора- 

Ііа отпезяиѳ аррагаіиз засегЛоЫез, апІЦиіІиз 
еійет ессіезіаѳ сіісаіоз, ассіреге еі зіЬі арргоргіа- 

гѳ, іпзирег ргіѵііедіа іитіаііопіз гѳсіреге; пес 
сопіепіиз зроіаііопе ипіиз ессіезіаѳ саіЬесІгаІіз» 

саеіегаз ^со^ие ессіезіаз гііиз дгаесі, СЬеІтае зі- 
Іаз, ігаадіпіЬиз, ІіЬгіз ессіеяіазіісіз, саіпрапіз еі 
гѳіциіз отпіЬиз аррагаііз ас зрІепсІогіЬиз (сіеге- 
Іісііз Іапіиттосіо пиіііз рагіеІіЬиз) зроііаге, іп 
аейійсііз ерізсораІіЬиз топазіегіі СЬеІтепзіз Гепе- 
$1газ, Гогпасез, раѵітепіа ехітеге ас еасіет аѳсіі- 
йсіа сіезігиеге, ргаейіа іп Вііороіе еі Рокготѵа, 

е^иі^еа, ресогіЬиз, ресисІіЬиз, Ггитепііз сііѵегзі 
депегіз, іп Ьоггеіз еі агіитпіз. ехізІепІіЬчв, отпі- 

*) 7 февраля. 

^иѳ зиреІІесШі ііотезііса (іеиисіаге; Іі^щ ^ 

рго аеіІійсііз ѵаіепііа, ех сетііегіо аврогЦгв 
еѵвЬегѳ, иіі яиісіеіп сіе Гасіо гез ргаеѣсіаі щ 
ри, ессіезіат зейіз ерізсораііз ессіевіацие щ 
ѵіі, аесіійсіа ёезігихіі, пес поп ргаейіа 
Еа^ие отпіа репез зе геііпеі еі рго ІіЬііа & 

пН. Іпзирег зсгірііз яиіЬизсІат Іііегіз ра(еа(ік> 
ргезЬіІегоз гііиз дгаесі еіизсіѳт сііоесезеоз до* 
сііеііопвт іііизігіззіті ргоіезіапііз йігішвпЙЦ^ 
йіепііат засегсіоіит іпіегсіріі ас ітреііі, ^ 

Чие, іпсііапйо іп сіѵіІаІіЪиз, оррісііз асѵіШп- 
гіів, іпіѳг рориіит гііиз дгаесі Іишиііиі 
пет ргаеЬеІ ас сопаіиг. (}ио зио іаіі ава * 

сгае гедіае іпа]ез1а1із, зепаіиз сопзоШ опііщ. 
^ие гедпі иігіизчие депііз сопзѳпяиі сопігагец 
роепаз, ео іп раззи сопзіііиііопіЬиз сіезсгіріи, з 
зе ігахіі. Каііопе ^иогит отпіит ргоіезЫѵ,! 
Гегепсіо зе іпіиііи ргаетіззогига іп Іогосоі{ 

]иге асіигит, заіѵат еі іпіедгат зио зис 
геѵѳгепйіззіто ѳрізсоро Ги1игоаЦиве]аз7г 
сарііиіо Ьіциз ргоіезіаііопіз теііогаііопеигя- 

ѵапйо. 
Тоже, л. 595—597. 
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Заявленіе воэнаго о вводѣ митрополита Сильвестра Коссова во владѣніе Хоякк:* 

•- епископіѳй. 

Ісіет геѵегепйіззітиз теІгороШа Кііоѵіепзіз 

іп ерізсораіит СЪеІтепзет еі Ьопа езизЛет 

отпіа еі аііа, ео зресІапІіа9 гпіготіззиз. 

Асі ойісіит ас&щие ргаезеиііа сазігепзіа сарііа- 
пеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіегіаііз 
депегаІізгедпіргоѵісІизКісоІаизІІкІеузкі сіе ѵіаііісаіи 
СЬеІтепзі сигапоЬіІіЬиз .Іоаппе Огапзку еі Раиіо Са 
Іаіохѵзку, зіЬі ппдогіз ѳіеѵісіепііогіз Іезіітопіі ргаііа 
айЬіЬіІіз еі іпГгазсгірІа отпіа ІіЬѳгѳ аІІезІапІіЬиз 
іп*' ѵіт зиаѳ ѵегае ас йсіеііз гѳіаііопіз риЫісе 
НЬегецие гесодпоѵіі, ^иіа ірзе ипа сит ргаесНс- 

Ііз поЬШЬиз Гегіа зехіа ргохітѳ ргаеіегііа *), ех 
геяиізіііопе еі потіпе геѵегепЬіззіті Зуіѵезігі 

•) 11 февраля. 

Коззо\у, агсЬіерізсорі еі теігороіііае 
Наіісіепзіз ас Іоііиз Киззіае Гакіа, ай 
СаІЬесІгаІет, роззѳззіопі гѳіідіоьогит 
піз запсіі Вазіііі гііиз ?гаесі оЬпохіаш, ^ 
ѵегза, асі еапйет ессіезіат еі саіЬеіІгаш 
раіиз СЬеІтепзіз аЬ апіідио зресіапііа е» 

пепііа Ьопа, ехіга еі сігса сіѵііаіет СЬе 
зііиаіа, регзопаіііег сошІѳзсепсШ, ш Рг 
^ие зиі тіпізіегіаііз еі поЬіІіит еосіет 
зиргапотіпаіиз геѵегѳпсііззігаиз агсЬіѳр18^ 
теігороіііа гііиз дгаесі ѵі§оге іигіиш - 
ргаезегііт йіріогааііз еі ргіѵііѳдіі зресіаі*5 

пізігаііопіз, а засга гедіа гаа^ѳзіаіе гесеп ^ 

пііег соііаіі ас^із^иѳ ргаозопІіЬиз йіе 
соппоіаіі, ^иx^а чиаѳ ]ига іпргаойіс^^ 
е^^ие аіііпепііаз расіГісе іиігоші^заь 
сіисіиз еісіопциѳ роззоззіо ргаѳтіззогаш 
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ртеяепіапео изпГгисІи аззівпаіа езі, диат іпіго- 
тіввіопет еі роззеззіопет расійсаш зиргаГаіиз 
геѵегешііззішиз теігороіііа гѳіі^іозіз раІгіЬиз гі- 
Ш5 вгяосі, іп ипіопѳ ехізІепШшз, сіе ргаеёісіа 
ессіезіа Ьопіздие еі аппехіз іггеспзе зесейепіі- 

Ьиз еатяие йітіІІепІіЬіЯ, расіГгее асСёрШН ас 
іп Іоіаіет роззезіопет арргеЬепсШ. Бе яио ргае- 
зепз шіпізісгіаііз еі поЬіііит сопГогШіз геіаііо еі 
аііезіаііо. 

Тоже. 

№ 248.—1650 г .17 Февраля. 

Королевская грамота митрополиту Сильвестру Еоссову на управленіе Холмокой 
епископіѳй по смерти 

Гегіа ^иіп^а розі Гезіит запсіі Ѵаіепііпі шаг- 
іугіз ргохіша, аппо Бошіоі тіііезіто зехсепіезіто 
Чшіпадезігао. 

Рго рдгіе Иіизігіззіті еі геѵегепйівшй те- 

Ігороіііае Кііоѵіепзіз оЬІаІа ргіѵііедіі васгае 
гедіав' тадеЛаИз асІтіпЫгаІіопіз. 

Ай розіиіаііопет геіідіозі ас геѵегепйі іп 
СЬгізіо раігіз Тагаззіі Сгегпікотѵзкі, ргаерозііі ес- 
сіезіае саіЬейгаІіз ерізсораіиз СЬеішепзіз гііиз 
§гаесі, пошіпе регіііизігіз еі айгаойшп геѵегепііі 
іа СЬгізіо раігіз буіѵезігі Коззоѵѵ, агсЬіерізсорі еі 
шеігороіііае Кііоѵіепзіз, Наіісіѳпзіз Іоііиздие Киз- 
5іае, пес поп ерізсораіиз СЬеІгаепзіз еі Веігепзіз 
гіШз дгаесі айтіпізігаіогіз, согага оШсіо асіізчие 
ргаезепІіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеітепзіЬиз іііегаз 
ргіѵііедіі засгаѳ гедіае п^езіаііз, ѵіт іп зе ай- 

шішзігаііопіз Іоііиз ерізсораіиз СЬеІтепзіз еі 
Веігепзіз гііиз дгаесі сопііпепіез, тапи ргоргіа 
е1°5йет засгае гедіае та^езіаііз зиЪзсгірІаз еізідіі- 
Ь ша^огіз сапсеііагіае гедпі согатипіІаз,аЪ еайет 
асга гедіа гааіезіаіѳ еійет зиргаГаІо айтойига 
геѵегепйо теігороіііае Куоѵіепзі Ьепідпііѳг соііа- 
Ч ай асіа оГйсіі ргаезепііз рег оЫаІаш роггѳсіаз, 
рго йеѣііо оШсіі зпі геѵегепіег зизсеріі ѳі асііз зиіз 
йзегеге йетапйаѵіі. <3иагит Іііегагит ргіѵііедіі 
йегаѳ гедіае таіезіаііз Іепог веяиііпг езЦиѳ Іаііз: 

Кагітіегг, г Іазкі Вогеу кгоі Роізкі, хѵіѳікіе 
ІЛіетекіѳ, Кизкіѳ, Ргизкіе, Маго^ѵіескіе, 

^пшйгкіѳ, Іпйапзкіе, Зтоіепзкіе, СгегпісЬоѵѵзкіе 
I Згѵейзкі. боізкі, \Ѵапйа1зкі йгіейгісгпу кгбі. 

Огпаугпиіету Іут Іізіет пазгут, коти Іо 
паіеіу, \ѵз2ѳга \ѵ оЬес у каМегаи г 

и. Меѳодія Терлѳцкаго. 

озоЬпа. Ро йіидіеу йеІіЬѳгаІіеу паЗгбу; котЪ 
Ьузгау гаіеіі ѵіайусіѵо СЬеІгазкіѳ, ро гезсіи г 
іедо з'ѵіаіа ѵіеІеЬпедо оуса МѳіЬойіизга Тегіес- 
кіедо, ѵѵіайукі СЬеІтзкіедо, 2еЪу Іагаесгпуга йи- 
згога зоЬіе роѵѵіеггопут итіаі йозкопаіе $Іа2ус 
у (Іозіаіесгпіе сегкіѵЦ гг^йгіс, йас у сопГеготѵаЙ, 
Іаііиз гйаіо зіѳ пат ройас іо \ѵ ггай у гйроОщ 
айтіпівІгаіЦ \ѵіе(еЬпети ѵ Води оуси Зуіѵезіі’о- 
луі Ко$зо\ѵош, теігороіісіе Кііотѵзкіеши, аЬу 'оп 
йоЦй Іо \ѵ!айусІ\ѵо Сііеітзкіе ѵг зѵѵоіѳу йізро&і- 
Ііеу у зрга\ѵодѵапіи тіаі, йок^й Ьу іак зрозоѣпё- 
до зиЬіесІига, іако пауѵѵузгу Разіегг сегкѵі !Во- 
йеу, піе ираіггуі у піѳ ройаі йо гг^йгепіа узрга- 
\ѵо\ѵапіа Іедо \ѵІайусІ\ѵа СЬеІгазкіедо, га соп- 
зепзега іейпак у арргоЬаІЦ пазг% кіоге Іо тѵІайУ- 
сІ\ѵо СЬеІгазкіе, зрозоЬет тѵугеу гаіапоѵѵапуш тѵа- 
киі^се, ротіепіопу \ѵіе1еЬпу тѵ Води теігороіііа 
Кііо\ѵзкі ге \ѵзгу1кіегаі \?зіаті, Гоітѵагкаші, • Гиіо- 
гаті, гоіагаі, дгипіаті, роіаті, Іазаті, з1а\ѵаті, 
зайгатскаті, іегіогаті, ггекагаі, гаіупаті, кагсг- 
таті, роййапеті у ісЬ гоЬоІаті, йапіаті, сгуп- 
згаті, ргоѵ?епІаті у тѵзгеіакіѳті рогуікаті, ѵ?і§с 
рггуіедіозсіаті, г йачѵпа йо ІусЬ йоЬг \ѵіайусІ\^а 
СЬеІгазкіедо паІеЦсеті, Іггугаас, йгіѳггеб у га- 
гутѵас Ь§йгіѳ йоЦй, рокі ай ріасііпт ‘5йиш ‘ \ѵё- 
йіид сегкѵѵіѳ Вогеу зрозоЬпѳдо піе ораіггу зиЬ- 
іесіит, со ризсі^ѵзгу саіѳ па разІегзЦ ѵіѳІеЬпе- 
до тѵ Води теігороіііу Кііотѵзкіедо сгиіозс у оБІ- 
\ѵЦгек га\ѵіайо\ѵапіа йизг ІийгкісЬ/ йіа Іерзгёу 
\ѵіагу у ре\ѵпозсі г$Ц зіе пазг^ ройрізаіізгау 7 

ріесг^с согопп^ рггусізп^б гогкагаіізшу. \Ѵ ѴѴаг- 
52а\ѵіѳ йпіа XXII тіезі^са Зіусгпіа, гоки ‘ Ра'п- 
зкіедо МПСІ, рапоѵѵайіа кг61етеІ\ѵ ’ пазгуСЬ Роі- 
зкіедо лѵіогедо, Згѵѵбйзкіедо газ Чггосіёдо^гокп. 

31 
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Ашіге&з ТггдЫскі, гедепз сапсеііагі® гедпі шар- І1іи<1 аЬ оЩсіо ргаеаѳпіі гесершзе раЫісе ге<#. 
гі8. Лап Кашііѳга, кгбі. Розі циагит Іііегагига ргі- дпоѵіі. 

ѵііедіі засгае гедіае шіцезіайв іпдгоззаііопеш, огі- Тоже, л. 606—607. 
діпаіе і<іет оЯегепз зіЬі еНгайНшп еззе 8е^иѳ 

№ 249.—1050 г. 2 Марта. 

Списокъ вещей, которыя якобы были вабраны людьми митрополита Сильвестра 

Коссова изъ дома Холмскаго епископа и принадлежавшаго ему фольварка. 

Регіа диагіа ірзо <1іѳ Сіпегипі, аппо І)ошші Іагас рггузіагу —гІоІусЬ зіедш; ттегдіоѵкоѵ <іп- 
тіііезішо зехсепіезіто диіпдиадезіто. гІоІусЬ озга; кіііт зіагу бо ОДка—гіоіу, дгону 

рі^іпазсіе; сгарка иоспа зикіеипа зріосіепп^—дгозгу 

Ех рагіе геѵегтіі Визга оЫаіа гедезігі. ^абгіевсіа; Наток зикпа згагедо, рібіпет роі. 
згуіу, па розсіѳі—гіоіу, дгозгу рі^іпазсіе; сгаресг- 

. Аб розЬиІаііопега геѵегепсіі іп СЬгізіо раігіз ка дгиЬгішпѵа, дагіаті Іізіегаі ройзхуіа—гЫусЬ 
ІасоЬі Зизга, огбіпіз йіѵі Вазіііі Ма^пі, засгае сгіегу; г§ка\ѵ регреіиапотѵу, Іізет росізгуіу-гіо- 
ТЪеоІо&іае босіогіз, регзопаіііег согага,-оЙісіо ас- Іуск сі\ѵа, §гозгу бгіезі^с; скизіка— дгозгу озш 
Іі^ие ргаеззпІіЬиз сазІгепзіЬоз саріІапеаІіЬиз згсгоіка згаіпа поѵа—гіоіу; згсгоіесгка (іо $о- 
СЬеІшепзіЪиз оШсіозе Гасіаш, оШсіиш ргаезепз \ѵу—^гозгі рфпазсіе; ^ггеЬіепіагг сгагпт аШ- 
сазЬгепзе сарііапеаіе СЬеІіпепзе ге§ез1гит, іпГе- зо\ѵу г б\ѵіегаа ^ггеЬіепіаші годоѵѵеші—гіоіуск 
гіаз іпзегіит. гаііопе іпГгазсгірІогшп рег зе ойе- б\га; Іггсіпа бига у лѵузока—дгозгі сгІег(І2іе$сі; 
гепіет сопзсгіріит тапидие зиа зиЬзсгіріит, аб г^сгпік—§гоз2І <і\ѵа«І2Іезсіа сгіѳгу; копі ро^'еаі- 
асіа ргаезепііа рег оЫаІат роггесіиш зизсеріі еі коѵ рага — гіоІусЬ сгіегбгіезсі Іггу; рггезсіе- 
асііз зпіз іпзегеге бетапбаѵіі іп епга, ^иІ5е^шЬигэ габіо—гіоІусЬ Іггу; кіііт ргозіу шту—:гіоітсі 
Іепогет: Кгесгу осі сгеіасігі іе§отозсі хі^ііга б\ѵа, ^гозгі бгіезі^с; $гиЬе@;о рібіпа Іоксі ріес— 
8у1\ѵезіга Коззоѵа, теігороіііу Кііо^зкіедо, сііз- дгозгі сілѵасігіезсіасгіегу; зикіепка росіз^уіа ріоіпеш, 
ппііа, у бисЬоѵгпусЬ іе§о ѵіеІеЬпети оусиіакиЬош іпіпгиіабісіа—2ІоІусксгІегу;каІатагг оі згкайіу- 
8из2у і гакоппікотѵі гаЬгапе опе§о \ѵ топазіугге §гоз2і (ілѵапазсіе; оЪгиз йоіштеу гоЬоіу таеп 
СЬеІтзкіт. ОЬгаг па ріоіпіе Раппу Казтсфзгѳу— па Іггу Іоксі, иггбіиг ріиз шіпиз па бгівзф Іок- 
гМусЬ Іггу; когопка г дадаікомг лѵіеІкісЬ, оѵаііз сі—гІоІусЬ Іггу; згкіепіс кіікого—дгозгу йѵапа- 
бдигае, ггутзка г гаеіаііет теіеікіт, па піт ѵѵу- зсіе; Меггу ^а\ѵо^оѵѵусЬ ІосгопусЬ роіі Шіп- 
Ъііа Раппа Казѵі^ізта сгіріае Гегѵепііз у з\ѵі§(;у дгозгу сгіугбгіезсі; 2е1агпусЬ Іугек роЬіеІапусЬ 
Вазііі г кггугікіет капѵаскіт па згпигки каггаа- бгіе$і$е—гіоІуеЬ (і>ѵа,- зіекіга у зіекасге, кагай 
гіпоѵуш—гІоІусЬ (І\ѵапазсіе; сгазозіодѵ аІЬо біиг- у кискеппе зиікі—гіоІусЬ згезс; по^отг 4^1 
паіе зіаѵопісит г гедезігет іеб^'аЬпут—гіоІусЬ Гагіизгек сіепкіедо ріоіпа—гіоіу, еГ032^ 
рірс; (ігиді сгазозіоѵѵ г рзаііѳггега розроіи, рггу зсіе. Зитта гіоІусЬ зіо сгіѳгйгіезсіе (ігіѳ^. 
пісЬ різапе шіззаіе еі а^епсіа зіаѵопіса—гіоІусЬ дгозгі іесіепазсіе. \Ѵ Го1\ѵагки злѵі^іедо бра»1' 
озга; ет^апдеііа Бошіпісаііа різапе зіолѵіепзкіе 2 ггесгу гаіесЬапе у 2аЬгапѳ об оуса Тага$іида 
піекібгеші тобіііѵаті, ііугапаті—§гоз2і (Ьѵабгіѳ- Сгегпікоѵзкіе^о, пагаіезіпіка теігороШап$кі^°« 

зсіа; рзаііѳгз зіагу—гіоіу; ІіЬеІІиз Іаііпиз о пазіа- кіогу богаіпіса апіе Гезіит запсіі Ѵаіеп^ 
боѵапіи Рапзкіт—гіоіу, дгозгу бгіезі^с; зіосгек ргохіша ргаезепіі, лѵ посу па ГоЬѵагек парабі У 
ѵіеікі па геіегіе, мгаПу гіоіуск згезс; супо\еа до1о^е§о гЬога, зіапа, іаггупу, огаг йягапазсіе 
Яазгка таіа—§гозгі б^абгіезсіа сгіегу; кос— лѵого\ѵ гаЬга! у ѵуѵіогі, а роіут ѵзгузікіѳ 
гіоІусЬ згезс; коібга лѵіісга —гіоІусЬ зіебш; та- тіепіопе пігеу ггесгу: косіоі па роі ѵаг рі'г4^ 
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хІоІусЬ озтдгіезЩІ, ІгосЬа тпіѳузгу косіоі— 

іІоіусЬр^гіезі^ сі\ѵа коііу іезгсгѳ тпіеузге— 
ХІоІусЬ сгіегсігіезсіѳ; Ьапіе д\ѵіѳ доггаІсгапусЬ 
, сгоркпті, гигаті у зіаікаті дге\ѵпіапеті— 
ЙоіусЬ озгадгіѳдЦі; косіоіѳк — гіоіусЬ рі§с, 
ііги§і — гіоіусЬ д\ѵа, егозгі (1гІвзі$с; раіеіпіа — 
гіоіусЬ сілѵа; (Іигзгіак — гіоіусЬ сі\ѵа, %го- 
ххі іігіезі §с; Гаіѳгкі (Ілѵіѳ — гіоіусЬ дтса, §гозгі ріди 
аазсіе; йуіа кор іггусігіѳзсі сгіегу, когда дадѵаіа 
іі^сеу, иій роікогса, іпзге лѵі^сеу пій роііггесі 
сшегсі СЬеІтзкіѳу тіагу, кіадгіѳ зіѳ па Іо ког- 
с0\ѵ іілѵаіігіезсіа ро гіоіусЬ дгіѳзі^с у ^гозгі сігіе- 
$і^с, іе§о сгази гіоіусЬ сЬѵіезсіе згезс, ^гозгу д\ѵа 
Йезсіа; рзгепісу кор згезпазсіе, кора \ѵі§сеу, пій 
ро роікогса датсаіа, г пісЬ итіосііо зі$ когсу 
вашпіеу дгіезі^с ро гіоіусЬ дгіезі^сіи у §гозгу 
іі^шігіезіи—гіоіусЬ зіо у згезс, ^гозгі д\ѵадгіезсіа; 

рзгепісу доіолѵѳу рі§с когсу—гіоіусЬ рі^сдгіезі^І 
іпу, дгозгі дгіезі^с; і^сгтіепіи когсу риІсг\ѵагІа— 
гіоіусЬ іггудгіезсі; о\ѵза сгіегу когсу у сг\ѵіегс— 
гіоіусЬ (Ьѵасігіезсіа рі$с, дгозгі рі^іпазсіе; Ьгісгкі 
роікогса—гіоіусЬ сгіегу; &госЬи роікогса — гіо¬ 
іусЬ згезс; каризіу роііога рггукадка — гіоіусЬ 
рі^іпазсіе; Ъогако\ѵ рггукадек—гіоіусЬ озт; ггеру 
когсу дѵѵа у іггу сглѵіегсі—гіоіусЬ дгіѳ\ѵі§с, §го- 
ві рЦс; зіапазіедт теогоѵ ѵуѵѵіегіопо до СЬеІгпа 
роііогазіо^а у зіугіа па ЦкасЬ гозІаЦсе—гіоіусЬ 

зіо; 8\ѵіпі сгшого, ргозі^і озтіого — гіоіусЬ іггу- 
дгіезсіо; ^зі згезс—гіоіусЬ згевб; кигоѵ іггупа- 

бсіѳ—гіоіусЬ сгіегу, ег<>82’1 дгіезі^е; таки, копорі, 
сеЬиІі у гойпе^о павіепіа у зІаіко\ѵ дозродагвкісЬ, 
теогу, кадгі, Ьѳсгкі, Газкі, когуіа еі ід деииз—гіо¬ 
іусЬ сгіегдгіѳзсі; ргг$дгіѵа—гіоіусЬ дгіеві^с; ріи- 
{?о\ѵ д\ѵа; Іетіезг іедеп, сгегезіо, коз Іггу, зіекіга 
іедпа—гіоіусЬ озт, &гозгі дѵшігіезсіа сгіегу; 
діоіо, з\ѵідег, озігу пой, зіекасг шіеікі, пойе до 
каризіу згаіколапіа д\ѵа —гіоіусЬ іггу, дгозгі 
згезс; зіегро\ѵ Іггу—^гозгі дѵѵадгіезсіа, гадеі г 
зозпікагаі ігоіе-гіоіусЬ дгѵа, ^гозгі Іггу; Ьгопа 
Йеіагпа, кора, ѵог ко\ѵапу газіаѵѵіопу од іедпе^о 
згІасЬсіса род Іпѵо^і Іаіагзкіе Іе*о гоки—гіоіусЬ 
озтпазсіѳ; запіе па раг§ копіе доЬге—гіоіусЬ 
д\ѵа; кіеІісЬ копІгоГаІоѵу г сегк\ѵі, раііпа згеЬгпа, 
д\ѵіагда у Іуйесгка згеЬгпа, іатриіке супоѵге— 
гіоіусЬ іггудгіезсі дѵа; аррагаі іедеп доЬгу гу- 
Іе&о у йогіго\ѵапе§о ахатііи гіеіоие^о г тапіри- 
Іаггаті, зІиЦ у аІЬц—гіоіусЬ озтдгіезЦі. Хі$%\ 
гаЬгапе, до паЬойепзі\ѵа паіей^сѳ,—гіоіусЬ іггу¬ 
дгіезсі. 8итгаа ггесгу гаЬгапусЬ \ѵ ГоЬѵагки: гіо¬ 
іусЬ ІузЦс -дгіелѵі^сдгіезі^І зіедт, дгозгу озгапа- 
зсіе;—іп ипіѵегзит Йогепітіііе дисепіі чиадга^іпаі 
зеріет, §гозгі ѵі&іпіі осіо. ‘1 

Тоже, л. 623—25. 

№ 250.—1650 г. 5 Марта. 

Задержаніе вовнымъ хлѣба, захваченнаго Тарасіемъ Чернивовсвнмъ настоятелемъ 

Холмсваго каѳедральнаго собора. 

ЗаЬЫо розѣ (ііеш Сіпегшп ргохішо, аппо Бо- 
тіпі тіііезіто зехсепіезіто ^шп^иа{^е5іто. 

Ех рагіе геѵегепАі Зизза агезіипьш 

Ад оШсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іадеаііа СЬеІгаепзіа рѳгзопаіііѳг ѵепіепз тіпізіегіа- 
ІІ8 гедпі ^епегаііз ргоѵідиз МаіЬіаз Кггутоѵзкі 
к СЬеІт, оГбсіо ргаезепіі поіиз, ааа сига поЪіІі- 
Ьоз Аіѳхапдго \Ѵо1озколѵісг еі \а1ѳпІіпо Яусгѳ- 
^ісг, зіЬі таіогіз Іезіітопіі егаііа а<іЬіЬіІі5, іп 
«т зиаѳ ѵегае ас йдеііз геіаііопіз риЫісе ІіЬеге- 

^иѳ гесо^поѵіі е^иіІіЬеІ Шотт зио ргоіпіегеззе 
гесо^поѵіь, ^иіа ірзе ипа сит ргаедісііз поЬіІіЬиз 
ех ойісіоза гедиізіііопе адтодит геѵегепді ІасоЬі 
Зизга, огдіпіз діѵі Вазіііі Ма§пі, засгае ТЬео1о§іаѳ> 
досіогіз, ад дошит Гатаіі Зіеско Мизсгук, адѵо- 
саіі де ѵіадісаіи СЬеІтѳпзі, діѳ Ьѳзіѳгоа, асіит 
ргаезепіет ргаеседепіѳ, регзопаіііег сопдезсепдѳ- 
Ьаі іЬідет4ие ІеЬеІез Ігез — ипит та$пит, дио 
ѵего тіпогез Ггитепіізчиѳ гѳріеіоз, ѵідеіісеі Ігі- 
Іісо, Іига зассоз осіо, Ггитѳпіо геГѳгІоз, ех ргаѳ- 
діо Запсіі Заіѵаіогіз, ѵиі^о 8юі§(едо 8ра$а, рѳг 
геѵегепдит Тагазіит Сгѳгпіко\ѵзкі дізипііит. 
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ргаѳрозііит ессіѳзіаѳ саіЬѳсігаІіз СЬѳІгаепзіз гііиз 
$гаесі, ѵіоіепіег гесѳріа еі асі сіотит ргаѳГаІі аЛ- 
ѵосаіі асіѵесіа, агѳзіаѵіі оГйсіозѳ. Бѳ ^ио агезіо 
оШсіозо зогогі еіизсіѳт асіѵосаіі пипііаѵіі, <Іѳ ^ио 

Ьаес е,)из(1ет тіоізіѳгіаііз сиш ргаеГаІогит поЫ. 

Ііит аііезіаііопе геіаііо. 

Тоже, л. 641. 

№ 251.—1650 г. 25 Апрѣля. 

Поэовъ Якова Суши Вѳйгѳру по дѣлу о занятіи Холмскихъ церквей митрополи¬ 

томъ Сильвестромъ Коссовымъ. 

Рѳгіа зесишіа розі сіотіпісага Сопсіисіиз Ра- 
зсЬае ргохіта, аппо Вогаіпі тіііезіто зехсепіезігао 
^шп^иа§езігао. 

Ех рагіе геѵегепсіі Визга розііае сііаііопіз 

геіаііо. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа Сѣеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз тші- 
зіегіаііз ге^пі депегаііз ргоѵійиз МаІЬіаз Кггу- 
тоетзкі (іе СЬеІт, оЯісіо ргаезепіі поіиз, Гіп 
ѵіт зиае ѵегае ас йсіеііз геіаііопіз риЫісѳ ге- 
содпоѵіі, ^^1іа ірзе сііаііопет іііегаіет аиіЬепІі- 
сат ТгіЬипаІіз ге&пі ЬиЫіпѳпзіз, іпГѳгіиз іпзегіага, 
ех рагіе іпігазсгіріі асіогіз сопіга сііаііопет, іпГе- 
гіиз потіпаіат, гаііопе іпГгазсгірІогит сіе Іепоге 
Іаіі ехігасіііат: : 

Іоаппез Сазітігиз, Веі дгаііа гех Роіопіае, 
тадпиз сіох ІЛіЬпапіаѳ, Киззіае, Ргоззіае, Мазо- 
ѵіае, Затодіііае, Зтоіепзсіае С2егпіЬоѵіае^иѳ, 
пес поп Зиессогит, СоІіЬогит Ѵапсіаіогипцие 
ЬаегесИіагіиз гех. 

ТіЬі іііизігі еі таяпівсо Ьийоѵісо ѴеуЬег, ра- 
Іаііпо Ротегапіае, засгае ге^іаѳ п^ѳзіаііз іе§іо- 
пагіо еі ^епегозо СЬгізІорЬого Ьисіоѵісо СаЫепз 
сарііапо зеи карііапот, сіе регзопіз Ьошзфце ѵе! 
зігіз депегаіііег отпіЪпз тапсіатиз, ^иа^епиз со- 
гат ДОІсіо побіго огсііпагіо дѳпѳгаіі ТгіЬипаІіз 
гер;пі ІдіЫіпеш-із а розіііопе ргаезѳпііз сііаііопіз, 
гесіе • іп чиаіиог зеріітапіз ѵеі Іиш, ііит еі 
^^ап(іо саиза ргаезепз ех ге^езіго риЫісо саиза- 
гит гаііііагіига зрігііиаііит іисіісіі саизае согаре- 
Іепііз асі ^исіісапсіит Іедііітѳ іпсісіѳгіі, регзопаіііег 
регетріог^ие сотрагеаііз, асі іпзіапііат іпзіі- 
даіогіз ішіісіі позігі ѳіизяие сіѳіаіогіз аіітосіит 

геѵегепсіі ІасоЬі Зизга, огсііпіз сііѵі Вазіііі Мцаі 
сит заисіа готапа ессіезіа ипііі, засгае ТЬео- 
Іо^іаѳ сіосіогіз, топазіегіі гааргіз СЬеітепзіз Й« 
Іиіі Каііѵііаііз Веаііззітаѳ Ѵіг§іпіз Магіае заре- 
гіогіз, ех Ьепідпа сіетепііяие засгае ге$ііе 
л^езіаііз ^гаііа ерізсораіиз СЬеітепзіз гііиз §та«і 
асігаіпізігаіогіз, яиі ѵоз сііаі, ^аа^епи5 ѵоз поЪУез 
еі зресІаЬіІез Ргапсізсиіп Ьоиз. ѵісесарііапиш аііаз 
рогисшпіка соЬогІіз, аііегіиз сіізрозіііопіз еіи&іев 
^епегозі СЬгізІорЬогі Бисіоѵісі баЫепз, Іиш сошші- 
Іііопит и^гіиз^ие соЬогІіз, ѵісіеіісеі поіагіоз сіаоз, 
ипит потіпе Рагдепз, аііегит МісЬаеІет 5гутІ 
Бу&а, аііегипцие згугііапі ас сЬугигант Напз еі 
Зтсіегзкі, Магсіп Вогкоѵзкі, Непсігуз іасЫт, 
Аііат Кггуѵопоз, І&п, МісЬаі аііо5^ие зсіореіа- 
гіоз, ѵиідо тізгкіеісгого, асі ^иіп^иа§;іп^а пишего, 
ѵоЬіз сіе потіпіЬиз еі со^потіпіЬиз теііиз поіоз, 
асі зигаетіаз сіе ірзіз роепаз, Іе^іЬиз ге§пі сопіга 
іаііа аисіепіез запсііаз, рег ірзоз аиіет сіешегі- 
Іаз, ісіео, яиіа ірзі, поп ѵегііі роепаз еазсіега еі 
сіізсірііпат тііііагет сопіга ѵіоіаіогез риЫісае 
зесигііаііз іосогііга засгогит ас регзопагит зрігі¬ 
іиаііит, пѳзсііиг яиа оссазіопе ѳі ргеіепзіопе рге- 
Ііо (иі Гегіиг) сопсіисіі а регіііизігі еі гѳѵегеп- 
сііззіто йотіпо Зуіѵезіго Коззо\ѵ^, теігороііипо 
Кііоѵіѳпзі сіізипііо, ргігаит Гегіа зѳхіа апіѳ Гезішп 
запсіі Ѵаіепііпі, сііѳ посицие іпзоШаз ехсиЬіаз 
сит іісЬпіз ассепзіз ѳі зсіореііз рагаііз асі сіісіат 
ессіезіага,. іп соетеіѳгіо ірзо, сіисепіез, зоШо зоо 
тоге ѵргЛо! ѵегйоі сІатаЬапІ еі ргаеіегеипіез иш 
зрігііиаіез, чиага заѳсиіагез ІеггііаЬапі. Ре*®!0 
заЬЬаІЬо зе^иѳпіі ргохіто зеи іп сгазііпиш, 
ѵеіиз саіепсіагіит, ірзо сііѳ Ригійсаііопіз Вѳаіійі- 
таѳ Ѵігдіпіз Магіае, Ьога зесипсіа, сігсііог роте- 
гісііапа, сиЬісиіит рагііт, рагііт аігіит асізгіз 
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ассепзіз Шсіега ІісЬпіз сига зсіорѳііз еі дЫііз іиг- 
шайга іиѵазѳгипі, ѳі Іат зрігііиаіѳз, ^иат ваеси- 
Іагез іпѵазогѳз, а геѵегешііззіто ргаепогаіпаіо іт- 
шкоз, зиа аззізіѳпііа іиѵегипі ѳі асі гаріешіига 
айогет ациѳ гез е^изсіѳт сіігіріепсіаз зосініиезиі 
ге1і§іо5і, ас зирѳІІесШѳт (іотозіісага, гедезіго аІіЬі 
5ресШсаІат, апітаѵѳгилі, сіетит сит вгаѵі еіиз- 
ііеш асіогіз сопГизіопе еипсіет, ѵѳіиіі аіциет 1а- 
ігопет еі шаІШсит, іп ипа Іапіит зиіаппа, зіпе 
рііео, сит ІисІіЬгііз ѵіоіецііззігаѳ Ігасіит, ѵезіѳ 
яіаппа еі іпіѳгиіа Іасегаіит, сопсиззиш ех сиЫ- 
соіо зио рег соѳтѳіегіига Іоіит еі иііга ѵаііит 
(оетеіѳгіі издиѳ асі ѵіат риЫісат, поп ргосиі аЬ 
ірза рогіа сіѵііаііз, рег Іопдіззітит ^егит іп- 
Ьті тосіо сит Ша зиа аззізіѳпііа сіесіихегипі. 
Іпзирег ессіезіае Гогез сопсіизаз Геггеаз цксШз зиіз, 
гешоііз 1і§пеіз гера§и1із, зеи гарогу, арегиегипі 
еііпсгазііпит сіотіпісае апіе Гезіит запсіі Ѵаіеп- 
Ішісііт геѵегеп(іо Тагаззіо Сгегпікоп-зкі, сііси 
геѵегепсііззііш геіідіозо сіізипііо, асі оЬзідпашІаз 
й-езессіезіае, іп сіѵііаіе ірза розііаз, атЬиіаѵегипІ, 
я ЧП*Ьиз ипаш сит зсіорѳііз еі ІісЬпіз ассепзіз, 

(Іит аЬзоІѵѳгѳпІиг ргѳсез таіиііпаѳ, іпігаѵегипі ѳі 
рориіига (ІізІигЬаѵѳгипІ. (}ио зио Іаіі Гасіо 1е§ез 
риЫісаз ѳі засга Іоса регзопагипщие зрігііиаііит 
ітгаипііаіез аисіасі зиа Іѳтѳгііаіе ѵіоіагипі ас 
роепаз, іп Іаііит раігаіогѳз Іаіаз, рготѳгисгипі. 
Рго ^иіЬиз, зирег ірзоз ,|ихІа сопзіііиііопеш гѳ^пі 
сіосѳгпепсііз, согат ,]ис1ісіо позіго опіідагіо ($епе- 
гаіі ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЫіпепзіз зіаіиаііз; іп диап- 
Іига ѵѳго зіаіиеге гееіѳхегіііз, рго ірзіз гезроп- 
(Іѳаііз, зіііз Іегшіпит аііепіаіигі еі асі ргаетізза 
]ис1ісіа1іІѳг гезропзигі. Баіига ЬиЫіпі Гѳгіа ^иіп^а 
розі сіотіпісат „Осиіі" ^иаі!га§:езіта1ет ргохіта*), 
аппо Оотіиі тіііезішо зехсепіезігао диіпдиазезі- 
то; —Гегіа Іегііа розі сіотіпісат „.Іисііса" ^иа<і^а- 
Везітаіѳт, ргохіте ргаеіегііага, ргохіта, Ьіс СЬеІ- 
тае, іп Ьозріііо зресІаЬіІіз РоптоНег сіогаочпе іа- 
таіі Лагтозг Висгкоѵісг, Рорек йісіі, розиіі ро- 
зіііопепцие еіизсіет ірзі сііаіо еі Гатиіо риЫіса- 
ѵіі. Бе ^ио ргаезепз геіаііо. 

Тоже, л. 708—9. 

*) 24 марта. 

252.-1650 г. 4 Мая. 

Жалобы Якова Суши на 1) митрополита Коссова, ѳго намѣстника и слугь, 2) свя¬ 

щенника Григорія Сидоровича и Холмскихъ мѣщанъ, 3) б. уніата Ивана Василь- 

ковнча, наконецъ 4) на Христофора Потоцкаго—за недопущеніе уніатовъ завладѣть 

Холмскою Николаевскою церковью и Столпенскимъ Спасскимъ монастыремъ, также 
за другія обиды. 

Регіа циагіа розі ботіпісат Мізегісогбіаѳ 
ргохіта, аппо ІЗотіпі тіііезішо зехсепіезіто яиіп- 
радезіто. - * '■ - 

Ех рагіе геѵегепЛі визга гііиз дгассі 

ргоіезіаііо. , 

Аб оГбсіиш еі асіа ргаезепііа сарііапеаііа са- 
?*геп$іа СЬеІтепзіа регеопяТііег ѵепіепз геѵегепбиз 
ра1ег ЛсоЪиз Зизга, огбіпі8 біѵі Вазіііі Ма&пі, 
сит засга готапа ѳссіезіа ипііия, засгае Тііеоіо- 
Рае босіог, $ио аііогпшдие, 1<ш зрігііиаііит, 
?аат заесиіагіит ипііогит СЬеІтепзіит потіпе, 
,п е* сопіга геѵегеіібіззітат ботіпиш 8уГѵе- 

аігит Коззоіг, тѳігороіііапит Кііоѵіепзет еі 
еІи$ ѵісагіит Тагаззіит Сгегпіко\ѵзкі, геіідіо- 
зит сіізипііит, ессіезіае Сѣеішепзіз тадогіз рго- 
Іипс пиііо іиге роззѳззогет, аЦие депегозі боті- 
пі ВаІаЬап Гатиіит Іоаппет Ногбіпзкі, іп Віа- 
Іороіе, ѵіііа, аб ѵіабісаіцт рѳгііпепіе, іасіогет, 
сапіогезчие еі Гатиіоз аііоз’ геѵегепбі Тагаззіі, 
зіЬі бе потіпіЬиз еі содпотіпіЬиз шеііиз поіоз, 
пос поп аііоз диозбаш, іп аіііз зресіаІіЬиз рго- 
ІезіаііопіЬиз потіпаіоз, зоіеппііег ^^езЬи8 еі 
ргбіезіаіиз езі ібео, <ііпа ірзі, Іеѵірепза засгаѳ 
гедіае таіезіаііз аиіііогііаіе, ргіѵі!е§іит е.)и5 та- 
Іезіаііз зіЬі зціздие ипіііз рго ессіезіа запсіі Ш- 
соіаі, 8іс а геѵегепбо оііт Тегіескі, ерізсоро 
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СЬеІшепзі, ипііо, іпіііиіаіа аЦие аЬ іізйет раг- 
Ііт зрігіІиаІіЬиз, рагііт заесиІагіЬиз ипіііз СЬеі- 
шае аейійсаіа, ргояиѳ ргаейіо Запсіі Заіѵаіогіз 
зиЬ Зіоіріе, ѵіііа зиа, пип^иат асі ѵіайісаіит 
регііпепіе, (Іаіит еі соііаіит, гезриіі еійепцие 
ргаерагаіа тепіе гезііііі, яиат апіе (Шисиіиш ай- 
Ьис Гегіа ^иа^^а розі йотіпісат засгаііззіті Раз- 
сЬаііз*) дгапйіЬиз оЬісіЬиз еі Іідпіз рѳг ігатіззоз 
Гепезігіз ессіезіае зиоз ай)иІогез Гогез аЬ іпіга 
ессіезіае оррозиіі еі рег ГаЬгиш Геггагіиш Гегга- 
шепііз аЪ іпіга ііійет оЬзІгихіІ аЦие аЪ ехіга 
зега сопсіизіі; йеіпйе еайет Гегіа ^иаг^а йе- 
ГепзіопіЪиз, засгае ге§іае шаіезіаііз еі геіриЫісаѳ 
аиіЬогіІаіет іпГгіпвепІіЪиз, іп зсгіріо роггесііз, 
^иіЬиз ипііоз сит запсіа готапа ессіезіа ріиз 
^иат ^и^іаео5 еі іагіагоз, ^ио8 іп ге{;по гезриЫі- 
са Іоіегаі, е ге§по еі гериЫіса реііі ѵиіі), ас ге- 
зізіепііа ргаерагаіа, та§пійсо (іотіпо Йоаппі ТЬо- і 
тае іп СЬго^зко Кггуѵѵсгускі, сарііапео СЬеі- 
тепзі, засгае ге^іае тазезіаііз аиіісо еі зресіаіі 
Ьас зирег гѳ соттіззагіо, геіпіготіззіопет Іат 
іп ессіезіат, диага іп ргаейіит тетогаіиш йе- 
пе§аѵіІ. (іио зио аизи, ^иіа засгае ге^іае п^е- 
зіаііз аиіЬогіІаіет ас ргіѵііедіит е^зйет тадпі- 
йсі йісіиз геѵегепйиз Тагаззіиз сит зиіз сотріі- 
сіЬиз ѵііірепйіі еі розіЬаЬиіІ ас ргоіезіапіет сит ; 
зиіз зрігіІиаІіЬиз іп ехргеззіз Гасііз Гасіепйізяие еі 
ех Ьос регііпепіі йепе^аііопе еѵепіигіз йагапій- 
саѵіі, ійет геѵегепііиз раіег ргоіезіапз сит аіііз 
зрігіІиаІіЬиз ргоіезіапіиг, заіѵа зіЬі Гасиііаіе еап- 
йѳт ргоіезіаііопет тіпиепйі, аи^епйі еі соггі- 
депйі гезегѵаіа. 

Ех рагіе в]и$йет 8и$га ргоіезіаііо. 

Асі оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп¬ 
йиз раіег І&соЬиа Зизга, огйіпів йіѵі Вазіііі М&8- 
пі, засгае ТЬеоІо^іаѳ йосіог, зио аііогипциѳ зрі- 
гііиаііит ипііогит потіпе іп еі сопіга раігет 
бгв^огіит 8ійоготѵіС2, ргезЬіІегит йізипііит, ех 
ипііо гесепіег Гасіит, еі сотріісез Гасіі іпГгапоті- 
паіі: Вазіііит СЬотісгук, ТЬеоіІогига 2і1ап, ТЬео- 
Йогиш Роро\ѵісг, іп Роіопіе тапепіет, сіѵез 
СЬеІтепзез, аііомие, зіЬі шеііиз йѳ потіпіЬиз еі 

со^потіпіЬиз поіоз, зиЬтіззіопѳ ргоргіа гвѵегеші* 
оііт Тегіескі Гасіа, ипіопі запсіаѳ сит запей 
готапа ессіезіа регреіиит оЫі§аІоз, зоіеппііег 
Чиезіиз еі ргоіезіаіиз езі ійео, яиіа іряе йісіоз 
ргезЬіІег рагѵі репйепз ій, чиой рег таііоз ап- 
поз аЦие ай зепіпт изяие дгайиаіиз аЬ ерізсоро 
ипііо засегйоз ййет, йаіат ипіопі запсіае спга 
запсіа готапа ессіезіа, Ггѳдегіі, а ргіта зіаііт 
поііііа ргіѵііе^іі, а засга ге§іа таіезіаіе ргоіезіапб 
сит аіііз ипіііз Іат зрігіІиаІіЬиз, циат заесиіагі- 
Ьиз рго ессіезіа запсіі №со1аі, аЬ іізйет ооіііз 
СЬеІтае аейійсаіа, Ьепідпе соііай, ай іпГгіп^епйат 
езизйет тазезіаііз аиіЬогіІаіет зіийіозе еі ргае¬ 
рагаіа шепіе йісіо ргіѵііеро гезізіепз сот гае- 

тогаііз сотрІісіЬиз зиіз, ргішит отпез іта»ш 
еі гез ессіезіаяіісаз ІіЬгозяие поппиііоз еі сагара- 
паз оссиііе ех йісіа ессіезіа ехіиііі, йеіпсів сот 
геѵегѳпйо Тагаззіо Сгегпікоѵгзкі аііізяие е]*из ай- 
^иІогіЬиз, іп аііа ргоіезіаііопе ехргеззіз, апіеіиса- 
по Іетроге ірза Гегіа диагіа розі йотіпісат 
засгаііззіті РазсЬаІіз ессіезіае Гогез іпіиз оЬісі¬ 
Ьиз та^піз еі соиііз, пес поп Геггатетіз рег іт- 
тіззоз Іепезігіз ессіезіае зіЬі поіоз ГаЬгоз еі аіі- 
Зиіогез оЬзІгихіІ аЦие ехіга зега сопсіизіі, и 
йетит та^пійсо йоаппі ТЬотае іп ІІЬго^зко 
Кггуѵѵсгускі, сарііапео СЬеігаепзі, засгае ге§іа? 
гааіезіаііз аиіісо ас зресіаіі Ьас іи ге соттіззагіо, 
геіпіготіззіопет іп йісіа га ессіезіат, тойо Я 
Іетроге зиргагаетогаііз йепе&аѵіі, пес поп ргоіе¬ 
зіапіет іп ехрепзіз Гасііз Гасіепй^ие іп еа саа¬ 
за сит йісііз сотрІісіЬиз йагапійсаѵіі. ігао согат 
^иіЬизйат ійео, яиой ессіезіат гесірѳге регззсгг 
ге^іаѳ та]езІаІіз ргіѵііе^гага аііепіаѵегіі, рго^ 
зіапіі гаріепйит еит сит поппиіііз аіііз врігііиа- 

ИЬиз ипіііз аЦие а геѵегепйіззіто гаеігороіідоо 
КУоѵіѳпзі йізипііо іп сагсегез Кцоѵіае аЪйссеп- 

йит тіпііаіиз езі. (^иа зиа Іетегііаіе, ^ 
Іиз 6ге§;огіиз Зійогоѵісг, ргезЪііег, сига заЬ 
сотрІісіЬиз ргіѵііедіит засгае ге^іае шауезііЬз 
ѵііірепйіі еі розіЬаЬиіІ ѳі ргоіезіапіет 
саѵіі, ас іпзирег тіпаз йісіаз іп еит іесіі, 'Р5 
ѵего сотріісез зресіаіііег роепаз сопйзсаІіопЬ'^ 
погит саѳіѳгазііие іп зпа зиЬтіззіопѳ сотгае®0* 
гаіаз іпсиггегипі, ргаеГаІиз геѵегепйиз раіег Р№ 
Іезіапз сит зиіз ипіііз зрігіІиаІіЬиз ііегит Него®* 
^иѳ ргоіезіаіиг, заіѵа зіЬі ѳапйет ргоіезіаііо^ 
тіпиепйі, аи§епйі еі соггі§ѳпйі Гасиііаіе г®5* 

ѵаіа. *) 20 апрѣля. 
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Ех рагіе еуизОет Визга ргоіезіаііо. 

А<і оЯісіиш еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЪеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- 

І05 раіег ІасоЬиз Визга, огсііпіз гііѵі Вазіііі Мад- 

пі, засгаѳ ТЬеоІодіае сіосіог, іп еі сопіга Іоаппеш 
Н’азіікіеѵісг, СЬеітепзіз оііш ргезЬіІегі гиіЬепі 
іілш, зоіеппііег диезіиз еі ргоіезіаіиз езі ісіео, 
диіа ірзе ргігаига Іетроге іпѵазіопіз, а гоѵегѳгкііз- 
ашіВуІѵезІгі Коззо\ѵ, іпеігороіііапі Кііоѵіаѳ, Гагаи- 

1і§ ас сігадапіз гаадпіГісі Ьисіоѵісі \Ѵаіег, Раііаііпі 
Рошегапіае, Гасіае, ргаесаѵіі еіз еі ргаешоѵіі зе- 

ѵеге Шоз ѵепігв роззѳ асі ргоіезіапіѳт гаріепсіит, 
дпой сиш ео раисіззіті іипс герегігепіиг, еі асі 
ргоіезіапіізтопазіегіит аідиесѳііат ѵепіепз сіоіозе 
ргоіезіапіеш Ьізеіііііз тогаіиз езі, сіопес тегаога- 

Іа$ Гашиіоз еі сігадапоз зирегіпсіисегеі, сіеіпсіе 
диосі Гкіет ипіопі запсіае сіаіат еі ^гатепіо йг- 

таіат, иіі зесііз арозіоіісае поіагіиз, регГгедегіІ 
еі ргоіезіапіеш, а дио асі диіпдиадіпіа ріиз шіпиз 
Йогепоз Іат іи рагаіа ресипіа еі раппо, диат іп 
геЬиз аіііз, ресішіа аезІішаЬіІіЬиз, ассеріі ео йпе, 

иіргоіезіапіі аіііздие зрігіІиаІіЬиз ипіііз, іп Іетріо 
Йіѵіпа сеІеЬгапІіЬиз, сапіиі аііепёепйо іпзегѵігеі, 

соііизегіі, диосі Ьізсе регсерііз сіізипіііз асіЬаезе- 

гіі, ішо ѵего ргаесірииз ипііогит ІигЬаІог, ѵагіоз 
а $апсІа ппіопе геѵосапйо еі сіізипіііз асі регзе- 

((пепсіит ипііоз сопсііапсіо Гасіиз зіі, ас сіешиш 
іп ессіезіат запсіі Кісоіаі СЬеІшае аЬ ипіііз ае- 

йійсаіат ас ргаесііит сит ессіезіа запсіі Ваіѵа- 

іогіз, а засга гедіа та^езіаіе рег ргіѵііедіит зиаѳ 
^езіаіізргоіезіапіі сит аіііз ипіііз соііаіит, тад- 

віГісо (іотіио іоаппі ТЬотае іп ІЛіготѵзко Кггу\ѵ- 

спскі. сарііапео СЬеІтепзі еізасгае гедіаѳ таіе- 

зіаііз аиіісо асі геіпіготіііепсіит іп сіісіат ессіе- 

яат еі ргаесііит соттіззагіо, апішо ргаерагаіо еі 
вІиШозе Гегіа диагіа розі сіотіпісат РазсЬаІіз 
ЗДІисапо Іетроге Гогез ессіезіае сіісіае аЬ іпіга 
еі ехіга оЬзігиепсіо (иіі Іаііиз сопіга гѳѵегепсіит 
Сгегпіколѵзкі аззегіі ргоіезіаііо), сопігасііхегіі, іто 
Ѵего зсгіріит диосЫат тогііах еі таіідпіиз еа- 

Гегіа диагіа, тапи зиа зсгіріит, еісіега тад- 

п>8со сарііапео сіеіепбіѵит сіісіае ессіезіае еіргае 

сШ роггехѳгіі, іп дио еііат ипііоз сит вапсіа го- 

тапа ессіезіа, ріиз диага з^сіаеоз еі Іагіагоз в гедпо 
еІсіѵіІаІіЬизе.іиз реііепсіоз еззетепіѳ 8ѳѵѳга еі іт- 

рІасаЬіІі зіаіиіі, тіпаз іпзирег іп ргоіезіапіеш 
іпіег рориіит зрагзіі, гаріепсіит ѵісіеіісеі еит сип 
аіііз зрігіІиаІіЬиз, зіЬі асІЬаегепІіЬиз, Кііоѵіат еі 
іп сагсегез іцігийепсіит. (^иіЬиз отпіЬиз диіа 
ргаесіісіиз ѴѴазі 1 колѵісг роепаз іп Іаііа аисіепісз 
рготегиіі, ісіеш геѵегепёиз раіег ргоіезіапз сопіга 
еипсіет ііегаіо диезіиз еі ргоіезіаіиз езі, заіѵа 
ргоіезіаііопіз теііогаііопе асі гаіпиепсіит, аидепсіига, 
соггідепсіит гезогѵаіа. 

Ех рагіе еуизйет ргоіезіаііо. 

Асі оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа Сііеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵѳгѳа- 

сіиз раіег ЛасоЬиз Визга, огсііпіз сНѵі^ВазіІіі Мадиі, 
засгае ТЬеоІодіае сіосіог, іп еі сопіга гаадпШсига 
СЬгізіорЬогиш Роіоскі, зиЬсІаріГегига тадпі сіисаіиз 
ШЬиапіае, ѵіііае Иои'озіоікі Іеппіагіит, иіі саизае 
іиГгазсгірІае тапсіапіет еіе^зсіет іасіогет е.)и$- 
сіеш ѵіііае депегозит ЛасоЬпт Рггашжзкі, иіі 
тапсіаіагіит, диезіиз еі ргоіезіаіиз езі іііео, диіа 
ірзе Гегіа диагіа розі сіотіпісат засгаііззііпі Ра¬ 

зсЬаІіз, Іетроге геіпіготіззіопіз іп ргаесіішп ас ес¬ 

сіезіат запсіі Ваіѵаіогіз, ргіѵііедіо засгае гедіаѳ 
та]езІаІіз, ргоіезіапіі аіііздие ипіііз геіідіозіз еі 
заесиІагіЬиз соііаіо, Гасіепсіае, рег шадпШсит сіо- 

тіпит Лоаппет ТЬотат іп ІІЬго\ѵзко Кггу^сгус- 

кі, сарііапѳит СЬеГтепзѳт, аиіісит засгае гедіаѳ 
та^езіаііз еі асі асіит Ьипс зресіаіет согатізза- 

гіига, іп ѵііірепіііит засгае гедіае таіезіаьіз ргі- 

ѵііедіі, іпіготіззіопет іп ііісіит ргаесііит, пезсі- 

Іиг дио зрігііи сопіипдепз зе сіізипіііз, сіепедаѵіь. 
Ісіеодие ісіѳт геѵегепсіиз раіег ргоіезіапз сопіга 
еозсіет сіе сопігаѵепііопе аиіЬогіІаІі засгае гедіаѳ 
та]ѳзіаІіз аідиѳ сіе ехрепзіз, Ьас зирег гѳ Гасііз еі 
Гасіепсііз, ііегиш ііегигпдие ргоіезіаіиг, заіѵа зіЬі 
ргоіезіаііопіз теііогаііопе асі тіпиепсіит, аидоп- 

сіит, соггідепсіит іп отпіЬиз гезегѵаіа. 

Тоже, л. 749—51. 
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Пововъ митрополиту Коссову по дѣлу о доставленіи суду Холмскихъ мѣщанъ, будто- 

бы содѣйствовавшихъ казакамъ въ нападеніяхъ. 

Регіа Іегііа розі сіотіпісага вСапІаІѳв ргохі- 

та, аппо Ботіпі гаіііезіто зехсепіезіто яиіпяиа- 

дезіто. :Г • 

Рго рагіе тадпі{ісг сарііапеі СЬеІтепзгз ро- 

зііае сіШіопіз геіаііо. 

• А<1 оШсіит (сиі ргоіипс депегозиз Ггапсізсиз 
СЬоіпзкі, опиз зиЪаеІедаііопіз іп зе ІіЪегѳ аззи- 

тепз, ргаезісІеЬаі зиЪсізІедаІиз) еіасіа ргаезепііа 
сазігепзіа сарііапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵѳ- 

піепіез гаіпізіегіаіез депегаіез гедпі ргоѵШ МаІЬіаз 
Кггутоѵзкі сіе СЬѳІт еі Яісоіаиз Шеузкі сіе 
ѵіасіісаіи СЬеІгаепзі, ойісіо ргаезепіі Ьепѳ поіі, іп 
ѵіт зиае ѵегае ас Ясіеііз геіаііопіз раіага, риЫісе 
ІіЬегѳяпе гесодпоѵегипі еі яиі1ІЪеІ іііогит зио рго 
іпіегеззе гесодпоѵіі, я«»а ІР8І> ргаезѳгііт МаІЬіаз 
Кіггутоѵзкі, Ыпа іп еісопіга іпГгазсгірІига регіі- 

Іизігет еі геѵегепсііззішига ерізсораіиз гііиз дгаесі 
асітіпізігаіогет ЙЬеІтепзіз еі еіиз ѵепегаЬіІе са- 

ріІиІит/НісоІаиз ѵего Іікіеузкі сіе ѵіасіісаіи СЬеІ- 

шепзі Іегііит іп еі сопіга іпГгазсгірЮз потіпап- 

<іоз Гатаіоз ргосопзиіез, сопзиіез, зсаЬіпоз Іоіит- 

Яие тадізігаіит еі соттипііаіет сіѵііаііз СЬеІ- 
тепзіз ехетріагіа еззепііае сіШіопіз Іііегаііз аи- 

іЬепІісае ТгіЪипаІіз гедпі ЬиЫіпепзіз, іпГегіиз іп* 

зегіае, ех рагіе іпГгазсгірЮгигп асіогит гаііопе 
іпГегіиз зресійсаисіогшп сіе Іепогѳ Іаіі ехігасіііае: 

Іоаппез Сазітігиз, Беі дгаііа гех Роіопіаѳ, 

тадпиз гіих ЬііЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

ѵіае. батодісіае, Ьіѵопіае, Зшоіепзсіаѳ Сгегпіе- 

Ъоѵіаеяпе, пес поп Зиесогит, боііогит Ѵапсіаіо- 

гитяпе Ьаегесіііагіиз гех. 
ѴоЬіз рѳгіИизІгі еі геѵегепсііззішо Зуіѵезіго 

Коззо\ѵ, агсЬіерізсоро еі теігороіііае Кцоѵіѳпзі, 
Наіісіепзі ЮІІизяие Киззіае, ерізсораіиз СЬеІтеп- 

тепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі ас Ьопогиш, асі 
еипсіега ерізсораіиш регііпепііиш, асітіпізігаіогі 
еі роззеззогі апіесесіапеогишяие ерізсорогиш зис- 

сесіапео, еі геѵегепсіо Тагаззіо Сгегпікоѵзкі, ѵі- 

сагіо Іио, (іісіо ѵего патезіпікоіѵі еіизсіѳт ерізсо¬ 

раіиз гііиз дгаесі СЬеІтепзіз Юііяие ѵепегаЬШ 

е^изсіет гііиз сарііиіо СЬеІшепзі, Іищ ГатаШ 
ргосопзиіі, сопзиІіЬиз, зсаЬіпіз Юііяие тадізігаіаі 
еі сошшипііаіі сіѵііаііз СЬеІтепзіз сіе Ьопіз ѵе* 

зігіз депегаіііег отпіЬиз шапсіашиз, япаСе^з со* 

гаш ^сіісіо позіго огсГшагіо депегаН ТгіЬиоаІіз 
ЬиЫіпепзі а розіііопѳ ргаезепііз сііаііопіз гесіе 
іп сіиаЬиз зеріітапіз, аиі іит, сіит еі яиао^о 
саиза іпГгазсгірІа ех гедезіго риЫісо саивагшп 
саріигаііит зрігіІиаПит асі ,)исіісап(1ит Іе^Шше 
ѵосаіа іпсісіегіі, регзопаіііег регегаріогіеяие сот- 

рагеаііз, асі іпзіапііат іпзіідаіогіз .іисіісіі позігі 
еіизяие сіеіаіогіз тадпіГісі .Іоаппіз ТЬотае іи 
ІЛіго\ѵзко Кггу^сгускі, СЬеІтепзіз сарііапеі, еі 
депегозі Еаигепііі сіе І,аЪ$с1гіе ІлЬ^зкі, ЬигдгаЬіі 
еіизсіеш сазігі СЬеІтепзіз, сарііапеаіиз ірзіиз аі- 
тіпізігаіогіз еі ргае4іі Гасіогіз, асіогит, яиі ѵм 
ошпез, ргаезегііт Іе регіііизігіз еі асігаосіит ге* 

ѵегепсіе сіогаіпе теігороіііа Кііоѵіепзіз еі асітіпі- 

зігаіог ерізсораіиз СЬеІтепзіз, иіі ргаеѣепіеш еі* 

сіегп ѵісагіо еі сарііиіо Іио аззізіепііага, сііаі зеа 
роііиз асісііаі геѵійсаіогіе, геѵіГісапсіо саизат еі 
асііопет іпГгазсгірІат, оііт регіііпзігі еі геѵегеп* 
іііззіто сіошіпо МеІЬосііо сіе Тегіо Тегіескі, СЬеІ- 

шепзі еі Веігеизі гііиз дгаесі ерізсоро іо^і^пе ѵе* 
пегаЪіІі еіизсіеш сарііиіо гаііопе іпГгазсгірІогпш 
іпзіііиіаш еі іпіепіаіат іп Іііеяие асіЬис репсіеп* 

Іеш, тогіе еіизсіет регіііизігіз еі геѵегепсііззіпіі 
Тегіескі іпіегѵепіепіе іпіеггиріаш, рег гесодпіііо- 

пеш геіаііопіз тішзіегіаііз согаш асііз сазігевз* 

Ьиз саріІапеаІіЬиз СЬеІтепзіЬиз розііаѳ сііаііопіі, 

сіе Іепоге Іаіі ехігасіііаѳ *). 
ЕІ япошгті саиза еі асііо ргаезепз ѵоз, ргае* 

сірие Іе, геѵегепсііззішо теігороіііа, иіі ерізсора№ 
еіизсіет СЬеітепзіз гііиз дгаесі Ьопогишяие, ^ 

еипсіет ерізсораіиш зресіапііига, ас Ьопогат зас- 
сесіапѳоз сопсегпепііига (айтіпізігаіог), 1с?і1іпіеаи 
ѵоз зресіаі, ісіео ійега тадпіПсиз асіог соиііпоа^ 
еі зиге Іегтіпапсіо еапсіет саизага, ѵісівіісеі ъ 
поп Гасіат рег апіесесіапѳиш ѵезігит Гасіаііь еі 

*) Самый позовъ напечатанъ подъ Л 13". 



- 249 - 

ргаеГаІов аиЬЛіоа зіаіиаііз, іп (ІеГесіи ѵего зіа- 
іпіііопіа, ірзі рго еіз гезропсіеаііз, ргаевопііз сііа- 
ііопіа зеи айсііаііопіз зіііз Іеггаіпиш аііепіаіигі еі 
8(1 ргаешізза ішіісіаіііѳг гезропзигі. Ваіига ЬиЫіпі 
Гегіа зесипйа розі (Іотіпісаш „,Іш1іса“ яиасІга(*е- 
яшаіет ргохіта, аппо Ботіпі шіііезішо зехсепіе- 

ашо дпіпяиадвзішо,—ргішиш іп ѵ1а<1ісагиСЬеІтѳпзі 
ари<1 ЗіѳрЬапит Мозсгук, айѵосаіит ѳіизііет ѵіа- 
іісаіиз, еігіега айѵосаіо риЫісапсіо, аііегшп іп 
\ѴЫус7п ЧѴоІка пипсираіа. арисі Ьопезіиш Водизг, 

іііаеш айѵосаіит е,|и8(1ет ѴѴіасІусга ѴѴоІка, еісіега 
поІіПсашіо, Іегііит іп сіѵііаіе СЬѳІгаепзі Лошодпе 
Гагааіі Nісоіаі Ки12ук, ргоіппс ргосопвпііз СЬеІтеп- 
зіз, ихогі фзсіет ргосопвпііз оі Гатіііае сіотевіі- 
сае а<1 поііііаш сіесіисспсіо, Гегіа диіпіа розі (Іоші- 
пісат ...Ішііса* япайгадѳзітаіет ргохіша, иі^игіз 
оі тогіз 08І, иЬщое розпегппі, сіе ^по Ьае еогипг 
геіаііопез. 

Тоже, л. 774—6. 

Я 254.-1050 г. 7 Іюля. 

Заявленіе Кіевскаго митрополита Сильвестра Коссова о аахватѣ супругами ВѢлед 

кимн церковнаго имущества по смерти родственника ихъ Холмскаго епископа Аеа 
насія Фурса. 

Регіа яиіпіа розі Гезіиш Ѵізііаііопіз Веаііззітае 
Уіг§іпі8 Магіае ргохіта, аппо Богаіпі [тіііезіто 
акепіезіто яиіпяиадезіто. 

Рго рагіе Шизігіззіті Коззого, теігороіііае 
Кііоѵіепзіз ргоісзіаііо. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаШег ѵѳпіѳпз айгаойига 
гегегепйиз ТЬошаз Тагаззіиз Сгегпікотѵзкі, оШсіа- 
Вз зеи ргаѳрозііиз іііизігіззіті еі гѳѵегепсііззіті 
§і1ѵез1гі Коззо^, агсЫерізсорі теігороіііае Кііо- 
тіепзіз, Наіісіепзіз іоііизяие Киззіае, аііаз па- 
шіетД ерізсораіпз СЬеІгаѳпзіз еі Веігепзіз ай- 
йтізігаііопіз ргіѵі1е§іаіас ѳ.іизйет Шизігіззіті 
шеігороіііае Кііоѵіепзіз, пес поп ѵепегаЬіІез раігез 
НгеЬогіпз Зійогоѵісг, ргезЬііег ессіезіае запсіі 
Кісоіаі зепіог, еі Лоаппез Ьагоѵзкі, ііійет ргез- 
Йег Оериііусепзіз, ас Ьисаз Ке\ѵкоѵгіс2, ргезЫ- 
^ ессіезіае Заіѵаіогіз Богат і позігі Лези СЬгізіі, 
ш Зіоіріе, аііаз 8т#едо Зраза, гііиз ^гаѳсі, зііаѳ, 
иіеппііег япезіі еі ргоіезіаіі зппі потіпѳ ргаѳГаіі 
^ѳт геѵегепйіззігаі теігороіііае Кііоѵіѳпзіз іп 
{1сопіга §епегозоз Зітоп Віеіескі еі Аппага Мо- 
Ьіеіеѵпа соп^ез, пегарѳ ѵіігісит еі таігет 
Геѵ«гепйі оііт АіЬапавіі Ригз, ерізсорі потіпаіі 
йеЬпепйі еі Вѳігѳпзіз гііиз дгаесі ипііі, ійяиѳ 
Ч Яша ірзі розі гаогіетоііт гѳѵегепйі ргаѳГаіі 

Ригз, зиЬ ргаеіехіи яиазі сиіизйага сопігасіпз, 
пиііо іиге Ьопа ѵіііагит Віаіороіе еі Вшгао, ай 
ессіезіат саіЬѳйгаІет СЬеІтепзега гііиз дгаесі 
зресіапііа, арргеЬѳпза, еайега йеѵазіагипі, гез 
ессіезіазіісаз, иіроіе огпатепіа, розі тогіет ргае- 
Гаіі геѵегепйі Ригз репез ірзоз ехізіепііа' пес поп 
Ггитепіа ѵагіі ^епегіз, ; иіроіе ігііісі ріпз яиат‘ 
Ігесепіоз согеіоз тепзигае СЬеІтепзіз, зііі^іпіз 
Ьогйеі, аѵепае, ай ігіа тііііа Оогепогищ роіопіоа- 
1шт Іахапйа, ипа сит ргіѵііе^ііз, ай ерізсораіига 
Сііеітепзет зресіапііЬиз, гесерегипі еі розі ай- 
ѵѳпіит е согаііііз депегаІіЬиз ге§пі Ѵагзаѵіепзі- 
Ьиз ргаѳГаіі геѵегепйіззіті теігороіііае Кііоѵіепзіз 
Гегіа зесипйа апіѳ Гезіиш Ригібсаііопіз Веаііззітае 
Магіае Ѵіг^іпіз ргохіта *), ай геяиізіііопега еіиз- 
йет теігороіііае поп геййійегипі, іто зіЬі аррго- 
ргіагипі, яиаѳ зеогзіѵо гедезіго зресійсаЬипіиг. 
Бе яио ііѳгига аЦие ііегига ргоіезіапйо, оГГегѳп- 
іез гѳѵѳгепйіззітит тѳігороіііат, зиргѳтига зио- 
гит разіогега, аЦие е^из зпссеззогет ерізсорит,0 
зігаиі сит ѵѳпегаЬіІі сарііиіо ргаеГаіо гііиз ѳ^з- 
йѳт, ^пгѳ асіигит, гѳзегѵапйо теііогаііопѳт гѳ- 
ѵегепйіззітіз зирѳгіогіЬиз зиіз іп іоіо ѳ^изйет 
ргоіезіаііопіз. 

Тоже, л. 864. • • : 

*) 31 яігааря. 

32 



- 250 - 

№ 255.-1650 г. 15 Іюля. 

Наложеніе вовнымъ ареста на церковныя вещи, бывшія въ сохранѣ у Жабиро- 

внча. 

Регіа зохіа розі Гезіит запсіаѳ Магкагеікаѳ 
ѵігдіпіз ѳі тагіугіз ргохіша, аппо Бонит тШѳзігао 
зехсепіезіто ^иіп^иав;е8іто. 

Рго рагіе геѵегепЛі Сгетікоткі агезіит. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 
пеаііа Скеітепзіа рѳгзопаіііег ѵѳпіепз тіпізіегіаПз 
гѳ^пі депегаііз ргоѵійиз Шсоіаиз Цкіеузкі йе 
ѵіайісаіи Скеігаепзі, оГйсіо ргаезепіі поіиз, и па 
сшп поЫІі Йозерко Ітзкі, (циі) аззѳгѳЬаі аііегит 
зесиго еззе поѣііеш Йоаппега Ногйупзкі, еѵійеп- 
ііогіз іезіітопіі &гаііа айкіЬііига, ай іпГгазсгіріа 
ошпіа ІіЬегѳ аНезіапіет, іп ѵіга зиаѳ ѵегае ас 
ййеііз геіаііопіз риЫісѳ ііЬѳгечие гесо^поѵіі, циіа 
ірзе сига ргаейісііз поЬШЬиз асі ^е^и^5І^іопет оГЙ- 
сіозаш айтойшп геѵегепйі іп СЬгізіо раігіз ТЬо- 
шаѳ Тагаззіі Сгѳгпіко^зкі, ргаерозііі, аііаз па- 
тісзіпіка> ессіезіаѳ саікейгаііз Скеігаѳпзіз гііиз 
дгаесі, (Ііѳ койіѳгпа, іп асіи сопіепіа, ай (іотиш 
Гатаіі Йоаппіз 2аЪіѳго\гісг, сіѵіз Скеігаѳпзіз, рег- 
зопаіііег ъопйезсепйеЪаі, іЪійет ехізіѳпз, гез поп- 
пиііаз ессіезіаѳ ѳ.іизйет ргаеГаіае саікейгаііз гііиз 
дгаесі, иЪісшщие Іосогит ѳхізіепіез, агезіаѵіі ѳі 

агезіит оШсіовит зирег ізііз гсЬиз ошпіЬиз, оссіѳ- 
зіаѳ ргаеГаіае саіЬѳйгаІі регііпепііЬпз, ітропіі 
ѳі ітрозіііопѳт еіивйега агвзіі ргаеГаіо Йоііті 
2аЬіего\ѵісг поіійсаѵіі. Еі сігса кос ійет агезіит 
із ійога ргаеГаІиз Гатаіиз Йоаппез 2аЬіегоѵісг 
иііго еі Ьепѳѵоіо еійет ргаеГаіо гаіпізіегіаіі еі 
поЬШЬиз гссоепоѵіі Ьаесчие ргоіиііі ѵегЬа: циіа 
арий те зипі іп йерозііо гез ізіае ошпвз ессіе- 
зіазіісао, • ѵійеіісеі Іагарайвз іп пигаего яиаіиог 
агдепіоае, Еѵап§е1іит. ех иігіз^ие рагЫЬиз сіг- 
ситйисіигп аг&епіо, туІга, атоГог ерізсораііз, 
гугу (Іиаѳ дгаесо ійіотаіе пипсираіае, ІаЬеІІае 
аг^епіеае ех Іта^іпе Веаііззітае Ѵіг^іпіз Магіав 
аіідиоі «Іесіез, ѵи1§;агіІег кіікайгіезіаі, еі аііав 
реггаиііае гез, зей ій ѵокіз озіепйеге поіо, ргор- 
іег пѳ ргаѳГаіиз ргаерозііиз ѵіоіепіо шойо а те 
гѳсіріаі; ^иаѳ зіс еі поп аіііег Гасіа ѳі §ези 
Гиѳгипі, агезіит ІіЬеге ірзе ргаеіасіиз 2аЬіего- 
\ѵісг зизсеріі еі гез ргаеГаіаз отпез, ^аа5 ірзе 
зідпійсаѵіі, ай йесізіопега из^ие саизае рѳгтізіі 
зе йеіепіигига еі аіікі поп ехігайііигшп. Бе чио 
ргаѳзепз ргаейісіі гаіпізіѳгіаИз сит ргаеГаІогпш 
поЬШига (аііезіаііопе) геіаііо. 

Тоже, л. 875—6. Г>^В 

№ 2561650 г. 20 Іюля. 

Жалоба священника Григорія Сидоровича на Тарасія Чѳрниковскаго эа нанесеніе 

ему оскорбленія. 

Регіа ^иагіа апіе Гезіпт запсіаѳ Магіае Ма&- 
йаіепаѳ ргохіта, аппо Ботіш тШезіто зѳхсеп- 
іевіто диЩиаяезіто. 

ѴепегаЪйіз ЗіЛогогоісг ргезЫЫг ргоШаІиг, 

АЙ оЯісіит еі асіа ргаевепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа Скеітѳпвіа регвопаіііѳг ѵѳпіепз ѵепегаЬі- 
1І8 раіѳг Игекогіив Зійогоѵісг, ргезѣііег ѳі сарііи- 
Іагія ипііиз ессіезіаѳ 8апсіі Шсоіаі Скеітепзіз гііиз 

дгаесі, зоіеппііег еі оШсіозе іп еі сопіга Ьопога* 
Ьііет Тагаззіит Сгегпікотезкі, саіиегит, а1і:‘ 
светсоюі, топазіегіі гііиз дгаесі Скѳітепзіз зсЫз- 
таіісига- е]изчиѳ зѳгѵііогез, ірзі йе потіпіЬчз 
совпотіпіЬиз гаеііиз поіоз, іп питего йиоз, 
ііопіЬиз іп іегтіпо, іп ^иапіит іппоіиегіпі, 
гапйоз, ^иѳзіиз ѳі ргоіезіаіиз езі іп ѳі йе ео, ?ии 
ірзѳ, ассѳріо сопіга ргоіезіапіѳт ойіо ѳі гапсогл 
^иой іп ипіопе запсіа регзѳѵегаѵѳгіі ірзогит^ие 
зскізтаіі, Скѳітат гесѳпіѳг іпігойисіаѳ, асіЬаеге- 



251 - 

поіисгіі аЦпе ге$ сегіаз зпсгаіаз ірзіз ішрогіі- 
пепіез ехігайѳге поіиегіі, ргорозиіі ѵіоіепіѳг іп 
рег$опл ргоіезіапііз иісізсі, циой ргорозііигп Ьгсѵо 
Ір$о еІТесІи сошріеѵи. Еіепіт іпѵі^ііатіо заоріив, 
иЫ ргоіезіапіот ргаоѵепігі роіиіззеі, ѳѵепіі, яиоіі 
ргоіезіапз сегіа зиа пертИа ехѳциепйо Гогиш сіѵі- 
цііз СЬеІшепзіз рѳгігапзеипйо (Іошиш Гатаіі 
РЬШррі 5ІСІОГОІѴІС2, йііі зиі, іпігоіѵіззеі; ірзе ѵего, 
сопзиііо ай іпГегепйат іпГга ѵіоіепііат ргаѳрага- 
Іпз, аззійеад е^ио ерЬірріаІо еі зріепйійо, огпаіо, 
сопйесогаіо, сит зиіз аззесііз еі зегѵіІогіЬиз, ііісіет 
цпіз аззійепІіЪиз, агтіз ѵагііз еі ріхійіЬив, Іеде 
рпЫіса ѵеііііз, іпзігисіиз, зіийіоза еі ргаегаейііаіа 
тепіе іо іпііа ргіиз сит зиіз аззесііз сопзрігаііо- 
пе, зирег ргоіезіапіет, зепіо сопГесіит еі ігаЬесі- 
Іет расШсипцие Ьотіпет, піЬіІ айѵегзі пейит аЬ 
ірзо ѵепігі а пиііо Ьотіпит ѳѵепігѳ зрегапіет, 
ѵіоіепіег еі ітреіиозе аЦие Ьозіііііег Ьогіз апіе- 
тегійіапіз йіе Ьойіегпа асіиз ргаезепііз е^иез^ег 
ігпііі еипцие зіиѳ иііа саиза еі оссазіопѳ, пиііо 
ргаезійіо сопіга Іаіет ѵіоіепііат, ргаеіег ѵіг^ат, 
аііаз Іазкі, яиа рго Гиісітепіо зепесіиііз зиае иіі- 
йг, типііит, поп ЬаЪііо гезресіи зепіііз е^из^ие 
зріпіиаііз регзопае, іп сопіетріит еі і&потіпіат 
шиопіз запсіае аЦие іп Іеѵірепйіит іттипііаіит 
ашсіае готапае ессіѳзіаѳ, зрігііиаіез гііиз $гаѳсі. 
сит запсіа ессіезіа готапа ипііоз, ргоіе^еп- 
Ііпш, аЦиѳ поп аііепіа расе еі зесигііаіѳ риЫіса, 
риГісіогит Іе^Птв ге^пі ргоѵіза, гесепіег розі 
гесіатаііопет Івгтіпогит чиегеіагит, Іит Іега- 
рогіз сеІеЬгаІогит, іто ііз отпіЬиз йоссірепзіз 

роепіздие, сопіга ѳіивтойі ехсеззогез вапсііія, зрге- 
Ііз, ргіто ѵегЬіз ІигріЬиз еі іепотіпіозіз аіГесіІ, 
розіеа иііѳгіогі ѳхсапйѳзсепз Гигоге ѵіоіепііат іп- 
сЬоаІат сопііпиапйо, еипйет ргоіезіапіет зсиііса 
аІЦиоІіоз рег Гасіет еі сариі егаѵііег регсиззіі, 
ЬЦиѳ попйит заііаіиз, сит іізсіеш зиіз аззесііз 
зігісііз асі Іаіега ЬаЬіІіз епзіЬиз іпіегітеге рго¬ 
іезіапіет сопаѣаіиг, ргоси! сіиЬіо ѵііа ірза ргіѵа- 
гѳіиг, пізі йіѵіпит аііеззеі аихШига еі ргаезеп- 
Ііит Іит іЪійега регзопагит айіиіогіит. (^иопіат 
ѵего еіизтойі зио Шісііо аизи іттипііаіет ессіе- 
зіазіісат еі аиіЬогіІаІѳт Іѳдит ге^пі сопіетрзѳ- 
гипі, ѵіоіепііаз ргаеіасіаз Іегаеге согатізегипі 
аЦиѳ агтіз ѵеііііз аЬизі зипі, ргоіпііе роепаз, аи- 
зиі еі Гасіпогі ірзогит сопйі^паз, йетегиегипі, 
гаііопе яиогига сопіга ірзоз ііегига аЦие ііегит 
ргоіезіаіиз оШсіоцие ргаезепіі тапіГезІаІиз езі, 
о&егепйо зѳ сит ірзіз іп Того Гогі гаііопе ргае- 
тіззогит іиге тейіаціе ѵіпйісаіигига. 

ЕІ іп ѵегійсаііопет ргаетіззогпт зиае ргоіе- 
зіаііопіз сопіепіогит із ійега ргоіезіапз сотгаопзіга- 
ѵіі еійет оШсіо ргаезепіі іп согроге зио сопсиз- 
зіопет, ѵійеіісеі іп тади йехіга іп раіта зирѳ- 
гіогі. ай йідііоз зеи агіісиіоз гаапиз а.іизйет зііа, 
сопсиззіопет Ііѵійага оЫоп^ага, сиіе сопсиззат сііе 
ео(1ет, иі зирга, рег зиргазсгіріит айгаойит гѳ- 
ѵегепйит раігѳга Сгѳгпіколѵзкі зіпе иііа саиза, 
ірзі ай ій йаіа, іііаіат еі іпйісіат еззѳ; диага 
сопсиззіопет оШсіига ргаезепз зирег ірзо ѵійіі ѳу 
йеѣііѳ сопзрѳхіі, асівдаѳ зиіз соппоіаѵіі. 

Тоже, л. 878. 

№ 257.—1650 г. 2 Сентября. 

Возраженіе Луцкихъ Доминиканцевъ на разслѣдованіе по дѣлу объ убіеніи насто¬ 

ятеля Луцкаго Доминиканскаго монастыря, ксѳндэа Вѳрната Парцовіуша. 

Регіа зехіа іп сгазііпо іѳзіі запсіі Аѳкійіі аЬ- 
Ьаііз, аппо Вошіді тіііезіто зехсопіезіто ^иіп- 

?ва§езіто. 

Ег рагіе геѵегепЛі ОгеуЬогюзкі еі іоііиз соп- 
ѵепіиз Ьисеогіеп$і8 тапі/'езіаііо. 

Рггей з^йеш у хі^аті піпіѳузгеті ^гойхкіоті 
И&гозсіеші СЬеІтвкіегаі регзопаіііѳг зіапотѵзгу 

лѵіоІеЬпі Рапи Во^и ісЬт. щіл Вѳгпаі бггу- 
Ьохѵзкі, Іѳсіог різгаа зич^іе^о, рггѳог, у Йеггу Ко- 
руіотекі, зепйук, гакоппісу Вотіпіка зѵі^ів^о 
сопѵепіи ^скіе^о, сігса йейисііопет іп^иі8Шошз 
рг2ей ісѣгаозсіаті рапу з^йоѵеті ^гойгкіеті СЬеіт- 
зкіеті, ѳх асіогаіи зио рггѳсі\ѵко роййапут иго- 
йгопе^о іе^отозсі рапа йакиЬа ІІго>ѵіескіе§о, 
ройзіоіе^о СЬеІтзкіе^о, ге ѵгзі 8іо1па, о гаЪісіе 
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2взг1ѳ§о ^іѳІѳЪпѳдо піе§бу хі$бга Вегпаіа Раг- 

сотгіовга, рггѳога Ьискіе^о, роЬгапіо рггу піш 
гогпусЬ ггѳсгу козсіеІпусЬ, кіѳупокпѵ, гіоіа, 

8гѳЬга, аррага!о\ѵ\ ріепі^бгу у іпзгусЬ бѳрозііоѵ 
82ІасЬоскісЬ, изіузгаѵтзгу ргоіѳзіиі^су об зігопу 
рогѵапоу, іакоѣу о піешагпозе Іеу іпдиізіііеу 
исгупкиц, гѳргоІезіо\ѵаІі зі$ \ѵ іеп зрозоЬ, іі 
ісЬгаозс сотрагепіез вдаШіе з\ѵоіе ісЬгаозс рапу 
оЪуѵѵаІеІаті, іак гіеті СЬеІгазкіеу, іако у \ѵоіе- 

ѵобгиѵа ѴѴоІупзкіѳдо, ргоіипс іако \ѵ исіесгсе 
о<1 гѳЬѳІіеу когаскіѳу Ьдб^сѳті, а \ѵ 2іеші СЬеІт- 

зкіоу рггетіезгкіѵѵаЦсѳті, згІасЬЦ (іоЬг^э зргаѵѵу 
іеу (ІоЬгге ѵіаботогаі, \ѵу\ѵоб2Іѳ1і, гасгут о \ѵа- 

іпозс Іеу змгоіеу і^шзіііѳу, а о иіе\чга2позс зігопу 
рогігапеу ргоіезіоѵаіі зі$, г Іѳу гаііеу, аІЬоѵіога 

роббапі оЬѵіпіѳпі Щпізііі^ 8\ѵоі^ вичабкаті, іеу 
зрга\ѵу піѳѵіаботегаі, рогвопіз рІеЬѳіз, сЫораті 
2 гбгпусЬ зіоі, а піо оЪуѵгаІеІаті гіеші СЬеІщ. 

зкіѳу у Іисіггаі овіабіегаі, Іак Іѳ4 віивд іевошозсі 
рапа ро<І8іо1ѳдо СЬѳІтзкіеяо, рапѳга 5е\ѵегупещ 
ѴѴогезгсгупзкіт, кіогу ЬуІ у ргоіипс ро<1 іеа 
ехсез рореіпіопу ъ гаЬісіа у ѵ82узІкіс§о гаЬоіа 
рогаіѳпіопвбо 2Ѳ82І080 \ѵіеІоЬпоео хі^бга Вегпаіа 
Рагсотеіизга, рггѳога Ьискіе^о, игг^бпікіет Зіоі- 
па, о піеѵаіпозб Іѳсіу Іѳу вігопу рог\ѵапеу аирц. 
зіііеу ііѳгит а^иѳ ііѳгит ргоіѳзіоѵаіі зі§, рГ0. 

З2^с, аЬу іа ісЬтозсіоѵ гѳргоіезіасуа у ргоіезіасуа 
(іо акі рггуі^Ьа у 2арізапа Ьуіа. 

Тоже, л. 947. 

№ 258.-1650 г. 29 Іюля. 

Свидѣтельство шляхты о. Тарасію Чѳрннковскому о благородномъ поведеніи его во 
время казацкихъ волненій. 

Регіа зѳхіа роз! іезіит запсіі басоЫ Арбзіоіі 
ргохіта, аппо Оотіпі тіііезіто зехсепіезіто ^иіп- 
Чиа§;езіто. 

Рго рагіе геѵегепЛі Сгетікоткі оЫаіа аііе- 

зіаііопіз. 

А(і розіиіаііопега поЬіІіз ТЬотае Згепіаѵзкі, 
Гатиіі еі погаіпѳ абгаобига геѵегѳпбі іп СЬгізІо раігіз 
ТЬотае,- іп зрігіІиаІіЬиз ТагаззііСгегпікоѵзкі, ргае- 

розіііі зеи патіезіпік ерізсораіиз СЬѳІтѳпзіз еі Веі- 

гепзізгііиз дгаесі, регзопаіііег согага оШсіо асіізцие 
ргаезепІіЬиз сазІгѳпзіЬиз саріІапоаШшз СЬеігаѳпзі- 

ѣпз сотрагѳпііз, оШсіозе Гасіат, оГйсіит ргаезѳпз 
сазігепзѳ сарііапеаіе СЬеітепзе аііезіаііопет, іп- 

Гегіпз іпвѳгіат, Ьопаѳ Гатаѳ еі аезіітаііопів, соп- 

ясіепііаѳ рпгаѳ еі гериіаііопіз ѵегае поЬіІіз, а 
рѳгзопіз огбіліз ѳ^ие5^гі5, іп ѳабѳт аііѳзіаііопе 
безсгірііз, гаііопе іпГегіиз бѳзсгіріогит ѳібетаб- 

тобит гѳѵѳгепбо Сгѳгпікоѵзкі, ботіпо зпо, ба- 

!ат еі зѳгѵіепіет, тапіЬиз еогишіѳт поЬШит 
ргоргіів виЪвсгіріат, аб асіа ргаезѳпііа сазігѳп- 

зіа сарііапѳаііа СЬѳІтѳпзіа рѳг оЫаІат роггесіат, 

яизсеріі ѳі асііз зиіз іпзегегѳ бегаапбауіі ^ихіа 

іИіпз Іепогет зеяиепіет: \Ѵз2ет ѵ оЬес у каі- 

(іети г озоЬпа, коти о Іут хѵіосігіес Ь^(І2іе па- 

Іейаіо, (іисЬо\ѵпе§о у гусегзкіе&о зіапи у ѵяе- 

Іакіеу сопсіісуеу іисігіот, ту, па росІрізасЬ пііеу 
тіапоѵапі гоіпіеггс у згІасЫа, ѵазггаозсіот рап- 

з!\ѵи у Ьгасіеу ^іа<іото сгупіту, іг рос! Іеп стаз 
піезгсг^зпу ^гоупу г Ьиііаузіттет 2арогозкіт у г 
Ьізпггаапаті гопу пазгѳ г бгіаікагаі, кібггу іуіко 
то^іі 2 (іизг^ иузс (Іо Кііотеа г гааі§іпозсі па- 

згусЬ, о(1 зшусЬ ге сЬіороѵѵ піѳ\ууто^пе іугап- 

зіуга, иігаріѳпіа у рггезІаЛоѵапіа, діоіі у па^озс 
сіѳгрі^с, (іоІусЬсгаз гозіаѵаіу, ѵібг^с іак ѵгіеі- 
кіе иігаріепіо гаііусЬ іоп у (ігіаіек пазгусЬ, рга- 

^іе ѵ г§ки ро^апзкісЬ Ь^б^сусЬ, апі пат рггѳі 
ЬаНаузі^ет бо пісЬ, апі опут бо паз Ьубг аІЬо 
ргіезіаб со рггег ко^о парогаІо\7апіеІги(іпоЬуіо. 

^іѳбг^с ту . о розіапіи об іе§отозсі оуса те- 

Ігороіііу Кііоугзкіе^о . ѵіѳІеЬпе^о тѵ Во§п іе§о- 
тозсі оуса Тагазіизга Сгегпіко^зкіедо—гакошйка 
гедиіу зугі^іѳ^о Вагуіедо, хѵузокіѳу споіу сгіотіека, 

(кіогу), \ѵеб1и§ аЯесІасуѳу пазгусЬ ъ ѵіѳІМ 
обѵа^ гбгоѵіа зугебо пат затут Іак ивІи^М. 
ге у тііѳ таійопкі пазгѳ га зіагапіѳт опе§о рпу 
Іазсе Во4еу гуѵо гозЫу у, со тіаі об паз * 
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цііегмпіа, ѵгзгуіко ѵгсаіѳ йозгіо; у іпзгусЬ 
саоі І08‘> россіѵоко каріапа півсксогау гакгуй 

»азгшо5Сіаті іусгііѵозсі: терггой рггосі^ко 
лііеу оусгугпіѳ пазгѳу йапіот гпай рггег шедо 
, піеспоіііѵоу гайгіо гвЬоІІігапЮѵ рггвсіѵко 
даяу розроіііоу, йгива, іо кііки хі^йу, згіаскіу, 

ри у рапіепек зІатЦЙ зп-ут зрозоЬвт р<жу- 

угоѵаёгаі у ѵіѳіи у іппусЬ, Іак ёисЬо>ѵпусЬ па- 

яусЬ. іако у згІасЬіу, \г ЬаЪісіо зѵѵоіт ёо іусЬ 
даз 2у*о гасЬоѵаІ. \Ѵіёгдс ту Іосіу розідркі 
аоИіѵе оуса Сгегпікотезкіедо, іако Іо росі іеп 
юз. рггугпае ргозіту \ѵазгтозсіо\ѵ пазгусЬ тііо- 

іпгусЬ рапоѵ у Ьгасіеу, аЬу іег гаспу сгіоѵіек 

и россіѵѵусЬ ѵзгдёу тіаі ёоЬг^ гориіаи<% у о 
сгут Ьу огвіопиз г нгазггаозсіаті гаіаі т6ѵгіс,аЬу 
опѳгаи, іако пі ѵсгуга піероёоуггапегаи, ѵге ѵзгуікіга 
ѵіага Ьуіа ёапа, Ка со сііа Іерзгеу ѵіагу ёаіе- 

гау Ц аІІезиіЦ іедотозсі ъ роёрізет г^к па¬ 

згусЬ. Вгіаіо зід ѵ Нозгсге, (ііе попа тіеві^са 
Лапиагуі, аппо Ботті тіііезігао звхсепіезілю 
диіпдиадезіто. іап па БезгѳѵусасЬ Безгеѵзкі 
тр. Вазііі ѴѴегезгсгака, С. Р. у зекгеіагг іедо 
кг6іе>?зківу тозсі тр. Мікоіау Касгкоѵгзкі гар. 
Іап Виіаскі, г$кд зѵд. 

Тоже, л. 897. 

259.—1650г. 12 Сентября. 

Королевская грамота о назначеніи Діонисія Балабана Холмскимъ епископомъ. 

Регіа зесиаёа розі Гезіига Каііѵііаііз Веаііззі- 

віе Ѵігдіпіз Магіае ргохіта, аппо Ботіпі тіііѳ- 
шо зехсепіезіто диіпдиадезіто. 

Рго рагіе геѵегепЛшіті ВаІаЬап, ерІ8сорі 
СІіеІтеп8І8, оЬІаІа Шегагит 8асгае гедіае 

таз€8ІаН8 соп8еп8и8. 

А<і розіиіаііопет геіідіозі іп СЬгізІо раігіз 
ІЬеоёогу Ротозитісг, орізсораіиз СЬеітопзіз еі 
ВеЬепзіз гііиз дгаесі ргаерозііі, ѵиідо ттіезпіка, 

вотіпе геѵегепёіззіті іп СЬгізІо раігіз Біопізіі 
ВаЬЬап, асітіпізігаіогіз еі ерізсорі СЬеІтепзіз 
* Веігедзіз гііиз дгаесі, регзопаіііег согат оШсіо 
*ёЦпе ргаезепііЬиз сазігепзіЬиз сарііапѳаІіЬиз 
йеІшепзіЬиз сотрагепііз, о&ісіозе Гасіат, оііісіит 
рае$еп5 сазігепзе сарііапеаіѳ СЬеІтепзе Іііегаз 
«П5епзо$ засгае гедіае гаазезіаііз, іпГегіиз іпзег- 

Ц іп гет еі регзопат е,)и8ёет ргаеГаіі гѳѵегеп- 

^зіті аётіпізігаіогіз еі ерівсорі СЬсІгаепзіз, га- 

сеззіопіз сіе аётіпізЬгаііопе ерізсораіиз е,)и5- 

СЬеІгаепзіз рѳг іііизігівзігаига еі геѵегѳпёіз- 

раігет буіѵезігит Коззочг, тѳігороіііага 
®МвП8ет, аЬ еасіега засга гедіа таіезіаіе дга- 

(Іаіаз гаапидие е^изёет засгае гедіае пиуо- 

}*:-3 ргоргіа зпЬзсгіріаз, зівіііочие тауогіз сапсеі- 

ге^пі оЬзідпаіаз, аб асіа ргаезепііа сазігѳп- 

** сарііапеаііа СЬеітепаіа рег оЫаіат роггесіаз, 

геѵегепіег рго беЬііо оШсіі зиі, иіі заіѵаз, іііаѳ- 

заз отпщиѳ зизрісіопіз поіа сагепіез 5пзсвріі аі- 

^ие асііз зиіз ѵѳгЬит ііе ѵегѣо іпзегеге ёетапба- 

ѵіі, диагит Іііегагит сопзепзиз засгае ге§іаѳ 
та]езіаііз іепог зедиііиг ееЦие іаііз: Іап Ка2і- 

тібГ2, 2 іазкі Воіеу кгбі Роізкі, ѵіѳікіе хідгеЬі- 
іеѵзкіѳ, Кизкіе, Ргизкіе, Магоѵіескіе, Хтисігкіѳ, 

ІпОапзкіе, Зтоіепзкіѳ, СгегпіеЬоѵзкіе, у Згѵѳі- 
зкі, Ооізкі, \Ѵап(іа1зкі бгіесігісгпу кгбі. 

\Ѵзгет ѵоЬео у каМѳти г озоЬпа, коти іо 
ѵіесігіес паіегу, ояпаутиіету, іо, га тѵпіезіоп^ бо 
паз ргогЬг* \гіе1еЬпедо Води Зуіѵезіга Козоѵа, 
гаеігороіііу Кііоѵзкіедо, сЬдіпіезту ти рогѵоіііі, 

аЬу тоді ргаѵа зѵедо, кібге ти па аскиіпізігаіЦ 
ѵіабусіѵа СЬеІтзкіедо зіигу, па озоЬд ѵіеіѳЬпедо 
\ѵ Води Эіошгвдо ВаІаЬапа изЦріс у ѵіеѵ^ѳк ги- 

рѳіпу исгупіс, . кіог^ сеззі^, §(1у рггеб хіддаті 
іакітікоіѵѵіек аиіЬепіесгпеті исгупі, ту Ц га 
ѵагпд гаіес Ьдсігіѳту, тос^ кібгедо ѵіеѵки у 
сопзепзи пазгедо \?г\7узг тіапоѵапу ѵгіеІеЬпу ѵ 
Води Біопігу ВаІаЬап ротіепіопе тгіабусіѵѵо СЬеЬп- 

зкіѳ ге ѵзгуікіегаі рогуікаті, рггупаіегпозсіаті, 
ёо піедо паіег^сегаі, ёгіегіес, гагуѵас у ёізропо- 

ѵас г сегѳтопіаті сѳгкіеѵѵпеті та ёо озіаіпісЬ 
ёпі гуѵѵоіа зѵедо, оЬіесиідс га паз у паіазпіѳу- 

згусЬ пазЦрсоѵ пазгусЬ,: кгбіоѵ РоІзкісЬ, іо до 
оё ѵоіпедо игучгапіа у гг^ёгепіа ротіепіопедо 
ѵіаёусіѵа СЬеІтзкіедо піе оёёаіегау, аіѳ до саіѳ 
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у яіепагязгсяіе рггу іуш ргаттіѳ до2у\ѵоІпут га- 

сЬолѵагау, ргатта пазге, ггесгу розроіііеу у козсіоіа 
каЛоІіскіеяо ггутзкіедо ѵсаіе гЯСЬоѵицс. N8 

со діа Іѳрзгеу лѵіагу рггу родрізіе г§кі пазгѳу 
ріссг^с когопп^ рггусізіцс гогкагаіізшу. Бая ѵ 
\Ѵагзгачѵіе дпіа XXVII шіезцса Ктеіеіпіа, гоки 
Раязкіе^о МПСЬ, ражжапіа кгбіеѵзіѵѵ назгусЬ 
Роізкіедо у Згѵедзкіеко ѵіогедо гоки. Тая Ка- 

гітіегг кгбі. Ьосиз вцрШ та}огіз сансеііагіае ге§- 

пі. МаіЬіаз Сіеіескі, зесгеіагіиз гфае гаа^щ, 

Соязелз тѵіеІеЬяелія ѵ Во^п шеігороіісіе Кііи. 

зкіеіни на пзЦріепіе адшіпізігаііеу 
СЬеІгазкіе^о па озоЬ§ теіеІѳЬпсдо Біояіге§о ВаЦ. 

Ьапа. Ро8І дяагшп Іііегагиш соязеязнз заспе гь 
діае тауезіаііз іпдгоззаііопет, огідіпаіе еагшикщ 
ойогепз ідет зіЬі ехігадііит еззѳ 8е^пе ІІЫ й 
оШсіо ргаезеяіі гесеріззе риЫІсе гесодпоѵіі. 

Тоже, л. 971. 

№ 260.—1050 г. 12 Сентября. 

Грамота митрополита Кіевскаго Сильвестра Коссова Діонисію Балабану на Холм- 

скую ѳпископію. 

[{Репа зесипда розі Гезіиш Хаіітііаііз Веаііззі- 

шае Ѵіг^іпіз Магіае ргохіта, аппо Ботіпі тіПѳ- 

зіто зехсепіезішо чиіпчиа^езішо. 

Рго рагіе теѵегепЛшіті ВаІаЬап, ерізсорі 
СШтепзіз, оЫаіа ітсгірііопіз сеззіопагіае. 

Ад розіиіаііопет геіі^іозі іп СЬгізІо раігіз 
ТЬеодогу Ротозіочѵісг, ерізсораіиз Сііеішепзіз еі 
Веігепзіз гііиз ^гаесі ргаерозііі, ѵиі^о патіезпіка, 

потіие геѵегепдіззіті іп СЬгізІо раігіз Біопізіі Ва- 

!аЪап, асішіпізігаіюгіз еі ерізсорі СЬѳІтепзіз еі 
Веігепзіз гііиз §гаесі, регзопаіііег согат оЯісіо 
асіізяпе ргаезепІіЪиз сазігепзіЬиз сарііапеаІіЬиз 
СЬе!гаепзіЬиз іпвсгірііогіет сеззіопагіаш, іпГегіиз іп- 

зегіаш, іп гега еі рѳгзопага цшйѳт зиргаГаІі ге- 

ѵегепіііззіші адтіпізігаіогіз еі ерізсорі СЬеІтепзіз 
зегѵіепіет, ех асііз сазІгепзіЬііз сарііапеаІіЬиз 
КііоѵіепзіЬиз аиіЬепІісѳ етапаіат, ад асіа ргае- 

зепііа сазігепзіа сарііапеаііа СЬеІтепзіа рог оЪ- 

Іаіат роггесіат, зизсеріі еі асііз зиіз іпзегего 
детапдаѵіі, сщиз іпзсгірііопіз сеззіопагіае Іепог 
ершіоді: Вышісъ с книгъ кгродскпхъ воеводства 
Киевского. : . ‘ : *' 

Року ты сеча шестьсотъ пятидесятого, м-ца 
Июля семого дня. 
На въряде кгродскомъ в замъку его королев¬ 

ской милости Киевъскомъ иередомпою Остафиемъ 
Выговскимъ, паместпикомъ эамъку Киевъского, 

стаповъши персоналитеръ ясне превелебный в 

Богу его милость отецъ Сильвестеръ Коссом, 

Архиепископъ Метрополитъ Киевский. Гаівдні 
и Всее Руси, для вписапя до книгъ нинешнго 
кгродскпхъ Киевскпхъ подалъ и очевисто прі¬ 

аналъ листъ добровольный записъ свой цессиеі, 

водлугъ права справленый, одъ себе велебному в 
Богу его милости отъцу Дионизему Балъбанои, 

Епископови Хелмъскому и Белъскому, на рем 
в томъ записе, ;ниже ивъсерованомъ, меновнте 
выражоную, даный и служачий, о чомъ тотъ за- 

ппсъ ширей в собе объмавляетъ, которого во 
всемъ устнымъ, очевистымъ и добровольный 
созпанемъ своимъ ствердивъгаи и змоцвпвыл, 

просилъ, абы принятъ и до книгъ вписашй 
былъ. Я теды урядъ для вписаня до книгъ 
опый приймуючи, читалемъ, и такъ се в собе 
писмомъ пояскомъ ппсаный маетъ: Іа 8у1*«5І« 

Коззоъѵ, агсЬіерізсор шеігороіііа Кііолѵзкі, НііЛ 
у лѵзгуікіеу Кизі, ехагсЬа з\ѵі§Іѳ^о Ігопи арозіоі- 

зкіедо Копзіапііпороізкіедо, ѵіадото сгупіе I 

доЬгодѵоІпіѳ гѳгпаъуага кагдети, коши Ьт о «а 
мгіѳсігіеб паІеШо, Іегаг у па роіуш гаѵ&іу, И® 

паіазпіеузгу Іап Кагітіегг, г !азкі ВоЯеу кгоі Ро№ 
рап 52С2$з1іъуіе пат рапиіцсу,2 тііозсіпгеу Іазкіу^ 

Ъгосі з\ѵѳу рапзкіеу тпіѳ гѳгпаѵаіасеши игЫуй** 

СЬеІтзкіе гѳ ъѵзгуікіѳті ^епегаіііег рогуікаші! 

рггупаіейпозсіаті ъѵ адтіпізігаіі^ у гиреіп^ 

(іщ (доЦд рокіЬут зрозоЬпѳ^о зиЬіесіііт, ^ 

пауѵузгу разіѳгг сегк\ѵіѳ Войеу, піе ираІгиуИ 
піе рода!), да! у сопГѳготѵа!, па со у Из* 
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««в. 
Кііо». 

®т«» 
ВаЦ. 

•ае ге- 

•опйац 
ші а! 

)ССОВЪ, 

іааквб 
гапихъ 

о при- 

ессвей, 

ному в 
іановн, 

і речъ 
іновите 
зтъ за- 

ого во 
гьнымъ 
ивъшв, 

исаный 
книгъ 
в собе 

1\?езіег 

Наііскі 
арозіоі- 

уніе ] 
г о іеш 

у, йс0 

роізкг, 

кі у 4о- 
ісіусіѵуо 

;каші I 

іг* ***' 
і, іако 

іігяу* I 
5\ѴОУ 1 

ро(ірізѳш г§кі у рггусізпіетога ріесгесі \ѵіѳ!кіѳу 
когопиеу гоки іѳгагпіѳузгебо іузі^с згезезеіЬ ріде- 

ЦвіДОо гаіезЦса Зіусгпіа (іѵѵасігіѳзЬе^о дПогедо 
Іаіа ѵусіас гогкагаі, о сгут Іеп Іізі аіігпіпізіга- 

сіеу згуггѳу зоЬіѳ та. Тесіу іа гегпаѵѵаЦсу, 

врасггулѵзгу сгіотѵіека, лѵіеісе сегклѵіѳ Воіеу ро- 

ІггеЬпе^о у мт роЬогпозсі гакопи з\ѵі^Ьѳ^о Вагу- 

1е§о, ѵесИпе рогг^ки сѳгкѵѵіе лѵзЬоііпіеу к\ѵЦіц- 

сер), тѵіеІеЬпе^о Рави Во^и іе^ошозсі оуса 
Оіопіге^о ВаІаЬапа, лѵ ипіеу піѳ Ь^(і%свдо, Іе асі- 

вівізігаііа шоі§ ѵЫусіѵа Скѳітзкіе^о у Веізкіедо, 

іасопзепзет Іе&ог паіазпівуз2е§о кгоіа Роізкіедо, 
раоа те§о тііозс'пѵебо, гоки Іе%ог ѵузг гаіапо- 

оде$о. тіезцса Кѵіѳіпіа сі^осігіѳзіѳдо зіойтедо 
ііпіа, па изЦріепіѳ Іеу асітіпізігасуѳу сіапут, ге 
щуЙиеті ротіепіопе@;о лѵ!а(іусі\ѵа СЬеІтзкіедо 
тзіаті, ГоЬѵагкаті, Гиіогаті, гоіаті, дгипіаті, 
роіаші, Іазаті, гаризіаті, зіапог^сіаті, зіадѵагаі, 
шіупаті, іегіогаті, вайгаѵкаті, ггекаті, кагсг- 

таті, росісіапеті, ісЬ хѵзгуікіеті ро\ѵіппозсіаті, 2 

еегкѵіаті, мг іеу сііоесезіеу >ѵІа<іусі\ѵа СЬеІт- 

йкіе§о гпаусіиЦсуті зі§, у \ѵіасІ2$ гиреіп^ сіисЬо- 

ііепзіѵа \ѵ52узІкіе&о па озоЪ$ ѵузг ротіопіопе^о 
іедотозсі оуса Віопігедо ВаіаЪапа тѵ1ѳ\ѵат у 
йшГшиШф, Ъіоб05Іа\ѵі$пзІ\ѵо тоіе агсЬіегеузкіе 
па піе^о текіасіага, а зат зіѳ г Іеу асітіпізігасуеу 
поіѳу \ѵЫусІ\ѵа СЬеІгазкіе^о ѵіесгпіѳ ѵуггекат. 

?о1еп іесіу іезі у Ьфігіѳ ѵгѵузг ротіепіопу іе§о- 

тозс осіес Віопігу ВаіаЬап Іак сіоЬгаші, сіо мНа- 

іусіѵа Сііеішзкіе^о гсіа\ѵпа иаіег^сеті, іако сѳге- 

шопіаті сегкіе\ѵпеті, а па зЦріеп ерізкорзІ\ѵа 
зіапоѵѵзгу, у озоЬаші (іисЬотѵпеті \ѵе(і1и^ рогг^іки 
сегкѵіе ѵзскосіпіеу ргаѵозіатепоу каГюІісгезкіеу 
гга<І2іс у сіізропоѵас, Ъзг йасіпеу рггезгкоііу 
шпіе зате^о у зиссеззогоѵ шоусЬ, у о\ѵзгет Іутгѳ 
йрізет тоіт зиЬіпіииіе зіе у аззесигиіе осі \ѵзгуІ- 

кісіі ішресіігаепіоѵѵ Іак озоЬ$ іе^отовсі оуса Ва- 

ІаЬапоѵц, уако у йоЬга лѵіасіус!\ѵа СЬеІтвкіеео, 
осі ко^о Коілѵіѳк (тіапоѵѵісіѳ осі озоЬ сіисЬоѵпусіі 
сегкшіѳ лѵзсЬосіпіеу, піерозіизгпусЬ у піе ѵѵейіпб 
ге^ціу зѵѵі^іебо Вагуіедо іуі^сусЬ) гасЬосіг^сусЬ, 
па ѵзгеіакіет Іегтіпіе ргаѵѵпут у иіергаіѵпут 
з\^оіш козгіет лѵіазпут у пакіасіеш, іако гѵѵіеггсіі- 

піеузгу разіегг, Ьгопіс у газі^роѵас Іуіе кгос, 

уІеЬу 1е§о роІггѳЬа икагу\ѵаіа. Nа со (На іерзгеу 
ъѵіагу Іеп шоу Іізі сіоЬгохѵоІпу гаріз г ріесг^сЦ у 
2 росірізега н'іазпеу г§кі тоіѳу, Іакге г ріесг^- 

сіаті у г росірізаті г^к Іисігі гаспусЬ ѵѵузг рошіѳ- 

віопети іе§отозсі оуси Оіопігегаи ВаіаЬапоѵуі, 
потіпаІо\ѵі ерізкоріеу СЬеІтзкіеу сіаіе. Вшіо зіѳ 
\ѵ Кііолчгіѳ рггу сегк\ѵіе саіпесігаіпеу зѵі^іеу 2о- 

рЬіеу, гоки Рапзкіебо ІузЦс згезсзеІЬ рі^ссігіезі^- 

Іе§о, тіезі^са Маіа сігіеѵі^іпазіебо сіпіа. У того 
запасу при печатехъ подпись рукъ тыми словы: 

Буімгезіѳг Коззоѵѵ, шеігороііі Кііоѵзкі, Наііскі у 
лѵзгуікіеу Кизі шрг. Агзепіиз 2е1іЬогзкі, ерізкор 
Ьчгрхѵзкі, Наііскі у Кагаіепіескі Росіоізку шрг. 

Цзіпіѳ ргозгопу Апіопі ЛѴіппіскі, пошіпаі ерізко¬ 

ріеу Рггѳшузкіѳу у БатЬогякіеу. Іізіпіе ргозгопу 
АЬгат НгаЪо\ѵіескі трг. Который же запись за 
подапемъ и очевпстымъ прпзнанемъ выиіъ ые- 

иоиаиые особы а за ирииятемъ моимъ урядовымъ 
до книгъ нииешиихъ есть уписанъ, с которыхъ 
и тотъ выписъ подъ печатью кгродскою Киіовъ- 

скою есть выданъ. Цисапъ в Киеве. Корыкго- 

валъ Гротовский. Адамъ Ціоіекъ Чарнолоский, 

иисаръ кродский Киіовъский. Ьосиз зі^Ші. Розі 
сиіиз іпзсгірііопіз сеззіопагіае іпбгоззаііопеш, огі- 

біпаіе ісіеш ойегепз зіЬі ехіга^ііот ѳззе зе^иѳ 
іііисі аЬ оШсіо ргаезепіі гесѳріззе риЫісѳ гесо- 

бпоѵіі. 
Тоже, а. 971-73. 

№ 261.-1650 г. 26 Сентября. 

Вводъ Діонисія Вьлабана во владѣніе Холмскимн церквами и имѣніями Холмской 
ѳпископін. 

Кѳгіа зеспп(іа апіѳ Гѳзіит запсіі МісЬаеІіз Аг- 

^еѳіі ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсеп- 

^шо чиіпчиабезіто. 

ВеѵегепАіззіто ВаІаЬап, ерізсоро Скеітепзі еЬ 
Веігепзі гііиз дгаесі, аДтізза іпіготшіо. 
Асі оШсіит ѳі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 
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Іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵѳпіѳпз тіпізіе- 

гіаііз ге^пі депегаііз ргоѵійиз №со1аиз Цкіѳувкі 
йѳ ѵіайісаіи СЬеІгаѳпзі риЫісѳ ІіЪегаріѳ гесобпо- 

Уіі, ^і^іа ірзѳ сит поЫИЬиз Раиіо ОоІ$бо\ѵзкі (е0 

Оеогдіо Ріезгкоѵзкі, еѵійепііогіз Іѳзіітопіі дгаііа 
зіЬі аззигарііз, асі айесіаііопѳт еі оГЙсіозат ^иі- 

зіііопет гѳѵегепйіззігаі іп СЬгізІо раігіз Оіопізіі 
ВаІаЪап, ерізсорі СЬеІтепзіз ѳі Веігепзіз гііиз 
бгаесі йізипііі, заЬЬаіЬо розі Гезіит запсіі МаіЬіаѳ 
АрозІоІі ргохіто*), ай зиЬигЫит сіѵііаііз засгаѳ 
гедіае та^езіаііз, йісіае СЬеІт, сопйезсепйеЪаІ 
іЪійетяиѳ ѵі^оге ргіѵііедіі зіѵѳ сопзепзиз, зирѳг 
ерізсораіиш СЬеІтепзет еі Веігепзет тетогаіо 
гѳѵегешііззіто ВаІаЪап Ьепідпііег а зегѳпіззіто 
йоаппе Сазітіго, ге§е Роіопіае, соііаіі еі сопзе- 

Яиепіѳг ѵі^оге зигіз сеззі рег іііизігіззітит ѳі ге- 

ѵегепйіззітит іп СЬгізіо раігет Зуіѵезігит Ко- 

зотг, агсЬіерізсорит, теігороіііат Кііоѵіепзет, 
Наіісіепзет еі Іоііаз Киззіае гііиз дгаесі оЬейіѳи- 

*іае огіепіаііз (Іізипііі, согат асііз оазІгепзіЬиз 
КііоѵіепзіЪиз гесо^пііі, ргітит іп ессіѳзіат саІЬѳ- 

сігаіет Іііиіі ^Ііѵііаііз Вѳаііззітае Магіае зега- 

рег ѴІГ8ІПІ8 еі іп ессіезіат запсіі Кісоіаі, апіе 
агсет СЬеІтепзет ехізіѳпіет, Іапйет ессіѳзіат 
Аззитрііопіз іп соѳіит Веаііззігааѳ Магіае Ѵігді- 

піз, аііаз ІІзрспіа Рггесгузіеу Раппу, ай Іаіиз 
Лари зііат, еі іп ессіезіат запсіае Рагазсоѵіае, 
аііаз 5гоі^іеу Ріаіпісу, іп зиЬигЪіо еіизйеш сіѵііа- 

Ііз СЬеІтепзіз, ѵиідо па Віопіи ехізіѳпіет, йе¬ 
ти т іп ессіезіат 8а1ѵаІогіз, аііаз згѵі§Іедо 8^а$а, 

йісіат Віоіріе, тіИіаге а ргаеГаІа сіѵііаіе СЬеІ- 

тѳпзі ехзігисіат, пес поп іп сигіаз, ргаейіа, зиЬ- 

йііоз, сатроз, сопзѳтіпаіоз зетіпе аезііѵаіі еі 
Ьуетаіі, ргаіа, разсиа, зуіѵаз, петога, §аіо$, Ьо- 

гоз, віаріа, тоіепйіпа, різсіпаз, різсаіигаз, іипйоз 
йезегіоз еі ипіѵегзаз регііпепііаз еі аіііпѳпііаз 
іат ай ессіезіат ргаейісіага саіЬейгаІет СЬеІтеп¬ 

зет, диаш ай ессіезіаз, іп еайеш сіѵііаіе СЬеІт 

| схізіопіез, пес поп ай ессіезіат тетогаіат % 

ріе Ьіщіедо Зраза соттойа ипіѵегза еі етоіь 
тепіа рѳгііпепііа еі аіііпѳпііа, еі іп впЫІіц сігщ 
еапйет ессіѳзіат саіЬейгаІет, ІѴоІка ТѴШусщ 
пипсираіоз, ргоре шопазіегіиш зеи ессіезіаш са- 

іЬейгаІет соЬаЪіІапІез, Іит іп ѵіііаз Віаіор^ 

Визпо, Рокгоіса, ѵіііиіат, сігса ессіезіат 
Враз ргоре Віоіріе Іосаіат, еі іп ргаейіит Цщ. 
поіѵісге ас ипіѵегзоз зиЬйіІоз, іп еізйет ѵШіз со- 

ЬаЬіІапІез, аЦиѳ іп ргаіа, разсиа, сатроз. зіаад 
тоіепйіпа, різсаіигаз, зуіѵаз, петога, баіоз, Ьогоз 
загеріаз еі отпез Гипйоз, аіііпепііаз еі регііпеп- 

Ііаз, апІЦиіІоз ай тетогаіаз ѵіііаз еі ех апіцио 
ай ргаеГаІит ерізсораіиш гііиз раесі СЬеІтеп¬ 

зет регііпѳпіез, іпзирег іп .іигізйісііопет ріепагіаш 
ерізсораіет зирег засегйоІіЬиз гііиз ^гаесі, а(1 Ьопс 
ійет ерізсораішп СЬеІтепзет оЬзегѵагі зоііиш, 

іпігогаізіі, ргаеГаІаз ессіезіаз, ѵіііаз, зиМііоз сшп 
йаІіопіЬиз еі ипіѵегзіз соттойіз еі егаоіотепііз, 

ех зиргайісііз ѵііііз ргоѵепіепІіЬиз, еі ірзоз роро- 

пез, сігса ессіезіаз іп сіѵііаіе СЬеІт еі іп ѵііііз 
зиргазсгірііз ас іп Іоіо ерізсораіи СЬеІтепзі еіі- 
зіепіез еі ЬаЬіІапІез сит еогит оЬейіепІіа еі ой- 

сіо йеЬіІо, .іихіа гаогет еі сопзиеіийіпет езішіет 
геііропіз гііиз раесі оЬзегѵаІат, іп геаіеш еі 
расійсат роззѳззіопет тетогаіо геѵегепйіззішо 
Біопізіо ВаІаЬап, ерізсоро СЬеІтепзі еі Веіила 
Ігайійіі еі ріепагіаѳ ас аЬзоІиІае ]игіз(іісІіопі ір- 
зіиз сотгаізіі. (}иат іпіготіззіопет еі роззеззіопеш 
ерізсораіиз зіѵе ѵіайісаіиз гііиз ^гаесі СЬе1теіш$ 

пето ітри^паѵіі, ^иіпіто отпез засегйоіез зіѵе 
сарііиіит гііиз §гаесі СЬеІтепзе еі роропез, іа 
йіѵегзіз ѵііііз еі оррійіз, ай ерізсораіиш СЬеІтел- 

зет регІіпепІіЬиз, герегіепіез, ргоіипс іп СЬеІт 
сопдге^аіі, Гасііііег ассеріаѵегипі еипйепщие Ва¬ 

ІаЬап рго ѵего еі Іеріігао ерізсоро зіѵе ѵіайіса 
еі разіогѳ зио гесерегипі. Бе дио ргаезепз тіпі* 

зіѳгіаііз еі поЬШига ргаейісіогшп, сігса еапііепі 
тіпізіегіаіет азіапііит еі іп Іоіо геіаііопет ір5і^ 
арргоЬапІіига, геіаііо. 

1 Тоже, л. 1011. *) 24 сентября. 
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Асіага іп сазіго СЬеІтепзі іп іегшіпіз оСГісіо- 

гппі $еа яиегеіагит Гегіа зесилсіа розі (Іошіпісаш 
9ІпѵосаѵіІи (}иа(1гаде5Іша1ет ргохіша, аппо Бо- 

шші тіііезіто зехсепіезігао ^иіп^ие^с5іто ргішо. 

8ирег айтойгт геѵегепйо Лотіпо ВиІаЬап 

йесгеіит. . і л 

Ргорозиіі оШсіозе согаш оГбсіо ргаезепіі іпзіі- 

§аІог оГбсіі е]и$<1ега еі е]из (Іеіаіогез іпГгапоші- 

цашіі сопіга сііаіоз іпГгапотіпапііоз ех соріа сі- 

іаііопіз зиае Іепогіз Іаііз: 
Лоаипез ТЬошаз іп ОДгоѵвко Кггу\ѵсгускі, 

СЬеІгаепзіз еіс. сарііапеиз. ѴоЬіз регіііизігі еі асі- 

шо4аш геѵегепііо Оуопізіо ВаІаЬап, Сііеішепзі еі 
Веігепзі гііиз дгаесі ерізсоро, Іига асішобит геѵе- 

гешіо ТЪотае Сгегпіко\ѵзкі, ргаерозііо ессіезіае 
саіЬегігаІіз іііііет гііиз дгаесі, (Іізииіііз, сіе Ьопіз 
ѵезігіз депегаіііег ошпіЬиз тапсіашаз ѵідогѳ гедіо 
еі позіго сарііапеаіі ех оГЙсіо, ^иа^епиз согаш 
поЬіз зеи оШсіо позіго сазігепзі сарііапеаіі СЬеЬ 
шепзі іп Іегтіпіз оГйсіогат зеи яиегеіагига, іп 
сазіго СЬеІшепзі Гегіа зесипііа розі ёотіпісат 
,1пѵосаѵіІи фиасігадезітаіеш, ргохітѳ ѵепіигага, 
се1еЬгап(1із аиі, ііз іпіегтіззіз, іп зиЬ5е^иеп^іЬиз 
ргохітіз, асі іпзіапііага іпзіідаіогіз оШсіі позігі 
е^ие (іеіаіогит: іпіігіеііига Згтиуіо СЬаугао- 

*іс2, зепіогіз ргоіипс .іисіаеогит, еі Магіаппае 
'Ѵпіподѵісго^па, оііт іпйсіеііз АЬгаЬат Мозгко- 
яісг, тегсаіогіз еі сіѵіз ^и(1аеі ЬиЫіпепзіз, асі 
ргаезепз ѵего е^зііега Згшиуіо Наітомісг, сопщ- 

бпт Іедііітогит, Іиш СЬапаѳ еі Вегае е,)и5(1ет 
&тиуЬта, сит оііт АЬгаЬат Мозгко\ѵіс2 рго- 

сгеаіогит ПІИ еі Гіііае, тіпогеппіит, регзопаіііег 
еі регетріогіе сотрагеаііз, ^иі ѵоз: гаагііиз зоіиз 
рег зе, гаагііаіа сит тагііі еі гаіпогеппез сига 
раігіз еі гааігіз, Іиіогит паіигаііит, аиіЬогіІаІе 
е1 аззізіепііа сііапі, ^иа^епиз ѵоз Ьопезіоз СЬ\ѵе- 

^гіит еі Зіескопет Кгиротѵ, Ггаігез дегтапоз, 

^иат ргіпсіраіез еі Гасіі іпГгазсгірІі ргігаагіоз 
ЗДогез, іига Ьаигепііит .Іигсгук, Іапчиат сот- 

Ргіпсіраіеш, е^зсіет Гасіпогіз сотріісез, сігса ѵоз 

оШсіозе агезіаіоз, сіе ѵіайісаіи СЬеігаепзі, ісЦцё 
рго ео, і2 опі, тігао \ѵ$ге1ак$ рггузіоупозс, пае! 
Возкіе, рггупхігопе у розроіііе ргаѵо у згодозс 
ѵіп па ІакісЬ сі^згкусЬ, тѵ Іутге ргатеіе гатука- 

ЦсусЬ, піе зіе піѳ оЬаіѵіацс, о^ѵзгет га піе зоЫе 
ѵіЩс, таіо піе Іудоііпіет Іуіко рггеіі з^гіаті 
Іиіесгпеті дгогігкіегаі зіагозсіті у диегеіаті, таіо 
со ісЬ ро\ѵагаЦс, сгази піесіа\гпедо ѵ гоки іегаг- 

піеузгут, г ѵѵсгогаузгедог рціки па зоЬоІе, рга- 

'ѵіе л? ріегѵѵозру рггесі риіпоскіет, о шѵагіеу 
аІЬо рЦіеу додгіпіе \ѵ пос, гарга\ѵі\ѵзгу зі§ сіаѵѵ- 

піеузгуті, роіІоЬпеті Іегагпіеузгедо пігеу ѵѵугаіо- 

педо исгупки, исгупкаті, іакоЬу гтоѵѵе іак^з 
ѵ? ггесгу ъ піеѵѵіепц гааіЦ. согЦ іесіпедо 2 рго- 

ІезІицсусЬ зіе Згтиуіа Наутотѵісга, а гоп*$ рггегі 
Іут Ігзга Мозгко\ѵіса, ро птѵогігіе сііа паІеЦ- 
сусЬ рггусгуп дѵ йоти ротіепіопедо Згтиуіл, оуса 
згѵедо, тіезгкаідс^, па окггсепіѳ \ѵ \ѵіаге гизк^ 

исаупіѵѵзгу, г зІггеІЬа у іппут г^сгпут ог§2ѳт, 

\ѵогу шаце лѵіеікіѳ 8\ѵріе Гигтапзкіе, сіога рогаіе- 

піопусЬ ргоіезіапіоѵ 2 гаіапо\ѵапеті у іпзгеті 
\ѵіеЦ з з\ѵоіті ротоспікаті, іга затут 2 ітіоп 
у рг2ег\ѵізк сІоЬгге ѵіайотеті, оЫосгуІі у зрозо- 

Ьеіп піе2\ѵус2аупуш, росіі^лѵз^у роіар \ѵ когаогге, 

дсіу ргоІезіапІо\ѵіе ргаАѵіе пазіапут іакітзі зпега 
оЬсіцгепі Ьуіі у зіузгес піо тодіі, гіоіо, згеЬго, 
кіеупоіу, згаіу сігодіе, Іак затедо Згтиуіа, а 
пауѵѵі^сеу 8ггаоу1о\ѵеу затеу. аІЬо гасгеу рогаіѳ- 

піопусЬ зупа у согкі іеу, з ріеглѵзгет га^гет 
зрІосІгопусЬ зігоі, іако у оЬоуда ргоіезіапіо^ѵ га- 

зіаѵѵпе ггесгу сиііге, осЬ^сіозІлѵо ѵѵзгузіко, йозіаі- 

кі, зіаікі, пасгупіа (іошоѵѵѳ супіе, гаіейгі, ріе- 

пі^сігу доІсшусЬ лѵі^сеу риііогизеі, оѵуо гдоіа сіо 
паутпіеузгеу ггесгу, піе гозіаѵѵілѵзгу у затеу Ьа- 
гуікі 32упко\ѵпеу гдоггаік^ па гЫусЬ кіікасігіѳ- 

з'ці, іако гедезіг пігеу зрізапу у (іо ІусЬ ге хі^д 
ІпІесгпусЬ рггег ргоіезіапіоѵѵ рег оЫаІат ройапу, 

уаіог \ѵ зоЬіе па кііка Іузі^су гатукаЦсу, оріе\?а 
(Іозіаіесгпіе, па лѵогу $\ѵе ротіепіопе зрозоЬет 
піерггузіоупут, поспуш, іп ѵіт ргаесіае еі зроііі 
гаЬгаіі у ^ѵезроі з рогаіепіоп^ таіЦ, па іо па 
оѵг сгаз. іако г \ѵіе1и ггесгу зіе рокагпіе, піѳро- 

33 
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гтеаіацсц, ріегтееу йо (іогаи зтеѳдо па ѴѴІайусгуп, 
а роіуга росгитеацс зіе теіппѳті Ьуйя, сіо тапа- 
віуга йузипіскіево гизкіево, саікейгу теіайусітеа 
СЬѳІтзкіево, іе тезгузікіѳ йозіаікі гарготеайгііі у 
гатеіегіі у, аЬу сгут рг^йгѳу товіі іеп іакокоі- 
теіѳк исгупек зтеоу гіу рокгус, Ьѳг 2айпб&о оро- 
теіайапіа у паисгепіа (іако хтеусгау ѵѵ каіоііскут 
козсіеіѳ іѳзі зіузгапу) \ѵіагуэ іе гааіке, согкѳ ісЬ, 
га ргатепуш у ріасгіітеуш ирошіпапіега зіѳ ргоіе- 
зіапіоте, іе2е1і піѳ запц г ггесгота, рггупапшіеу 
ггесгу теІазпусЬ ггесгопусЬ зіегоі у газіатепусЬ, 
у іайпеу паутпіеузгеу ггесгу піѳ теуйаіі у Ц 
вате шаіке, таіо па Іо рогтеа1аЦс%, іако пауга- 
піеу, піе у па оЬтеіезсгепіѳ іе^о шозсі рапа Ьиг- 
8гаЫе§о СЬеІтзкіедо, аЬу іак рг$йко піе кггсго- 
по, піейЬацс, окггсііі, а пагаіиігг у зІиЬет ро- 
тіепіопети СЬтеейкотеі Кгирікотеі га 2опе те гге¬ 
сгу оййаіі, ггесгу іе<іпак у рошіепіопусЬ йозіаі' 
коте аг йоЦй, рггег затусЬ ргоіезіапіоте, рггуіа- 
сіоі у ргатепіе иротіпаЦсусЬ зіѳ, піѳ теуйаіі у 
\ѵуйас піе сЬс^, у піе іуіко зиготе іѳ ойтатеіаіэ, аіѳ 
у зат агезгі па іе тезгузікіе йозіаіку у ггесгу, 
рггег теогпедо у згІасЬіе ргатепіе гаіогопу, г па- 
дгатеапіет рггуі^іі, іако о іут агезгі, рггу рго- 
іезіасуіеу орізапу, те зоЪіе та, рггег со те теіпу 
псгупкотеі зтеѳти тееёіие теупаіазкп ргатепедо 
рорайіі у з$ піѳті оЬсЦіепі,—ргоіезіаііопѳ, (іе 
ргаетіззіз Іаііоге, согат оГйсіо позіго ай зитеп- 
йаз йе ірзіз роепаз іезит, Гасіпогі ірзогит соп- 
йідпаз, зіаіпаііз. Іп ^иап^ит ѵего ій Гасѳгѳ педіѳ- 
хегіііз, зсііоіе ѵоЬіз рго ірзіз гезропзіопет іп^ип- 
р, ѵоз роепіз Іедит рипігі, ѵоз чиодие зіаіиеп- 
Йоз сііатіпі ай ѵійепйит еі аийіепйпт роепіз, рго 
дпаіііаіе йеіісіі ех агЬіІгіо іийісіі позігі зорег 
ѵоЬіз іггоеапйіз, йесегпі еі ѵоз еізйѳт рипігі, зіііз 
іѳгтіпит аііепіаіигі еі ай ргаетізза, ѵоЪів Іаііаз 
іп іегтіпо айѵепіѳгііі йесіагапйа еі сопіга ѵоз 

Гизіиз ргоропепйа, оШсіозе гѳзропзпгі. Баіига ід 
сазіго СЬеІтѳпзі заЬЬаіЬо розі Гезіпт запсіі Ѵа- 
Іепііпі гаагіугіз ргохіто*), аппо Богаіпі тіііезіто 
зехсепіезіто ^иіп^иа8е5іто ргіто. 

АЬ50Іиициѳ Ьиіизтойі зпа ргорозіііопе еі йе- 
йисіо рагіі сііаіаѳ Іегтіпо, йѳ іегтіпо сопіепі^ае 
сііаііопіз знав ѵегШсаііз, реіііі асіогва рагз сііа- 
іат ай оГйсіозага гезропзіопет зігіпді еІсотреШ, 
зѳгѵаііз йе іиге зѳгѵапйіз. 

Нос Іосо Іісеі рагіез ргаепотіпаіае пІгае<|пе 
сѳгііз іп саиза ргаезопіі иіеЬапіиг сопігоѵегзііз, 
ѵегигп диопіат еазйет оШсіо ргаезепіі ай асіісад- 
йит іпіга ігійиит, иі іигіз еі тогіз езі, поп рог- 
гехѳгипі, ійео ех рагіе дѳпѳгозі асіогат ргаезеп- 
ііит поіагіі зоіеппііѳг ргоіезіаіпга еі тапіГезІаІщ 
езі. 

Еі оГйсіит ргаезепз сазігепзе сарііапеаіѳ СЬеІ- 
тепзе, депегозо Апйгеа Каозку, ѵісесарііапео 
СЬеітепзі, іп ео ргаезійепіі, рагііит еагипйет: 
асіогеа регзопаіііег, геѵегепйиз ѵіайіса СЬеІшепзіз 
рег ѵепегаЬіІет Сгегпікотезку, ргаерозііит саіЬе- 
йгаіет ессіезіае гііиз §гаесі СЬеІтепзіз, согашзе 
сотрагепііит, сопігоѵегзііз Шагига Гасііз йеЬііе 
ехаийіііз еі Ьепе регрепзіз, іепегі рагіет асіогеаш 
іп саиза ргаезепіі оЫіпеге роепат сопіашасіае 
айіпѵепіі. 

Тапйет асіогеа рагз сііаіат рагіет ай оШ- 
сіит ргаезепз сазігепзе сарііапеаіѳ СЬеІгаепзе рег 
тіпізіѳгіаіет ге§пі депегаіѳт ргоѵійит МаШаш 
Кггугаотезку йе СЬеіт, аррагііогет оГйсіі ргаезеп- 
ііз, іигійісѳ ѵосаіага еі поп сотрагепіет іп іег- 
гаіпо ргіто, іп роепа сопіитасіае ех айтіззіом 
оГйсіі ргаезѳпііз оШсіозе сопйѳтпаѵіі. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго сук 

за 1651 г., Л* 20155, л. 522—3. 

•) 18 февраля. 

№ 263—1651 г. 9 Марта. 

Заявленіе слуги Холмскаго епископа Діонисія Балабана о невозвращеніи ему 

денегъ Ѳомой Држѳвѳцквмъ. 

Регіа ^шп^а розі йотіпісат .Кетіпізсеге* ^иа• 
йгадезітаіет ргохігаа, аппо Ботіпі тіііезішо 
вѳхсепіезіто яи^иазезіто ргіто. 

Ех рагіе геѵегепсіі ВаІаЬап ргоіезіаім 
тапі/езіаііопе. 

Бо игг$йи у асі піпіѳузгусЬ §гойгкісЬ ^ 
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зсіпусЬ СЬеІтзкісЬ осгѳ\ѵізсіѳ рггузгейзгу игосіго- 
пу Лл 8'ѵігѳіізкі, зіида ]азпіѳ лѵ Води рггеѵѵіе- 
ІеЬпедо іедоіпозсі оуса Біопігедо па СЬогосЬогу- 
піѳ ВаІаЬапа, ерізкора СЬеІтзкіѳдо у Веізкіедо 
гііаз дгаесі, з\ѵіа<1сгуІ у ргоіезіоѵаі зі$ па ргге- 
сіѵко игойгопедо іедогаозсі рапа ТЬошазга Бгге- 
ѵіескіедо о Іо, у2 оп шііпо нгзгеІаЦ зіизгпозе, 
8*1 ргоІезІиЦсу зі<} розіапу Ьуі \?ѳ дѵіогек Ыіг- 
ко рггвзгіу о<і ротіепіопедо іедотозсі оуса ері- 
зкора, рапа з>ѵедо. «Іо \ѵзі ЬіриПусге, сігіегйалѵу 
па іеп сгазг етузг ггесгопедо іедотозсі рапа 
Рггеѵіескіедо, г іпіегсуг^ сопігасіи реѵпедо 
ті$(І2у ісЬшозсіаші оусет ерізкореш у г іутіе 

іедотозсі^ рапѳш Бгге\ѵіескіт, (11а 0(ІЬіегапіа 
ріепі^сігу гіоІусЬ озгазвіЬ у йгіещб, ѵгщтгі 
г г^к и ргоіезіапіа іпІегсуг§, іп ргаезепііа іедог 
розгаграі, оіМаигзгу ріепі$<І2у гуіко гіоІусЬ 
згезсзеііі, а (Іѵіезсіе у (1гіезі§с рггу зоѣіе гаіггу- 
гааі у ше(11ид іпіегсігу піе іггбсіі, апі іеі па 
сг§зІв ^иігонгапіе ргоіезіапіа ѵгосіе сЬсв. 
Рггег кібгв піеосігіапіе у гаіггутапіе ріепі§<І2у 
бѵѵіѳзсіѳ у (ігіезі^с гіоІусЬ ргоіезіапіа <Зо зозрісіу 
у 32ко(і рггуигіойі, о со уіегаіо ргоіезіиіе зі$, 
оЬіесиЦс о Іо цсігіе паІеЗуІуга ргаѵпіесгупіс. 

Тоже, л. 209—210. 

Л5 264,—1051 г. 30 Марта. 

Заьзленіѳ о непредставленіи Лавришевичѳмъ и Копцёвскимъ жалобы на еп. Діо¬ 

нисія Балабана. 

Гегіа яиіпіа розі (іотіпісагп пІи<іісаа ^иа- 
(Ігадезітаіет ргохіта, аппо Богаіпі шіііезігао зех- 
сепіезіто яиіпдиадезіто ргіто. 

Оепегозиз поіагіиз асіогиш ргаезепііит рго- 

іезіаіиг. 

Нос Іосо іпсіисі (ІеЬиегаІ сегіа ргоіезіаііо рег 
геіідіозоз раігез Ап(ігеат Ьа\ѵгуз2егѵіс еі Ьаи- 
гепііит Корсіоѵзкі, сига запсіа гогаапа ессіезіа 
ппііоз, іп еі сопіга геѵѳгепсіпт Оуопізіит ВаІаЬап, 
аіітіпізігаіогет ерізсораіиз СЬеІгаепзіз гііиз дгаесі 
(НаипНит, аЦиѳ сотріісез е,)пз Іага геіідіозоз, 
Чоаш заесиіагез, иііга ^иа(1гадіп^а| гаііопѳ рег 

ірзоз ѵіоіепіо гаосіо ргае«Ш Гатаіі НгеЬогіі Маг- 
Іузгкіегѵісг іпѵазіопіз іЬі^еш^ие ітадіпіз Веаііззі- 
тае Ѵігдіпіз Магіаѳ тігасиіозае сит аіііз аррага- 
Ііз гесерііопіз, ^иат ітадіпет еі аррагаіига ргаеГаіі 
ргоіезіапіез ргаеіасіо Магіузгкіеѵгісг аіііндиѳ сіѵі- 
Ьиз асі йсіеіе (іерозііит Ігасіиіепші, Гасіае. Ѵегит 
^аопіат еапсіет іп соріа Іаііогі, ргоиі зе зиѣші- 
зегипі, асі асіісап<іит оШсіо ргаезѳпіі ргаепоті- 
паіі ргоіезіапіез поп роггехегипі, ісіео депегозпз 
асіогиш ргаезепііит поіагіиз сіе зиі іп зизсіріеп- 
(Іо (іііідепііа еі ргоіезіапііиш іп роггідепсіо пе- 
діідепііа ргоіезіаіиг еі тапіГезІаІиг. 

Тожеу л. 248. 

№ 265.—1651 г. 30 Марта. 

Заявленіе о непредставленіи Мартышкевичѳмъ жалобы на ѳп. Діонисія Балабана 

ва вахватъ имъ чудотворной иконы Божіей Матери и донесеніе вовнаго объ аресто¬ 

ваніи имъ иконы у епископа. 

вспегозиз поіагіиз асіогиш ргаезепііит рго- 

Іезіаіиг. 
Нос Іосо Іісеі сегіа ргоіезіаііо рег Гагааіига 

НгеЬогіига Магіузгкіеѵѵісг, сіѵет еі іпсоіат 
СЬѳІтепзет, іп еі сопіга геѵегепбит іп СЬгізІо 
раігет Віопузіит ВаІаЬап, иіі ргіпсіраіет, пес 
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поп раігез Тагазіиш Сгегпікотѵзкі, ргаерозііиш 
Таіотігіига еі агсЬійіасопит аіяие РЫІіррит 
ТЬеойогоѵісг, иіі адепіега еі сопзіііагіпш, йоап- 
пеш ЛѴазіІкіѳлѵісг, апіеа а зейе арозЮИса аррго- 
Ьаіит ипііит еі поіагіит риЫісиш Сопзізіогіі, 
ай ргаезѳпз зсЬізтаІісит, йоаппѳш Вийгікиш еі 
аііоз ріиз чиага чиайгад'тіа регзопаз врігііиаіея 
еі заесиіагѳз, иіі виЪй'Иоз еіизйет ѵіайісаіиз 
СЬеІтепзіз, ірзіз йе потіпе еі содпотіпе шеііиз 
поіоз, гаііопе рег ірзоз ргаейіі ргоргіі іпѵазіопіз, 
ітадіпіз гесерііопіз, Гогіиш (Ііззесаііопіз аііогит- 
чпе сопіепіогиш Гасіае, іпйисі йеЬиегаІ. Ѵѳгиш 
Чиопіат еапйет, ргоиі зѳ зпЪтізегаІ, іп рагаіа 
соріа іпіга Ігійиига, иі іигіз еі тогіз езі, поп 
роггехіі, ійео сопіга ірзпш депегозиз поіагіиз 
асіогпт ргаезепііит йе зиі йііідепііа іп зизсі- 
ріепйо, ргаеГаІі ѵего Гагааіі Нгеііогіі Магіузгкіе- 
■пгісг йе педіідепііа іп роггідепйо зоіеппііег еі 
оШсіозе езі ргоіезіаіиз. 

ЕІ Ьіс зиЬіпсіе регзопаіііег зіапз тіпізіегіаііз 
гедпі 8впега^5 ргоѵіііиз МаііЬіаз Кггутотсзкі сіе 
СЬеІга, оШсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, ипа сит по- 
ЬШЬпз Раціо Кгаіоѵзкі еі МаіЬіа Карсгупзкі, зе- 
свт регзопаіііег сотрагепііЬиз еі іпГгазсгірІа от- 
піа ИЬеге аііезІапііЪиз, іп ѵіт зиае ѵегаѳ ас Д- 
аеііз геіаііопіз риЫісе ІіЬегечие гесодпоѵіі, яиіа 
ірзе ех гедпізіііопе ойісіоза Гагааіі НгѳЬогіі Маг- 
Іузгкіе^ѵісг, сіѵіз СЬеІтепзіз, асі ргаейіит, ѵегзиз 
сіѵііаіеш еапйет СЬеІтепзет зііиш еі іасеп- 

іет, ргоргіит ѵего зиит, Гегіа весипсіа 
(Іошіпісаш „Ьаеіаге" яиайгавезітаіет, ргохіте 
ргаѳіегііат, ргохіта *), регзопаіііег сопёезсеп. 
йеЪаі, іЫйет ехізіепіез ѵаіѵаз ргаесііі ргаеГаи 
<Рс$виЛрч еі Гогез, іит еі аііа зідпа іп ѵагіівіо. 
сіз регасіа еі сііззесаіа сігса гесерііопет ігпаді- 
піз Веаііззішаѳ Ѵігдіпіз Магіао тігасиіозае рег 
зиргазсгіріоз іпсиіраіоз ѵ’кііі еі регзопаіііег а4* 
Гиіі, <1ѳ ^ио Ьапс зиат геіаііопет асі асіа рга*- 
зепііа сит дісіогит поЪ№пт иііезіаііопѳ Гесіі 

Ёі іп сопііпепіі согат еосіет оШсіо асГв- 
^ие ргаезепііЬиз сазІгепзіЬиз сарііапеаІіЬиз СЬеІ* 
тепзіЬиз із ісіет тіоізіегіаііз гедпі депегаііз рго- 
ѵійпз МаіЬіаз Кггуто>ѵзкі (1ѳ СЬеІт, оГйсіо рг&е- 
зепіі поіиз, риЫісѳ ІіЪвгечиѳ гесозпоѵіі, цаіа 
ірзе сига зиргаГаііз поЬШЬиз сііѳ еасіеш, тісіеіісеі 
Гегіа зесипсіа розі йотіпісат „Ьаеіаге* диаЛга- 
еезітаіет, ргохіте ргаеіегііага, ргохіта*), ех 
^иізіііопе оШсіоза зиргаГаіі Гагааіі НгеЬогй 
Магіузгкіетѵісг, сіѵіз СЬеІтепзіз, асі ессіезіат то- 
пазіегіі СЬеІтепзіз гііиз дгаесі, іЪісіега ехізіепін, 
ігаа^іпет Веаііззішае Ѵігдіпіз Магіае шігасиіо- 
зага арий ірзитгаеі ге1і§іо$ига іп СЬгі5Іо раігеш 
Буопізіат ВаІаЪап, айтіпізігаіогет зеи ерізсориа 
СЬеІтепзет еі Веігепзет гііиз дгаѳсі, агезіаѵіі 

Тоже. 

*) 20 марта. 

№ 266.-1651 г. 13 Апрѣля. . ; г , •. і 

Заявленіе о непредставленіи Яковомъ Сушею и его сторонниками жалобы на Хом¬ 

скихъ мѣщанъ Мартышкевича и др. по поводу эахвата церковныхъ вѳщѳй. 

Регіа ^иіпіа розі Гезіа зоіеппіа засгі РазсЬаііз 
ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсѳпіезітодиіц- 
диадезіто ргігао. 

Оепегозиз поіагіиз асіогит ргаезепііит рго- 

Іезіаіиг. і: - 

Нос іосо іісеі сегіа ргоіезіаііо рег айгаойит 
геѵѳгепйит раігет ІасоЪшп Зизга, опііпіз Біѵі 
Вазіііі Ма^пі, еі геѵегѳпйит раігет Апйгеат 

Ьатсгузгешсг аЦиѳ Ьаигепііит Корсіодѵзку, сит 
запсіа готапа ессіезіа ипііоз, іп еі сопіга Гата- 
іит НгеЬогіига Магіузгкіетѵісг, СопгаЙиш 2аЬ;е- 
гоіѵісг, Вазіііит Нагазітоѵісг, ХасЬагіат 
\?ІС2, ЗіерЬапит Вогзсгогѵзка, Лоаппѳт 2аЬіего 
\ѵісг, Кісоіаит Киігук, РЫІіррит, НгѳЬогіит ^ 
Реігит Зійогодѵісгѳ, Ггаігез §ѳгтапоз, Йоаппеш 
\Ѵазіікіелѵісг—сіѴоз СЬеІтепзез аііозяиѳ, іп рагаи 
соріа зресіГісапйоз, гаііопѳ рег ірзоз іта^ішз Ве** 
ііззітаѳ Ѵігеіпіз Магіае тігасиіозаѳ, аг^епіі 



- 261 

доие аррагаіиит, ехігасіііогага гѳѵегопііо Буо- 
ді$іо ВаІаЬап, асітіпізігаіогі ерізсораіиз СЬеІшоп- 
«і§ (іібппііо, яиоз аррагаіиз ѳі ітадіпега ілѳшога- 
(0$ гоѵегепсіиз раіѳг Зизга ай Гійѳіѳ ірзогигп йѳ- 
рсбііига ігайісіегаі, .(ихіа іигіз (іѳіѳгшіпаііопеш 
іаіга ігійиитп іп соріа рагаіа роггіді йоЬиѳгаІ. 
Ѵегоп яиопіаш еапйет зиагп ргоіезіаііопет іп 
соріа рагаіа, ргоиі зѳ зиЬгаізегаі, іпіга Ігійиит, 

ргоаі зигів е( тогів езі, ѳі іііиііиз Ьіісизяиѳ ех- 
зресіаіиз ай асіісапйит поп роггехіі, ійео сопіга 
ірзоз ѳх рагіѳ допегозі поіагіі асіогпт ргаезѳп- 
Ііит (Іо ірзіиз іп зизсіріепйо йііідепііа, ргаеГаЮ- 
гит ѵего геѵегепйогига раігит іп роггідепйо по- 
діідепііа зоіеппііег езі ргоіезіаіига. л 

Тоже, л. 267—8. 

№ 267.—1651 г. 1 Мая. 

Перечень вещей, принадлежавшихъ Холмской каѳедральной церкви и переданныхъ 

суду во временное храненіе. 

Гегіа зесипйа розі йогаіпісага пЛиЬі1аІе“ рго- 

ша, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ^иіп- 
<]па§е$іто ргіто. 

ОЫаіа гедезігі гегит ессіезіае Скеітепзіз 

тИиз дгаесі сит тапі/'езШіоіе ъаііфісіепйі 

Іііегіз тапАаІогііз застое гедіае тщезіаііз. 

Ай оШсіпга еі асіа ргае5епііа сазігепзіа сарі- 
Іалеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз депегозиз 
Кісоіаиз Зіегаколгзку, депегозі йоаппіз МісЬаеІіз 
Біапізіаѵѵзку, ѵехіИіГегі Ваіісіепзіз, засгаѳ гедіае 
ша^езіагі'з гоіЬтадізІгі ѵісе—гоіЬтадізІег, ай пе¬ 
хот огйіпаГгапіз засгае гедіае та^езіаііз еі сот- 
ші&агіогит е]изсіет Іісеі рагаіпз егаі, иі зіЬі 1і- 
іегае е,)и$<1ега засгае гедіае п^езіиііз йетапйаѵе- 
гапі еі иііга, ргоиі іп асіи еіизйего сошшіззіопіз 
регГесіит езі, заІізГасеге еі сопсгейііит іпГгазсгір- 
Іот ицие асі йепипсіаііопет еіизйет засгае ге- 
рае тазезіаііз ропез зе йеііпеге еі сопзегѵаге; 
іатеп еі Іііегае іііизігіз еі шадпійсі зиргеші гедпі 
йасіз асі Іосит, чиат сіііиз аззідпаіит, ѵосапі, 
ргаезепіаѵіі оШсіо ргаезепіі сазігѳпзі сарііапеаіі 
СЬеІтепзі Шега сопсгейііит, ѵійеіісеі іахіа гедѳ- 
Йтт, рег оЫаІат роггесіига, е,)и8 Іепогіз: 

Кедевіг Іак згеЬга, іако у іпзгусЬ ггесгу сег- 
ИеѵпусЬ саІЬейгу СЬеІтзкіеу, осі ерізкоро\ѵ ипі;- 

вгІасЫу у тіезсгап ипііои’ пайапусЬ: Ехѵап- 
?еіеу оргаѵпусЬ ѵ згеЬго сіхѵіе, кг/уи згеЬгпу 
Яосізіу, кіеІісЬ згеЬгпу гіосізіу у раіупа, гпііга 
^гопа кашіепті у ])ег1аші, )атр згеЬпусЬ сгіе- 

гу, кайгіеіпіса згеЬгпа, ІаЫіс згеЬгпусЬ Іак ша- 
АусЬ, іако у хѵіеІкісЬ зіейгайгіезці у сгіегу, осгу 
згѳЬгпе, зіора Каз\?і§1з2еу Раппу згеЬгпа, адпиз- 
ко\ѵ згеЬгпусЬ сілѵа, ІаЬесгек згеЬгпусЬ йгіезідс, 
згеЬгпусЬ кггугуко\ѵ згезпазсіе, рггег расіеггу 
з расіогкагаі згеЬгпусЬ кггугукоіг рі§с, (іесутка 
Ьигзіупотса, расіогкоѵ Іак когопек, іако у го2ап- 
соѵ згезс, йесутек ЬигзІушжусЬ й\гіе, ріегзсіѳ- 
піо\г згеЬгпусЬ сіѵѵа, расіогко\ѵ когаІоѵусЬ гАщ- 
даші у 2 кггугукіеш сіѵоіе, д^оѵа згеЬгпа, геіі- 
Чиіаггоѵг озга, йгіе\?і^1у гогзгурапу, согсиіа рі^с, 
адпизек згеЬгпу Ьа\ѵо1іга годіега оЫо^опу, росі- 
дагіе згеЬгпѳ, рикііггукі г кашизгкаті згеЬгпе 
ёхга, ріегзсіопек оЬг^ск^ згеЬгпу, сіаигигу осі 
еАѵапдеІіеу (Іхѵіѳ, оЬгагіко\г Мо$кіе\гзкусЬ іггу, 
оЬгагіко^ ^ѵі^кзгусЬ па ЫазгкасЬ гаіеіігіапусЬ 
сИѵа—^ейеп Заіѵаіогіз, сігиді Раппу Яаз\гі$І52ѳу> 
апіерепйіиш аІІетЬазохѵѳ Ьіаіе, зіиіа (іуакопзка 
Іеуге шаіегуіеу, 2а\ѵіеза осі оЬгаги аііазохга сгег- 
\ѵопа, шапіриІагго\ѵ <Ьѵа ^узгу\гапе гіоіега, раза- 
тапи кагтагупомгедо згіик сгіегу, зіиі гіоіодіо- 
\ѵи гіеіопедо сілѵіе, ІісЬіаггохѵ ,шозщйго^усЬ (іѵѵа, 
Іаіе 5Ігизіѳ, апіерейіа гіеіопа аііазохѵа, ѵѳіит (іо 
кіе1ісЬа:ЬаПо\ѵапе, ііега ѵѳіа йо кіеІісЬа, ЬаГіо- 
Аѵапе гіоіега па сгег^ѵопуга Ьаііазіѳ Ігоіе, тізеска 
згеЬгпа з рег!о\ѵ^ гпасісц, раііизг ггугазку г Ьег- 
Ьаші раріегкіеші; раііизг Іеіаірѵѵу, ріазсг ері- 
зкорзку з каріигет, разодѵ рзІгусЬ Іггу, хѵѳіа 
сгепѵоиусЬ сіхѵіѳ йо кіеІісЬа у раіупу, гаапіриіа- 
і*2о>ѵ сгепѵ.опусЬ ^уІагіусЬ сі>ѵа, \ѵѳ1цт гіеіопѳ 
ЬаГіотсапе, Ьизіка ЬаГіопапа сіо тіігу, когопек 
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ЬаГіо\гапусЬ йѵіе, згіика аііази, ойгугу роговіаіа, 
йаітаіук гіеІопусЬ (і\ѵіѳэ газіопа згкагіаіпа, кі- 
ІауЦ гіеіоп^ ройзгуіа іейѵаЪпіс^, Іиѵаіеп ге 
гіоіеш згуіѳ 8 кттіаіаті Ьагзсготѵеті йѵіе, Нет 
Ііпгаіѳп рггѳІукапусЬ гіоіеш (Ьѵіѳ, сЬизІа згѳЬгега 
теу$гу\ѵапа, ііеш Ппѵаіеп $ ктеіаіапіі гоЯпедо ко- 
Іоги йѵѵіе, сЬизІа гогтаііедо коіоги згуіа, йаігаа- 
Іук (іуакопзкусЬ й\гіе, гугу гіоіодіоѵо^ѳ г ша- 
піроіагглші г зіиЦ, ріазсгепіса зѳи йерозіііо іи 
зериііига СЬгізІі Бошіпі, зІиіеЬпік різапу, гугу 

іаіоЬпѳ г зіиЦ. Мікоіау Зіѳгакоѵзку. Еі од 
ошпіа а(і зечиезігит оГПсІі сазігеизіз саріиоеаЬ 
СЬеІгаепзіз, иі оШсіозѳ зизсіріапіиг, реіііі еі ее. 
Чиезігаге йе Гасіо аіГесІаѵіІ. Сціиз реііііош, рГр> 
регаііопі і й Іосига еі ошпі ае^иі^а^і аппае* 
оГйсіиш ргагзбпз ійега сопсгейііига зирга$ресШа. 
Іиш аЬ еойст депегозо ргаезепіапіѳ ѵійіі, 8ПЯ6> 

ріі, асі зеяиезігит ргоргіига Ігайійіі еі еапдет^ 
регсерііз оіГісіозе циіеіаѵіі. 

Тоже, л. 283—4. 

№ 268.—1651 г. 10 Мая. 

Завѣреніе короля Іоанна Каанмнра о сохранности Холмской чудотворной иконы 

Божіей матери съ обѣщаніемъ воэвратить ее Холму въ свое время. 

Гегіа ^паг^а розі богпіпісаш „СапШѳ* ргохі- 
та, аппо Ботіпі гоіііезіто зехсепіезіто ^шп^иаде- 
зіто ргішо. 

Аззесигаііо застое гедіае таіезіаііз геѵегепйо 
8изга еі сіѵііаіі СНеітепзі зегѵіепз. 

Асі розіиіаііопеш айтойигп гѳѵѳгепсіі іп СЬгі- 
зіо раігіз ЙасоЬі Зизга, з. ТЬеоІодіаѳ йосіогіз, 
йіѵі В&8ІІІІ Мадпі, айгаіпізігаіогіз ерізсораіиз гііиз 
Егаесі СЬеішепзіз еі ргаерозііі зѳи зирѳгіогіз соп- 
ѵепіиз зеи шопазіегіі ѳ]изйет гііиз ессіезіаѳ Бе- 
йісаііопіз Веаііззішае Ѵігдіпіз Магіае таіогіз, іп 
еойет топазіегіо ехізіѳпііз, зио, Іоііиз ѵепегаЬіІіз 
сарііпіі зиі ас сіегі ипіѵегзі, песпопіпсоІагигаСІіеі- 
тепзіит (потіпіЬи5) согарагепііз, оШсіозѳ Гасіат, 
оГЙсіит ргаезепз сазігепзе сарііапеаіѳ СЬеігаепзѳ 
аззеспгаііопіз з. г. т. Іііегаз, іпГегіиз іпзегіаз, зіЬі 
ойегепіі ас ргаешетогаііз зиіз ошпіЬиз зѳгѵіепіѳз, 
тапи е^зйет з. г. га. ргоргіа зиЬзсгірІаз оі зідіі- 
іо тадогів сапсеИагіае гедпі соттипііаз, асі асіа 
ргаезепііа сазігепзіа сарііапеаііа СЬеІтепзіа рег 
оЫаіат роггесіаз, зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬегѳ 
йетапйаѵіі іп еига, диі зедиііиг, Іепогет: Дап 
Кагігаіегг, 2 Во2еу Іазкі кгоі Роізкі, ѵіеікіе 
хцйе Ьііетекіе, Низкіе, Ргизкіе, Магоѵіескіе, 
ІпЙапзкіе, СгегпісЬоѵзкіе, боізкі, \ѴапсіаІ8кі 
(І2Іе(І2ІС2Пу • кгоі. 

Огпаутиіету Іуга пазгут Іізіега, іі и\га2ацс 
ту, аЬу зі§ росі сгаз піезрокоупу у гагаіѳзгапіе 

ѵ рапзІѵѵасЬ паягусЬ, кіесіу з>го\гоІеп5Іѵо Ь 
гаскіѳ копіигаіу г родапу па тѵоузко пшт 
ггесгу розроіііеу г гоіпусЬ зігоп пазІ$рше, оЬги 
^з\гі§І52еу Раппу, ой Іліказга з\ѵі§Іедо. іакоіеЗ 
Ігайіііа, па сургуззіѳ шаіоѵгапу у тіазіи СЬеІпм* 
ѵі ой кііки зѳіЬ Іаі пайапу, піѳ гаѵіегизгуіі 
іако гаспу кіеупоі гаіеузсоѵі Іегаи піе гадіпоі, 
гоаЦс гяіазгсга ѵтйогаозе, іе у \ѵ Іут (1ер<ь> 
сіе, дйгіе до га иіэйотозсі^ ѵгіеІеЪпедо оуса За- 
згѳ, зіагегедо гакоппіко\ѵ з\ѵі§іедо Вагі1е§с, 
Іатіѳ тіезгкацсусЬ, гіойуіі Ьуіі шіезгсгапіе 
сизіойіа еі ййѳ іигаіогит, кІогусЬ па Іо тіаФ 
сіериіоѵ\гаіо, аЬу пікоти оЬгаги іѳдо -теупозіс иі- 
сіашаіі, озіас зі$ піе тоді Іеп йерозіі, аіѳр 
оЬгаг у г аррагаіагаі сегкіеѵпеті \гуткшопо 5 
\ѵуйапо, гезіатгзгу йе ЬгасЬіо зао соштіззаггог 
Йо СЬеігаа, оЬгаг рогаіепіопу, згеЬго сегкіеѵгпе! 
82ѲЗС аррагаіоѵ, кіоге зі^ па Іеп сгаз паіегс 
діу, іп ййет позігага ойеЬгаІізту, ире^піаіас* 
Іуга оус^ ЛакиЬа Зизгѳ у оЬу\гаІе1отг шівЛ 
СЬеігазкіедо, іі іеп йерогіі опуга рггуѵгосоЧ 
гагагега Ь^йгіе, зкого Ьу зі§ Іуіко изрокоііа & 
гагпіеузга гаѵіегисЬа. N8 со йіа Іерзгеу 
йаіегау 1§ аззекигаіі^ з ройрізѳт г$кі пазгеу ! 
рой ріесг^сі^ когоппц. Бап тг ЬиЫіпіе, <іпіа И 
гаіезі^са Маіа, гоки Рапзкіедо МБСЫ, Р»11014' 
піа кг61ѳ\ѵзІ\ѵ пазгусЬ Роізкіедо III, а 8і^* 
зкіедо IV гоки. Йап Кагігаіегг кгоі. Ьосизі# 
гаазогіз сапсеИагіае гедпі. АІЬегіиз КайгісНо^^* 
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МСГае гекіаѳ тДОаШ зосгеіагіиз ш. рг. Сизов оЙГіеіо ргаезепіі ргаеѵіа виа Чиіѳ(аІіопе гесеріззе 
цясигаіюшз засгае гедіае піа]езІаш огідіпаіе риЫісе гесодпоѵіі. 

Йеш оЯѳгепз зіЬі ехігайііиш евзе зечие іііисі аЬ Тоже, л. 301. 

№ 269.-1651 г. 10 Мая. 

Удостовѣреніе Холмскаго гродскаго суда о принятіи Яновомъ Сушей на временное 

храненіе церковныхъ вещей. 

Нет геѵегепйиз 8и$га сі ѵепегаЬНіз ТѴату- Іаига Зіегакоѵзкі, депегозі Іоаппіз МісЬаеІіз Зіа- 

тюіся ге$ ессіезіазіісаз е{$д,е]иззегипІ. пізіап'зкі, ѵехіІІіГегі Наіісіепзіз, засгав гѳдіаз гаа]ѳ- 
зіаіін гоІЬтадізІгі ѵісегоіЬтадізІгига, іп зсгіпіо 

Ай оЛісіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- уихіа гедезігит, рѳг оЫаІат рег еипйет депего- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз айтойит зит ѵісегоіЬтадізІгит асі асіа ргаезепііа роггес- 

шгепйиз іп СЬгізІо раіег ЙасоЬиз Зизга^ огйі- іиш, ргаезепіаіаз еі іп зечиезіго оГісіі езизіет 
іІ5 Оіѵі Вазіііі Мадпі, з. ТЬеоІодіае йосіог, айгаі- оссіизе йегеіісіаз, іпзсгіЬепйо піЬіІотіпиз зѳ йе 
візігаіог ерізсораіиз гііиз дгаесі СЬеІтепзіэ еі Ьопіз зиіз депѳгаіііег ошпіЬиз шоЬіІіЬпз еі 
ргаерозііиз ас зирегіог сопѵепіпз зеи топазіегіі, іттоЬіІіЬиз зиттізчиѳ ресипіагііз ипіѵегзіз Ьа- 

аейез ессіезіае саіЬейгаІіз гііиз ерзйегп дгаесі Ьіііз еі ЬаЪепйіз, зирріешепіапіе Ьос ірзогиш Ьопа 
СЬеІтепзіз зііиаіі, Ъопогитчпе, ео регііпепііиіп, зиа сопзсіепііа, ргоГезза геіідіоэа, Ьос ійет 
йізрепзаіог еі сіізрозііог, ас Апйгеаз ѴѴаѵгузге- оШсіиш ргаезѳпз сазігепзѳ сарііапеаіе СЬеІшепзѳ 
т, йесапиз гигаііз зѳи ргоіорора, сига з. го- оссавіопе ітрейігаепіі, ехіпйѳ (аЬзіІ) чиочио тойо 
шш ессіезіа ипііі, зпіз еі Іоііиз сарііиіі ас ехогіипйі, іп огопі Того Іиегі еі ЙеГепйегѳ ас еѵіп- 

гіегі ипіѵегзі погаіпіЬиз еШйе.)и55вгипІ еі ай саи- сеге зиЬ йашпіз ІеггезІгіЬпз, рго чиіЬиз іп отпі 
Ііопет зааш ййе^ззогіага гесерѳгипі гез отпез Того, еі ргаезегііш ргаезепіі сазігепзі сарііапеаіі 
кйезіазіісаз Гена зесипйа розі йогаіпісага „ЛпЪі- СЬеІшепзі зіпе иіііз йійидііз гезропйеЬипІ, Ьіз 
1«в“, ргохіше ргаеіегііаш *), рег депегозит Шсо- ргаезепІіЬи5 регзопаІіЬиз гесодпіІіопіЬиз ай ій те- 

- йіапІіЬиз. 

•) 1 мая. Тоже. 

№ 270.—1652 г. 13 Мая. ч 

Заяв леніе гродскаго пноаря о непредставленія священникомъ Велховичемъ въ судъ 

жалобы на еврея Шнмоновнча 

Рѳгіа зесипба розі (іогпіпісаш „Ехашіі* рго- тес ипііига, зио еі абгаосіиш гѳѵегешіі іп СЬгізІо 
Йша, аппо Ботіпі гаіііезіто зехсѳаіезігао циіпциа- раігіз ІасоЬі Зизга, ерізсораіиз СЬеІтепзіз еі Веі- 

§е$іто зесипбо. гѳпзіз гііиз дгаесі потіпаіі потіпе іп еі сопіга 
л іпйбѳіѳт ЬеуЬа Згутоттсг, .іибаѳит еі агепба- 
«йіеговйв поіапиз асіогит ргаезепііит соп- І0Гѳт сгета[і ѳ{ СѲГѲѵізіае ОІсЬоѵесепзет, гаііопе 
га геѵегепАитВсІсІіотсг, ргезЪйег ит Оісііо- рѲГ |р5ит ѵагііз біѳЪиз ргіиз ѵѳгЬіз бізЬопога- 

ѵесепзет гііиз дгаесі, ргоіезіаіиг. Ііопіз еі аГГесІіопіз сопсиззіопіз, а(і соетеіе- 

Нос Іосо Іісеі сегіа ргоіезіаііо рег геѵегеп(іит гіит іпѵазіопіз, зерітѳпіогига Ггатеіз еѵадіпаііз 
^еобогига ВеІсЬоѵісг, роропет бе ѵіііа ОІсЬо- біззесаііопіз, Іит Іегарогіз сопсиззіопіз, ЬагЬаѳ 
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а)іа- | ѳі'іБгіѳт ОІсЬотеіеС регііпепіе, віпв иііа саам до 
а(1 ііі(йаіа), Шаіа еі іпйісіа евзе. <}иой ѵоіпи Й 

ѳѵиІ8іопі8 ѳі сгіпіит, ѵезііз йііасегаііопіз 
гипцио регтиііагит ѵіоіѳпііагит, еійет ргоіо- 
зіапіі іііаіагиш іп]игіагит іп рагаіа соріа роггіді 
йеЬиегаІ. Ѵегигп яиопіат іпіга Ігйіиит, иі Іигіз 
еі щогіз езі, Ьисизяие ехзресіаіиз ай асіісапйит 
поп роггехіі, іііео ѳх рагіе дѳпегозі АпЙгеае \Ѵіз- 
піохѵзкі, поіагіі асіогит ргаезепііпш, ііѳ зиі сіііі- 
вепііа іп зизсіріепсіо, ргаеГаІі ѵего ргезЬіІегі 01- 
сЬоѵесеизіз іп роггідепйо педіідепііа зоіеппііег езі 
ргоіезіаіит. 

ЕІ Ьіс зиЬіпііѳ ай шаіогеш 
зопаіііег зіапз зиргаГаІиз ргоіезіапз сотгаопзіга- 
ѵіі іп согроге зио ѵиіпиз, ѵійеіісеі іп Гасіе зіпізіга 
зирга тіхіасет оЫопдит, поп айео тадпига, іат 
зпЬзапаіит, ипдие, иіі аззегиіі, йегазит, іит сгі- 
пез (1е ЬагЬа еі сарііе еѵпізоз ацие зІгорЬіоіиш 
запдиіпе Б^иа1ійига ѳі тайеГасІиіп, пѳс поп ѵезіет 
іпГегіогега підгат іпѵеіегаіага іп ЬгасЬіо шапиз 
зіпізігаѳ іп ѵагііз Іосіз (Іііасѳгаіаш сошгаопзігаѵіі, 
аззегепйо еі ргоісзіапсіо Ьос ійет ѵиіпиз ѳі ізіа 
отпіа сотшопзігаіа рег зиргазсгіріига ]ис!аеит 
агепйаіогет 01сЬоѵесеп5еш еі ихогет еуиз, потіпе 
Незіег пипсираіат, Гегіа яиагіа розі Йотіпісат 
„Водаііопига*, ргохіте ргаеіегііат іп ѵіііа ОІсЬо- 
\ѵіес Ьоги^ие сегіо, ай ессіезіаш гиіЬепісага ѵіііае 

огапіа ргаѳзв.ііаіа ойісіит ргаезепз вирег ірад ѵііііі 
еі йеЬіІе сопзрехіі асіізяие зиіз соппоіаѵіі. 

ЕІ іп сопііпепіі согаш еойет оГГісіо асЦщ 
ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз сарііапеаІІЬив СЬеІщеп- 
зіЬиз регзопаіііег зіапз тіпізіегіаііз гедпі депегаій 
ргоѵійиз Яісоіаиз Ь'кіеузкі йе ѵіайісаіи СЬеІтеп- 
зі, оЕГісіо ргаезѳпіі Ьепо иоіиз, ипа сига поЬіііЬц 
.ІозерЬо Ішзкі еі Іоаппе Рі^ікохѵзкі, зеспт репо- 

аІІезІапІіЬиз, іп ѵіт зиаѳ ѵегае ас бііеііз геіі- 
Ііопіз риЫісе ІіЬегеяиѳ гесодпоѵіі, яиіа ірэе 
ех геяиізіііопе оГПсіоза геіідіозі 'ГЬеойогі Веісій- 
лѵісг, роропіз ОісЬоѵесепзіз асі Ьопа ѵіііае еуизйеш 
ОІсЬолѵіес сетеіегіипцие ессіезіае гиіЬепісае & 
Ьойіегпа, іп асіи сопіепіа, регзопаіііег сошіксаі- 
йеЬаІ іЬійетчие ехізіепз зерііпепіа, іп 1осі5 я- 
гііз Ггатеа сопзесаіа, рег зиргаГаіига іпШеа 
агепйаіогет ОІсЬоѵесепзет Гасіа Гиіззе, иіі я 
аззегиіі, ѵііііі еі (іеЬ'Ие сопзрехіі асіізчие яв 
соппоіоѵіі. 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаю ф 
за 1652—57 г., Л? 20158, л. 27—8. 

ѵегійсаііопеш рег- паіііег сотрагепІіЬиз еі іпГгазсгірІа огапіа ІіЬеге 

№ 271 —1653 г. 15 Февраля. 

Королевскій универсалъ объ освобожденіи имѣній уніатскаго духовенства отъ 

военныхъ поборовъ. 

ЗаЬЬаіЬо іп сгазііпо Гезіі запсіі Ѵаіепііпі гааг- 
іугіз, аппо Сошіпі шіііезіто эехсепіезігао яиіпяиа-. 

дезіто Іегііо. 

Ех рагіе .ѵепегаЪИіз сарііиіі СЫтепзіз еі 

Веігепзгз гііиз дгаесі Шегагит ІіЬегІаІіз а 

зІаІіопіЬиз тііііит оЫаІа. 

Ай розіиіаііопет ѵепегаЪіІіз Вазіііі Виіатезкі. 
ойісіаііз ЬиЬотІепзіз ипііі, іііиіі Каііѵііаііз Веа- 
Ііззітае Ѵігдіпіз Магіае, зио еі Юііиз ѵепегаЬИіз 
сарііиіі СЬеІтепзіз еі Вѳігепзіз гііиз дгаесі (по- 
шіпіЬиз) согаш оШсіо асіізяие ргаезепІіЬиз сазІ¬ 
гепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеІтепзіЬиз регзопаіііег 
сошрагепііз, оГйсіозе Гасіаш, оГйсішп ргаезепз 

сазігепзѳ сарііапеаіе СЬеІшепзе Іііегаз ІіЬегиШ. 
рег засгат гедіат шаіезіаіеш гаііопе іпГгазспр- 
Іогит йаіаз, гаапи засгаѳ гедіаѳ тауезіаііз & 
зегіріаз еі зідіііо шіпогіз сапсеііагіае гедпі м!’ 
типііаз, ай асіа ргаеззпііа разігепзіа сарііав^ 
СЬеітопзіа рег оЫаІат роггесіаз, зизсеріі ей® 
зиіз іпзсгіЬегѳ йетапйаѵіі іп еига, яиі 5еЧаі'“г' 
Іепогеш: Йап Кагітіегг, г Іазкі Вогеу кгоі № 
зкі, лѵіеікіе хіфіѳ Ьііѳѵѵзкіѳ, Низкіе, Ргизкіе. Я* 
готеіескіе, Йшийгкіе, Іпйапізкіе, Зтоіепзкіе, 0й" 
піеііохѵзкіе, а Вгтеейгкі, Ооіізкі, \Ѵапсіаізкі № 
йгіегпу кгбі. ^ 

\Ѵзгет те оЬес у каійети г озоЬпа, кош» 
теіейгіеё паіеіу, а тіапотеіеіе риікотепікоп'і0 ^ 
зіегош, оЬегзІегІеиіепапІот, гоішізіггоіп, к»Р‘ 
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иіі 86 

е $иіз 

о суда 

пот, рогисгпікот у ѵзгѳікіга ойсегот іогйпусЬ у 
рІезкусЬ сЬог^дтѵі роівківдо у сийгогіетзкіедо 
оагойи, \ѵ іакігакоіѵѵіѳк гасіади Ь$й^оусЬ, огпау- 

тфпіу, И рга^о ровроІПѳ ѵугагпіѳ лѵзгузікіѳ 
(ІоЬга йисЬодѵпѳ ой ехасііеу у лѵзгѳІкісЬ сі$га- 

гоѵ іоІпіѳгзкісЬ ітоіпііо; іозй яі$ та гогитіее 
у о йоЪгасЬ йпсЬо\ѵіѳпзІ\ѵа гѳіі^іѳу дгаѳскіѳу, 
кЙгв те ипіеу зтефеу козсіоіа ггутзкіе§;о каіЬо- 

!іекіе?о гозіаіе, іе таЦ теоіпѳ гозіатеаб у Іут 
а? ргатеет згсгусіс, рггѳіо, іі ро Іе сгазу сіоЬга 
ппііоте 2ПІ82С20ПѲ, озоЫітеіѳ лѵ туоіѳлѵо(і2іасЬ Ьи- 

Іеізкіет, Веізкіет у гіетіе СЬеітзкіеу Ь§йцсе, 

аЬу па роіет Іакотеѳга сі$гагот піѳ ройіезаіі, 

мпузШізту Іѳп ипітеегза* теуйас, аЬу, піѳт газіо- 

піопе, гусегзітео зі§ теоузка пазге^о піе рггукггеіо. 

Каротіпагау рггеіо у зиготео гозкагиіету, аЬу 
$і$ 2айеп піе теаіуі те ЙоЪгасЬ ипііоте *ѵгтеу$2 

тіапотеапусЬ, те лѵоіелѵосігілѵасіі у гіеті Іег^сусЬ, 

5ШЮѴІС, зіасуі Іак ріепі^іпусЬ, іако у (іо іу- 

ѵпозсі паІеЦсусЬ, теуЬіегас, ройтеой Ьгас, посіе- 

$о*, рокаггаоте ойргатеотеае, рггузіатезіте ргеіеп- 

ііоѵас, апі іайпѳі паітпіѳузгѳу кггутгсі у роййа- 

пут Іатеогпѳт сгудіб, протепіаЦс, іеіѳіі кібгу г 
гусегзітеа теоувка пазге^о рггѳсітеко іегаи апі. 

теѳгзаіотеі у теугаіпѳгаи гакагапіи пазгети ѵу- 

кгосі у, те рггузіоіпет розгапотеапіи піе таце, 

зіасуѳ теуЬіѳггѳ, іі га паітшѳузг^ акагвд парі- 

згѳту іо теойготе \ѵоізка пазге^о, аЬу Ьу* піѳ- 

ойтеіосгпіѳ з^йгопу у ройіид озігозсі ргатеа теоі- 

зкотее&о зкагапу, пайіо, аЬу г газіид іе§о рггу 
гаріасіе 2 іоійи згкойу Іѳ падгойгопе Ъуіу, іпа- 

сгеу Іейу піе сгупсіе, псЬойг^с зпготеозсі ргатеа у 
гпасгпеу піеіазкі пазгеу кгбіетезкіѳу. Бап те 
\Ѵ агзгатеіе, йпіа озтпазіе^о гаіезЦса Маіа, гокц 
Рапзкіе^о ІузЦспе§о згезсвеіпе^о рі^сйгіезціе^о 
теібге^о, рапотеапіа кгбіѳтезіте пазгусЬ Роізкіедо 
у Згтеейгкіедо сгтеагІе§о гоки. ІІпітеегза!. аЬу 
гоіпіегге йоЬгасЬ йпсЬоѵпусЬ ишЧотг зіасуі 
піѳ ^уЬіѳгаіі. Йап Кагітіегг кгоі. Ьосиз зі^Ш. 

(}иагит Іііегагит огі^шаіе ійет ойегепз ехігайі- 

Іпт зіЬі еззѳ 8е^иѳ іііий аЬ оШсіо ргаезепіі гесе- 
різзе риЫісе гесо^поѵіі. 

Тоже, л. 258. 

егіаііз, 

газсгір- 

із 5пЬ- 
аі сот* 

іапеаіі» 

еі асй5 

^чиііиг, 

•оі Р«>- 
Йё, М»- 
з, Сгег- 

ікі ^іе- 

Ісошп И 

п, оЬгГ' 
карі*4' 

№ 272.-1653 г. 28 Февраля. 

Фувдушѳвая запись 1434 г. на новую римсво-БатолинѳсЕую церковь н приходъ въ 

м. Кумовѣ. 

Регіа зесипйа розі йотіпісат Мізегісогйіаѳ 
ргохіта, аппо Богаіпі тіііѳзіто зехсѳпіезігао ^піп- 

іаа^езіто Іегйо. 

ОЫаіа (ипЛаІіопіз ессіезіае Китоѵіепзіз. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа са- 

рііапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііег ѵѳпіепз регіііи- 

^кіз еі геѵегепйіззігаиз йотіпиз МісЬаѳІ Огіоѵ- 

4і, сапопіспз СЬеІтепзіз, рагосЬиз Кптоѵіепзіз, 
гесіог рагосЬіаІіз СЬеІтепзіз, оЫпііі еійѳт оШсіо 
И ай асіісапйпт роггехіі Іііѳгаз іпГгазсгірІаз Гпп- 

іайопіз, аЬ іііизігіззіто ѳі геѵегѳпйіззігао Ггаіге 
^оаппе, засгаѳ ТЬеоІо&іаѳ ргоГеззогѳ, огйіпіз 
^гаейісаіогпт, Оеі еі арозіоіісае зейіз дгаііа 
ерізсоро СЬеІтепзі, ееоіѳзіаѳ рагосЬіаІі Китоѵіѳпзі 
^Іаз еі соііаіаз еійѳт^пе зегѵіѳпіез, ай асіа 
‘^зігѳпзіа сарііапеаііа Сгазпозіаѵіепзіа рог оЫа- 

роггесіаз, ѳх ііз ѵего асііз сазІгепвіЬиз сарі- 

ІапеаІіЬиз СгазпозІаѵіепзіЬиз аиіЬѳпІісѳ йѳрготр- 

Іаз, тапп ргоргіа та^пійсі йоаппіз Мпізгек, са- 

рііапеі Сгазпозіаѵіепзіз, заЬзсгірІаз ѳі зідіііо е^.- 

йет оШсіі соттипііаз, рѳіепз езизйет Іидйаііо- 

піз Іііегаз а зе ойѳгепіѳ зпзсірі еі іп асіа ргаѳ- 

зепііа (яиопіат аііа е^з Гипйаііопіз тіпиіа ѳх 
асііз сазІгѳпзіЬиз саріІапѳаІіЬиз СгазпозІаѵіепзіЬа^ 

оЬ сотЬизІіопет еогига, рег ййѳГга^оз еі геЬеІІез 
Созасоз ѳі ЗсуІЬаз, зиЬ Іѳтриз Іи^пѣгіз, іп аппо 
тіііезіто зехсѳпіезігао ^иай^а°;е$іто осіаѵо ргохі- 

гаѳ ргаѳіегііо, іпіѳгге^пі Гасіат, зіЬі оЯГегеаІі ех- 

Ігайі поп роіезі) іпзсгіЬеге рѳгтіііі. Сищз аЕГес- 

Іаііопі, иіі сопйі^паѳ, оШсішп ргаѳзѳпз апппепйо, 

е]изйет Гипйаііопіз Іііѳгаз аЬ ірзо оГГѳгепІѳ з из- 

сѳріі еі іп асіа ргаезепііа іпзсгіЬі гаапйаѵіі йе 
Іѳпогѳ еагипйѳт Іаіі: 

Асіига іп сазіго Сгазповіаѵіѳпзі Гегіа зесипйа 
розі Гезіит Сігсигасізіопіз СЬгізІі Ботіпі ргохі- 

34 
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та, ашю Вотіпі тіііѳзіто зехсѳпіезіто йе- 

сіто *). ■ 
Ѵепіѳпз регзопаіііѳг асі оШсіит асіадиѳ ргае- 

зепііа саяігепзіа сарііапеаііа Сгазпозіаѵіепзіа ѵе- | 

пегаЬіііз Доаппез ОМакоѵѵзкі, сапопісиз Сііеітѳпзіз 
еі рІеЬапиз Китоѵіепзіз, оМиііІ, асі аоіісапсіит 
роггехіі іііегаз іпГгазсгірІаз раг^атіпеаз, ѵісіеіі- 

сеі Гипсіагіопіз ѳссіезіаѳ Китоѵіепзіз, зиЬ аррепзіз 
віріііз оііт Ггаігіз .Іоаппіз, 5асгае Ткеоіо^іаѳ рго- 

Геззогіз, огсііиіз ігаігит Ргаеііісаіогит, Веі еі 
арозЮіісаѳ зесііз §гаІіа ѳрізсорі СЬеІтепзіз, еі 
сарііиіі ргоіипс СЬеІгаепзіз, рег еипсіет оііт 
ерізсорит СЬѳІтепзет сіаіаз, ^иаз рѳіііі рег оЬ- 

Іаіат іп асіа оШсіі ргаезепііз іпзсгіЬі огі^таіе- 

Чие еагипсіет Шегагит ехігасіі, ^иос1 асі айесіа- 

Ііопет зиі ех сіеЬіІо оШсіі ргаезепііз оЬііпиіІ; 

диагига ^иісіега іііегагиш Іепог сіе ѵегЬо асі ѵег- 

Ьит 8е^ш^иг езЦие Іаііз: 
Іп потіпе Запсіаѳ еі Іпсііѵісіиае Тгіпііаііз. 

Атеп. 

Ргаіег Доаппез, засгаѳ ТЬео1о§іаѳ ргоіеззог, ог- 

йіпіз Ггаігпш Ргаесіісаіогига, Веі еі арозіоіісае 
зесііз дгаііа ѳрізсориз Сііеітепзіз. Асі регрѳіиаш 
геі тетогіат. Зі^пШсагаиз Іат ргаезепІіЬиз, 

^аат Гоіигіз ргаезепііит поііііат ЬаЬіІигіз, 

^посі Вео асііиѵапіе Гипсіаѵітиз, сопзігихітиз, 

сопзесгаѵітпз ессіезіат іп ѵіііа позіга Китоѵѵ, 
асі Веі Отпіроіепііз еі е^из Сгепіігісіз Ѵігдіпіз 
Магіае Ѵізііаііопіз, запсіі Ботіпісі сопГеззогіз, 

запсіі Ьаигѳпііі еі запсіае БогоіЬеае ЮЙиздие 
соеіезііз сигіае Іаийет, ^иат ессіезіат сіоіаѵітиз 
огпаШшз, ііЬгія, саІісіЬиз, сатрапіз, еі еат раго- 

сЬіаіѳт ейштиз ѳі Іаийаѵітаз, іпігазсгіріаз еі 
ѵіііаз рагосЬіаІі іигѳ соибгтаѵігаиз, іпзсгіЪепІез 
ѵібеіісеі: Кптоѵѵ, РоЪоіоѵѵісге, Косяоѵѵ, \Ѵо1аѵѵсе, 
МІосіисгуп, Вгогсігаіоѵѵ, ЗІгасЬозІаѵѵ, Зіеісга, аііаз 
Кггуѵѵісгка, Зіеісе, диаѳ Гиѳгаі. Іапсопіз, Ьезгсга- 

пу, \Ѵіг2сЬо\ѵіпу, Вгсігапе, Ыаіісгапу, ^Ѵоікоѵѵіа- 

пу, №еЪіе, ВіаІероіе, Бгузгсгоѵѵ, Козіока, Риіпо- 

ѵісе, Визпіа Мадпа Кееаііз, Визпіа Рагѵа, ІІсЬа- 

піе, \Ѵузокіе, Какоіиру, Ріізгкоѵѵ, Кіезгіоѵѵ, Ье- 

зпоѵѵісе, \Ѵоуз1аѵѵісе; ііет сіатиз еісіет ессіезіае 
іп Китоѵѵ різсіпат зеи зіа^пит іп РоЪоІоѵѵісе, 

йісіаго Озігоѵѵіес, геіго сіісіі Киіепі Мікііасг зі- 

іат, зиргазсгіріагит апіет ѵіііагит стеіЬопѳз, 

') 4 января 1610 г. 

диі Іеиіопісаіі іиге іп тапзіз іосаіі Гиегіпі, ріе. 
Ьапо іп Китоѵѵ, ,)ихІа гаогет аііагит ѵіііагцщ 
сііоѳсезіз позігае, зіпдиііз аппіз іп гаеззе гаііопе 
тіззаііига аппопагига зоіѵепі Ігез саззиіаз (гц. 

гаепіогит, ипага ѵісіеіісѳі Ігііісі, аііага зііідіп^ 

Іегііат аѵепае, асіѵосаіі ѵѳго ргаесіісіагит ѵіііа¬ 

гит сіесітаЬипІ тапіриіагез іЬійега іп Ко- 

тоѵѵ; сіатиз еііат рго ессіезіа Китоѵѵ еі 
е.)и5 гесіогѳ сіесітаз позігаз тапіриіагез розі 
агаіигаз іп Китоѵѵ еі іп РоЬоІоѵѵісе заііэдие, 

^ио(і сіе іЬеіопео ѵіііаѳ Кшпоѵѵ ргоѵепегіі, Іоіраш 
сіесітат еі сіесітит §гоззига. Нет сіе ^иа1іЬе^ 

Ьгахіпа сегеѵізіае, рег ІаЬегпаІогега Ьгахаіа, ившп 
игсеига, ^иі зоіеЬаІ асі позігат сигіат сіагі рго 
тесііо §гоззо, ііет тоіеге зіпе теігеіа, іатеп рго 
зиа тепза. Нет рІеЬапиз роіезі 4ио §и1§оз1га 
ропеге іп зіа^по позіго іп Китоѵѵ, аііаз гсі§скги, 
еі рго зе різсез ѵепагѳ, Ьатіз ѵего яиоіісііѳ роіезі 
Ьатаге, аііаз щіагс. Зіа^пит ѵего диашіо іешіз- 
зит Гиегіі іп Китоѵѵ, сіесітит різсет ^иет1іЬе^ 

сіатиз ріеЬапо. Нет соіепсіат іп Іоіа зиа раго- 

сЬіа тоге аііагит ессіезіагит рег ипит дгоззшп. 

Нет отпез Ьаегесіез іп зиргазсгірііз ѵііііз ірзі 
ріеЬапо іп Китоѵѵ сіѳ ірзогиш ІаЬогіЬиз сіесішаз 
ѳхоіѵапі; сіатиз с^ш^ие ріеЬапо іп Китоѵѵ сііті- 
сііит Іегііит тапзит адгі, іпсіріепсіо іи іаіит а 
ѵіа, ^иае іп СЬеІт сіисіі издиѳ іп Зіеіса шепзи- 

гапсіо, іп іопбііийіпет ѵего іпсіріепсіо а ргаііз еі 
а сигіа из^ие асі дгапісіез Міосіисгуп. Нет (Іа- 

тиз ріеЬапо еісіет іп Китоѵѵ огапіа ргаіа, шсі* 

ріепсіо аЬ еіизсіет різЬапі Ьогіо изс^ие асі §гаоі- 

сіез Зіеісе іп іоп^ііисііпет, асі іаіііисішет ѵего 
и5^ие асі Йиѵіит. Нет сіатиз ірзі ріеЬапо іа- 

Ьегпат репез ѵіат, ^иае іп СЬеІт сіисіі, івБ1* 

пізіга тапи рго иШіІаІѳ зиа. Аипіѵегзагиш № 
сіесіісаіюпіз ессіезіае ргаесіісіае іп Китоѵѵ <іоші- 

піса ргіта розі осіаѵаз РазсЬае регреіио сеіеѣге- 

Іиг. Іпсіиі^епііаз регреіиаз іп Гезіо Запсіаѳ Ма' 
гіае Ѵізііаііопіз еі запсіі Ботіиісі сопГеззогіз еі 
сііе аппіѵегзагпт сіебісаііопіз зипі еі сіе зегшо^ 

Чиасігабіпіа, сіе оЫаГюпе диайга§т1а, сіе 
сіотіпіса огаііопѳ сит іпѵосаііопѳ зиіТга§іі Ье| 
Ботіпісі, сііез сіе іпіипсііз роепііепіііз, 3‘по ь 
аиіеш сііѳЬиз сіісіага ессіезіат ѵізііапііЬиз Ч04 

сіга^іпіа ѵеге сопігіііз еі сопГезвіз еіаг^^ 

РгаезепІіЬиз ѵего ІезііЬиз ѵепегаЬШЬиз р^ае а ^ 

СЬеітепзіЬиз еі ІюпогаЬіІіЬиз сапопісіз, ѵШеІ^1 

! Сіетѳпіѳ ргаерозііо, Зіапізіао сіесапо, Ѵізіаѳ 
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попісо, Иісоіао Зсгесгіпка, Реіго РІиіЬа, Реігойѳ 
5ап(1ошігіа, Магііпо 8\ѵіапІоз1аоэ МаШііа Козіек 
сапопісіз, заесиІагіЪиз ѵѳго: Запсойас, зогѵиз по- 

зіег еі Реігиз, геП^іозиз огйіпіз Ргаейісаіогига 
(гаіег. Баіига іп Кшшиг йіе Ъеаіогига Арозіоіо- 

гшп Реігі еі Рааіі, нппо Оошіпі гаіііезігао ^иасігіп- 

^епіезіто Ігідѳзіто яиагіо *), зі§і11о позіго еі са- 

•) 29 іюня 1434 г. 

рііиіі зиЬарропзіз. Ех асііз сазІгепзіЬиз сэрііа- 

пеаІіЬиз СгавпозіаѵіепзіЬиз ѳхігасіига. Соггехіі 
Киппѵзкі га. р. Іоаппез Мпізгѳк, сарііапеиз Сгаз- 

позіаѵіѳпзіз т. р. Ьосиз зі^Ші. Іпдгоззаііз ѵего еіз- 

(іет Іііѳгіз огі^іааіѳ еагипйет ійега оГГегепз ай 
зѳ гигзиз гесеріі. Бе цио гесеріо зіЬцое ехігайі- 

Іо оШсіига ргаезепз ^ше^а^. 

Тоже, л. 331. 

№ 273.-1654 г. 14 Января. 

Заявленіе о нанесенія побоевъ о. Василію Вулавскому Станиславомъ Орловскимъ и 

обратно. 

Гегіа яиагіа апіе Гезіиш запсіае А^пеііз ѵіг- 

§іпі$ еі тагіугіз ргохіта, аппо Ботіпі тіііезігао 
зехсепіезігао ^шп^иа§езіто ^иаг^о. 

Веѵегетіиз ргоіороро ЬиЬотІепзіз ргоіезіаіиг 

сит ѵиіпегит оЬйисііопе. 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезеаііа сазігепзіа сарі- 

ипеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- 

(Зпз Вазіііиз Ви1а\ѵзкі, оГйсіаІіз зеи ргоіороро 
ІиЬотІепзіз гііиз &гаесі ипііиз, сотгаопзігаѵіі 
еійет оШсіо ѵиіпега іп согрогѳ зио іпГгазсгіріа, 
ргішагп ѵійеіісеі іп Ггопіе ірзо зесішп сгиѳпіиш 
ргоГипйит, зесипйит іп агіісаіо зесипсіо аЪ ип- 

ріейі§іІі роііісіз гаапиз зіпізігае зесіига сгиепіит 
епогшѳ, иі аззегиіі сЬігиг^из, ай регзесііопет 
058ІЗ, а дио ѵиіпеге тиіііаііопез езизйет йідііі 
5^1Ъзе^ш ѵегеіпг; Іегііит іп агіісиіо зесипйо аЬ 
апдие йідііі іпйісіз тапиз еЗизйѳт зіпізігае зес- 

івш сгиепіит; ^иаг^иш іп йзіиіа зирегіогі гаапиз 
зіпізігае содсиззит та^пит, рагііт Ііѵійит, раг- 

Ііш зап^піпе зиГГизит. (^иае зіЬі йіе йотіпіса, 
ргохіте ргаеіегііа, іп йото Гашаіі ЗІерЬапі Ваг- 

зсгоѵка, сопвиііз еі сіѵів СЬеІтепзіз, Ьозріііо 
апіеа зиі соштопзігапііз ргоргіо, рсг депегозит 

Зіапізіаит Ог1о\ѵ$кі зіпе иііа Іедііігаа сааза, іто 
ѵі еі ѵіоіѳпіег іііаіа еі іпйісіа еззѳ аззегиіі. (}иае 
ѵиіпега оіГісіига ргаезепз ѵійіі еійеѣііе сопзрѳхіі. 

Ѳ. Огіогѵзкі ѵиіпегаіиз. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз ^епегозиз 
Зіапізіаиз Ог1о\ѵ$кі сотгаопзігаѵіі еійет оГйсіо 
ѵиіпега іп согрогѳ зио іпГгазсгіріа, ргітиш ѵійе- 

іісеі іп ресіоге ірзо сопсиззшп гиЬісипйит, зесип- 
йига іп ЬгасЬіо зіпізіго сопсиззшп Ііѵійига гаа^пит 
Іоп^ит Іаіига. (іиаѳ зіЬі йіе йотіпіса, ргохіте 
ргаеіегііа, іп йошо Гатаіі ЗІерЬапі Вагзсгоѵѵка, 

сопзиііз еі сіѵіз СЬеІтепзіз, рѳг ѵепегаЬіІеш Вазі- 

ііит Ви1а\ѵзкі, оГйсіаІет зеи ргоіороропет ЬиЬо- 
тіепзега гііиз дгаесі, зіпе иііа Іе^іііта саиза, іто 
ѵі еі ѵіоіѳпіег іііаіа еі іпйісіа еззѳ аззегиіі. Тит 
еі ѵезіет іпГегіогет Іаисеа, аііаз гокаІущ> іп 
Іаіеге зіпізіго айѵегзиз сог Іетроге еойет зирга- 

зсгіріо рѳг еипйега Виіаягзкі ргоіороропет Ігапзй- 

хига согатопзігаѵіі. (}иае ѵиіпега еі Ігапзйхіопѳт 
ѵезііз оГПсіит ргаезепз ѵійіі еі йѳѣііе сопзрѳхіі 
асі‘^ие зиіз соппоіаѵіі. 

Тоже% л. 642. ' 
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№ 274.—1654г. 7 Февраля. 

Жалоба уніатскаго священника Ѳеодора Лобача на поручика Стоцкаго 8а нанесѳ. 

ніѳ ему побоевъ. 

ЗаЪЪаЙю роз* Гезішп Ригійсаііопіз Веаііззішае 
ѳ* (Иогіозіззітаѳ Ѵігдіпіз Магіае ргохіто, апио 
Вотіпі тШезішо зѳхсепіезіто ідиіпчиадезіто 
^иаг*о. 

ѴепегаЪШз ИоЬасз, ргезЪуІегі гііиз дгаесі ипііі 
Ле ѵіііа Лоіа 8. г. т. ргоіезіаііо. 

Во игг^би у хцд піпіеузгусЬ дгосігкісЬ з*аго- 

ясіпзкісЬ СЬеІтзкісЬ оЫісгпіѳ рггузгебзгу тѵіеІеЬпу 
осіес ТЬѳобог БоЬасг, ргезЬуІѳг гйиз дгаесі шійиз 
2Ѳ \ѵзі Ноіі іедо кгбіечѵзкіеу гпоьсі, екопошіеу 
Вггезскіеу, \ѵіе1кіедо хідзЬѵа Шетекіедо зрес- 

апііз, зоіеппйег у г ѵіеікіт гаіет па у ргге- 

сіѵко игобгопепт Зіоскіети, рогисгпіко\ѵі сЬо- 

г^дтеіѳ ЬиЪеІзкіеу Ьапо^еу, кібга \ѵѳ згго(1§ ѵ 
ват бгіеп з\?і§1а зтеі§*еу Адпіезгкі Раппу у га<2- 

сгігппісгкі *) \ѵ гоки Іегагпіеузгут, \ѵе \ѵзі ротіѳ- 

*) 21 января. 

піопеу зіоЦс, зат шіапоѵѵапу рогисгпік памеЛау 
\ѵ бот теіеіебпедо рго*е$*апіа, кгоѵ§, кіога $і§ 
зіаіа гІоіусЬ Іггубгіезіи, г оЬогу сгеіасігі зѵгоіеу 
кагаі ѵгЦс, кібгеу ргоіезіапі ЬгопЦс, ргозіі, аЬу 
піе Ьгаіі; *ебу оп іѳ52сгѳ ш^кзгут дпіеѵет гара- 

Іопу Ъ§(Цс, ктаггузітеи зтсети Ъіс (Ьег Ыщ 
бапіа рггусгупу) кагаі, ^ако52 піеіакі ВусЬокзкі 
рі§зсЦ кіікапазсіе гагу л? д!оѵ§ ротіепіооѳ^о 
ѵіеІеЬпедо ргоіезіапіа ибеггуі у іпзга сгѳЫг іе- 
дозг рапа рогисгпіка, га гогкагапіѳті іедо, Ыіі, 
Ііикіі, іако зі? іт росІоЬаіо, Іесітѵіѳ со піе шпаг- 

Іедо ттѵузг ротіепіопедо ргоіезіапіа осіезіі. О со 
лѵзгуіко ііегит аЦиѳ ііегит сопіга ірзиш ргоіе- 

зіаіиг еіизсіеііцие ргоіезШіопіз зпаѳ аисііопстеі 
теііогаііопет ріепат зіЬі іп іоіо ГасиІШет гезег- 

ѵапбо. 

Тоже, л. 551. 

№ 275.—1655 г. 14 Мая. 

Заявленіе Холмскаго епископа Якова Суши о захватѣ равныхъ его вещей Яросла¬ 

вомъ Потѣемъ. 

Регіа зехіа розі (Іотіпісат „Ехаисіі*1 ргохіша, 

аппо Вотіпі тіііезіто зехсепіезіто ^иіп^^иадезіто 
^иіпіо. . - 

В. ерізсориз гііиз дгаесі СЬеІтепзіз, Ѵіойі- 

тгіепзіз, айтіпізігаіог ерізсораіиз Вгезіепзіз 
ргоіезіаіиг. 

Во иггдсіи у хі^д піпіеузгусЬ дгобгкісЬ зіаго- 

зсісЬ СЬѳітзкісЬ осгетѵізсіе рггузгѳбзгу рггеѵѵіе- 

ІѳЬпу ѵ Води іедотозс осіес ІакиЬ 8изга, г Во- 

іѳу у зіоіісе Арозіоізкіѳу Іазкі СЬеітзкі у Веі- 

вкі еріякор, па іѳп сгаз абтіпізігаіог га ІазЦ у 

рггу\?Иеіет іедо кгоіехѵзкіѳу тозсі \ѵЫус№ 
\Ѵ1о(І2ітіегзкіедо у Вггузскіедо у тезі (іо пісЬ 
паіеЦсусЬ, г \ѵіе1кіга 2а1ет у исцгепіет м 
рггесшко игобгопети іедошозсі рапи 
зіатѵотѵі Росіѳіолѵі э сЬог^гегаи КотгодгоіігЙб- 
ши, пігеу орізапедо ѳхсеззи ргупсіраіоѵі у ^а' 
сЬеІпеш, ііѳ г пісЬ кіогеши Іѳп Іуіиі зіи^ус то- 

іе, МагсЫеѵѵісго\?і, ^і^скііѳигісготѵі, 2араг№ 
зкіети, Б^Ьго\ѵзкіеши, СЬосішоигзкіегаи, У\№- 
Ьіскіети, зіидот іодо \ѵ1азпут і оіі ѵіеІѳЬпер 
іедошозсі оуса МісЬаІа Росіеіа, погаіпаіа ѳрізко- 

ріеу \Ѵ1о(і2утіѳгзкіѳу у Вггузскіеу, іѳзгсгѳ ш® 

розѵѵі^сопѳдо, рггузрозоЬіопут, кібгусЬ ітіоп 1П" 
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Ьо 5і$ іи (11а піѳтѵіайогаовсі піѳ \еуга2а, іегіпак га 
ѵутагопе Ьус таіц, согаргіпсіраіот іе§о у ро- 

шоспікот, рггѳ(і Іут2е игг§<іега изкагйаі зі§ у 
ргоіезІо\ѵаі о Іо, іі ротіепіопу ргупсіраі г >ѵу2еу 
шіапотеапеті сотргіпсураіаші у ротоспікаті 
зѵеші, ігіейгцс (ІоЬгге, іако рга\го розроШе 
іяеіакіѳ ЪезгріесгепзИѵо іак сігое У б08сіасолѵ, 

іакоіег з^(1о\ѵ тѵзгѳІкісЬ у озоЬ, йо пісЬ іа(ЦсусЬ, 

йозШесгпіе \?іпу зиго\ѵѳ па рггезЦрпусЬ гаіо- 

іуѵзгу, ораіггуіо у озіго оЬ\ѵаго\ѵаіо, згаіаі у 
шуі зі$ рокоу розроІіГу росігоги Ь^сі^су 
ртаісгуб, ѵ рЦіек рггѳіі з\ѵі§іет Арозіоіодѵ 
зѵі^ІусЬ РЬШрра у ІакиЬ& Ыізко рггѳзгіу *), 

ріу згІасЬеІпу ТЪеосіог Зиіогкоѵісг, сге1а(1пік 
ргоІе5Іиіасе§о, Іѳшиг рапи з\гегаи4' зргатѵу г 
ѵіеіеѣпуш оусет Вепегіікіѳт Вако\ѵіескіт, аг- 

ЛіташігуЦ Йусіісгупзкіт, о гаЬгапіе §;ѵѵаиотѵпе 
осЫозІѵѵа сѳгк\ѵі каіЬесІгаІпѳу ѴѴіоіігігаіегзкіеу 
у о іппе ѵіоІепЦе, рггу Іеу2ѳ каІЬегігге Шосігі- 
тіегзкіеу росгупіопе, іпіепіотсапе, ч ТгуЬипаІе 
ІоЬеІзкіт тнЦсе у (Іо ЬиЫіпа зі§ (Іо огісіапіа 
іск рапот іигізіош у шрізапіа зі§ \ѵ гѳдѳзіг за- 

(Іоѵу \ѵуЬіегаі^сеши. і§сгтіепіа когсу йгіезідс, 
росЬи когсу (Ітеа у пѵіѳгс, а іо (11а ^ѵузгзге^о 
ІусЬ Іе^итіп ѵ Сііеііпіе зріепі^геша у ріепі^гігу 
па ѵукирпо г §го(1и ѴѴІоДгутіегзкіеёО у (Іаізге 
і ТгуЬипаІе ІусЬ іо зргатѵ рорагсіѳ газі^гепіа, 
Іакіе ѵуоіи оргалѵпе§о г гішу каттіопе^о у зкиг$ 

іпіе§о, дѵі§с у іппе ггесгу, Іак ргоЬез1иЦсе§;о, 

іако у з1п§ іе§о ѵгІазпусЬ, па зіегігаі роііѵо- 

(ІасЬ (Іо СЬеіша рголѵасігііі, Іексѳ зоЬіе ро\ѵа- 

ІГ*Щ зотоѵозс ргаѵа розроіііе^о, ІакотсусЬ ѵу- 

«Цркоѵ о\ѵзгеш гаЬгапіаЦсе&о, у піе ратіеІ&і%е 
°а ѵіпу, піт рггесі\ѵко 1ако\?уш 5розоЬеш тѵу- 

ЬашЦсет Ішігіот орізапе, рогаіепіопѳ зіесіт 
N^0(1 г тсугеу парізапегаі, у к*оге зі$ іезгсге 
аігеу тіапо^ас Ь§(іа ггесгаті, па пісЬ ЬфЦсеті, 

па ѵоіпугп возсіпзси, гѳ \ѵзі Візкиріѳ ки ЙогоЬі- 

пісгот ігі^сут, ройіазѳга, (іо Візкирісг па1е$%сет, 

іпіегсіро\ѵа<$, іакоі зкиіесгпіѳ у ізЫпіѳ іпіѳгсі- 

ро\ѵаі у \ургго<і (Іо СЬгаіеІоѵа, роіѳга Ло ѴѴіойгі- 

шіѳгга, а з ІагаЦсІ гпоіга <іо СЬтіеІо^а, таі$Іпо- 

зсі зѵоіѳу, гарптагігіі, у аЬу іо Іѳпге згІасЬеІпу 
Зігіогкіеѵісг ро ІусЬ ІегтіиасЬ рготсігіі, в\ѵаі- 

Іеш до г теіѳікіга исЦ^эпіѳш зіапи іедо згіасііес- 

кіеео рггугаизіі, кібгѳ, вйу роѵПогпіе (іо СЬтіѳ- 

Іоѵѵа гаі піѳ га<і гаѵіогі, а рггупатпіеу о ко- 

піа іесіпедо, па кібгуш гаіесЬас Ьу гао^І, ргозіі, 

з ІаЦ о(іро\ѵіосІ2і^: іе піе Іуіко Іе роііегйкі, аіѳ 
у рапа Іѵвво \ѵогпікі гаЬіог^ у піѳ о(1(1аш ісЬ, 
ріезго 1е(ілѵо ѵѵуризсіі, гЬога у ггесгу ѵѵугеу па- 

різапе, Іакге копі ргоіезіиі^се^о ѵіазпусіі г каго- 
^піасіусЬ (1\ѵосЬ у Іггесіедо ^піайе^о г риіегог- 

кіет по\ѵут у скош^іеш, кіоге \г!азпе іе§о \ѵогу 
лѵіогіу, ІиЬіе згеЬгет сі^дпіопе ЬаГіо\ѵапѳ гѳ 
згеЪгеш, сгерет у сеікаті, г іикіет Іигескіш у 
зіггаіаші, кіііш Іигескі, гааіегас Гаіѳпііузгоѵу г 
іггета ройизгкаті у сііизіу Ьіаіе згІасЬеіпеши 
8іерЬапо\ѵі Згашаѵѵзкіѳти, зіийге ргоіѳзіиі^се^о 
рггѳг гойгісіеік^ іе§о розіапе, па ІусЬге роіѵѵ^о- 

сіаск Ь§(1^сѳ, піѳ паіегусіе зрозоЬет піѳ рггузіоу- 
пеу ^гаЬіегу, ріепі^(І2у іезгсге у Іізіоѵ и іе%о& 
Зіііогкіетсісга рііпо згикаі^с, гаЬгаі у піе зіизгпіѳ 
зоЬіе рггуѵгіазгсгуі, рггѳг со рокоу розроіііу ро- 

сІгогпусЬ у па вргаѵу 4о з^(іи ]э.^суск 2§;\ѵа1сі1, 

^ѵуі^сіе гаипішеп1,о\г (іо Іуск іо зрга\ѵ г тѵіеІеЬ- 

пут оусѳт агсЬітаийгуЦ Йуёусгупзкіш паіѳг^- 

сусЬ, г хіад ргаере^іотгаі, зіапи згІасЬескіе^о 
озоЬ§ ропіеѵ^оіпіе г сЬіору пжпо тѵогу рготга- 

(Ігіб рггушизгопу гпіетеоііі, а гаіет тгіпу рга- 

\ѵпе рорайі у газіигуі. О со \?згу1ко рггесіѵѵко 
опеши у іе§о рогаоспікот Іѳпге ргоІѳзІиЦсу ро- 

т7Ьогѳ у ро іггесіѳ рггей Іуш игг§іѳга ргоіѳ- 

зіиіе, ойагиЦс зі^ г піті о іо тегуіко ргаѵпіѳ 
сгупіс. 

Тоже. л. 982. 
*) 30 апрѣля. 
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№ 276—1655 г. 15 Мая. 

Заявленіе епископа Холмскаго Якова Суши о противодѣйствіяхъ ему Ярослава 

Потѣя въ управленіи имѣніями Владимірской епископіи. 

ЗаЬЬаіЬо розі (іошіпісагп вЕхаийі“ ргохішо, 

аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ди^иадезіто 
Яиіпіо. 

ІЛет (В. ерізсориз гііиз дгаесі Скеітепзіз, 

ѴШітігіепзіз, айтіпЫгаІог ерізсораіш Вге- 

зіепзіз) ргоШаІиг. 

Бо пгг§йи у хіцд піпіеузгусЬ дгойгкісЬ зіаго- 

зсісЬ СЬеітзкісЬ осгулѵізсіѳ рггузгейзгу рггетсіѳ- 

ІеЬпу тс Води іедошозе осіес ЛакиЬ Зпзга, ерізкор 
2 Во2еу у зіоіісо арозіоізкіоу Іазкі СЬеІтзкі у 
Веізкі, па іеп сгаз айтіпізігаіог га 1а$к$ у рггу- 

тѵііеіет іедо кгоіетсзкіеу тозсі тсіайусітса \Ѵ1о- 

йгутіегзкіедо у Вггузкіедо у тсзі сіо пісЬ паіег^- 

сусЬ, гаіоЫітсіе у г тсіеікіт исЦгепіет па ргге- 

сітско игойгопегаи іедотозсі рапи Йагозіатсотсі 
Росіеіотсі, сЬог^гета ^тсодгойгкіети, пііеу орі- 

запедо ехсеззи ргіпсіраіотсі, у згІасЬеіпут, ііе г 
пісЬ кіогетп Іеп ѣуіиі зіигус тоге, \Ѵі§скіе1іего- 

тсі у 2арагІотсзкіепш, зіидош котргіпсіраіот у 
ротоспікот іедо, кіогусЬ ітіоп ІиЬо зі^ Іи піѳ 
зресіГікиіѳ, іейпак га тсугагопе Ьус таіа, рггусЬу- 

ІаЦс зі§ йо ріегтсзгеу ргоіезіаііеу злѵоіеуэ о ро- 

іЗоЬпе ехсеззу рггесітско іетиг ргіпсіраіотсі у 
котргіпсіраіот іедо <1піа тссгогаузгедо исгупіо- 

пеу, іегаг гпотси зкаггуі зі§ у ргоіезіотсаі о Іо, 

іі оп 2 Іеті2 зіидаті сотргіпсіраіаті а ротоспі- 

каті зтсеті, тсіайото таі%с ро рг2у\ѵі1еіи іедо 
кгбіетсзкіеу тозсі па айтіпівІгаіЦ сіоЬг, (іо ері- 

5коріеу Шойгітіегзкіеу у Вггузскіеу паІеЦсусЬ, 
ргоіезіапіотсі тііозсітсіе йапут, а іесіпак зрггѳсі- 

тсіацс зі§ опети у зоЬіѳ піепаІегуЦ (іо (ІоЬг 
йисЬотстусЬ, Ъ§й^с зтсіейгЦ озоЬ^, піергатспіѳ 
изигриЦс айтіпізігаіЦ, піе іуіко таі^іпозсі тсзгуі- 

кіе, Йо тсіайуйгітс ІусЬ іо паІаЦсе, айтіпізігаііу 
ргоіезіапіа ройіедіе, оЪіегйЗа, кібйкі йо згрісЫе- 

гготс у котог ойЬііас каЦс, йеропотсапе тс пісЬ 
ггесгу гетсійіце і йо йосЬотсапіа опусЬ зоЬіе 
ретспе (озоЬу) ро таі^іпозсіасЪ, огг^йпікотс ргоіе¬ 

зіапіа ргатсіѳ зіатцй рггег Іакіѳ розі^ркі тсусі- 

зк&Цс, а га Іега у ргоіезіапіа г роззеззіѳу у ай- 

тіпізігасі] йоЬг іусЬтсугайаі^с, 2озіатсиіе,дгогаа<1у, 

йо оййатсапіа зоЬіѳ па тсіеІеЪпедо іедотозсі оуа 
МісЬаІа Росіеіа, погаіпаіа \Ѵт1ой2ітіег5кіе§&( 

рггѳй сгазѳт ро8ІизгепзІтса иротіпаі^с, ой пай 
пусЬ гоЬоІ ойгутса, аіе Іеі рогогзайгатсзгу рогоі- 

пусЬ тіеузсасЬ зиЬогйіпотсапѳ па ю озоЬу га Д* 

піет рггег пісЬ тсіайотозсі о іакіткоітсіек ро- 

зіапсп ргоіезіапіа, пагай ІиЬо у г тсіазпегаі іер 
ггесгаті ротсгасацсет, опедо па йоЬготсоІпусІі 
йгодасЬ Ьатиіе у гаЬіга. Йакоі тсе тсіогек Ыйо 
рггезгіу, дйу ргоіезіапіотсі роййаиі ге тсзі Каріе- 

сготса г Іізіегп оітсоггузіут згІасЬеІпедо рапа Ал* 

Іопіедо йегетіотсзкіедо, пгг^йпіка Іатесгпед 
ротсіогпіе па газЦіепіе зпайпіеузге ріепі^йгу Л» 

рорагсіа зргатсу г тсіеІеЬпут іедотозсіа отсел 
Вепейікіет Вакотсіескіт, агсЬітапйгіІа Хуйусгуп- 

зкіт, тс ТгуЬипаІе ЬиЬеІзкіт о дтсаііотспе тЩ 
у осЬ^йозІтса, йо сегктсі каіЬейгаіпеу \ѴЫгітіег* 

зкіеу паІеЦсусЬ, гаЬгапіе у іппе ѵіоіепііе рпу- 

райаі^сеу, рі^сзеіЬ ктсагі доггаікі, роісі рЦс зіопіву 
у зайеі Іггу, Іпйгіезг па рготсіапі затеши рго^ 

зіиі^сети у г сгеіайгі^ іедо, іпйукотс раг$ кор- 

пусЬ, гуіа коггес тсіойгігаіегзкіеу тіагу, кіеіЬа 
йгіезі(}с у зког§ тсоіотс^ па йтсисЬ ройтгойасЬ, ш 
кіогусЬ у згог потсу па згезс копі ге тсзгуікіеш 
аррагат^іега, іо іезі игйаті, игйгіеппісаші, іесашь 
гупдогіагаі, зіойіаті у Ьісгагаі, рггег ггетіезшЬ 
г Котсіа ггоЬіопу у ой піедо га гарІаЦ тѵіазпез* 

ріепі^йгті ргоівзіицседо иізсгоп^ ойеЬгапу, 

потсапу Ъуі йо СЬеІта, тсгі^іі г іеті2 ройѵо*» 

тсзгуіко Іо па дозсіпси тсоіпут тсе тсзі Во№ 
іггу тііе ой Киріесготса ІеЦсеу, у дтсаВотспіеО' 

Ьгаі у тсрггой йо \ѴіеггЬісгпеу йо іедотозсі 
йакпЬа Огапзкіедо, ройз^йка СгегпіесЬо^кі?? 

роззеззіеу йгіейгісгпеу, роіет йо \Ѵ1обгіті«^ 

а зіатцй йо СЬтіеІотса, таі^іпозсі зтсоіеу, Р°“ 
йапусЬ у йоЬуІек ісЬ ро йгодасЬ піероіггеѣв» 

ігийг^с у сіеті^Цс, гарготсайгіі у іат г2еС2^.^ 
йге йеропотсас гогкагаі. Со тсзгуіко, у± рггесі 
ргатси розроіііети исгупік, рггѳіоі рггесітско^ 

гап у котргіпсіраіот іедо тсу2ѳу тіапо'^г 
Іѳп2е ргоіезіапі іак о гдтсаісѳпіѳ рокоіи Р05? 
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адо у 1*0 ро гоіпут у йо 8%<1п ві$ ТгуЬипаІ- всі рггег піепаіѳгуіе зоЬіе ѵ асітізігаііа йоЬг <1и- 

5Ііеео Ьіогууш, лѵі^с у <ігоді Йозсіа ѵ зрга^асЬ сЬо^пусЬ ргзеё сгазеш оДЬіегапіа, роѵіогѳ віе у 
«гкіелѵпусЬ зргатеЛшозсі 8*і§1еу задгаігапіа, роіггѳсіе ргоіезіиіас, оГГіагаіѳ 2 піга о іо і 
» м іет у "ту " шш росЬойцсѳ, іако іѳі о паІеЙуіусЬ зиЬзеШасК ргашпіе сгупіё 
Іеккіо ротДеше рггушіѳіи іедо кгбіѳіѵакіѳу то- | Тоже, л. 983—4. 

№ 277.—1655 г. 14 Іюня. 

Позовъ Ивану Андреевскому по жалобѣ епископа Суши 8а нападеніе на церковь 

во время Пасхальной заутрени, убіеніе священника Симеона Штокальскаго, за¬ 

держаніе у себя трупа н арестованіе родственниковъ убитаго. 

Репа зесипйа ргісііе Гѳзіі запсіогит Ѵій еі 
Мойезіі тагіугшп, аппо Богаіиі тіііезіто зехсеп- 

Ійіто диіпдоадезіто диіпіо. 

Ех рагіе іпзНдаіогіз еі г. ерізсорі гііиз дгаесі 
ипііі Скеііпепзіз еі Веігспзіз. 

Ай оШсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іалеаііа СЬеІгаепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз гедпі депегаііз ргоѵійиз Кісоіапз ЗсіЬогек 
йе 8а\ѵіп, оШсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, іп ѵіт зпаѳ 
тегае ас іійеііз геіаііопіз риЫісѳ, ІіЬеге ас рег 
яргеззит гесодпоѵіі, диіа ірзе сііаііопет Іііега- 

Іет аиІЪепІісага, рго іийісііз огйіпагііз депѳгаІіЬиз 
ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЫіиепзіз зресіапіет, ех рагіе 
іоГгазсгірІі асіогіз сопіга іпГгапотіпапсіит сісаіит 
ейііага Іепогіз Іаііз: 

Лоаппез Сазітігиз, Беі дгаііа гех Роіопіае, 

тарцз йих ІпІЬиашае, Киззіае, Ргиззіао, Мазо- 

тіае, Затодіііае, Ьіѵопіае, Зтоіспзсіае СгегпіесЬо- 

тіаедиѳ, пес поп Зиессогиш, СоИогит Ѵапйаіо- 

гпіцие Ьаегейііагіиз.гех. 
ТіЬі депегозо Лоаппі Лепйггеіоѵѵзкі йе регзопа 

Ьопіядие іиіз депегаіііег отпіЬиз тапйатиз, иі іп 
Іпсіісііз позігіз огйіпагііз депегаІіЬиз ТгіЬипаІіз 
геепі ЬиЫіпепзіз а йаіа зеи розіііопѳ ргаезепііз 
Шаііопіз іп йиаЬиз гесіѳ зеріітапіз аиі іипс, йига 
еі циапйо саиза ргаезепз ех гедезіго іпсагсегаіо- 
гош Іедіііте ѵосаіа ай іийісапйит іпсійегіі, ай 
^іапііат іпзіідаіогіз ^ийісіі позігі ірзіиздие йеіа- 

ІогІ8 регіііизігіз еі айтойит геѵегепйі йотіпі Ла- 

<оЪі Зизга, гііиз дгаесі ипііогига Сііеітепзіз Веі- 

г«П8іздие ерізсорі, айтіпізігаіогіз ерізсораіиз Ѵіо- 

йітігіепзіз еі Вгезіепзіз, позіго согат .іийісіо Тгі- 

Ъипаіісіо ЬиЫіпепзі регзопаіііег регетріогіедиѳ 
сотрагеаз, диі Іе сііаі рго роете, Гасіо Іио соп- 

йідпіз еі рег Іе йетегіііз, ійео, диіа Іи йіѵіпае 
ргіиз, розі Ьитапае оЫіІиз Іедіз, ехиіиз еі огапі 
Ьитапііаііз тегпогіа, пес йіѵіпі, пес ргоргіі тѳ- 

тог Ьопогіз, іто репііиз еізйет Йоссірепзіз, аизпз 
ез ігаріа еі засгііеда тапи ех пиііо іпіигіае ргае- 

Іехіи, пізі йіѵіпит ргорейіепйі оШсіцт РазсЬа- 

Ііз *) рго гііи дгаесо іпсійепііз, аддгеззиз ессіезіат 
агтаііт, іп ѵіііа \Ѵо1озка \Ѵо1а зііат, апіе йііи- 

сиіит таіиііпит ргоіипс сеІеЬгапІет Бео оШсіа 
геѵогепйит оііт Зітеопет Зйокаізкі, асіи ргез- 

Ъуіегит, а йеіаіогіз апіѳсеззоге ай еапйет ессіѳ- 

зіат огйіпаіит еі сопзіііиіига, е ѵіѵіз зиГГегге еі 
Іугаппісе іпіегітеге, Іосит Бео засгаіот роііиеге 
согриздие ііііиз Ьисиздио йеііпеге аідие Гатіііат 
е^зйет іпіегетріі, пе сгігаеп йеГѳггепІ йеіаіогі, 
ргіѵаііга іпсагсегаге, ргоиі йе Гасіо іпіѳгетріит 
йѳііиез ас Гатіііат іпсагсегаз. Сит ѵего йеіаіогі, 
иіі ерізсоро, пипс ргітит Іапіі сгітіпіз рег гѳ- 

тоіаз йѳѵѳоегіі рѳгзопаз йепипсіаііо, сц)из ѵіпйі- 

сіа ѵѳіосет ех ,)игѳ риЫісо ехедииііопет игдепз 
тогага поп раіііиг, ідііиг сііагіз ай ѵійопйит еі 
аийіепйит согриз Ший тоге сЬгізІіапо Ьитагі, 

Іит еі Гатіііат, диат іпсагсегаз, рег іийісіит 
ргаезепз еІіЬегагі Іедие зітиі роепіз ѵіоіаіае зѳси- 

гііаііз ессіезіазіісао ас ірзіиз ргезЬіІегісійіі рипігі 
еі айісі ас саеіега рго Іапіо сгігаіпѳ йешегііа за- 
рег іе Ьопіздие Іиіз отпіЬиз зіаіаі еі йесѳгпі, зіз 

•) 15 апрѣля. 
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Зисіісіаіііѳг гезропзигиз. Баіат ІдіЫіпі Гегіа зо- 

сишіа ап іо Гезіпт 8асгаііззігаі Согрогіз СЬгізІі 
ргохіта*), аппо Эотіпі тіііезішо зѳхсепіезіто 

•) 24 мая. 

чищиа^езіто чиіпіо—іп Ьопіз ѵіііае \Ѵо1озка 
\Ѵо1а сигпцие сііаіі, іЬі(1ет вііа, Гегіа вехи, рГ&. 

хіто ргаеіегііа, ргохіта розиіі еі розіііопеш сі- 
іаііопіз Гатіііпе сигіаіі сіе Гогта іигіз поіібсагіі. 

Тоже, л. 1006—1007. 1 Й 

№ 278 —1655 г. 18 Іюля. 

Поаовъ Сокальскимъ гражданамъ по дѣлу о неповиновеніи уніатскому епископу и 

передачѣ своихъ церквей съ имуществомъ и доходами въ управленіе православ¬ 

наго духовенства. 

Гегіа зехіа розі Гезіига запсіогиш Ѵііі еі Мо- | 

сіезіі шагіугиш ргохігаа, аппо Вогаіпі тіііезішо 
зехсепіезіто ^иіп^иа8езіто ^иіпіо. 

Ех рагіе геѵегепЛі ерізсорі гііиз дгаесіСкеІ- 

тепзіз еі Веігепзіз розііит тапЛаІит. 

Ас! оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз ге^пі ^епегаііз ргоѵісіиз АІЬѳгіиз 2аг§Ьа 
сіе ѵіасіісаіи СЬеІгаепзі, оГЯсіо ргаезепіі Ьепе ііоіиз, 
ица сит поЬШЬиз ТЬѳосІого 8іс1огко\ѵісг еі Ѵазіііо 
Кагасгупзкі, зесит рѳгзопаіііег сотрагепііЬиз еі 
іпГгазсгіріа ошпіа ІіЬѳгѳ аііезіапііЬиз, іп ѵіга зиае 
ѵегае ас йсіѳііз геіаііопіз риЫісе ІіЬе^ие гесо- 

дпоѵіі, ^иіа ірзе тапсіаіит аиіЬепіісит засгае 
гедіае та^езіаііз ех рагіе еі іпзіапііа іпзіі^а- 

іогіз ге^пі е^из^ие сіеіаіогіз іпГгазсгіріі сопіга 
сііаіоз іпГегіиз потіпаіоз ехігасіііит іепогіз іаііз: 

Іоаппез Сазітігиз, Беі дгаііа гех Роіопіае, 

тадпиз сіих ІліЬиапіаѳ, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

уіае, Загао^Шае, ІЛѵопіае, Зтоіѳпзсіае, Сгѳгпіѳ- 

сЬоѵіае^аеI пес поп Зиесогит, Ооііогит Ѵапсіа- 

Іогипщиѳ Ьаѳгѳйііагіиз гех. 
ѴоЪіз Гатаііз .Гоаппі Сіегаіеггуса, 6еог§іо Ьа- 

сЬоѵіескі, баЬгуеІі СЬогосЬогук. аіііз ііет отпі- 

Ъиз, диоз саиза ргаѳзепз диетІіЬеі сопсегпіі, ^ио- 

гит Ьіс потіпа рго іпзегііз еі ехргеззіз ЬаЬѳге 
ѵоіитиз еі іп іѳгтіпо асіѵепіепіі зресібсаЬипіиг, 

сіѵіЬиз еі іпсоііз ЗосаІіепзіЬиз ех рѳгзопіз, Ьопіз 
ѵезігіз &епега1іівг отпіЬиз ас сааза іпГгазсгіріа 
тапсіатиз, иі согат поЬіз еі іисіісіо позіго Ѵаг- 

заѵіае, аиі иЬі іппс сит сигіа позіга Геіісііег 

сопзіііиіі Гиегітиз, а розіііопе ргаезепііа сііайопіз 
позігаѳ іп ^иаіиог зеріігаапіз, ргохігае ѳі ігагпебіаіе 
зезе зиЬзе^иепііЬиз, аиі аііега, сіит еі япап^о 
саиза ргаезѳпз ех гѳвѳзіго риЫісо асі ]авісашІші 
ассіатаіа Гиегіі, регзопаіііег Іедіііте регетріо- 

годпѳ сотрагѳаііз, асі іпзіапііага депегозі іпзіі^а- 
іогіз гѳ#пі е^и5^ие сіеіаіогіз гѳѵегепйі іасоЬі $л* 

зга, ерізсорі СЬеІтепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі 
ипііі, чиі ѵоз сііаі рго ео, даіа ѵоз, зргеіа 1е$пш 
еі сііріогааіига позігогига аиіЬогііаіе, ^иіЪпз ра- 

сет еі зесигііаіет ИЬегипщие ехегсіііит геіі^іо- 

піз гііиз ^гаесі іпіег сіізипііоз еі ипііоз засга? 

ессіезіае гогаапае аЪ иігЩие саиіит еззѳ ѵоіпі* 

тиз, еозсіет еі ^иет1іЬѳі ірзогит ех зресіаІіЬсз 
сігса ессіезіаз еі Ьопа іихіа сіізігіЬиІіопет, сііріо* 

таііз сопіепіат еі сопзіііиііопіЬиз йгшаіат, соп* 

зегѵаѵітиз, поп аііепііз іпзирег іііегіз позігіз шй- 

ѵегзаІіЪиз, аппо тіііезіто зехсепіезіто фші* 

^иаде8Іто зесипсіо, йіѳ ѵі^ѳзіта зеріігаа Аргіііз ео 
погаіпе етапаііз еі ѵоЬіз іпіітаііз, аизі езііз еі 
ргаезигарзізііз іп сіѵііаіега позігат Зокаііепзет, 

ѵасапіѳ зесіѳ ѳрізсораіі, ессіезіаз $апсіа5 гііи 
дгаѳсі ай ^ига еі йіоесезіт геѵегепсіі ІасоЬі За- 

зга. ерізсорі СЬеІтепзіз еі Веігепзіз ппііі, ех л 
Іедит еі сНрІогааіага зресіапіѳз, ѵі еі ѵіоіеп# 

ипа сит гѳЬиз аррага^иѳ ессіѳзіазіісо, ргоѵеви- 

Ьиз, геййіііЬиз, Гипйіз, Ьопіз, оссирагѳ, іізсіет піі- 
Ггиі, ргезЬуіегоз йізипііоз (еогипщиѳ) ргоГеззіопео 
іп ессіезііз ЗокаІіепзіЬиз ипііогит Гоѵеге, рор^ 
соггитреге, засгатѳпіипщие аЬ ііз асітіпівігап » 

ѳхіпйе ІіЬегига ехегсіііит геіібіошз бгаес‘ 

ипііі іп ессіезііз еогипсіѳт ргоргііз ітресііге, 

Гаіиіп геѵегепсіит ерізсорит роззеззіопе еі ІиГб 
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йісііопѳ ргаеГаІагиш ессіезіагит зроііагѳ, ргіѵагѳ 
ріхіа тапіГезІаііопега, гаііопе ргаетіззогит сопіга 
ѵоз Гасіаш. Сііашіпі і§ііиг ай ѵійбіійига еі аи- 

(ііргиіит ргаеГаіаз ессіезіаз Зосаііепзез ипа сит 
гѳЬиз, аррагаіи, гесПиЪиз, ргоѵепііЪиз, сепзіЬиз, 

ргіЬиз, Гипйіз, Ьопіз рвг ѵоз сіеоссирагі, іп геаіѳт 
іпіготіззіопет ргаеГаІо геѵегетіо ерізсоро ігайі; 

іп сіеГесІи ехігасііііопіз Ьопогит шоЬіІіит еі рго- 

гепіиига, чиі ГщиісіаЬипіиг іп іеггаіпо асіѵепіепіі, 
ѵоз ай зоіиііопет ѵаіогіз гегига, ^иа$ зіЬі асі 
янптат Яогѳпогит зех шШіпт іахаі, сопсіешпагі, 
ргезЬуіегоя ѵезігоз сіізипііоз а ргаеГаііз ессіезііз 
гѳреііі аЦие гѳѵегеп(1ит орізсориш сігса ^ига ай 
5пргазсгірІа виЬііо сопзегѵагі, саеіегаяив рго 
ехідепііа сопзіііиі, зіаіиі еі зепіепііагі; рго ^ао 

(іегтіпо), иіі регетріогіо, $Ціз регзопаіііег сот- 
рагііигі еі ай оЬіісіепйа гезропзигі. Оаіот Ѵаг- 
заѵіае Гегіа диагіа розі Гезіит запсіі Ьаигепііі, 
тіііезішо зехсѳпіезіто ^шп^иа§;е$іто ^паг^о ап- 
по*),—іп Ьопіз оррійі 8ока1 сіошідае ГатаііНоіи- 
згупзкі, ргосопзиііз еіизйега орріЛ 8окаІ, іЬійет 
зііа, Гегіа диапа ргохігае ргаѳіегііа .розиіі еі 
розіііопѳт іІІіиз Гатіііае ѳ,)и$йет ргосопзаііз йе 
Гогта .іигіз риЫісаѵіі еі поіібсаѵіі. Се ([по Ьапс 
зиаш геіаііопеш шіпізіегіаііз ипа сиш йісіогит 
поЬіІіит аііезіаііопе а(і асіа ргаезепііа Гесіі. 

Тоже, л. 1011-1012. 
V _ ' ^ ^ ^ ^ у 

•) 12 августа 1634 г. 

№ 279.-1655 г. 25 Іюня. 

Заявленіе уніатскаго священника Ѳомы Сыцевича, настоятеля Владимірской со¬ 

борной церкви, о выпускѣ противъ него печатнаго пасквиля Димитріемъ Ваковецкнмъ. 

Регіа зехіа іп сгазііпо Гезіі ^ііѵііаііз запсіі 
Іоаппіз Варіізіае, аппо Согоіпі тіііезішо зехсеп- 
Іезішо яп^навезіто ^шп^о. 

8усетсг ргоіезіаіиг. 

Асі оГйсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
ипеаііа СЬеігаепзіа регзопаіііег ѵепіепз лѵіеІеЬпу 
ѵВо^и осіес ТЬогаазг Вусеетісх ^Ѵазісгупзкі, рі- 
»гг сопзізіогги гііпз вхаесі ипііогиш СЬеІшзкіѳ^о, 
рггускуІаЦс зі$ йо ргоіезіаііеу зтеоіеу, согаш асііз 
зрігііиаііЬиз о пійѳу тсугайоп^ зрга^§, па ргге- 
ѵіѳІеЬпедо іе^отозсі оуса Вепейікіа Мокозу Ва- 
коѵіескіедо, агсЬутапйгііа 2уйус2упзкіе§;о, исху- 
піопеу, зоіеппііег еі егаѵі сит циегеіа гапіозі 
ргоІезІаіЦ па игойхопедо рапа Стііга Мокозу 
Вакоѵіескіе^о о іо, ух оп/піе ратфаЦс па .ѣо- 
іахп Воха узипжозс ргатѵа розроШе^о,/Ца фіит- 
піаіогу у йіГГатапіез орізапедо, (исхупізѵзху піе- 
зІусЬапу дхѵаіі ѵезроі х ргхѳшеІеЪпуга гхесхопут 

іе^отозсц оусет агсЫтапйгуЦ у іпзхеті рапу 
Вакотеіескіеті сегктѵіе каіЬейгаІпеу \Ѵіойхітіег- 

зкіеу у ротіепіопети ѵіеІеЬпетп оуси різагхоѵі, 
а па іеп сгаз каіЬейгу ѴѴіойхітіегзкіеу патіезш- 

кочѵі, о сгут згегокіѳ газгіу ргоіезіэііе у зсгиіі- 

піа тѵуѵіеёгіопе), гпаб сЬсас рггег саіитпіе ;а 
роепіз Іе^ит \ѵу$1І2п%с $і§, исгупіі ргоІезіаіЦ 
ітіепіет ѵѵузг тіапо\ѵапед:о іе^отозсі оуса 
агсЬутапсІгуіу \ѵ ^гойгіе \ѴЫгітіегзкіет, сіѳ 
сіаіа еі асіи гоки .іузі^с згезсзеіЬ рі^ссігіезі^і 
сг^агіе^о, тіезі^са ЗеріешЬга сітсипазіево 
Япіа, у \ѵ іѳу ргоіезіаііѳу ргхуііаі Гатозит 
ІіЬеІІшп аІЬо разгклѵіі па ргоіезіапіа, ітрегіі- 

пѳпііззіте, іітто ітрііззіте з1а\ѵе іедо (ІоЬг^ 

згагрщс у, зіап[ (іцсЬо\ѵпу .,орргігаиі^с. ( 0 кіогу іо 
разгкѵѵіі ротіепіопу ѵѵіѳГеЬпу, осіес різагг, у ,ро- 

хѵіогѳ Шозпіе.іргоіезіицс зі§, §оіо\ѵут іезі сига 
шетогаііз саІитпіаіогіЬиз іп Того Гогі 4рга^піѳ 
сгупіс, заіѵо зигѳ аіЯепЯі, тиіапЯі еі соггівешіі. 

Тоже, л. 1030. 

36 
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; м ѵ № 280.—1655 г. 5 іюля. 

Заявленіе Холмскихъ уніатскихъ священниковъ о нападеніи на Холмскую каѳе¬ 

дральную церковь и оскверненіи святыни. 

Регіа зесипба розі Гезіига Ѵізііаііопіз Веаііззі- 

тзв еі Сіогіозіззітае Ѵігеіпіз Магіае ргохіша, ап- 

по Ротіпі тШезіто зехсѳпіезіто ^иіп^иа§е8іто 

^иіп^о. 

Ргоіорорае ргоіезіапіиг. 

Асі оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 

пеаііа СЬеІгаепзіа ѵепіепіез регзопаіііег абтобит 
геѵегепсіі іп СЬгізІо раігез 2асЬагіаз 2ико\ѵісг, 

СЬеітепзіз ѳі Вазіііиз Ва1а\ѵзкі, ЬиЪотІепзіз аг- 

сЬіргезЬіЬегі зеи ргоіорорае гііиз дгаесі ипііі» 

зио Іоііизяие ѵепегаЬіІіз сарііиіі еі регіііизігіз ас 
геѵегепбіззіті іи СЬгізІо раігіз ботіпі ЛасоЬі Ви¬ 

зга, ерізсорі СЬеітепзіз ѳі Вѳігѳпзіз, абтіпізіга- 

Іогіз ерізсораіиз Ѵіобітігіепзіз еі Вгезіепзіз по- 

тіпе, зоіеппііег еі вгаѵі сит ^иеге1а іп еі 
сопіга кѳпегозит ботіпит Віапізіаига Ог1о\ѵзкі, 
піі ргіпсіраіет, пес поп депегозит Лоаппет \Ѵі1- 

сгороізкі, Іит еііат поЬіІез еі Гатаіоз К>азшодѵ- 

зкі, 8Цзкі, Nісо1аит, Ьасаіаигеит СЬеІпіепзет, 
НгеЬогіипГ\Ѵіе1іс2ко еі Магііпиш Рггекзгіа от- 

пе8^ие аііоз Іісеиііозоз асі іпГгазсгірІит Гасіпиз, 

со^ііаіо ѳі сопзиііо абгодаіоз, іпѵііаіоз еі соп- 

§ге§аІоз, бе потіие еі содпотіпе ргаесіісіо $епе- 

гозо Ог1о\ѵзкі Ьепѳ поіоз, еіизбет Гасіпогіз сот- 

ріісез, ргоіезіаіі зипі—о Іо, ізг оиі сига ргаезепііа 
еі аззізіепііа абтобит геѵегеп(1і іп СЬгізІо раігіз 
ботіпі МісЬаеІіз Огіоѵзкі, сапопісі СЬеітепзіз, 
піе Іуіко рггесі\ѵко ргатси, різшет у гбіпеті 
■ѵагипкаті сопіга ѵіоіаіогѳз зесигііаііз риЫісае 
о^гапісгопети, аіе Іег сопіга ірза ріеіаііз ^ига 
ѵайуіі зі$ ргоіегѵе еі ГегосИег росі піеЪуіпозс 
зиргасіісіі регіііизігіз еі геѵегепбіззіті сіогаіпі Ла- 

соЬі Визга, ерізсорі СЬеітепзіз, кіогу па Іеп сгаз 
г ЬиЫіпа теургалѵотеаі зі§ па ро^ггеЪ з\ѵі§1еу 
раті^сі паіазпіеуз2е§;о кгбіе^іса Роізкіе^о Кагоіа, 

пезсііиг яио Ьпе, іп ѵі§і1іа Гезіі Ѵізііаііопіз Веа- 

Ііз8ітаѳ еі віогіозіззітае Ѵіг§іпіз ѵ гоки Іега- 

гпіеузгут *), коппо, агтаіпо, г зІггеІЦ о§пі$ц 
у 2 еоіегаі згаЫаті па сѳгкіетѵ каіЬебгаіпа СЬеІщ. 
зка Іііиіо Кагобгѳпіа Казгсфзгеу Раппу, Щ 
Іиіігіе роЬогпі диоіібіапа зиа оійаягас гѵѵукіі рц 
ѵоіа, ѵіоіепііззітага іпѵазіопога исгупіс у исгупЩ, 

дбгіѳ ро степіагги дгаззиі^с а ив&піаіф зі§ га 
игобгопеш рапет Ап(іггеіет СЬтіоІескіга, пгц. 

(іпікіет Вііоріізкіт у окгу\ѵац,с во згаЫаті, 
кіогуз 2 иісЬ г &о!^ ЪгопЦ, іп сопіѳгаріит іпаіе- 

зіаііз біѵіпае еі Засгаііззітае ѴігвіиізМагіае, кіЬ 
ка гагу рггег ЬаЬіпіес Ъіедаі, у окггѵалѵііі гаіут, 

аг г робгпѵіепіега лѵзгуІкісЬ Іиіігі, рго&і сегкіеѵ- 

пе у степіагг, а росі іакотеу вѵѵаіі у Іитиііроі- 

лѵосі сіо ЬиЫіпа сгіегпазсіе, сііа зргаѵ ІгуЬиіаІ- 

зкісЬ об \ѵіе1еЬпе§о \ѵ Во#и оуса з1аг$2е§о то- 

пазіега СЬеІтзкіедо падоипгапусЬ у па Іей са$ 

\ѵургап*іопусЬ, рогаЬіегапо, тазіа, зегу у іпзаѳ 
Іе^итіпа рогогЬіегапо, а рзгепісе г \ѵого\ѵ тоу- 
рапо у роберіапо, \ѵ сгут згкобу іезі па 4*іе- 
зсіе гІоІусЬ, іако зі^ іп Іегтіпо рокагастогеіуіш 
Іутге Іегтіпіе ргоіезіаііеу піпіеузгеу іібет ргоіе- 

зіаиіез ргоіезіодѵаіі зі§ па озкагЯопусЬ о Іо, \г 
дбу Іісепііозі сит е^иіз еі ЪотЪагбіз ѵагііз^ие 
аггаіз аб ргаезепіапбига гесепіег рггурголѵабгепі 
Ьуіі бо дгоби, Іебу опі озкаггепі зіпѳ зсіІиоШсіі 
В\ѵа11ѳга гаЬгаіі копіе у ѵтуікіе агта, икіе у 
здѵо>ѵо1піко>7 ргаезепІо\ѵаиус1і г гатки \ѵурго«- 

бгііі, іп ргаеіибісіиш ргоіезіапіо^. О со лѵзгуіко, 

Іак о 2§тса1сепіе тіеузса зші^іе^о, іако у Ром‘ 

Ьіегапіе роб\\гоб, ротіепіепі ргоіезіапіез у Р0* 

лѵіоге гаіозпіе ргоіезіиіа зі§ у §оІоѵі Ц 1 
озкаггопеші рга\ѵпіе сгупіс, гасЬо^ѵиі^с зоЫе-ся^3 

ргалга роргалѵіеиіа, обтіепіепіа у па згегзгеу со- 

ріеу.робапіа Іеу ргоіезіаііеу. 

: Тоже, л. 1037. і "ЗЙ 

*> 1 іюля. 
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№ 281.—№55 г. 27 Іюля. 

Заявленіе настоятеля Холмскаго бавнліанск&го монастыря Арсенія Абрамовича о 

нападоніи на него н вахватѣ нѣкоторыхъ монастырскихъ веще#. 

Регіа іѳгііа іп сгазііпо Гѳзіі заасіаѳ Аппае, 

дою йопипі шіііезігпо зехсепіезііпо яиіпяоа^езігао 
дііпіо. 

ВеѵегепЛиз Агзепіиз АЪгатотсг ргоіезіаіиг. 

А(і оГбсішп оі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарііа- 

пеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз \ѵіе1оЬпу 
Вс^и осіес Агзепіизг АЪгаЬатотсг, гакопи з\ѵі$- 

Іеро Вагуіедо ^Ѵіеікіедо, зіагзгу шопазіеги СЬеІш- 

зкіе^о, йаіозпіе ргоіезіолѵаі зі$ у зкаг^уі на 
пгойгопе^о іедошозсі рапа Іагоз1а\ѵа Росіеіа, сііо- 

гаіе^о Ко\ѵо§госІ2кіе{;о, о Іо, іі іедошозе, гарош- 
піаѵшу Ьоіагпі ВоЯеу, риЫісе орргігаепйо зіаіигп 
геіідіозпш, ошпіЬпз зесигіІаІіЬиз Ггеіит, сгази 
піе<1атгпе§;о, Іо іезі сіпіа (Вѵисігіезіедо ріегмгзге<го 
тіезіаса Ьірса гоки Іегагпіеузгут зтіаі у \ѵа- 

іуі $і§ сотргіпсіраіотѵ зтеоісЬ у сотріісез: згіа- 

сЬеІае^о ЗіерЬапа \Ѵіг2Ьіскіе<*о у ЬоуагоАѴ іапа 
Меікотсзкіе^о, Іакге рггегѵапе^о ТСіггЬіскіедо, 
г іпзгеті Ьоіагаті ъ СЬгаіеІовга у го2пегаі сЬіору, 
г ітіоп у рггег\ѵізк іпсиіраіо (іоЪгге тсіагіотеті, 
Йо Ѵ5І Кпріесго^а, агітіпізігаііеу ргге\ѵіе1еЬпеёо 
ѵ Ворі іе^ошозсі иуса ДакиЬа Визгу, ерізсора 

СЬеітзкіедо у Веізкіе^о, па іеп сгаз асігаіпізіга- 

Юга лѵ!а<1усі\ѵа \Ѵ1осІ2Ігпіѳг5кіедо у Вггезкіе^о, па 
ргоіѳзіапіа, (кіогу ргоіипс ройусгопе гаопазіега 
СЬеішзкіѳ^о зіаікі, іо іезі йѵг'ів Ьапіе доггаісяа- 

пе у іггесі косіеі г іатЦсі (Іо (Іоши огіузк'пѵаі), 

спш ѵагііз агтіз, зсіорѳііз, ЬогаЬагсІіз, г Ьапсіоіе- 

іаші, пиііо ргаеіехіи ЬаЪіІо, пазіас у опе^о іп 
ргаеіисіісіит Іоііиз геіі^іопіз исіезрекіо^ае у ро- 

гако\ѵае, іакоЯ пазіаі у рггег іусЬЯе з^ѵоісЬ сош- 
ргіпсіраІо\ѵ ргоіезіапіа иііезрекіоѵѵаі у рогако- 

чгаі, аЪо\ѵіет дбу ротіепіопу игіеІѳЬпу осіес зіаг¬ 

згу, 0(іузка\ѵз7.у іиі \гу2 ггесгопе топазіегзкіе 
зіаікі, тіаі о(Не2(12&6, Іебу ротіеаіепі сошргіп- 

сіраіогѵіе г з\ѵо\ѵо1па котрапЦ отоіі} парагізгу. 

ѵегЬіз іпіигіозіз, сііат іпЬопезІіззітіз опедо Ігак- 

іиіас, й^аііет осі коіазу ойерсЬпеІі у о<Ір§(1гі1і, 
а заті ко1аз§ ѵугаѣо^аіі у г піеу рггеггесгопѳ 
зіаікі у ггесгу зігатспе, іакіе у сгарк$ сгапц 
Га1епс1із20\ѵя гакоппісг^ гаЬгаІі у осіроѵіесігі па 
гсіголѵіе ргоІезІиЦсе^о зі§ сгупііі. О со ѵгзгуіко 
йаіозпу хѵіеІеЬпу осіес зіагзгу ро^ѵіогѳ у ро Ігге- 

сіе ргоіезіиіѳ зі§ у §оіо\ѵ іезі ргаѵѵет розі^ро- 

лѵас, заіѵо ,)иге шиіапбі, асЫешіі еі теііогапік 
Тоже, л. 1073. 

№ 282.—1655 г. 7 Августа. 

Заявленіе воанаго о задержанія Ставецкаго, похитившаго движимое имущество 

епископа Владимирскаго и Брестскаго Іосифа Ваковецкаго. 

8аЬЪаіЬо іп сгазііпо Іезіі ТгапзПдпгаііопіз СЬгі- 

йі Бошіпі, аппо еіизіеш шіИезіто зехсепіозіто 

^п^иа^езіто яиіпіо. 

8іагсескі агезіаіиг ех Шапііа депегозі Ва- 

ктіескі. 

Бо итг^Ап у акі шпіеузгусЬ ^госігкісЬ СЬеІш- 

зкісЬ рггузгебзгу регзопаіііег згІасЬеіпу іап 2ап- 

кіеѵісг, ѵогпу еепега^ ^оіеѵосігі^а \Ѵ о 1 упвків^о, 

г рокагапіа аиіЬѳпІіки у .іигатепіп, па пгт^сі 
звгоу \ѵ дгосігіѳ Ьискіт \ѵукопапе§;о, игг^ііоѵі пі- 

піѳузгѳти гпаіоту, луезроі г згІасЬеІпѳші іапѳга 
Вотапоѵзкіш у Кошапѳга Асіагаоѵісгѳт, осгутп- 

зсіе 2 опут рггѳй игг^йет у акіаті шпіѳузгеті 
зіоіясеші у о гхесгасЬ пійоу орізапусЬ зітіісгя- 

сеті, іа\ѵпіе, іазпіѳ у йоЬготуоіпіѳ гегпаі, іі оп 
лѵ гоки іѳгагпіѳузгуш гузі^с згезс зѳі рі^сдгіѳяі^- 

іуш рЦіуш, тіезіаса Липу ріегвгзгѳ^о сіпіа, Ь§- 

б^с 2 ротіепіовя згІасЬЦ и2уіут га рггусіапіет 
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игг$(1о\ѵуга па роІггѳЦ іѳдотозсі рапа Аіѳхапсіга 
Мокозі Вако\ѵіескіеео у іпзгусЬ ісЬтозсіо\ѵ зис- 

сезоготе запдшшз, чиіЬиз ѳх 1е§аІо Іезіагаѳпіі ог- 

(ііпаііо ггесгу гисЬотусЬ ро ггаагіут злѵі^іѳу ра- 

ті$сі іазпіѳ рггѳѵѵіоІеЬпут іебогаозсіи оуси Ло- 

гебе Мокозі Вако\ѵіѳскіт, ерізкоріѳ \Ѵ1осІ2Ітіег- 

зкіга у Вггезкіт, паіегаіа у паіѳгу, кіогѳ іо 
ѵвгуікіе ггѳсгу, сіерозііа, згеЬго, гіоіо, зишгау 
ріепі^гпе, згаіу, осЬ^сіозиѵа Іак вашего іѳ^ошозсі 
оуса ѳрізкора \Ѵ1оЙ2Ішіѳгзкіѳео гшагіе^о зиреі- 

Іех, іако у огпатепіа ессіезіазііса, лѵіазпуш зитр- 

Іеш піѳЬозгсгука гтаг1е@;о злѵіфіѳу раші^сі іе^о- 

шозсі оуса ерізкора \ѴіосІ2Ішіегзкіеё;о зрогг^сігопе 
у зргачѵіопе, \ѵ галѵіасіо'ѵапіи рокоіо\ѵут у сіізро- 

зіііеу рокоіо\ѵе§о піеЬо52сгукоѵзкіе§;о Лапа 81а- 

ѵескіѳ^о аг сіо зшіегсі іедогаозсі гозіаѵѵгаіу, ро 
кіогедо гезсіи ѵѵгі^згу лѵіайошозс тіашшапу 
Зіаѵескі, рокоіолѵу піеЬозгсгукотекі, осі згіасЬеІпе- 

§о Лапа Вкотоппѵзкіезо, зіи§і шеЬозгсгуко\у- 

зкіе&о, а игг^Лпіка \Ѵ1осІ2Ігаіег5кіе§о, кіогу іаі 
ргаѵіѳ адопігапіет ѵ ЬиЫіпіѳ піѳЬозгсгука іе&о- 

тозсі рапа зѵѳ^о осііасЬаі, Лѳрозііа піѳЬозгсгука 
з\ѵі§іѳу раші^сі іе^отозсі хі^сіга ѳрізкора, рапа 
зѵедо, згеЬго, гіоіо, зишшу ріепі§2пе, згаіу, 

Гиіга гузіе, зоЬоіе, ттуіко таЦс іп ІіЬѳга сіізро- 

зіііопе у га лѵіазпут кіисгеш з\уоіго, рокоу \?у- 

кгасізгу, а Іат іп зиреііѳсіііі сіотезіісо, іако у 
аррагаІасЬ'сегкіе\ѵпусЬ піѳ таіо изгкосігутсзгу, о 
сгуга ргоіезіаііа іп гѳсепіі гагаг гоки Іузцс 
згезсзеіЬ рі^сЛгіезЦІут сгѵагіут, шіезі^са Аиди- 

зіа (ЬѵисІ2Іе5іе$о ѵѵіогедо Лпіа, согаш асііз сазігі 
Уіосіітігіепзіз іезі гапіезіопа. МаЦс сопсіісіагаеп 
у Ла\ѵпѳ гасЬо\ѵапіѳ з>ѵоіѳ г тіезгсгЦ \Ѵіосігі- 

тіегзЦ Охіті% 8\ѵіІоЬого^ісго\ѵп^, паг\ѵап^ 5і- 

Іапзкц, у Ьгаіет іеу госігопут Аіехапсігет Зшо- 
Іеіет З'ѵіІоЬого^ісгеіп, \ѵзгуІкіе іѳ ггѳсгу у кга- 

сігіегу з\ѵоіе сіо іпіапотеапеу Зііапзкіѳу г теуі 
шіапоетапут Зкотогоѵѵзкіт, ^ из<1ет Гасііопіз 
аиіЬогет, ѵѵургоѵаЛгіД, а ъ іатЦд, Іо іезѣ гѳ \Ѵіо- 

(ігітіѳгга, га пазЦріепіеш Іг\ѵо& осі когакоѵ ге- 

Ъеіігапіоѵ, кіоггу ѵ гоки рггезгіут ІузЦс згезс- 

зеіЬ рі^ссігіезі^Ьут сгуѵагіуга ЬозШііаІез зиаз ѵ 
роѵіесіѳ Ьискіш коіо БиЬпа, Оіукі у лѵ (ІаІзгусЬ 
кгаіасЬ РоІезкісЬ ехегсеЬапІ ѳі ѵігез \ѵоузка 
кгоіа іе^отозсі, рапа пазге^о тііозсіѵе^о, у гге- 

сгу розроіііѳу гогегѵѵаіі, шіапо\ѵапі аиіЬогез Гаг- 
Іогит г ЗіІапзЦ, шіѳзгсгк^ \Ѵ1осІ2Ішіег8Ц ^ 
Ьгаіет іѳу госігопут гѳ ѴѴІосігітіегга іо 2ато- 

зсіа л^улѵіогзгу, піе Іуіко Гигіогит, аіѳ узишша- 

гит п^^ииіагит г Цг тіапоѵап^ Зііапзка гозц* 

>ѵаІі рѳііісез, а роіут іо ргге\ѵіоІеЪпе(;о іе^ото- 

зсі оуса ЛакиЬа Зизгу, ѳрізкора СЬеігазкіедо у 
ВеМіе^о, тетогаіиз аиІЬог Гигіі Лап Зіаѵескі 
зрозоЬега, па іегтіпіѳ тіапоѵапуіп, иЛаі зі§, кіб- 

гу гаіаподѵапу іе^огаозс хіаЛг ерізкор СЬеІгазкі, 

ІиЬо іпсотреіепз асіог, \ѵгі^нгзгу іа\ѵпе2о гіігау- 
с§ у гіосігіѳіа Лапа ЗЬа^ѳскіедо, рег сіесгеіиш 
іисіісіі, сгуіі іако зі§ го>ѵіе ТгуЬипаІет 2атоу- 

зкіт, іпіепіаіа асііопе, Зііапзкіѳу, сотргіпсіраі- 

се у лѵриігіосігіеусѳ у Іети доз^осіаггоѵѵі, и 
кіогѳ^о ггѳсгу Зііапзкіѳу гіогопѳ говіаігаіу Гиг- 

Ііѵе, піекіоге, іако Гиіга, зоЬоіе, гузіе, згеЬго, 

гіоіо, зііа ггѳсгу іак сегкіе\ѵпусЬ, іако у \ѵ!азпеу 
зиЬзІапІіеу ггоаг1е§;о піѳЬозгсгука рапа зѵ?е§о, 

іако Іо зитту ріепі^гпе іпзгусЬ зкг/упіасЬ 
тіапо\ѵапеу Зііапзкіѳу иіапѵзгу, рггег Зіаѵгескіе- 

"0 иіаіопе гозІа\ѵіѵѵзгу, іисіісіаіііег осіеЬгаі рггег 
ріепіроіепіа з^ѵѳ^о оуса Раіетопа Восгеѵіса, о 
сгет (іекгѳі ^оуІо\ѵзкі Хатоузкі Гегіа зехіа рог: 

Гѳзіит Ригібсаііопіз Веаіае Ѵіг^іпіз Магіае ргохі- 
та, аппо ргаезепіі гаіііезіто зѳхсепіезіто чаіп* 
^иадѳзіто ^иіп^о згеггеу а (іозіаіесгпіеу зшайсгу. 

Кіогѳ Іо ггесгу у зате^о гіосігіеіа Лапа Зіаѵе- 

скіе^о рггу зоЬіѳ Іггута, кіоге^о іако гйгаус$, 

ехрііаіогет Лерозііогит у іаѵѵпедо гіосігіеіа ѵуъ 
тіапо^ѵапу ѵѵогпу рггу іе^огаозсіи оуси ЛакиЬіе 
Зизгу, дѵіасіусѳ Сііеітзкіѳт, іако у ѵгзгуікіе 
ггесгу г ііекгѳіи 2атэузкіе§о осІеЬгапѳ у (іоІусЬ- 

сгаз рггу іедотозсіи гозіа^сѳ, \ѵѳ зіиіузі^су гіоіусЬ 
роізкісЬ іедогаозсіи оуси ЛакиЬо\ѵі Зизгу, 'ѵЫу- 

се СЬеІшзкіеши у Веізкіети рггуг^сгуі у 'Т 
каіесіггѳ ерізкоріѳу ^ѴіоЛгігаіегзкіѳу, па іеп сгаі 
рггу піга гозіаі^сеёо, рггуагезгІо\ѵа1. Кібгедо іо 
агезгіи з>ѵее° ѵ ^ос рга\ѵсігілѵе§о гегпапіа ргге- 
сіегап^ игг^Лвт у хі§§аті ^госігкіеті СЬеіт§кіт‘ 

тіапо\7апу \?огпу ъ ротіепіоп^ згіасѣіа 
сг^сеті сгупі^с геіаІЦ, ргозіі, аЬу Ьуіа сіо 
рггуі^іа у гарізапа. 5 ‘ 

Тожеу л. 1096. 
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№ 283.—1657г. 10 Апрѣля. 

Заявленіи уніатскаго священника Матвѣя Козловича о нанесеніи ему Мартиномъ 

Вержховскнмъ побоевъ. 

Гогіа Іегііа розі іогаіпісат Сопсіисіиз РазсЬае 
ргохіша, аппо Бошіпі шіііезіто зехсепіѳзігао диіп- 
^^а§езішо зѳріішо. 

ѴелегаЬИіз Когіоюісг, ргевЫіег Зирегіогіз 

ВліАл ѵиіпегаіиз. 

Аіі оГйсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 

Из ЫаіЫаз Ко2Іо\ѵісг, ессіезіае Вапсііззітае еі 
Зшііѵібйае Тгіпііаііз ѵіііаѳ Зирегіогіз Кисіа з. г. ш. 

ргезЬіІѳг гііиз дгаесі ипііиз, еіііега оШсіо ргае- 

зепіі ѵиіпега ід согроге зио іпГгазсгірІа: ргішиш 

іп зсариіа тапиз сівхігав сопсиззига, рагііш Ііѵі- 

сіига, рагііш заприте зиіГизит; зесипсіит іа сота 
саріііз рагііз зіпізігае сопсиззит іпІитеГасІищ 
согагаопзігаѵіі еадиѳ зіЬі заЬЬаІЬо, ргохігае ргаеіѳ- 

гііо, рег депегозиш Магііпит \ѴіеггсЬоѵзкі, еіиз- 

(іега ѵіііае Іепиіагіига, іп сигіа іЬісіет зііа, розі 
риЫісаІіопет Іііегагит иііітагит гезііит, Іосо 
айтіпізігаііопіз ,)и$1іиаѳ Гагаиіо зио КоЬуІап- 

зкіэ зиі согатопзігапііз сагаегагит зегаз Іег§о 
зесигіз сопсиііеаіе еаздиѳ гезегапіе, Ьасиіо, иі аз- 

зегиіі, іііаіа еі іпйісіа еззе. (^иаѳ ѵиіпега оШсіит 
ргаезепз ѵісііь еі сіеЬіІѳ сопзрехіі.. 

Тоже, л. 1319. 

№ 284.—1658 г. 30 Апрѣля. 

Лозовъ Ивану Мальчевскому и его слугѣ ло жалобѣ епископа Суши эа наѣэдъ съ 

военнымъ отрядомъ на имѣніе Бѣлополье и увозъ захваченнаго хлѣба. 

Регіа іегііа розі сіотіпісага Сопііисіиз РазсЬае 
ргохіта, аппо Бошіпі гаіііезішо зехсѳпіезішо диіп- 

Чоа§езіто осіаѵо. 

Ехрагіе геѵегепсіі ерізсорі гііиз дгаесі розііа. 

Ай оШсіиш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

йпеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

Ьаііз ге&пі депегаііз ргоѵісіиз АІЬегЬиз ЯагдЬа (іе 
▼Ыісаги СЬеігаепзі, оШсіо ргаезепіі поіиз, іп ѵіт 
ноае ѵегае ас йсіеііз геіаііопіб риЫісѳ НЬегедие 
гвсо^поѵіі: диіа ірзѳ сііаііопет Іііегаіет аиІЬеп- 

іпГгазсгіріат, рго .іисіісііз огсііоагііз депега- 

^Ьпз ТгіЬипаІіз ге^пі ІліЫіпепзіз зресіапіега, ех 
Р*гІе іпГгазсгірІогиш асіогит сопіга іпГгапотіпа- 

сііаіоз ехігайііаш, іепогіз іаііз: Іоаппез Сазі- 

Веі §;гаІіа гех Роіопіае, тадпиз сіих ЬііЬиа- 

в,ае. Киззіае, Ргиззіае, Мазоѵіае, Вато^Шае, Ьі- 
Т°шае, Зшоіепзсіаѳ СгегпіесЬоѵіаедиѳ, пес поп 
^есогига, СоИогиш Ѵапсіаіогигадие Ьаегесіііагіиз 
г«х. 

ѴоЬіз §епегозо .Іоаппі Маісгелѵзкі, іп Ьопіз 
ѵіііае ЗіесіИзгсге сегіагиш рагііиш оЫі^аІогіо зеи 
аііо диоѵіз ^гіз Іііиіо роззѳззогі, . еі Гагаиіо е.)из 
Ьопезіо Ѵазіііо Сгекапік, сіе Ьопіз ѵезігіз §епѳга- 

Іііег отпіЬизас регзопіз тапсіатиз, диаіепиз согат 
.Іисіісіо позіго огсііпагіо ^ѳпегаіі ТгіЬипаІіз ге§пі 
ЬиЫіпепзіз а розіііопе ргаезепііз сііаііопіз гѳсіѳ іп 
(іиаЬиззѳрІітапіз ргохітіз, аиі диапсіо саиза ІпГга¬ 

зсгірІа ех ге^езіго саизагит ехресііііопіз депегаііз 
ЬеШсае зріпіиаііит согарозііі ^исіісіі аіі зисИсапсіит 
ѵосаіа 1е§і1ітѳ іпсісіегіі, ай іпзіапііат іпзіі^аіогіз 
ІийісііпозІгі(еІ)езизсіега сіеіаіогіз регіііизігіз еіай- 

гаосіит геѵегепсіі ІасоЬі Визга, ерізсорі Оеі дгаііа 
еі запсіаѳ зесііз арозіоіісае сига запсіа готапа 
ессіезіа саІЬоііса ипііі СЬеішепзіз еі Веігепзіз, 

асіогит, регзопаіііег еі регѳтріогіе согарагеаііз. 
(іиі ѵоз асіЬаегепсіо ргоіезіаііопі, рѳг сііаіаз рег- 

зопаз согага оШсіо сазігепзі сарііапеаіі СЬеІгаепзі 
потіпо зио Гасіае, ѳагадие арргоЬатіо аідиѳ 1е§і- 

^>из гѳдпі риЫісіз іпзізіепсіо, иіі тиіиоз Гасіі 
іпГгазсгірІі соорегаіогез, сііапі ісіѳо, диіа ѵоз, 
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пиііо ^иго Іедіііто ай Ьопа ѵіііаѳ Віаіороіе, ай 
ерізсораіит ргаеГаІит СЬеІтепзет зрѳсіапііа, Ьа- 

Ъііо, іто іп ргаеіийісіиш таіиз еі йатпит асіо- 

гіз, ргоіипс аЬзепІіз, чиаечие Гасіепйо, аизі езііз 
зиЬ Іетриз ргаезепііз ргоіипс ехрейіііопіз депегаііз 
ЪеШсае, ргаесіриѳ Іи Маісгеѵзкі, Гасіа тиіиа соіп- 

Іеііідепііа еі зиЪогйіпаІіопе сиш сотшіІііопіЬиз 
соЬогііз Іагіагісае іііизігіз еі тадпійсі 8ашие1із 
Ьезгсгупзкі, раіаііпііііз Беграіепзіз, ІіЬі гпеііиз (1ѳ 
погаіпіЬиз еі содпотіпіЬиз поііз, (сит циіЬиз заі- 

ѵат зіЬі асііопіз зеогзіѵае ійет асіог гезегѵаі 
ГасиЙаіет), циі ргоіипс зіаііѵаз зиаз ѵідоге соп- 

зиеіае аззідпаііопіз іп Ьопіз тШае Вегегоѵіѳс, іп 
йізігісіи Веігепзі сопзізіспііз, регадеЬапІ ехасГю- 

пезчие зиаз тііііагез а зиЬйіІіз ѵіііае ерзает 
ехІо^иеЬапІ, еозйет соттііііопез еі тііііез йе 
Ьопіз еізйет Вегего\гіес ай Ьопа ѵіііае Віаіороіе, 
поп ргосиі а зѳ йізіапііа, ипа сит Гатиіо Іио 
ргаейісіо Сгекапік, сит сиггіЬиз, Гегіа чиіпіа 
апіе йотіпісат Кетіпізсеге ^иайгаде5Іта1ет рго- 

хігаа*), іпйисеге іЬійепщие ех іізйет Ьопіз ѵіііае 
Віаіороіе еі зуіѵіз, ай едйет регІіпепІіЬиз, поп 
ргосиі а сигіа йізІапІіЬиз, іп агіитпоз йерозііаз 
Ггидез ѵагіі депегіз, асіогіз ргоргіаз, еѵеЬегѳ еі 
гесіреге, ргоиі йѳ Гасіо Ігііісі саззиіаз диаіпог- 

йесет, Ьогйеі аиіет саззиіаз зех ргаеГаІиз Гати- 

Іиз зеи зегѵііог Ійиз Ъопезіиз Сгекапік сит ргае- 

*) 14 марта. 

йісііз сотгаіІіІопіЬиз еІгаіІіІіЬиз, ех зиЬогйіиаііопе 
Іиа, МаІсге\ѵзкі, йе Ьопіз йісііз Віаіороіе гесерй 
еі ай Ьопа ѵіііае Зіейіізгсге сигіатчие Іиат (Іеѵе- 

хіі, ргоиі йе Ьос ргаегаізза ргоіезіаііо еі шіаізіе- 

гіаііз ас поЬіІіит сегіогит геіаііо, согаш асШ 
оГйсіі сазігепзіз сарііапеаііз СЬеІтепзіз Гасіае, а4 

Чиаз зе ійет асіог сіип зиа ргаезепіі сііаііопв іп 
Іоіо геГегІ, Іаііиз епаггапі. Сит і^ие ргает&а 
аііегиіег ѵезігит зиЪогйіпаІіопе, зсііи еі шапйаіо, 

аііег ѵего Гасіо еі ореге іііе^іііше регедізііз еііп- 
йедие зесигііаіет риЫісат, ехрейіііопіз депегаів 
ЬеШсае Іетроге ІедіЬиз гедпі саиіат, ѵіоіазііз ас 
роепаз гаііопе е,)изйега ѵіоіаіае йетегиізііз; Мсігсо 
ай еазйега роепаз зпрег ѵоЬіз рго циаіііаіе ипіаз 
си^из^иѳ ѵезігит йеіісіі, ех агЬіІгіо еіизйет іи- 

йісіі іггодапйаз ргаезепіі сііатіпі. Зіііз Шцие іег- 

гаіпит аііепіаіигі еі ай ргаетізза .ішіісіаіііег 
гезропзигі. Оаіит ЬиЫіпі Гегіа зесипйа розі йо- 

гаіпісага „Лийіса14 диайгадезігааіега ргохіта*), шѳ 
Ботті тіііезіто зехсепіезіто ^иіп^иаде$іто ос- 

іаѵо;—іп Ьопіз ѵіііае Зіейіізгсге сигіачие сіиіо- 
гит, іЬійет зйа, Гегіа диіпіа розі йотіпісат ,Лп- 

йісаа ^иай^аде5іта1ет, ргохіте ргаеіегііат, рго- 

хіта, розиіі еі розіііопет сопзогіі сііаіі йеГогш 
Іигіз поіійсаѵіі. 

Изъ актового книги Холмскаго гродскаго 
за 1658-9 г., М 20163% л. 73—4. 

♦) 8 апрѣля. 

№ 285.—1669 г. 29 Апрѣля. 

Жалоба уніатскихъ монаховъ на Стефана Бобровскаго н Андрея Гуляницкаго за 

нанесеніе 

Регіа іегііа розі йотіпісат Мізегісогйіае рго- 

хіта, алпо Оотіпі тіііезіто зехсепіезіто ^иіп- 

^иаде8Іто попо. 

Веіідіозі раігез огАіпіз 8. Вазіііі Мадпі ес- 
сіезіае гііиз дгаесі, сит 8. ессіезіа готапо 

ипііае, ргоіезіапіиг. 

АЙ оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепіез геіідіозі 

имъ ранъ. 

раігез огйіпіз 8. Вазіііі Мадпі: Сопзіапііпиз Н№- 

ко, ай ргаезѳпз сопсіопаіог, еі МісЪтІ Рапазо^іл 
засгізііапиз ессіезіаѳ гііиз дгаесі Іііиіі ІчаІіѵііаШ 
Оіогіозіззітае Ѵігдіпіз Магі®, Ыс СЬѳІіпаѳ ехі5Іва 

Ііз, Іат зиіз, яиат іііизігіззіті еі геѵегеіиіі?51* 

йотіпі ЛасоЫ Зизга, ѳрізсорі гііиз ѳіизйет В**®* 

СЬеІтепзіз еі Веігепзіз, потіпіЬиз, сит 
ЗіерЬапі Закоѵісг, гедиіае ііійѳт 5. Вазіііі 
пі ргезЬіІѳгі, ѵісагіі, зирегіогіз зиі, сит гоВІ 
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на ессіезіа ішШ, аззізіепііа, зишто сит (іоіого 
ашті еійѳт оГйсіо сопіга поЫІез ЗІѳрЬапит Во- 

Ьгоѵзкі, /асіогѳщ Ьопогит ѵіііае 5\е1ес, роззезвіо- 

ш§ а<1 ргаозѳпз дѳпегозі ЕизІасЪіі Ту82кіѳ\ѵісг? 

ЕШ оііш дѳпегозі Снзітігі Тузгкіѳѵісг, зиссашѳ- 

гагіі Вгѳзіѳпзіз шадпі (іисаіиз ЬііЬиапіаѳ, еі Ап- 

(Ігеаш Ниіапіскі, тиіиоз Гасіі іпГгазсгірІі ргіпсі- 

раіѳз еі аиіЬогѳз, аі^иѳ Шогит сотріісез, ірзіз 
(іѳ потіиіЬиз ѳі содпогаіпіЬиз тѳііиз поіоз, ^ио- 

пип зресібсаііо, розЦиага іппоіиегіі, йеі, пите- 

гит (Іѳсет іпсігса регзопагиш сотріѳпіез, ^иоз^і 
сі ргоіезіаіі зипі і(іѳо: ^ио(і1 сига зрігііиаііз зіа- 

Шя поп сііѵіпаѳ іапіит Іедіз огасиіо, зѳ<і роіеп- 

Іі$$ітогит ѳііаш гедпі Іі^из іпсіуіі ргіпсірит 
шзіііиіо огсііпипідие гедпі аззепзи, поп гаосіо ргіп- 

сірога іп гедпо оЬііпиаІ (Іосит), ѵегига зиіигаіз 
ЧпіЬі^ие ргаегодаііѵіз еі іттипіІаІіЬиз даисіеаі 
аЦие ехіпгіе іп тахіта ѵепегаііопс еі геѵегепііа 
пиіит ірзіиз (зіаіиз) регзопаѳ ехізіегѳ йеЬеапІ, 

сіегиз диочие гііиз дгаесі, сит з. ессіезіа гота- 

па ипііиз, аіі еазсіет отпіпо іттипііаіез рег 
запсііззітоз сіотіпоз, сіотіпоз позігоз зитгаоз 
ропіійсез еі рег зресіаііа ргіпсірига Роіопіае сііріо- 
таіа асігаіззиз зіі іізііеощие рагііег Іаеіеіиг,— 

ірзі піЫІотіпиз ргіпсіраіез, еі (ііѵіпогига іпзіііи- 

Ііопит аиіЬогіІаге еі Іедига риЫісагит запсііопі- 

Ьаз зргеііз еі сопіетрііз, поп Ьитапііаііз Іапіпіп, 
ЕеіеісЬгізІіапі потіпіз раѳпе ехрегіоз, пиііа ЬаЬііа 
регзопагига зрігііиаііит ргоіезіапііит тойегпогит 
геѵегепііа, (сига ргоіезіапіез) іііѳ Ьезіегпа, асіит 
ргаезепіега ргаесейепіе, ех іпапгіаіо зиргазсгіріі 
іісагіі зиі ай Гагааіига Іоаппет 2аЬіегочѵісг, сіѵега 
СЬеітепзет, ргоиі Гата ГегеЬаІ, Ѵагзаѵіага ѵег- 

Я5 (іізсеззигига, тіззі, иі рег еит Іііегаз а(1 ге- 

ѵегепгіит ерізсорига зиит, іЬі Іипс согатогапіега, 

соттосііиз ігапзшіііеге роззепі, ѳипйѳт 2аЪіѳго- 
*ісг сопѵепегапі ірзипщие сіе ргаегаіззіз зсізсііа- 

Югі, ех Ііуросаизіо (иЬі Шѵегзае сопсііііопіз 1ю- 

шіпез иіроіѳ Ше, Того риЫісо йезііпаіо, сотроіа- 
Ьалі) еѵосаѵегапі, ас рег еит Ьитапііѳг заіиіаіі 
е1 іп сопіідиит Ьуросаизіі сопсіаѵѳ іпіпхіисіі, 

іЪіДега содзейегапі еі, ессе, тегаогаіі іпсиі- 

М, пезсііиг циа саиза ігариізі, Шісо еоііет асі- 

уепіепІез еі ех оррозііо ргоіезіапііит сопзісіѳпіез, 
виііт а(і ргітат шепііопет геѵегепсііззігаі еріз- 

Ирі, ітреігаііопет Ші аЬЬаІіае ех ео, ^иосі іат 
йпіо Шогит сит готапа ессіезіа аЬгодаІа Гиѳгіі, 

Ьі5 ГогтаІіЬиз ргоіиіегипі: ке ипіа шазги, розеіа 

роЛ Ішу, ехргоЬгапсІо іп созёега ргоіезіапіез, 
^иі гаосіезіѳ аіі іііогит ііісіа ргаетізза ііісѳге, 
пѳ Ьі гитогез ріаизига Шіз саизепі, зщшйега роз- 

зіЬіІіиз езі аиіЬогез Іоііопсіае Псіоі ипііаѳ рег Беі 
дгаііага роііиз саііеге, циат ірзат йДѳга, еі біс 
гезрошіопіез гпиіііз іпЬопезІіз ѳі Іаезіѵіз, Ііііз ос- 

саззіопет саріашіо зезе іпѵехеге іп Шоз, ѵегЬіз, 

а яиіЬиз сіегаига сит аіідиапіізрег рег ргаеГаІига 
раігет іатіііаз, пе ргоіезіапіез, иіі Ьозрііез зиоз, 

^иоз поп ісіео Ьис іпѵііаѵегаі, иі а ^иоріат соп- 

Іетріи аіідио заііепіиг, іггодаіі' зирегзеііегипі. 

Розітоііит едгсззі е сопсіаѵі Гогаз, шойит иііегіо- 

гіз сопіепііопіз іехепііае іпіісегипі еі сотріісез 
зиоз, иі ііііз ргаезю еззепі, сегІіПсаѵегииі, з^ие 
геЬиз сотрозіііз ргігаит зиЬсІіІит депегозае сіоті- 

пае Ріоіголѵзка. зіЬі еІргоІезІааІіЬиз посиш, ргае Го- 

гіЬиз ірзіиз сопсіаѵіз, зіпе иііа оссазіопе, ісііЬиз 
сіаѵогига асіиисогит, ѵиідо оЬисЬаті, ехсерегипі 
аЦие раігет засгізііапит, иі а ргаетіззіз ііезіз- 

Іегепі, іПіиз зиЬсІііі іипзіопет оЬзесгатеш Ьіз Гог¬ 

таІіЬиз аііогзі зипі: роріе, і гоат зі§ іо сіозіапіе; 
сипцие ргоіезіапіез Іаііит тіпагит асіиаіет 
аііітріеііопет іііиііиз поп ехзресіапіез аЬіІит ра- 

гагеиі, оЬпіхіз ргесіЬиз зиіз зітиі сига раІгѳГаті- 
Ііаз іпѵііоз раепе ііеііпиѳгипі, иі іпіегіга ргорозі- 

Іит зиит асі еіГесІиіп регііисѳге роззепі, ргоиі еі 
(Іейихегипі, пат гпгзиз сопзіііепсіо, ііегит ипіо- 

пет сит зсЬізтаІе ііет еззе оЬігизегипІ аЦие 
ипо ех ргоІезІапІіЬиз, петре сопсіопаіоге ісі пе- 

дапіе, еипйепщие ірзит зсЬізтаІісига еззе оЬіісегепь 
еі ргоЬаге ій поп роззепі; зіаііт еѵадіпаііз Гга- 

теіз аііег еипііет сопсіопаіогега, аііег ѵего за¬ 

сгізііапит аддгеззі зипі сотр1ісіЬиз^иѳ Шогит 
оррогіиие Іипс ірзоз ѵагіо агтогит депеге, оіроіе 
ЬотЬагіііз ІопдіогіЬиз еі ГизііЬиз оссигепііо іпзоп- 

Іез еі іпегтез сопѵиіпогаѵегипі ѵи1пе^а^ие ір¬ 

зіз іп (Ііѵегза согрогіз тетЬга іпіиіегипі еі іп- 

Йіхегит. Сит і^а^иѳ рег іііісііоз зиоз ргосеззиз 
расет еі Ігапциііііаіет риЫісаш іп рѳгзопіз рго- 

Іезіапііига зрігіІиаІіЬиз Гогаііит <ііѳ ѵіоіаѵѳгипі, 

ісісігсо роѳпаз гаііопѳ ѵіоіаіі іигіз сііті еі іигіз 
зрігііиаііз, ас йетит зесигііаііз <1іѳі Гогі рготѳ- 
гиѳгипі ас ргоіасіѳ ргоіезіапіез сопіга ірзоз еі 
еогиш сотріісез ііегит ащиѳ ііегит, иі зирга, 
ргоіезіаіі оШсіо^ие ргаезепіі таиіГезІаІі зипі, 

ойѳгепіез зе ѳі еоз, чиіЬиз ій сошреііі, сит 
ірзіз іп Того Гогі ргаѳтіззогит гаііопѳ ^игѳ 
асіигоз. 
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ЕІ іп сопііпепіі согапі еобет ойісіо асй^ие 
ргаѳзепііЬиз сазігепзіЬиз сарііапеаІіЬиз СЬеІтепзі- 

Ъиз регзопаіііег сотрагепіез зпргазсгіріі гѳіідіозі 
сопсіопаіог еі засгізііапиз согагаопзігаѵегипі еі(іѳт 
ОЙІСІО ргаезепіі ѵиіпега іп согрогіЬиз зиіз. ЕІ іп- 

ргітіз сопсіопаіог ргігпиш іп агіісиіо весипбо аЬ 
ипдие сИ§іи аигісиіагіз тапиз сіехігае зесіит 
сгпепіит, а ^ио ѵиіпегѳ тиіііаііопет ещзбет сіі- 

дііі зиЬзечиі ѵегеіиг; зесипсіига іп согии саріііз 
рагііз зіпізігае зесіит сгиепіит Іопдит ргоГип- 

Диш; ІегЙшп іп ѵегіісѳ саріііз рагііз бехігаѳ зѳс- 

іиш сгиепіига рагѵига;' чиагіит іп соііо рагііз 
зіпізігаѳ зесіиш сгиепіит Лопдит; ^иіп^ига еі 
зехіит, ипит репез аііиб іп йзіиіа зпрегіогі та- 

паз бехігае сопсизза, рагііга [‘зайдите виЙиза, 

рагііш Ііуіда; зеріітит іп зирегсіііо (іехіго зсіз- 

зит сгиепіит рагѵит; осіаѵит заЬ осиіо (Іехіго 
зсіззит сгиепіит. Тапбет засгізііапиз соттопзіга- 

ѵіі зиЬ ІаЬіо іпГегіогі рагііз зіпізігае зесішп ста- 
еаіат; зесишіига іп согпи саріііз рагііз зіпі- 
зігае зесіит сгиепіит ргоГипбит, регііидепз оз^ае 
асі оз; іегііит іп сиЬііи ірзо тапиз зіпізігае, ісіа 
Ггатеае Гіхит сгиепіит. (іиае ѵиіпега зіѣі іМещ 
согатопзігапіез іетроге, Іосо еі то(1о зирга ех- 

ргеззіз, рег зиргазсгіріоз іпсиіраіоз іпПісіа еі Ц. 

Іаіа еззе аззегиегипі. <2иаѳ ѵиіпега оШсіиш ргае- 

зепз ѵісііі еі (ІеЬііе сопзрехіі. , 

Тоже, л. 384—6. 

№ 286.—1061г. 4 Октября. 

Заявленіе уніатскаго священника Іѳрофѳя Вобрыковича о примиреніи его съ Свя¬ 

тославов) Саковичевою, присужденною трибуналомъ къ изгнанію. 

Еегіа іегііа ірзо біе Гезіі запсіі Ргапсізсі соп- 

Геззогіз, аппо Сотіпі тіііезіто зехсепіезіто зеха- 

дѳзіто ргіто. 
% 

Т. ВоЪгукоітсг гііиз дгаесі тадпі{ісат Ва- 

Іеска диісіаі. 

Согат ойісіо еі асііз ргаезепііЪиз сазігепзіЬиз 
сарііапеаііЬиз СЬеІгаепзіЬиз сотрагепз ѵеоегаЬі- 

Ііз раіѳг ИіегорЬіиз ВоЪгукохѵісг, ессіезіае гііиз 
§гаесі іііиіі запсіі беогдіі тагіугіз, іп ѵіііа 
Зіггеісе засгае гедіае гааіезіаііз ехізіепііз, сит 
засга готапа ессіезіа ипііиз ргезЬуіег, сит рѳг- 

зопаіі рѳгіііизігіз еі геѵегепбіззіті ІасоЪі Зизга, 

ерізсорі гііиз дгаесі СЬеІтѳпзіз еі Веігедзіз, аз- 

зізіепііа еі ргаезепіапео аб іпГгазсгіріа гѳсодпо- 

зсепсіа сопзепзи, запиз тепіе еі согроге ѳхізіепз, 

Того сотреіепіі огаіззо еі зигізбісііопе ргоргіа 
розіЬаЬііа, ргаезепіі ѵего іп зе, розіегоз ас Ьопа 
$иа отпіа, диоаб асіпт Ьипс, иііго еі Ьепеѵоіе 
аззитріа, раіат, риЫісе, ІіЬеге ас рег ехргеззига 
гѳсодпоѵіі: (}иіа ірзѳ іііизігет еі тадпійсат 
З^і^іозіаѵат Бипіпотѵпа Ка^еска, ргітагит оііт 
тадпійсі Ѵіабізіаі Ьезхсгупзкі, зиссатегагіі раіа- 

ііпаіиз Вгезіѳп8із тадпі (іисаіиз ІліЬиапіае, • зе- 

сипбагит ѵего асіргаезепз іііизігіз тадпібсі А<іа- 
ті МаіЬіаѳ Закохѵісх, раіаііпі Зтоіепзсіае, агіті- 
зігаіогіз іЬезаигі гаадпі (іисаіиз ЬііЬиапіае, Озтіа- 
пепзіз еіс. сарііапеі пирііагит сопзогі^ш, '.иі 
тадпійсоз Апбгеат еі Аппат ѵігдіпега Ьезясгуг 
зкіе, е^бет оііт тадпійсі зиссатегагіі ВгеБіед- 

зіз йііит еі йііат, бе Ъапіііопе регреіпа, зарег 
ірзіз іп зибісііз огбіпагііз депегаііз ТгіЬипаІіз 
гѳ^пі ЬиЫіпѳпзіз зиЬ асіи Гегіае зехіаѳ розі Гкішп 
ѴІ5Ііаііопіз Веаііззігааѳ Ѵігдіпіз Магіае ргохішае, 

аппо тіііезіто зехсепіезіто ^иіп^иадезіто оси- 

ѵо *), іп саиза ірзіз гаііопѳ Ьопезіі боаппіз Бгге- 

тсозголѵзкі, ѵіііаѳ ргаебісіаѳ Зіггеісе іеппіаѳ ео- 

гит іипс Гасіогіз, ргіпсіраііз, іит Вагіозгочзкі 

ас ІаЪогіозі Наѵгуіо ѵіИісі, сотріісит фз, 

іаіііопіз, оссазіопе рег ірзоз зиі гесодпо^п^ 

зиЬ іетриз ехребіііопіз депегаііз ЬеШсае, <1іе 
беіісеі ботіпісо „Сапіаіе*1 аппо еобет 
ргаебісіа ѵіііа ѵіоіепіае аддгеззіопіз, ^гаѵіззі®15 

ісііЬпз іп іаіиз зіпізігит раіо, ѵиідо Ыет, 

ііопіз, іѳггае соііарзі аб Іачпеит, ѵиідо іо 9$л 

*) б іюля 1658 г. 

*•) 19 мая 1653 г. 



га. Рег Ьшішш Ігасііопіз ѳі іп еоііеш Іациео іп- 

гіпйопіз ас сарііѵаііопіз, гегиш іпзирег еі Гги- 

пепіогит ас ариш сит аІѵеагіЪиз, Іит зсгіпіо- 

пин йиогига ас оіегит Ьогіепзіит ѵі еі ѵіоіеп- 

іег гесерііопіз, іпзіііиіа, Іит еі ргаеаісіит ІаЬо- 

гіозит Наѵгуіо (іѳ роепа іпГатіаѳ оі соііі оМеп- 

ІІ5 еі риЫісаІіз, оЬ ріопагіат ѳі зиГйсіепІет зіЬі 
іп ргаегаіззіз отпіЬиз ргаезіаіат заІізГасііопѳга 
чшеіаі, етіии ѳі ІіЬѳгоз регрѳіио ргопипііаі. 

Ьапіііопат- еапсіет еі роѳпат іпГатіаѳ іи іоіо 
іоШі. саззаі, тогіійсаі ѳі аппіЬіІаі, яіЫ яиізяио 
зиссѳязогіЬиз ргаотіззогит гаііопе рсгреіиит іт- 

ропепйо зііопііит, (заіѵа піЬіІогаіпиз еасіет саиза 
ѳі роопа іпГатіаѳ зирег ргаесіісііз Оггеѵозгстзкі 
еі Ваг№82о\ѵзкі іп Іоіо зіЬі гезегѵаіа), Ьас яиа 
рѳгзопаіі гесо^піііопѳ асі ргаетізза огппіа тѳ- 
іііапіе. 

Тоже, л. 198. 

287.—1661 г. 27 Октября. 

Заявленіе ѳпнскопа Суши отъ имени уніатскаго священника Вобрыковича о при 

нирѳніи его съ Джевошовскимъ и Вартошовскимъ, приговоренными судомъ къ ив 

гнанію н смертной казни. 

Регіа циіпіа іп ѵі^іііа Гезіі запсіогит 8ітопіз 
«I Дшіае арозіоіогит, аппо Ботіпі тііісзіто зех- 

сепіезіто зеха&езігао ргіто. 

ВггешзгтзЫ диіеіаіиг. 

Согат оГйсіо еі асііз ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз 
саріІапеаІіЬиз СЬеІтепБіЬиз регзопаіііег сотрагепз 
регіНивігіз еі геѵегепсііззітиз ІасоЬиз Зизга, гііиз 
раесі СЬеІтепзіз еі Веігопзіз сит засга готапа 
ессіезіа ипііиз еріясориз, агсЬіташігіІа Йугіусіпепзіз, 
ашіз тепіе еі согроге ехізіѳпз, Того сотреіепіі 
яаіззо еі ^гЫісІіопе ргоргіа розіЬаЬіІа, ргаѳ- 

йпіі ѵего іп зе, розіѳгоз ас Ьопа зиа отпіа, 
івоай асіига Ьипс, иііго еі Ьепѳѵоіѳ аззитріа, 

Мат, риЫісе, ІіЬеге ас рег ехргеззит гесодпоѵіі: 

ірзѳ зио еі ѵепегаЪіІіз НіегорЬіі ВоЬгуко- 

ессіезіае гііпз ^гаесі Іііиіі з. Оеог^іі таг- 

іп Зіггеісе засгае ге§іае таіезіаііз ипііі ргез- 

‘Пегі, рго тциз гаІіЬаЬіІіопѳ саизаѳ еі зе іп Гог- 

®а іигіз диат ріепіззігаа шзсгіЬіі потіпѳ, Ьопе- 

Яит «Іоаппега Оггеѵозгомзкі еі Вагіозгоѵзкі <іе 

роепа іпГатіаѳ еі соііі, гаііопе рег ірзоз ргаесіісіі 
ѵепегаЪіІіз ВоЬгукоѵѵісг зиЬ іетрпз ехресШіопіз 
депегаііз Ьѳііісае іп ргаегіісіа ѵіПа Зігхеісе ѵіоіеп- 

Іае а^гевзіопіз, $гаѵіззітіз ісІіЬиз іп Іаіиз зіпі- 

зігит раіо, ѵиідо Ісоіст, айесііопіз, іеггае соі- 

Іарзі асі Ыіиеот, ѵиі^о (іо дорога, рег Ьитпт 
Ігасііопіз, іи ѳо(іет Іачиео іпсіпзіопіз ас сарііѵа- 

Ііопіз, гегит іпзирег ѳі Ггитепіогит асаритсит 
аіѵеагі, Іит зсгіпіогит йиотт ас оіегит Ьогіеп- 

зіит ѵі еі ѵіоіѳпіег гесерііопіз, іп іисіісііз оггіі- 

пагііз еепегаііз ТгіЪипаІіз ге§пі ЬиЫіпепзіз зиЬ 
асіи Гегіаѳ зехіае розі Гезіит Ѵізііаііопіз Веаііз- 

зігаае Ѵігдіпіз Магіае, аппо тіііезітозѳхсѳпіезішо 
^шп^иад;езіто осіаѵо оЫепіа еі риЫісаІа, диіѳіаіі 
етШіІ еІІіЬегиіп регрѳіио ргопипііаі, саизат еап- 

йѳт еі роепат іпГатіаѳ сит еіиз риЫісаІіопе іп 
Іоіо ІоШі, саззаі ѳі аппіііііаі, зіЬі еі ргаейісіо 
ѵепегаЫІі ргезЬуІего аѳѵііегпит гаііопе ргаѳтіззо- 

гит ішропѳпйо зііепііига, Ьас зиа регзопаіі гѳсо- 
§піІіопе іп ргаетіззіз отпіЬиз те(1іап1е. 

Тоже, л. 204. 
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№ 288.-1664 г. 3 Марта. 

Подтвержденіе Іоанномъ Кавииіроиъ уніатамъ тѣхъ правъ и преимуществъ, кото¬ 

рыя дарованы были русской церкви при Владиславѣ 1443 г. и Александрѣ 1504 г. 

и подтверждены ихъ наслѣдниками. 

Регіа зесипйа розі йогаіпісат пІпѵосаѵіІи 
(іпайгадезітаіет ргохіта, аппо Ротіпі тіііѳзіто 
бехсепіезіто зехадезігао диагіо. 

Рго рагіе ѵШісае Скеітепзіз еі ипііогит 

гиікепогит ргіѵііедіиш оЫаіит. 

Асі розіиіаііопега ѵепегаЬіІіз ТЬеойозіі биди- 

геттісг, огсііпІ5 запсіі Вазіііі Мадпі, топазіегіі 
СЬеІтепзіз ргезЬіІегі, потіпѳ регіііизігіз еі гѳѵе- 

геікііззіші сіошіпі ЛасоЬі Зизга, Сііеігаепзіз еі 
Веігепзіз сот запсіа готапа ессіезіа гііиз дгаесі 
ппііі ерізсорі еі агсЬітапйгіІае Хійісіпепзіз, согаш 
оГйсіо еі асііз ргаѳзепІіЬиз сазІгепзіЬиз сарііапеа- 

ІіЪиз СЬеІтепзіЬоз регзопаіііѳг еотрагепііз, оГЙ- 

сіозе Гасіат, оШсіит ргаезепз сазігепзе сарііапеаіе 
СЬеІтепзе іпзігитепішп сопйгтаііопіз ІіЬегІаІит 
еі іттипііаіит ессіезіазіісагиш гііиз дгаесі ері- 

зсораіиз, ѵісіеіісеі СЬеІшепзіз, іп ипіопѳ запсіае 
гогоапае ессіезіае ехізіепііз, еі отпіиш аііогига 
ерізсораіиит еі ессіезіагига, сит запсіа готапа 
ессіезіа ипііагига, рѳг зегепіззігаоз гедѳз Роіопіае, 
іп еойет іпзігитепіо іпГегіпз зресійсаіоз, Ьепідпі- 

Іег йаіагшп, сопйгтаіагит, рег гаойегпигадие 
вегепіззітит Йоаппега Сазітігит гедет арргоЬа- 

Іагит, іпГгазсгірІига, тапи е^эйет зегепіззіті 
гедіз тойегпі зпЬзсгірІит зідіііодив аррепзо Йг- 

таіит, ай асіа ргаезепііа рѳг оЫаІага роггесіит, 
аЬ еойет ойегепіе зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬі 
йегаапйаѵіі. Си)из іпзіготеиіі Іепог зедиііиг Іаііз: 

Йоаппсз Сазітігиз, Беі дгаііа гѳх Роіопіае, 
тадпиз йих ЬііЬиапіаѳ, Киззіаѳ, Ргиззіае, Мазо- 

ѵіае, Загаодіііаѳ, Ьіѵопіае, Зтоіепзсіаѳ СгѳгпіесЬо- 

тіаедие, пес поп Зивсогит, боііогит Ѵапйаіогит- 

дие Ьаегейііагіиз гех. Зідпійсагоиз ргаѳзепІіЬиз 
Іііегів позігіз, диогига іпіегезі ипіѵегзіз еі зіпди- 

Іів. ЕхЬіЬіІаз поЬіз еззѳ потіпе геѵегвпйі ЙасоЪі 
Зизга, ерізсорі гііиз дгаесі СЬеІтепзіз еі Веігепзіз 
ипііі, іііегаз Ьіпаз рагдатепеаз: ргітаз Зідізтипйі 
Аидизіі йе Йаіа Реігісоѵіаѳ, іп сопѵепіи гедпі 
депегаіі попа йіе тѳпзіз йапіі, аппо Ротіпі тіі¬ 

іѳзіто диіпдепіезігао зехадезіто зерііто, гедпі ѵего 
Ігідезігао осіаѵо, тапи тадпіПсі Ѵаіепііпі Бет- 

Ъіпзкі, гедпі Роіопіае сапсеііагіі зиЬзсгіріаз здііо. 
дие гедпі типііаз. запаз, заіѵаз, іііаезаз отиЦпе 
зизрісіопіз поіа сагепіез; аііегаз ѵего ѴЫізЫ 
(Зиагіі, йе йаіа Ѵагзаѵіаѳ, йіе зерііта тещ 
Магііі, аппо Богаіпі гаіііезіто зехгепіезіто Ігіде- 

зіто зерііто, гедпогит Роіопіае еі Зиесіае диіпіо 
аппо, тапи ерзйет зиЬзсгіріаз еі зідіііо гедпі, 

диой Іісеі іп рагіе 1'гасіит еі Гипіспіаз аЬ Шо 
аЬгирІиз зіі, пиііі іаіпеи зизрісіопі оЬпохіот еі, 

иігаздие, іага аѵі, диат Ггаігіз, ргаейесеззопш 
позігогига йезійегаііззігаогига, Іііегаз сопбгтаііо- 

пет іттипііаіит ессіезіазіісагиш гііиз дгаесі, ш 
ипіопѳ запсіаѳ готапае ессіезіае ехізіепііз Шоесе- 

зіз СЬеІгаѳпзіз іп зе сопііпепіез; Бирріісаіптяов 

поЬіз, иі еазйет аиіЬогіІаІе дподиѳ позіга аррго* 

Ьагѳ, сопйгтаге, гаіійсаге еі іппоѵаге йідпагепшг. 

(Зиагшп диійет Іііѳгагит Іепог йе ѵегЬо асі тег- 

Ьига зедиепіі сопііпеіиг зегіе еі соиіѳхіи: 
Зідізпшпйиз Аидизіиз, Беі дгаііа гех Роіоаім, 

тадпиз йих ІліЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо* 

ѵіае, Загаодіііаедиѳ еіс. йотіпиз еі Ьаегез. $фн* 

йсатиз Іепоге ргаезепііит, ай диоз регііпеі, ппі- 

ѵегзія еі зіпдиііз, ргаѳзепІіЬиз еі Гиіигіз, Ьапш 
поііііат ЬаЬіІигіз, диіа диегаайгаойит аппо аЬЫпс 
ігідезігао осіаѵо зоіеппі ргаезіііо .іигатепіо еі 1і- 
Іегіз, ай ій йаііз, оЫідаѵегатиз поз, розіеа япая 
ай гедпі диЬегпасиІа ассеззегітиз, отпіа]ига, ргі* 

ѵііедіа еі ІіЬегіаіез зиЬйііогит позігогига, отаіав 
зіаіиит еі огйіпиш, Іат риЫісаз, диаш ргітіш 
сопйгтаге, ійео, розіеадиага зегепіззігао оііга к* 

тіпо Зідізтипйо геде,.грагеп1е позіго орив®®0’ 

ѵііа Гиисіо, гедпі диЬегпасиІа ай поз йеѵвпегшЛ 
тетогез ^и^із^и^апйі ііііиз, рег поз ргавзШі» • 

ЙЙеі, рег Іііегаз позігаз йаіаѳ, еадив Іііегізеі^ 

гатепіо позіго роііісііі Гиітиз, іп сопѵепіи 
позігі аппо Вошіпі тіііѳзіто диіпдепіезішо Чоіа' 
диадезіто ге ірза ргаезіііітиз. Отпіа епіш № 
ргіѵііедіа, Іііегаз, ІіЬегіаіез еі іттииііаіез ессі*1 

зіазіісаз ѳі іаесиіагез, іат ргіѵаіав, диаш риЬЬ^ 
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регзопіз сфзсипчие яіаіиз, сопНІІіопІв еі огПіпів, 
! 5егепі58ітіз гѳріЪиз Роіопіае ѳі аіііз апіесеззо- 

гіЬоз П05ІГІ8 сопсеззаз, сопвгіпаѵітиз ваяив оптіа 
5)0сІв ас іпѵіоІаЬіІіІег зегѵаіигоз, ѵідого ргаезіііі 
ргіпіѳпіі поз ірзоз оЫідаѵітпз. (}иіа іатеп рго- 

івеіа еззепі согаш поЬіз рег сегіоз сопзіііагіоз 
ійігоз, пошіпѳ геіідіозі ЯасЬагіае, лгіаНісав СЬеЬ 
шеозіз Веігѳизізяие, сіио ргіѵііедіа, іііиііз еі зі- 
ріііз аррепзіз зегѳпіззіші оііт ЗідізтипНі, гедіз 
Роіопіае, рагепііз позігі НезіНегаІіззіті, соттипііа: 

ргітит чиіНет Не Наіа Сгасоѵіае іп сопѵепіи 
рпегаіі, ірзо Ніе Рагазсеѵе, зиЬ аппо Вошіпі тіі 
Іезіто чиіпдепіезіто яиаНгадезіто Іегііо, сопііпепз 
іп зе сопбгтаііопет сопбппаііопіз ргіѵііедіі зеге- 

ііззіші оііт ѴІаНізІаі, Нипдагіае еі Роіопіае гедіз, 
рег зегепіззітит оііш АІехапНгит, раігиит по- 

зітт, Гасіат, яио отпіЬиз ерізсоріз зеи ѵІаНісіз 
іс саеіегіз ргаеіаііз засегНоІіЬизяие зеи роропіЬиз 
гііиз дгаесі ІіЬѳгІаІея, зіеиі аіііз зрігіІиаІіЬиз ес- 

сіезіае готапае рег гедпит Роіопіае сопсеззае 
іаоіу сиш ехетрііопе еогига аЬ отпі .іигізПісІіопе 
еііи«1ісіо заесиіагі; зесипПит ѵего (іо Наіа Сга- 

сотіае Гегіа зѳсипНа розі Гезіиш запсіі Зіапізіаі іп 
Каіо. зиЬ аппо Пошіпі іпіііезігао яиіпдепіезігао 
ті^езішо яиагіо, сопііпепз іп зе сотшиіаііопѳш 
тШагога позігагит Визіпа еі Віеіороіе рго Ьопіз 
тЫісаіиз СЬеІтепзіз ѵіііагит ЗІерсге, Козлов 
еібоггеѵо, аЦпе зирріісаіига, иі ірза ргіѵііедіа 
іс еогит сопіепіа, пес поп аііа ошпіа ірзогиш 
тМісаІиит СЬеІтепзіз Веігепзізяие іига, ргіѵііе- 

ра. ІіЪегІаІез ас ігагаипііаіез, аЬ апІесеззогіЬиз 
аозігіз НисіЬиз Іеггагит ѵеі гедіЪиз Роіопіае соп- 

«зза, іп диіЬиз Ьисизяие ех апІесеззогіЬиз зиіз 
шппез ѵЫісае СЬеІтепзез Веігепзезяие рег ргае- 

іесеззогез позігоз еі рег поз ірзоз сопзегѵаіі зипі, 
ЯЦие ІіЬеге ас расібсе Ьисизяие иіипіиг, аііаз 
ІШа ѵіш еі сопііпепііаш сѳгіагат Іііегагпга по- 

игагпт, ірзі 2асЬагіае, ѵіабісае СЬеІшепзі Веі- 

йпзцие, еі аіііз рго Іетроге ехізіепІіЬиз ѵіасіісіз 
шрег ірзиш ѵІаНісаІит СЬеІшепзега Веігепзетяие 
йисеззагига, аиіЬогіІаІе позіга гедіа арргоЬагѳ, 

йпбгтаге ас гаіібеаге Нідпагѳтиг. Сиі зиррііса- 

Йопі, иіі аіизІ&ѳ, Ьепідпѳ аппиепіез, ргіѵііедіа ірза 
г*сепзііа сит отпіЬиз аіііз іп депеге ргіѵііедііз, 
ІчгіЪиз ас іттопіІаІіЬиз НЬегіаІіЬизяиѳ, чипе Ьіс 
Рго гесепзіііз ас ехргеззіз ЬаЬегі ѵоіитиз, іп от- 

ьіЬив еагит рипсііз, сіаизиііз, сопёіііопіЬиз еі аг- 

«еоіів, На иі депегаіііаз зресіаіііаіі еі е сопіга іп 

пиііо ЛегодеІ, арргоЬапйаз, сопПгтап(1а8 гаІіПсап- 

Назцие еззе (Іихігпиз, циетаНгпоНит циі(1ет соп- 

Гігшашиз, арргоЬатиз гаІіГісатизцие ргаезѳпІіЬаз 
Іііегіз позігіз, Несегпепіез ѳа еі огапіа еагит соп¬ 

іепіа гоЬиг (ІеЬіІае еі регреіиае Пгтііаіів оЫі- 

пеге. Іп си)из гѳі іезіііпопіигп зідіііигп позігит 
ргаезепІіЬиз ев; зиЬаррепзит. Ваіат Рѳігісоѵіае 
іп сопѵепіи гедпі депегаіі попа <1іе тепзіз іппіі, 
аппо Вотіпі тіііезіто чиіпдепіезігао зехадезіто 
зерііто, гедпі ѵего позігі Ігідезіто осіаѵо. Ѵа- 

Іепііпиз ВетЬіизкі, гедпі Роіопіае сапсеііагіиз. 

Ьосиз зідіііі аррепзі. Кеіаііо тадпіГісі Ѵаіепііпі 
ВетЬіпзкі Не ОешЬіапу, гедпі Роіопіае саисеЛагіі 

ѴІабізІаиз ^иаг^из, Беі дгаііа гѳх Роіопіае, 

тадппз Них ЬііЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

ѵіае, Затодіііаѳ, Ьіѵопіае, 8то1епзсіае, Зеѵегіае 
СгѳгпіесЬоѵіае^ие, пес поп Зиесогиш, ОоіЬогит 
Ѵатіаіогипцие Ьаѳгесіііапиз гех. ЗідпіПсагаив 
ргаезепІіЬиз іііегіз позігіз, чиогит іиіѳгезі, ипі- 

ѵегзіз еі зіпдиііз. ЕхЬіЬіІаз поЬіз еззе погаіпе ге- 

ѵегепНі МеіЬоіІіі Тѳгіескі, ерізсорі гііиз дгаесі 
СЬеІтепзіз, Іііегаз рагдатепеаз, іпапи зегепіззіга 
оііт ЗідівтипНі Тегііі, рагепііз позігі НезіНегаІіз- 

зіші, зиЬзсгірІаз еі зідіііо рѳпзііі гаарп шадоі 
Нисаіиз ЬііЬиапіае сотшипііаз, сопГігтаііопѳт И- 

Ьегіаіит еі іттипііаіит ессіезіагиш гііиз дгаесі, 
рег (ііѵит оііт ѴЫізІаит, Нипдагіае еі Роіопіае 
гедет, ргаеііесѳззогега позігит, сопсеззагиш, іп зе 
сопііпепіез, заиаз, заіѵаз отпі^ие зизріеіопе сагеп- 

іез, зирріісаіии^ие поЬіз, иі еаз поз ^ио^ие аиіЬо- 

гііаіе позіга гедіа арргоЬаге еі сопПгшаге Нідпа- 

гешиг, ^иагит Іепог Не ѵегЬо аН ѵегЬит зечиііог 
іаііз: Відізгаипсіиз Тегііиз. Ьеі дгаііа гех Роіопіае, 

тадпиз сіих ЬііЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

ѵіае, Затодіііае ^іѵо^іае^ие, пес поп. Зиесогиш 
боіЬогига ѴапНаІогитчце ЬаегеНіІагіиз гех. 

Зідпібсагаиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз ипіѵѳг- 

зіз еі зіпдиііз, чиогит іпіегезі. ЕхЬіЬіІаз поЬіз 
еззе ѳх рагіе геѵегепНі іп СЬгізІо раігіз ЛозерЫ 
МПеІатІп Киіскі, агсЬіерізсорі теігороіііаѳ Кііо- 

ѵіепзіз, Наіісіепзів Іегтагппщаѳ Киззіае, Іііегаз 
рагдатепеаз зегепіззіті оііт ЗідізтипНі гедіз, 

ргаѳНесеззогіз позігі сЬагіззіті, зідіііо гедпі оЬзі- 

дпаіаз, еі тадпійсі оііт Раиіі Не ѴѴоІа, сазіеііа- 

пі КаНотіепзіз, гедпі Роіопіае сапсеііагіі, Ьиг- 

дгаЬіі Сгасоѵіепзіз ѳі сарііапѳі Ѳозііпепзіз гаапи 
зиЬзсгірІаз, сопйгтаііопѳт ІіЬѳгІаІиш еі іттипі- 

Іаіит ессіезіагиш гііиз дгаесі, рег Ніѵит оііт 



Ѵіайізіаит, Нип^апае оі Роіопіаѳ ге{$ет, ргаѳсіѳ- 

сеззогет позігит сЬагізвігаит, сопсезвагит, іи зе 
сопііпепіез, заіѵаз еі отпі зизрісіопіз поіа сагеп- 

Іез; яаа8 иі поз еііага аиііюгііаіе позіга гедіа 
сопбгтаге йі^пагетиг, і!і1і§ѳп1ѳг зирріісаіит Гиіі. 
Еагиш ѵего Іііѳгагит Іепог зеяиііиг Іаііз: Іп по- 

тіпе Ботіпі, Атеп., Аіі регреіиат геі шегао- 

гіаш. N0$ Зідізтиийиз, Беі §гаІіа гех Роіопіаѳ, 

та^пиз сіих ЬііЬиапіае, пес поп іѳггагиш Сгасо¬ 

ѵіае, 8ап<іотігіае, 8ігаі1іае, Ьапсісіае, Сфѵіао 
Киззіае, Ргиззіае, Мазоѵіае, Сиішепзіз, ЕІЬіи^еп- 

зіз Ротегапіаеяие еіс. сіотіпиз еі Ьаегез. Мапі- 

Гезіига Гасішиз рег ргаезепіез ипіѵѳгзіз ѳі зіп^иііз, 

ргаезепІіЬиз еі іп Гиіигига ехізІепІіЬиз, яиос* ех- 
ЬіЪіІае зипі согат поЬіз ех рагіѳ ѵепегаЬіІіз еі 
геіі^іозі Іопае 8озпо\ѵ$кі, ѵіайісае. еіизяие ессіе- 

зіае гііиз дгаесі зеи гиіЬепісі СЬеІтепзіз Іііѳгаѳ 
іпГгазсгірІае Іііиіо ѳі зідіііо репзііі сіагіззітае ше- 

тогіае <ііѵі оііт Аіехапйгі ге^із. Ггаігіз дегшапі 
еі ргаесіесѳззогіз позігі сіезісіегаііззігаі, соттипііае, 

сопйгтаііопет ІіЬегІаІига еі ігатипііаіит, ірзі 
ессіезіае рег йіѵига оііт Ѵіайізіаит, Липнете еі 
Роіопіае гедет, раігиит еі ргае(1есеззогет по- 

зігит сЬагіззітит, сопсеззагит, іп зе сопііпѳпіез, 

поЬізяие потіпе еіазсіет ѵіайісае СЬеІтепзіз Ьи- 

тііііег Гиіі зирріісаіит, иі еаз ірзаз Іііегаз, яиае 
ех сопзрегзіопе адиае яиіЬизйат іп Іосіз, іп зсгір- 

Іпга роііззітпт, егапі йеЪШіаІае, іе^і Іатеп яиага 
орііте роіегапі, зеіі отпі ѵіііо ас поіа зизрісіопіз 
репііиз сагепіез, іппоѵаге йідпагетиг аиІЬогіІа- 

Іетяие позігат еізйет асфсеге рго сіетепііа 
позігагедіа йі^пагетиг. (іиагит яиійет Іііѳгагит 
Іепог, иі зеяиііиг, ай ѵегЬит езі Іаііз: Іп потіпе 
Юотіпі, Атеп. Асі регреіиат геі гаетогіат. Аи- 

Іѣогііаз ргіпсірит япісяиій ѵеі йепио йесегпіі, ѵеі 
іат (Ии (іесгеішп і(і Іііегіз іезІіЪизяие ййе (йі&піз) 

еі зі^ііііз аиіЬепІісіз типіге еі регепиаге, ай розіе- 

гогит поіат (іесіисепсіо, сопзиеѵіі. Ргоіп(іѳ поз Аіе- 

хап(1ег, Пеідгаііа гех Роіопіае, та^пиз Лих ЬііЬиа¬ 

піае, пес поп іеггагот Сгасоѵіае, 8епйогаігіаѳ, 

бігаіііае, Ьапсісіаѳ, Сиіаѵіае, Киззіае, Ргиззіае, ас 
Сиішепзіз, ЕіЬіпдепзіз Ротегапіаеяие сіотіпиз еі 
Ьаегез еіс. ЗіепіГісатиз Іепоге ргаезепіішп ипіѵег- 

8із, яиіЬиз ехреЛіІ, ргаезепІіЬиз еі Гиіигіз, ргаезеп- 

ііит поііііат ЬаЬіІигіз. (}иіа ехЬіЬііае зипі поЬіз 
Шегае іттипііаііз еі ІіЪѳгІаІіз ессіезіазіісаѳ ес¬ 

сіезіае гиіЬепісаѳ СЬеІтепзіз, ѵіоіаіае еі сіезігис- 

Іае, диаѳ, сіит ізііз зирегіогіЬиз аппіз Тагіагі 

іеггаз поэігаз іпѵазіззепі еі Лерориіагепіиг, Ьаеів. 

іег Гидіепйиш ѵіоіаіаѳ зипі, еі одШигп зегешвя- 

ші раігів позігі, сііѵае гпетогіаѳ сіотіпі ѴЫііІаі, 
Лип§агіае еі Роіопіае гедіз, аЬ еіз аЬгиріиш, аі. 
ѵит іатеп еі іііаезит согат поЬіз озіепвит езі; 

зирріісаіитяие езі поЬіз рго рагіѳ е,)и8йет ѵіаііі. 
сае СЬеІтепзіз, иі еазііет Іііегаз іппоѵаге еі п&. 

зіго зідіііо гоЬогаге еі сопйгтаге йщпагешпг. 

(іиагит Іепог Ьіз ѵегЬіз зеяиііиг: Іп потіпе Ьоші- 

пі, Атеп. Асі регреіиат геі тетогіат. Ке§е$1а- 

гит шопигаепіа гегит аЬ Ьитапа еѵапезсат 
гаетогіа, саиіига езі асііопѳз іе^ііітаз, яиае ге- 

согсіаііопе іпйі^епі, рег зсгіріі сопііпепііаш ас 
Іезііит аппоіаііопет іп поііііат Ігапзтіиі ро$іе- 
гогит. Ргоіпсіе поз Ѵіасіізіаиз, Оеі дгаііа Нов- 

дагіае, Роіопіае, Лаітаііае, Сгоаііае, Кагаіае, 

8егѵіае, Казсіаѳ, 8с1аѵопіае, Оаіісіае Сотап^ае 
еіс. гех, пес поп Іеггагит Сгасоѵіае, Зетіоті- 
гіаѳ, Ьапсісіае, Сиіаѵіае ЬііЬиапіаеяие ргіпсерз 
зиргетиз, Ротегапіаѳ Киззіаеяие сіотіпиз еі 
Ьаегез еіс. Зі^пійсатиз Іепоге ргаозетіит, яаі- 

Ьи$ ехресііі, ипіѵегзіз, ргаезепІіЬиз еі Гиіпгіі, Іи* 

гит поііііат ЬаЬіІигіз. (^иосі (іпт іп тепіе пміга 
сгеЬгіиз геѵоіиігаиз еі аеяио гаііопіз ИЬгашіпе 
соеіезііа репзашиз сит іеггепіз, поп аііисі рег 
ѵеЬетепІіат ІаЬогіозае тѳіііаііопіз ассіріаоз, 

Яиага яи0(і зргеііз типііі Гаііасііз еі ассгезсеиш 
заесиіі зеіисігісе §1огіа ргогзиз аѵиіза, шеаШ 
позігаѳ асіет іп соеіезііа й^агаиз, иЬі сапсіог 1осі5 

аеіѳгпае сипсіогит йсіеііит тепіез іііизігаі, сс-піа 
соисіііаі еі, ехііпсііз оіііогит Йаттіз, ипіѵегзо- 

гит еШсіІ апітогит ѵоіипіаіез ипапіте5. 

Яиага аиіет ех аззитріо (Іі^пііаііз оШсіо 5Іп§п* 

Іогит, ге^ітіпі позіго зиуесіогит, иіііііаіі іо1еп> 

Леге Іепеатиг, сига Іатеп еШсасіог поз зоІІісМ 
пі еа, яиае Ліѵіпі сиііиз агарііаііоиет, Лесиз еі 
діогіат ас іаигіет Гііііитяиѳ засгагит ипіоіеш 
зіаіитяиѳ Геіісет еі яиіеіиш гезрісіипі, сопѵег- 

іатиз, апітит (Іізропагаиз еі тепіет; п»т 10 

соеіезіез іЬезаигоз геропі еа іпЛиЬіе сопИЛітиі, 
яиісяиііі ай гаагпіПсапсІит Рейт ѳі засгагит 

ессіезіагит аивтепіит ірзо 1аг§іѳпіе огЛіпаыи5- 

Сит ізііиг, 8рігі1из Запсіі соорегапіе сІетеаПа, 

ессіезіа огіепіаііз, гііиз ѵійеіісеі дгаѳсі еі ги^ 

погига, яиаѳ 1оп§із Ьеи ІетрогіЬиз іп (іізрагі^ 
Яиайат еі зсіззига, Гісіѳі запсіаѳ ѳі Ліѵіпогипз 
сгатетогит, поп зіпе тиііогит заіиііз Лі§Рѳ!1 

Ліо, аЬ ипіопе запсіае готапае ессіезіае Йисіиагв 



- 285 - 

ѵісіеЬаіиг,. еі яиат ипіопѳга раігез позігі, ігпо іо- 
Іа рІеЬз саИюІіса, ІешрогіЬиз позігіз ѵігіегѳ си- 
ріеЬапІ, гаосіо іаіп шізегапіе Богато, сіесгеііз 
запсііззіші сіогаіпі Еи^епіі позігі, рарае <)иагІі, еі 
аііогшп раігиш ріигішогиш, Псіѳі запсіае гѳіаіо- 
гиш, сиш ірза запсіа гогаапа ас ипіѵѳгзаіі ессіѳ- 
зіа гесіисіа зіі асі ісіепіііаіепі сіисіига сіезісіегаіаѳ 
ипіопіз рго Іапіо, иі ірза ессіезіа огіепіаііз ргаѳ- 
Іаіічие ѳі сіѳгиз ипіѵегзиз е^ийвт гііиз егаесі еі 
гиІЬепогит, іп ашрііыііііпе (іошіпіогиш позігогиш 
еі «ііііопі позігае зиЬіѳсьогиш иЬіІіЬеІ сопзізівп- 
Ііит, яиі аііаз, зіаціо Ьц)и$гаосіі сіізрагііаіе еі 
зсіззига, яиапсіат ііергеззіопет зизІіпѳЬапІ, гѳ- 
зіііиіа ірзіз ІіЬегІаІе, Біѵіпо сиііиі іпзізіегѳ роззіпі 
еі Заіѵаіогіз позігі сіетепііат рго заіѵапсііз Гісіе- 
Ііош апігааЬиз еі запсіае Псіѳі сопзегѵаікіо зіаіи 
іп расіз сіиісесііпе иЬегіаз ехогаге ѵаіеапі, асі 
Іаиёеш еі ^Іогіаш Беі Отпіроіепііз, яиі лоз зио 
гесіешіі ргеііозіззігао заприте,— ипіѵегзіз ессіезііз 
еагитяив ерізсоріз зеи ѵіасіісіз, ргаеіаііз, сіего еі 
саеіегіз регзопіз ессіезіазіісіз е^зсіет гііиз §гаесі 
еі гиІЬепогит, Ьаес огаиіа ^га, ІіЬегІаІез, гаоііоз, 
сопзиеІи(ііпез еі іштипііаіез ииіѵегзаз сіихішиз 
іп регреіиит сопсесіепсіаз еі ргаезепІіЬиз сопсесіі- 
тиз, яиіЬиз отлез ессіезіае гедпогит позігогиш 
Роіопіае еі Нип^агіаѳ еіс., еагишяиѳ агсЬіерізсорі, 
ерізсорі, ргаеіаіі еі саеіегае регзолае ессіезіазіісаѳ 
сопзиеіисіше готапае ессіезіае иііГгиииІиг аЦие 
§аисіепІ. Ѵоіитиз іпзирег еі ргаезепііЬиз сіесег- 
пітиз, яиосі а тосіо пиііиз сіідіііыіогит, сарііа- 
пеогит, оШсіаІіиш, іеггі^епагит еі саеіегогит 
зпЬсііІогит позігогиш, си)изешцие зіаіиз аиі соп- 
(Ііііопіз ехізсапі, еі ргаесірие ге§иі позігі Роіопіае 
ргаесіісхі, зіп^иіагііег аиіеш Іеггагит позігагит 
Киззіае, Робоііае еі аііагипі, ірзіз апиехагига, сіе 
ДОгізсІісІіопе ргаеГаіогиш ерізсорогиш, ѵіасіісагит 
ві ргаеіаіогит е^зсіет гііиз дгаесі еі гиіЬепо- 
піга. зесі пеяив сіе .іисіісііз засегсіоіит зеи рІеЬа- 
погот іряогит, ішо <іе саизіз таігітопіі аиі 
йѵогііогига, зе (Іеіпсерз ітрв(ііал1 яиояио гаосіо, 
поп оЬзіапІв чиаѵіз сопзивіисііпв, асі Ьасівпиз іп 
Іеггіз ргаезсгірііз диотосІоІіЬоІ іп сопігагіига оЬ- 
зегѵаіа. Ргаѳіегея, иі іісівт ерізсорі зеи ѵіасіі- 

саеіегіяие ргаеіаіі еі есоіѳзіазіісаѳ регзопаѳ 
^ргасіісіі гііиз дгаесі еі гиІЬепогит ѵііае асіті- 
пісиііз зизіепіаіі, асі Іаисіез Бео ехзоіѵѳпсіаз. во 
Иготосііиз іпіепсіеге роззіпі, ірзіз еі (еогиш) 
ессіезііз ипіѵегзіз, іп сіотіпііз позігіз иЬісипяие 

ехізІѳпііЬиз, отпез ѵіііаз еі роззѳззіопез яиавНЬеІ 
ЯиіЬизсипяие пошіпіЪив сепзеапіиг, янаѳ аЬ апіі- 
Яио асі ірзаз ессіѳзіаз регііпегѳ ѵісіѳЬаиІиг еі рег 
Яиазсипяие рогзопаз еі іп яиіЬизсипяие Іеггіз еі 
(ІізІгісІіЬиз позігіз іп ргаезепз ЬаЬіІаз сиш отпі- 
Ьиз еогиш .іигіЬиз ріа тапзиеіисііпе сіихішиз гѳ- 
віііиепсіаз ѳі гезіііиішиз рег ргаезепіез ІегарогіЬиз 
іп аеѵиіп зиссѳззигіз, Ьагиш, яиіЬиз зі^іііит по- 
зігит арргеззиш ѳзі, Іѳзіітопіо Іііегагит. Асіит 
еі сіаіиш Висіаѳ, Гегіа зехіа ргохіша апіѳ сіогаіпі- 
саш вОси1іи, аппо Ботіпі тіі1е5Іто яиасігіпдепіе- 
зііпояиасігабезіто Іѳгііо*). РгаезепііЬиз геѵегешіо 
іп Сіігізіо раіге сіотіпо §ітопе сіе Ког^оп, ері- 
зсоро А^гіепзі, ша^пійсізяие, дѳпегозіз, зігепиіз еі 
поЬіПЬиз: Баигепііо аііаз Иасіегзрап сіе Несігаѵага, 
ге^пі Нип^агіае, Нгусгкопе сіе Ротоггапу, Іеггаѳ 
Росіоііае раіаііпіз, Маікопе СЬа1оп§, позігогиш 
ге^погит Баішасіае, Сгоаііае еі іоііиз Зсіаѵопіаѳ 
Ьапо, Кісоіао аііаз ЗсЬагІоізкі сіе ОііЬогсе, Ѵіасіі- 
зіаѵіепзі, БоЬго^озІіо Зе Озігод;, Сатепесепзі са- 
зіеііапіз, Еіогіаио сіе Расхапо\ѵ, зиЬсіаріГего Сга- 
соѵіеизі еі N100130 сіе Вогузгогѵісе, та^ізіго со- 
Яиіпае позігае ѳі аііогиіп яиат ріигішогиш йсіеііит 
позігогиш Іезііиш асі ргаешізза. Баіит рег шапиз 
гаа^пійсогиш іоаппіз сіе Копіесроіе, ге^иі Роіо¬ 
піае сапсеііагіі еі Реігі сіе Ьгсгекосіп, ѵісесаисеі- 
Іагіі, йсіеііит позігогиш зіпсеге сіііесіогига. Асі 
геіаііопеіп та§;пійсі Реігі сіе Згсгекосіп, ге§;аі 
Роіопіае ѵісесапсеііагіі ргаейісіі. N05 і^ііиг ргесі- 
Ьиз, рго рагіе ргаесіісіі ѵіасіісае поЬіз Гасііз, рег- 
тоіі, еазсіеш Піогаз іппоѵапсіаз гоЪогапс1а5}ие еі 
сопйгтапсіаз сіихішиз, еі оЬ ісі роііззітит, яиосі 
асі гез ессіезіазіісаз регііпеі, ргаезепІіЬизяиѳ 
Іііегіз іппоѵатиз, гоЬогашиз еі сопйгтатиз, ёе- 
сегпепіез еаз гоЬиг регреіиае йгтііаііз оЬііпегѳ. 
Іп сиіиз геі ірзіітопіиш зі^іііиш позігиш ргаезѳп- 
ІіЬиз езі аррепзит. Асіит іп сопѵепііоие ^епегаіі 
Реігісоѵіепзі Гегіа яиагіа ргохіша апіе сіотіпіс.іт 
вОси1і“, аппо Ботіпі гаіііезіто яиіп^еиіезіто 
Яиагіо**), гедпі позігі аппо Іогііо. РгаезепііЬиз 
іЬісіега геѵегѳпсііззіто ас геѵегепсііз іп СЬгізю 
раІгіЬиз сіотіпіз: Апсігеа Йога, агсЬіѳрізсоро Опег- 
пепзі еі ргітаіе, Доаппе, Сгасоѵіепзіз, Ѵіпсепііо, 
Ѵіасіізіаѵіѳпзіз, .Іоаппѳ, Розпапіепзіз, Егазто, 
Ріосепзіз, МаіЬіа, СЬеІтепзіз ессіезіагит ері- 

•) 22 марта 1443 г. 
* •) 6 марта 1604 г. 
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всоріз, пес поп тпадпібсіз, $епегозі$ еі ѵѳпегаЬіІі- 

Ъпз: Зруікопе сіе ЛагозІа>ѵ, сазіеііапо, Реіго КтііЬа 
йѳ \Ѵі$гпісг, раіаііпо Сгасоѵіепзі еі ге^пі позігі 
тагзсЬаІсо, Лоаппе бе Тагпоѵ, ЗепЛотігіепзі, 
Місоіао бягсігіпа гіе ЬиЬгапсг, Саііззіепзі, АгпЬго- 

зіо (Іе Ратроѵ, 8ігп(Иепзі еі сарііапео Маіогіз 
Роіопіае §епега1і, Реіго Музгкоѵѵзкі, Ьапсісіепзі, 
Місоіао сіе Козсіеіес, Вгезіелзі еі ТисЬоІіепзі са¬ 

рііапео, Яісоіао (Іе Кгеікогѵ, ЛипіѵЫізІаѵіепзі, 
Лоаппе сіе Тагпоѵ, Киззіае, N100130 (Іе Кигог\ѵапкі, 
ЬиЫіпепзі еі Раиіо Соіа (Іе Оаіёіотѵ, Ро(1о1іае ра- 

Іаііпіз ас БоЬго§о$Ііо (Іе Ілѵоѵѵ, Розпапіепзі, Ло- 

аппе Лагапо сіе ВгшІ2е\ѵо, Саііззіепзі, Лоаппе <1ѳ 
Рггуг^Ь, Зігагііепзі, Лаиизіо Ьаіаізкі, Опегпепзі 
еі Лоаппе сіе ЬиЬсга, Заікіесепзі, .ІасоЬо еі 
8іек1ика, \Ѵоупісепзі сазІеПапіз, МаІІЬіа де Пгге- 

\ѵіса, ргаерозііо 8сагЬігіепзі еі ѵісесапееііагіо гедпі 
позігі, АІЬегІо Согзкі, зсЬоІазІісо ѴІаЛізІаѵіепзі еі 
зесгеіагіо позіго, саеіегізяиѳ <Н§шІагіІ5, ргаеіаііз 
еі ЬагопіЬиз, зрігііиаііѣиз еі заесиІагіЬиз, ге§пі 
позігі еі аіііз яиаш ріигітіз Гі(1е Лі^піз зіпсеге еі 
ПгіеІіЬпз позігіз (Шесііз. Баіиш рег гаапиз ѵепе- 

гаЬіІіз Лоаппізсіе Ьазко, ге&пі Роіопіае сапсеііагіі, 
зіпсеге поЬіз (Іііесіі. Лоаппез де Ьазко, ге&пі Ро¬ 

іопіае сапсеііагіиз зиЬзсгірзіІ. N03 іицие 8іеізшип- 

йиз гех зиргатешогаііз рѳІіІіопіЬиз ргаепошіпаіі 
ѵіагіісае СЬеІтеПзіз, е.іи$ потіпе а(1 поз роггесііз, 
ѣепі^пе аппоепіез, Іііегаз зиргазсгіріаз іп ошпіЬиз 
еагит сопЛіІіопіЬпз, агіісиііз еізепіепіііз де сегіа 
позіга зсіепііа аЦие сопзіііо еі аззепзи сопзіііа- 

гіогиш позігогиш, іп Ьіз сотііііз поЬізсиш ехі- 

зіепііиш, іппоѵапЛаз, арргоЬапсІаз, сопПгтапсІаз еі 
гаІійсапЛаз Лихітиз, іппоѵатизяие, арргоЬашиз 
гаІіПсашпз еі сопГігшашиз ргаезепІіЬиз, (Іесегпеп- 

Іез еазйет Іііегаз отшацие іп еіз сопіепіа, ргаѳ- 

зегііш іп япогит изи роззеззіопеяие ірзе еі ессіе- 

$іа зиа ехізііі, гоЪиг (ІеЬіІае еірегреіпае Пггаііа- 

Ііз оЫіпеге. Іп сиіиз геі Іезіішопішп зі^Шит 
позігиш ргаезепІіЬиз езі зиЬаррепзит. Асіига Сга- 

соѵіае іп сопѵепііопе депегаіі Гегіа зѳхіа Рага- 

зсеѵе, аппо Оотіпі тіііезіто яиіп^епіезішо яиайга- 
дезішо Іегііо *), ге§пі позігі Ігіеезішо зеріішо. Ргае- 

зепІіЪиз геѵегепЛіззішо еі гѳѵегепЛіз іп СЬгізІо 
раІгіЪиз Лошіпіз: Реіго де Сашгаііз, агсЬіерізсоро 
бпегпепзі, Іедаіо паю еі ге^пі позігі ргітаіе, 

ЭДсоІао Огігг#о\ѵ$кі, СЬеІтепзіз еі еіесіо Каід. 
ѵіѳпзіз, ЗеЬазІіапо Вгапіскі, Розпапіепзіз, Заглавіе 
Масіѳіоѵѵзкі, Ріосепзіз, ге^пі позігі ргосапсеііагіо 
Зіапіеіао Тагіо, Ргешузііепзіз ессіезіагигп ерізсо. 
різ, пес поп ша^піПсіз, депегозіз еі ѵепегаЬШЬаз; 

Лоаппе сотііе (іѳ Тагпоѵѵ, сазіеііапо Сгасоѵіепзі, 
ге^пі позігі ехегсііииш зиргешо ^епегаіі ас 8еп- 

(іотігіепзі 8ігуіепз^ие сарііапео, Реіго КгоііЬа 
сотііе де \Ѵізгпіс2, раіаііпо еі сарііапео Сгасо- 

ѵіепзі, ге^пі позігі тагзсЬаІсо Ргетузііепзі 8св 
ризіепзЦие сарііапео, Лапиззіо Ьаіаізкі, Рогпа- 

піепзі еі сарііапео ЛипіѵіаЛізІаѵіепзі, Лоаппе йь 
ТЬ$сгуп, бапЛотігіепзі еі сарііапео ЬиЫіпепзі 
Лоаппе де Козсіеіес, Ьапсісіепзі Вуй^озсіепзЦиееі 
СІисЬоѵіепзі сарііапео, Реіго де 81пге\ѵо, Саік- 

зіепзі, Зіапізіао ОДголѵ^я (Іе 8ргохѵа, Кпззіае раіа- 

Ііпіз, АпЛгеа де богка, Рогпапіепзі еі сарііапео 
Маіогіз Роіопіае ^епегаіі, N100180 \Ѵо1зкі, 8аш1о- 
іпігіепзі еі зегепіззітае (Іотіпае сопіи^із позігае 
тп&ізіго сигіае, Запосепзі Ьотгепзіяие сарііапеоі 
Реіго Ораііпзкі, Опегпепзі еізегепіззіті Шіі позігі 
Зі^ізтипаі гедіз .іипіогіз сигіае та^ізіго, ОЫшепзі 
Созіепзіяие сарііапео, Зріікопѳ де Тагпо\ѵ, ТСор 
пісеіізі, ге^пі позігі іЬезаигагіо, Зігагіепзі еі Кгге- 

рісепзі сарііапео, сазіеііапіз, Схагпкоѵзкі, зсЬоІа- 

зіісо Сгасоѵіепзі, 8іапіз1ао РггеЬоппѵзкі, сапопісо 
Сгасоѵіепзі, МаІІЬіа ѴѴаг§о\ѵ$кі, сапопісо ѴЫі- 
зіаѵіепзі, зесгеіагііз позігіз еі аіііз япат ріигітіз 
(1і"ПІІагіІ8, оГйсіаІіЬиз еі аиіісіз позігіз сігса ргае- 

гаізза ІезІіЬиз бЛе Лі^піз, зіпсеге еі ПсІеІіЬаз ііі- 
Іесііз. Ьаіит .рег тапиз та^пійсі Раиіі де \Ѵо!а, 

сазіеііапі Кайотіепзіз, ге&пі Роіопіае сапсеііагіі, 

Ьиг^гаЬіі агсіз Сгасоѵіепзіз еі сарііапѳі (іозііпеп* 

зіз, зіпсеге поЬіз (іііесіі. Кеіаііо еіизгіега та^піГісі 
Раиіі Ле \ѴоІа. сазіеііапі Кагіотіепзіз, ге^пі Роіо¬ 

піае сапсеііагіі. Ьиг^гаЬіі агсіз Сгасоѵіепзіз еі са- 

рііапеі бозііпепзіз. Раиіиз (Іе ѴѴоІа, сазіеііапиі 
Каботіепзіз ас гедпі Роіопіае сапсеііагіиз. N0* 

ііаяие зирріісаііопі еісіет, иіі іп ге уизіа, Ьепіріе 
апппепіез, ргаеіпзѳгіаз Іііегаз еі отпіа еагот 
сопіепіа іп ошпіЬиз еагит рипсііз, сіалзиііз е 
агіісиііз сопйгтапёаз еі арргоЬапгіаз еззе (Іихітиз 
ргоиі іп Іоіо еі іп рагіе сопПггаатиз, арргоЬзшиз 
ргаезепІіЬиз іііегіз позігіз, (іѳсегпѳпіез еаз(1еш 
регреіиае еі іпѵіоІаЬіІіз Гігтіішііпіз гоЬиг сіеЬеге 
оЫіпеге. Іп си)иб геі Гійѳт ргаѳзепіез тапи поз^ 

зиЬзсгіріаз зіеіііо та^пі (іисаіиз ЬіІІіиапіае типігі 
I ]иззітиз. Раіига Ѵагзоѵіаѳ (ііе V тепзіз 8еріего' •) Великій Пятокъ 23 марта 1543 г. 
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Ьгіз, аппо Бошіпі МйСХХІ, гедпогига позігогига 
Роіопіаѳ XXXIV, Зиесіае ѵего ХХѴШ аппо. Зі- 

дізтипйиз гех. ЗіерЬапиз Рас, поіагіиз тадпі йи- 

саіаз ІліЬиапі&е. N03 іОДае зирріісаііоиі ѳійѳщ, 
піі іп ге ріа еі іизіа, Ьепідпе аппиѳпіѳз, ргаѳіп- 

зегіаз Иіегаз еі ошпіа еагиш сопіепіа іп ошпіЬпз 
еагиш рипсііз, сіаизиііз еі агйсиііз сопйггаапйаз 
ѳі арргоЬапйаз еззѳ йихітиз, ргоиі іп Іоіо еі іп 
раічѳ сопйгтатиз, арргоЬатиз ргаезѳпІіЬиз іііегіз 
позігіз, йесегпепіез ѳазйет регреіиае вХ іпѵіоІаЬі- 

Ііз йгтііийіпіз гоЪиг оЬііпеге йѳЬѳге. Іп сц)Ц8 геі 
Мет ргаезепіез шапи позіга зиЬзсгірІаз зідіііо 
гедпі сошшипігі .іиззітиз. Баіиш Ѵагзоѵіаѳ йіе 
VII гпепзіз Магііі аппо Вошіпі ЛЮСХХХѴИ, гед- 

погит позігогит Роіопіаѳ еі Зиесіае V. Ѵіайізіаиз 
гех. Ьосиз зідіііі. Зіапізіаиз Зіѳйіескі. Сиі зирріі- 
саііопі, иіі .іизіае еі аедиііаіі сопзопае, поз Ье- 

Щъв аипиепіез, ргаеіпзегіаз еі ошпіа іп еіз соп- 

Іепіа Іііѳгаз іп ошпіЬиз рипсііз, сіаизиііз, агііспііз, 

Іідатепііз еі сопйіІіопіЬиз арргоЬапйаз, сопйггаап- 

йаз, гаіійсапйаз ѳі іппоѵапйаз еззѳ Йихіти8, ргоиі 
арргоЬатиз, сопйгтатиз, гаіійсашиз ѳі іппоѵашиз 
Ьізсе Іііегіз позігіз, іп чиапіит йе.)иге, йесегпеп¬ 

іез еазйет ѵіш ѳі гоЬиг рѳгрѳіиаѳ іпѵіоІаЬіІіз іп- 

сопсиззаедпе йгтііаііз оЬііпеге йеЬеге. Іп сиіпз 
геі ййет ргаезепіез тапп позіга зиЬзсгірІаз зідіііо 
гедпі сошшипігі .іиззітиз. Оаіае Ѵагзаѵіае йіе XXI 

гаепьіз Маіі, аппо Оогаіпі ѴГОСЬХІ, гедпогит по¬ 

зігогит Роіопіаѳ XII, Зиесіае ѵего XIII аппо. Йоап- 

пѳзСазітігиз гех. Апйгеаз Міазкоѵѵзкі АА. Ргает., 

гедепз сап. гедпі. Ьосиз зідіііі гедпі тарнз ар- 

репзі. Огідіпаіе ѵего зоргаіпзѳгіі іпзігитепіі 
ІіЬегІаІит сопйгюаіагига еі (іаіагит ійет оЯегепз 
аЬ ойісіо ргаезепіі гесеріі, йе ^ио гесерЮ зіЬ'цие 
гезіііиіо оЯісіиш ргаезепз рег ргаезепіез яиіеіаі. 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суда 
за 1660, 1662 и 1664 гг., М 20162, л. 722-8. 

№ 289.—1664 г. 3 Марта. 

Грамота короля Владислава IV уніатскому духовенству на право управленія цер¬ 

квами, монастырями и имѣніями. 

Регіа зесишіа розі йоіпіпісаш „Тпѵосаѵііи 
Яиайгадезішаіеш ргохіта, аппо Ротіпі гаіИѳзішо 
вехсепіезіто зехадезішо яиагіо. 

Рго рагіе еогипйет Мегае ргіѵііедіі оЫаіае. 

Ай розіиіаііопет ѵепегаЬіІіз Тііеойозіі Оидиге- 

ѵісг, огйіпіз заисіі Вазіііі Мадпі іпопазіегіі СЬѳЬ 
шепзіз ргезЬіІсгі, пошіпе регіііизігіз ѳі геѵегеп- 

Йіззігаі йошіш йасоЬі Зиз/а, СЬеІгаепзіз еі Веі- 

гѳпзіз гііиз дгаесі сиш запсіа гогаапа ессіезіа 
йпііі ерізсорі еі агсЬішапйгіІае Йуйусгупепзіз, со- 

гат оШсіо еі асііз ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз сарі- 

ІапеаІіЬиз СЬеІгаепзіЬиз регзопаіііег согарагепііз, 

оШсіозе іасіат, оЯісіпт ргаезепз сазігепзѳ сарі- 

Іапеаіе СЬеІгаепзе Іііѳгаз ргіѵііедіі, рег зегепіз- 

8ітит оііга Ѵіайізіапш (Зиагіит, гедѳт Роіопіаѳ 
^ссіезііз гиіЬешсіз ас регзопіз зрігіІиаІіЬиз гііиз 
дгаесі, іп ипіопе сиш запсіа готапа ессіезіа ехі- 

вІепІіЬиз, гаііопѳ іпГгазсгіріогит Ьепідпііег йаіаз, 
гоапіЬпз еіизйеш оііго зегепіззіші гедіз Ѵіайізіаі 

ас гѳѵѳгепйі Магііпі Тгугпа, геГегепйагіі гаадпі 
йисаіиз Ьііііиапіае, сошшипііаз, ай асіа оНісіі 
ргаезепііз рег оЫаІаш роггесіаз, аЬ ѳойѳш оНе- 

гѳпіе зизсеріі ѳі асііз зиіз іпдгоззагі рѳппізіі, 

Яиагига Іепог ѵегЬогига зечиііиг Іаііз: \ѴІайуз1а\ѵ 
Сгѵагьу, г Вогеу Іазкі кгоі Роізкі, ѵѵіеікіе хі^гѳ 
ІлІе\?$кіе, Низкіе, Ргизкіѳ, Магоѵѵіескіе, Йгаийг- 

кіе, ІпПапЬзкіе еіс. Згѵѵейгкі, (хоізкі, ѴѴапйаІзкі 
йгіейгісгпу кгоі. ѴѴіайошо сгупіѳшу, коти іЬо 
ѵѵіейгіес паіегу, іегаг у па роіут Ь^й^суга, іг іа- 

козгау Ьуіі зіийіо Ьопі риЫісі шгі^іі Іо па зід, 
аЬузту рокоу ті§йгу Іийіті геіідіеу дгескіеу 
гаіггугааіі у зрозоЬи рокоіи Іедо Йо йесіагаііеу 
оуса з\ѵі§іедо гозіаѵііізгау Ьуіі, \7 сгут, іі осіес 
зт§іу іийісіига зѵоіе зизрепйіі у гайпѳу йесіа¬ 

гаііеу ггвіеіпѳу піе исгупіі, а па зеугаіе Іуш іпа- 

сгеу Йо оЬгопу Кгесгу Розроіііѳу у іпзгусЬ зргаѵѵ 
рггузс піе тодіо, рг/узгіо пат соппіѵѳга іийгіот, 
ѵѵ піѳипіѳу Ь^й^сут, со поп іп ѵіа арргоЬаІіо* 

піз іагіпт зсЬізтаІіз, аіѳ йіа йоЬга розроіііѳдо 
асгупііізту; ик у Іо Іезіішопіиш пазгѳ йаіеіпу, 
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2е Іибгі, тс ипібу козсіоіа ггуіпзкіедо Ь^д^сусЬ, 

ео ргозеяиітиг Гаѵоге, іі опусЬ рггу шеігороііеу 
у боЬгасЬ, (Іо піеу паІеЦсусЬ, тсіесгпеті сгазу 
гасЬотсиіету у агсЬіерізкорзІтсо Роіоскіе, сріз- 

корзітсо ѴѴІобгітіѳгзкіе, Ріпзкіе, Скеітзкіѳ, Зто- 

Іѳпзкіе г топазіугаті, сэгк\ѵіаті і боЬгаті, (іо 
пісЬ паіегасеті, рггу ипііасЬ гатсзге гозіатсаб 
піаіа., Іакге топазіег Ѵііепзкі злѵі^іеу Тгоусе г 
Ъгасітсет, г сегктсіа злѵі^іеу Ріаѣпісѳ у Гипбасіа- 

ті, (Іо пісЬ паіегасеті, тсі$с у Сгобгіпзкі, 2убу- 

сгупзкі, МоЬПелѵзкі, Міпзкі, Яотсодгобгкі, Опо- 

Ггіѳтс'зкі, МзеізІатсзкі.Ризіупзкі. Роіоскі, Вгасіатс- 

зкі у іпзге, кібгусЬ Іегаг іп роззеззіопе з^, роіош- 

петі сгазу рггу ипііасЬ гозіатсас тппц, а \ѵ \Ѵі- 
іерзки, Роіоски у тс Котсодгобки підбу габпеу 
сегктсіе піеипісі шіес піе Ъ§б$; тсагиЦс Іо га паз 
у га паіазпіеѵзгусЬ роіоткотс пазгусЬ, іі іе 
ерізкорзітса, агсЬітапбгусітса, іЬитепзІтса пікоти 

іппѳгаи сопГеготсаб у зиссеззогоѵіе пазі піе ь«. 

б^, іуіко гакоппікош газіийопут, тс іебпозсі ге 
дніу зтсі$іедо Вагііедо Ь$б^сут, кІогусЫегагпіеу. 

згу осіес теігороіііа ипіі у зиссеззоготсіе іэд 
ипісі ргоропотсас пат у зиссезогот павгут Ь$<Ц( 

Иа со зі§ г§1ц зтсц робрізпіету у ріесг$сі рггу. 
сізп^с гогкагаіізту. Баи тс ѴѴагзгатсіе па зеутів 
тсаіпут когоппут (Іпіа XIV тіезЦса Магса, гокц 
Рапзкіедо МОСХХХѴ, рапотсапіа кгоіезітс щ. 

згусЬ Роізкіѳдо у Згѵѵе^зкіе^о Іггесіедо гокп. 

Ѵіасіізіааз Кех. Магсіп Тгугпа, геГегеп(іагг \гіе1- 

кіедо х’п^зітса Ьііетсзкіедо. ІасоЬиз БЬузг 8. КД 
Босиз зідіііі тіпогіз сапсеііагіаѳ шадпі бисаіщ 
ШЬиапіаѳ. Огідіпаіе ѵего еагипбет зиргаасііса- 

Іагит Іііегагит ргіѵііедіі еі(іет оіГегепіі аЬ оШ- 

сіо ргаезепіі ехігабііиіп е$і, (Іе яио ехігабііо $і- 
ЪЦиѳ гезіііиіо оШсіит ргаезепз яиіеіаі. 

Тоже, л. 727. 

№ 200.—166« г. 6 Февраля. 
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ЗаЪЪаіЬо розі Гезіит Ригібсаііопіз Веаііззітаѳ еі 
Сіогіозіззітае Ѵігдіпіз Магіае ргохіто, аппо Бо- 

тіпі тіИезігао зехсепіезіто зехадезіто зехіо. 

Іпзігисііопіз аЛ Сошіііа гедпі пипіііз Лаіае 

оЫаІиш. 

Аб розіиіаііопет Магііпі ОгсЬотсзкі, зиЪбарі- 

іегі СЬеІтепзіз, Сопѵепіиз рагіісиіагіз. Іеггае 
СЬеІтепзіз еі бізігісіиз Сгазпозіаѵіѳпзіз ѳіесііопіз 
пипііогит аб Сошіііа депегаііа гедпі, ргохіте 
Ѵагзаѵіаѳ сеІеЪгапба, тагзсЬаІсі, согат оШсіо еі 
асйз ргаезепйЬиз сазІгепзіЬив сарііапеаІіЬпз СЬѳІ- 

тѳпніЬиз регзопаШег сотрагепйз, оШсіозе Гасіат, 
оШсіит ргаезеиз іпзігисііопет іпГгазсгіріат, рѳг дѳ- 

пегозоз бідпііагіоз, оШсіаІез Іоіатяие поЬіІіІаІет 
Іеггас ргаезѳпііз СЬеІтепзіз еі бізігісіиз Сгазпо- 

зіаѵіепзіз іп Сопѵепіи зио рагіісиіагі іеггае СЬе*- 

тепзів ѳі бізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз апіесотіііаіі 
огбіпаіат еі сопвсгіріаші ас тадпібсо СЬгізІорЬого 

а Роіок Роіоскі, росіііаіогі М. Б. Ь., СЬеІшемі 
Еузусепзі еіс. сарііапео, аЦие депегозо Ріогіапо 
ОгсЬотѵзкі, баріГего Сііеішепзі, пипіііз зиіз, ай 
тешогаіа Сошіііа гедпі депегаііа рег зе ипапіті 
ѵосе еіесііз, (Іаіат, тапи езизбега депегозі таге- 

зсЬаІсі ргоргіа зиЬзсгірІат, аб асіа ргаезепііа рег 
оЫаІат роггесіат, аЬ еобет оіГегепІе зизсерііе! 

асііз зиіз іпзсгіЬі бетапбаѵіі. Сиіиз Іепог зечиі- 

іиг Іаііз: Му, габу, будпііагге, игг^бпіоу у гусег- 

зі\ѵо гіеті СЬѳІтзкіеу у роѵѵіаіи Кгазпозіаѵз^ 

до, гіесЬаѵѵзгу зі^ па гаіеузсе сопзиііасіот гѵу- 

сгаупе рго біе іегііа РеЬгиагіі гоки Іегагпіеу* 

згедо ІузЦс згѳзсзеі згезсбгіезі^іедо згозіедо пі 
зеутік, об кгоіа ітсі, рапа пазгѳдо тііозсі^едо, 

рггеб Зѳутет \?а!пут тѵ \Ѵагзга\?іе, рго ^ 

бесіта зѳрііта Магііі аппі еіизбет рггурабаі*- 

сут, рггѳг ипіѵѵѳгзаі гіогопу, па іпзігисйя ,с^ 
кгб!е\ѵзкіеу товсі, рапа пазгѳдо тііозсі^ 

рггег розіа^ кгоіа ітзсі пат робап^, агІіКо^ 

гдобпіѳ ито\ѵіопѳ у гаѵѵагіе дѵіе1то2пѳта ігаСІ 
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ради КггузгЮрЬоѵі г Роіока Роіоскіѳши, росісга- 
йоши \Ѵ. X. Ь., зіагозсіе СЬеІгазкіети, ітсі рапи 
Яогіапо^ѵі 2 ОгсЬо\ѵса ОгсЬоѵзкіети, зіоіпікоѵі 
хіѳтіѳ СЬѳІтзкіѳу, розіот пазгуга г^осЫе оЬга- 
пут, роііаіізту Іако\ѵе: 

... А 2в Шез газгіу іпіег ѵепегаЬіІе Сарі- 

іиіиш СЬеІтепзѳ і іфотоісЦ хіфет лѵіасіука 
СЬеІшзкіга о (Ігіезі^сіпасЬ, піе Іуіко ро СЬеітіе, 
аіе іеі у ро гойпусЬ дѵзіасЬ сІбЬг еііага поЬШиш 
Іеггезігіит, окоіо СЬеІша 1е;ЦсусЬ, гк^сі па \ѵ$гуі- 

кіе кгаіѳ \ѵоіе\ѵосІ2І\ѵ у гіет гизкісЬ, ех оссазіопе 
іпіег зрігііиаіез іп Того зрігііиаіі сопІгоѵегІиЦ- 

сусЬ осІесітасЬ сопіга сошрозНіопеш, іпіѳгзіаіиз 
1іІі§апс1і Іігаеіиг регісиіит, Ыу аЬу Іак козсіоіоѵѵ 
каіЬоІіскісЬ гііиз іаііпі ГипсіаііопіЬиз еі уигіЬиз, 

іако у роззеззогош сібЬг кгоІеѵзкісЬ у згіасЬѳс- 

кісЬ а ргітагіо ргатеот і г\ѵусгаіот піѳ зіаіо зі§ 

іакіе ргаеіибісіиш, аЬу Іа зрга\ѵа, аб зебеш аро- 

зіоііснт рег аррѳііаііопез сіѳѵоіиіа, ех іпзіапііа 
геіриЫісаѳ а зесіѳ арозіоііса аѵосоѵапа Ьус гао^іа 
у па зеугпіѳ рег опНиев гѳ§пі, аЪо рег сошшізза- 

гіоз, а гериЫіса пагпасгопусЬ, сига ргаезібепііа 
пипііі арозіоіісі сіесісіодѵапа у изрокоіопа Ьуіа, I 

осІзЦроѵае Іе^о ісЬтозс рапоѵіе розіоѵіе піѳ 
тщ. ь . уТУ"- 

... А іі (ІоЦсі піе іезі изрокоіопа геіі^іа 
утеска, га кіогет піеизрокоіепіеш ІІкгаіпа \ѵзгуі- 

ка С2§зІо рІеЬіз сотгаоііопез еі аііегсаііопез рггу- 

позі, тщ іпзіагѳ ісЬтозе рапоѵіе ро$1о\ѵіе, аЬу 
ѵѵесНи^ ракі НасігіаскісЬ Ьуіа изрокоіопа. Такге іг 
Іегагпіеузгу іе^огаозс рап Ьеітап ѵоувка 2арого- 

зкіе^о піеизІатсаЦс гусгіітгозс рггѳсіѵко рапи і 
оусгугпіе саіеу зіаіесгпіе оз\ѵіасІсга у козгиж 
гпасгпусЬ зі?а па гаіггутапіе рокоіи ѵ іткгаіпіѳ 
ропозі, еог%<ч іпзІппсЦ ѵпіезс шаЦ ісЬтозс ра- 

поаѵіѳ розіоѵіѳ, аЬу іедо кгбіеѵѵзка тозс па піе^о 
озоЫ'пѵу гезрекі гаіес гасгуі, зіпе аііепаііопѳ іесі- 
пак сібЬг ггесгурозроіііеу. 

• . . Зргаѵа, оіі оо. Оотіпікапо\ѵ йуііога СЬеІга- 

зкіш іпіепіошапа гаііопе оссираііопіз рггег іуйоѵг 
ре\ѵпе§;о §гипШ козсіеіпе^о, па кіогут аЬ апіцио 
козсіоі оо. Богаіпікашпѵ го$Іа\ѵа1, аЬу Ьуіа Ьѳг 
ос!\ѵ!окі па Іут зеугаіе з^сігопа, ідзіаге тац ра- 
потеіѳ розіомче. 

Изъ актовой шит Холмскаго гродскаго суда 
за 1666 г., № 20169, л. 47—57. 

№ 291.-1667 г. 12 Января. 

Запись Викторина Ваковѳцкаго на Пнѳвскую церковь. 

Асіига іп сазіго СЬеІгаепзі Гегіа яиагіа розі 
іевіпт запсіогига Тгіига Кедит ргохігаа, аипо 
Г)ошіпі тіііезігао зехсепіезігао зехабезіто зеріігао. 

Вакогѵіескі /ипЛаііопет арргоЬаІ. 

Согага оГбсіо еі асііз ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬиз 
^ріІапеаІіЬиз СЬеІгаепзіЬиз регзопаіііег сотрагепз 
^пегозиз Ѵісіогіпиз Мокозіѳу Вако\ѵіескі, запиз 
иепіе еі согроге ехізіепз, Того согареіепіі отіззо 

Іигізііісііопе ргоргіа розіЬаЬіІа, ргаезепЦ ѵего 
111 5е, розіегоз ас Ьопа зиа игапіа, диоаб асіиш 
Ьапс, иііго Ьепеѵоіе аззигаріа, раіат риЫісе, ІіЬеге 
ас рег ехргеззит гесо^поѵіі: ^иіа ірзе ГипсіаЬіо- 

пеш іпГгнзсгірІага ессіезіае гиіЬепісаѳ іп Ьопіз зиіз 
ѵ’іі1ае Рпіолѵпо Ьаегеііііагііз, рег зе гесодпозсепіеш 

егесіае, сіе асіи еі баіа еіизбега ГипсЫіопіз іп 
тешогаіа ѵіііа Рпіоѵѵпо сііѳ зесипсіа іапиагіі аппі 
ргаезепііз сопзсгіріат, гаапіЬиз еіизсіет гесо^по- 

зсепііз еі ^епегозаѳ СаіЬегіпае Роіизгупзка, соп- 

зогііз зиае, ргоргііз зиЬзсгірІага зіё;і1Iо^ие зиі ге- 

со^позсепііз §епиіпо оЬзі^паІага, асі асіа ргаезеп- 

Ііа рег оЫаІат роггесіага, сиіиз Іепог зеяиііиг 
Іаііз: Іп пошіпѳ Оотіпі. Еипбизг сегклѵі Вогеу 
Рпіо^ѵзкіѳу, Л^сіггеіо^ѵі Роріеііскіегаи, роролѵісго^ѵі 
Сгиісгускіеіпи паіег^су. Хо\гогЬисіо\ѵап^ рггег 
Гипсіаіога ѴѴікІоггупа Мокозіе^о Вакоѵіескіе§о 
гаіогепіе зѵѵі^іедо 8ра$а, а зіагогуіпеу сѳгкѵі 
зѵі^іусЬ Ріаіопек рорга\ѵа, \ѵ іутіѳ сіоти Воіуга, 
ііо кібгѳу пасіаі§ &гип1а па огішіпс^ у па іаггуп$ 

па когсу рі§1паьсіе гаіагу СЬѳІтзкіеу у сіо іе§о 
о^го<1о\ѵ сі\ѵа: га сегкѵц іесіеп, (1ги§і га Ьисіупкіеш 

37 
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рородѵзкіт, дйгіѳ ро зшіѳгсі шоіѳу пікі піѳ тоге 
египіоѵ іусЬ тіапо\ѵапусЬ Йо сѳгк*і Войеу ой- 

Ьіегае, апі таігопка тоіа, апі йгіѳсі, апі Іезг 
кгѳѵпу шоу іайѳп, тіапоѵапети Й$йггеіоѵі, ро- 

роѵісго\ѵі Сгиісгускіѳти, Іак у сігіаікот іе§о Іозг 
рга\ѵо ройаі$, йеЪу ісЬ пікі піе пагизгаі, а ой 
роййапусЬ тоісЬ йгіейгісгпусЬ Ъфйгів тіа* йгіезі$- 

сіп^ ѵой*и§ озай ргготоіепіа сЫорзкіодо г Іапи 
рох\ѵо!і 1і, роййапі йгіейгісгпі ѵейіид озай вѵоісЬ 
ро слѵіегсі іѳйпѳу, кіоггу з^ то2иіеузгу, йгийгу 
газ иЪойзгу ро риісѵіегсі; а роі йѵѵогпусЬ, паіо- 

ЦсусЬ йо сегкѵі Войеу, йаі$ па ЬасЬо\ѵусЬ га 
іегіогет у г зіпо^сіа ро пт па козагго\ѵ згезсіа, 
кіога зіпог^с ѵѵейіе іе^озг роіа іезі га іегіогет 
ѵ копіес §гоЫі, ппѵа па рзгепіс§ ройіѳ §гоЫі, па 
йт^іеу зігопіѳ, піѵа Іакге у Іа, со газіаі рзгепіса 
поѵіпкі па йѵоггузкасЬ, Іакге рзгепісгпе \ѵ!ока, 

^йгіѳ оп ге газіаі гуіет ройіе І\ѵапо\ѵе§о роіа. 

Ка со йіа Іерзгеу лѵіагу г$Ц з\ѵ^ ройрізиі^ зі$ г 
таігопкц гаоЦ. Кока Рапзкіе^о іузіг*спеео згезе- 

зете^о згезсйгіезЦіѳ^о зіойте§о, лѵ Рпіоѵпіе, 

йіе зесппйа тепзіз йапиагіі. \ѴікІоггуп Мокозі 
Вакоѵіескі, Каіаггупа \ѴікІоггужта Мокозіо\ѵа 
Вакоѵѵіеска, г йоти Роіизгупзка. Ьосиз зфШ §е- 

пиіпі. Огі&іпаіе ѵего е,)изйет Гипйаііопіз 
ойѳгепз, ѵійеіісеі Ьопевіиз Апйгеаз Рораііскі й 
оГйсіо ргаезепіі гесеріі, йе яио гесеріо віЬци 
ехігайііо оГйсіит ргаезепз циіеіаі;—іп отапіЬс$ 

е,іи8 сопйіІіопіЬиз, рипсііз, сіаизиііб, агіісиііз, не- 

хіЬиз еі Ііватепііз аЦие ѵегЬіз ипіѵегзІ5 гоЬогаі, 

арргоЬаІ, сопйгтаі еі гаіійсаі, Шаоцие гоЬаг 
регреіиит іп зѳ ЬаЪеге йесіагаі зе^ае еі од 
зиссеззогез, ѵіііаѳ тетогаіаѳ Рпктпо Ьаегейез 
еі роззеззогез, еапйега Гипйаііопет Іепеге ецет- 

рег еxе^иі ірз^ие іп Іоіо яаіізГасеге, зиЬ тайіо 
Ігіиш тііііит тагсагит роіопісаііит йѳ еі зирег 
Ьопіз зиіз еепегаіііег отпіЬиз оЫі^аІ, зиЬтііІііеі 
тзсгіЬіІ. Рго яио ѵайіо ѵего, ргаеіпіззіз сопігаѵеп- 

Ііопет еі еійст Гипйаііопі поп заІізГасііопет да 
сиЬііо, Гогит зіЬі гесозпозсепіі еі зиіз зиссеззогі- 

Ьиз согат ойісіо ргаезепіі сазігепзі сарііапеаіі 
СЬѳІтепзі ай гезропйепйит іп ргігао Іегтіпо ре- 

гетріогіо зіпе ^иіЬизѵІ8 йііаІіопіЬиз еі ехсерііо- 

піЬиз аззі§;паІ еі Ьепеѵоіе ргаей^іі, пиііа ІеггезМ 
ргаезсгірііопе іп ргаетіззіз отпіЬиз оЬзІапІе. 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго сум 
за 1667—70 годы, М 20172, л. 2-3. 
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Гегіа Бвхіа ірзо сііе Гезіі Сопѵегзіопіз запсіі 
Рапіі арозіоіі, аппо Бопипі шіііезішо зехсепіезіто 
зеха^езішо попо. 

ЬаиЛит ехогЫіапііагит, аЛ Сотіііа еіесііопіз 

гедіз запсііагит, оЬІаІит. 

Ай розіаіаііопега депегозі СЬгізІорІіогі Ргга- 

Поѵзкі, іийісіз Іеггезігіз Визсепзіз, поіагіі сазігеп- 

зіз СЬеІтепзіз, Сопѵепіиз ргохіте ргаеіегііі Іеггае 
СЬеІгаепзі5 еі йізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз тагзсЬаІсі, 

согат оГйсіо еі асііз ргаезепІіЬиз сазІгепзіЬаз са- 

ріІапеаІіЬпз СкеІтепзіЬиз регзопаіііег согарагепііз, 

оШсіозе Гасіага, оГйсіит ргаезепз, (сиі ргоіипс іп 
Іосат еіизйѳт депегозі тагзсЬаІсі, иіі асіогит 

ргаезепііит поіагіі, ^епѳгозиз СЬгізІорЬогиз 2а* 

\гаскі, поіагіиз сазігепзіз Погойіепзіз, типиз $иЬ- 

йеіе^аііопіз іп зе ІіЬеге аззитепз зиЬйеІееаІиз ргае- 
зійеЬаІ), Іаийиш іпГга асіісаіит ехогЬіІапІіагош 
рег §епегозоз оГйсіаІез еі поЬШіаІет іеггае СЬеІ- 

тепзіз еі йісігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз іп тетогаю 
Сопѵепіи зио, ргохіте ргаеіегііо, гаііопѳ іп 
сопіепіогит запсііогит, тапи еіазйет 8впег05 

тагзсЬаІсі ргоргіа зиЬзсгірІит, ай асіа ргаезеп^ 

рег оЫаІит роггесіаш, аЬ еойега о^егепіѳ зизсе* 

ріі еі асііз зиіз іпзсгіЬі йѳтапйаѵіі. Сиіиз іѳп°г 
зеяиііиг Іаііз:* і 

Му, гайа, йі§пі1агге, игг^йпісу у \\гзгуз1ко гусег- 

зілѵо гіетіе СЬеІтзкіѳу у ро\ѵіаІи Кгазпозіаизкіе^» 

гіасЬаѵѵзгу зі? рго йіеосіаѵа йапиагіі га іпІіша!*3- 
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ісЬ'ѵ. рр. ро^іолѵ пазгусЬ іо СЬеІша па гаіеузсе, 
сопзиііаііот пазгут гѵусгаупе, іе па опуга іег- 

шіпіе Ьѳг копзіііиііву ігикотѵапусЬ піе рггузгіо 
пат іо ггеіѳіпедо сопзиііогѵаиіа, аіе іеп Іегшіп 
ех гаііопіЬиз .іизііз рггузгіо пат іо іпіа ігізіеу- 

52Ѳ80 і'ѵиігіезіедо ріегѵѵзгедо Лапиагіі у саіѳ пе- 

боііит іп еоіет гоЬогѳ еі ѵідоге 1ітііо\ѵае, іеіу 
ротіепіоп^ ІігаііаіЦ іпіа ігізіеузгедо геаззитиЦс, 

іакотгц ті$сІгу паті гдоіпг* исгупііізту пато\ѵ$ 
у розіапоѵіепіе: 

... БіззііепііЬизіп геіідіопѳ ропіеѵѵазг сопГеіѳга- 

ііе тезгузікіе рггезгіѳ у іегагпіеузга зчгіега зеси- 

гііаіет Ьопогит еі Ьопогит \ѵагочгаіа, гасгут 
аЬу рггу ІусЬ ргатеасЬ зѵѵоісЬ іііаезі 2озіа\ѵа1і, 
поп оЬзіапііЬиз отпіЬиз ргоіезіаііопіЬиз, отпіпо 
огдепіит, іутге аЬу аі Ьопогез еі іідпііаіез, 
іако г іа\упа іак у іегаз \ѵо1пу гозіатсаі рггу- 

5І$тр . • • 
12 ісЬтовс рр. (1исЬо\ѵпі, ротііаЦс сопзіііиііѳ 

іесотрозіііопе іпіегзіаіиз, піѳгезресіиЦс па зри- 

зіозгепіе таі^іпозсі рѳг тоіегпат іетрогит іпі- 

Чпііаіет, со гок іо \ѵі§кзге г\ѵугеу ро таі^іпо- 

кіасЬ згІасЬескісЬ роімузгзгаіа ігіезі^сіпу уопусЬ 
* гіетіасЬ гизкісЬ Ьег гаіпвдо ргатѵа иротіпаіа 

аЬу \ѵ іут іѵеііид сопзіііиіц у Ьиіу оуса 
$ѵі§іедо гасЬочгаІі зі$, іакге у рорі сіо 2аіпусЬ 
піе іпіеге$зо\ѵа1і $і§ ігіезі^сіп, козсіоіот паІеЦ- 

сусЬ, пе Гипіаііопез апіщиаѳ реззитіепіиг еі апі- 

тае Гипіаіогит зийаріз іеГгаиіепіиг, аЬу соп- 

Ігакіу 2 рІеЬапагаі, гаііопе іесігаагит розіапо- 

ѵіопе, еѵіівгпѳ ІгіЫу, геЬу зиссеззогез опусЬ 
піе шггизгаіі, а діу зІасЬсісоѵі рггуігіе аі іаха- 

ііопет іесітае, дігіе іезі геаііз розі сигіат, аЬу 
ІаЬог ргоргіиз, кіеіу зІасЬсіс з\ѵут Ьуііет у 
сгеіаігц піеіояіаіки роііапуск гагоЬЦ, Ьуі 
ѵ гѳзрексіѳ ее сазиз Гогіиііі, сізг ісЬгаозс рр. 

сіисЬолѵп! геЬу сіесітаз піе ѵѵудга\ѵа1і .)'игатепііз 
зирег изит, іепо іоситепііз іііегаіогііз аиіЬепіісіз 
еі ГипіаііопіЬиз геаІіЬиз Ьаегеіит, поп ерізсоро- 

гит ргаезсгірііо, іезг тс кагіеу зргатсіе, гтсіазгсга 
дгапіііегит зехадіпіа аппогига. аЬу Ьуіа іп оѣзег- 

ѵаііопе г іисЬотсіепзітсет еі Іедв риЫіса саѵеап- 

ІИГ. п’ , - ■' м р’, 

\ѴіеІсе зіап зІасЬескі аддгаѵаіиг рггез іо, кіесіу 
іисЬотспі аІЬо рорі геіідіеу дгаескіеу г Іеіа ока- 

гуеу ргоіезіаііопез сгітіпаіез па рапотс зтсусЬ 
гапозг^ у сгітіпаіііѳг о іо сит аззізіепііа «?ире- 

гіогит схупі^, аіѵагіа зиЬзеІІіа опусЬ еѵосиі^с, 
аЬу іт іо Іеде риЫіса Ьуіо /аЬгопіопо. 

\Ѵі^с у іо сегк\ѵі піе г \?о1і іедотозсі хі§іга 
лѵіаіукі, аіе га ргаезепЦ Ьаегеііз іихіа сопзіііиііо- 

пет аппі тіііезіші зехсепіезігаі диаіга^езігаі зѳр- 
ііті роіалѵапі Ьуіі. 

Ѵ\'1аіуко\ѵ газ СЬеІшзкісЬ аЬу га соттепіаіі^ 

саіеу гіетіе кгбі іе^огаозс роіаѵаі, агеЬу Ьуіі 
іеггщепае роззеззіопаіі поЬіІез. 

Изъ актовой книги Холуйскаго гродскаго суда 
за 1669 г., № 20173, л. 16-28. 

Лй 2ѵЗ.—1669 г. 9 Апрѣля. 

Удостовѣреніе о выполненіи присяги священникомъ Лобачевскимъ по дѣламъ его 

съ Александромъ Воржѳнцкимъ о насиліи и грабежѣ. 

Асіига іп сазіго СЬеігаепзі іп іиіісііз саріи- 

гаІіЬпз іпіегге^пі іеггае СЬеітепзіз еі іізігісіиз 
СѴазпозіаѵіепзіз Гегіа іегііа розі іотіпісага „Лиіі- 

Чиаігадезітаіет ргохіта, аппо Эотіпі тіііе- 

5іто зехсепіезіто зехадезіто попо. 

Роро 8гасеп8І$ зигаѵіі. 

Іп саизіз Ьіпіз, іиіісіаіііегсогат ргаезепіі сар- 

Іига1і іпіегге^пі Іеггае СЬеітепзіз еі іізігісіиз 

Сгазпозіаѵіепзіз Лиіісіо ѵегіепііЬиз іпіег іпзіідаіо- 

гега ^иіісіі ргаезепііз еі е,іи5 іеіаіогет ѵепегаЬі- 

Іет ЗіерЬапиіп ЬоЬасго\ѵзкі, ессіезіае гиіЬепісае 
Згасепзіз ргезЬііегит, асіогез, еі ^епегозит Аіе- 

хапігит Вогг^скі, Ьопогит ѵіііае Згаско ^иоѵІ5 

]игіз Іііиіо ро5зеззоге:пэ ргіисіраіет, іит поЬіІез 
Зкггесгкоѵѵзкі, Лоаппет Ра\ѵіо\гзкі, Ьопезіит. 

Напз йипсгук, аззізіепііа іпіідепіет сит е]изіет 
іотіпі, іе Ьопіз вогит ^епегаіііег отпіЬиз, зре- 
сіаіііѳг депегозит Вогг^скі, иіі ргіпсіраіет, сііа- 



- 292 - 

Іоз: іп ргіша саиза гаііопе рѳг ѳипйѳга депѳгозига 
Вогг$скі зиргапотіпаіогига зегѵііогит зиогиш Ге- 

і іа зесипсіа розі Гѳвіиш Ошпіиш 8апсІогит, рго- 

хітѳ ргаеіегііит, ргохіта, асі ессіевіат ііеіаіогіз 
Згасепзет іттіззіопів, Гогіит еіГгасІюпіз, ѵіоіѳп- 

Ііагит іЬійега регреігаііопіз, задеппае ѵѳііѳ ассер- 

Ііопіч, розіеа ео(1ет іешрогѳ рег еозйегп іпсиіра- 

Іоз ресогига е]ив(іещ сіеіаіогіз ѵіоіепіо тосіо йе 
Ьагіз ірвіив гесерііопіз еі а<і сигіат е]ив(іѳга де- 

пегозі Вогг^скі Вгасепзет аЪасііопіз, еогит іп 
1^исив^ие йеіаіогі поп гезіііиііопіз; акега ѵѳго іп 
саиза, гаііопе рег еипііѳт депегозит Воп^скі 
ргаеГиІогит зегѵііогит зиогит іпсиіраіогит асі 
Іийісіит ргаезепз а(1 зитепйаз сіе ірзіз роепаз, га¬ 

ііопе ргаетіззогит рег еоз сіетогііаз, поп зіа- 

Іиіііопіз, ргоиі огідіоаіез сііаііопез ргаетізза от- 

піа еі ргосеззиз саизагит еагипсіѳш иЬегіиз есііз- 

зегипі, сіѳсгеіо сіііаііопіз сіесіисѳпсіае іпдиізіііопізэ 
йе ргаетіззіз Іаііоге, іп Іегтіпо Ьосіівгпо сопзег- 

ѵаіо регетріогіо, ѳх (іесгеіо ііейисепйае ііщиіві- 

Ііопіз, рег ]исіісіит ргаезепз саріпгаіе іпіеггедпі 
Іеггае Сііеітѳпзіз еі (іізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз іп 
ргохіте ргаеіегіііз ]и<Исіі8 рагІіЬиз іпГгазсгірІіз соп- 

сеззае, асі ргаезепз ѵегогао(іе^па^^іе^и(іісіа саріига- 

]іа іпіеггедпі Іеггае СЬекпепзіз еі (іізігісіиз Сгазпо¬ 

зіаѵіепзіз Іедііітз іпсіііепіі е^игкксе ргоѵеиіепіі. 
Лисіісіит ргаезепз саріигаіе іпіеггедпі Іеггае 

СЬеІтепзіз еі сИзігісІиз Сгазпозіаѵіепзіз рагІіЬиз 

иіг^ие, Іат асіогеа, яиат еі сііаіа, рѳг зе рег- 

зопаіііег рго Іеггпіпо ргаезѳпіі согаш зио )и<1ісіо 
сотрагепІіЬиз еі сопІгоѵегІепкЬиз, яиагит рагііога 
иігагитяие сопігоѵегзііз, іп Гасіе .іийісіі зиіГасІіі, 

ехаиіііііз еі Ьеио іиіеііѳсііз. аіі ехЬіЬіііопеш <іе- 
сгеіі іисіісіі зиі сопсеззае (Іііаііопіз, сіесІисва(1ае рег 
рагіеш иігапцие ^иізіііопіз, еізёеш рагііЬщ 
иігізчиѳ тіпізіегіаіѳіп гедпі дѳпегаіега ргоѵі(1ищ 
Нгѳііогіит Рггуіетіѳс сіе СЬѳІт, аррагііогега 
зиит, а(і ргопииііапйит ірзіз зирег поп соггир- 

Іоз Іезіез ^гатепіі гоіага асісіісііі еі ёериіаѵіс 
^ио(1 ]игапіеи1ига циопіат ірзеіпеі іапіигп ѵепега- 

Ьі1І5 асіог зио рго іпіегѳззѳ іп Гасіе а)шИси ргае- 

зѳпііз, Йехіз асі йдигат раззіопіз .Іези СЬгізіі 
8аіѵаЮгіз позігі дѳпіЬиз, гоіага зіЬі ііііиз ргае- 
сіісіо тіпізіегіаіі гедпі дѳпегаіі ргоѵійо НгеЬогіо 
Рггуіетіес сіе СЬѳкп аррагкоге, зирег поп соггир- 

Іоз Іезіез ргопипсіапіѳ еі изііаіа Гоггаа (іісіате, 

ргаезііііі; ійѳо розі ргаезіііиш рѳг ірзит .іига- 
іпепіит .іисИсіига ргаезепз еійет асіогі іезіез 
зиоз еі сііаіоз ай ^ис1ісіит зиит іосіисеге 
іпапйаѵіі асі ехатіпаііопѳпциѳ; іііогига еі ай 
ехсіріепйа іезіігаопіа ргосеззк еазяие ііцвізі- 
Ііопез іп оссіизо гоіиіо рагІіЬиз, іп ^иап^ит еіз 
песеззе ЬаЬиѳгіпІ, ехігасіііигит зе оЬІиІіІ еі (іе- 
сіагаѵіі. 
Изъ актовой книги Холліскаго гродскаго фі 

за 1665—9 ггЛ? 2о306, л. 263. 

№ 294.—1069 г. 14 Мая. 

Поэовъ Вогуславу Горанну со стороны Жндвчинсквго монастыря по дѣлу о чи¬ 

нимыхъ нмъ различныхъ притѣсненіяхъ. 

Еегіа Іегііа розі йотіпісапі „ЛиЬіІаІѳ- ргохі¬ 

та, аппо Оотіпі тіііезіто зехсепіезішо захаде- 

зіто попо. • і 

Регіііизігіз ас геѵегепЛіззітиз ерізсориз ггіиз 

дгаесі СШшепзіі ргоіезіаіиг. 

По игг§йи у хіцд піпіеузгусЬ зІагозсіпзкісЬ 
дгосігкісЬ СЬѳІгазкісЬ зіап^ѵѵзгу рѳгзопаікег іазпіѳ 
рггеѵгіеІеЬпу \ѵ Води іѳдотозс хЦЙ2 ЙакиЬ Зизяа, 

ерізкор СЬеІгазкі у Веізкі, агсЬігаапйгіІа 2уйу- 

сгупзкі у лѵіеіеЪпі \ѵ Рапи Води ісішгазс оусоше 
ТЬеорЬап Йуікіехѵісг у Біопігу 8о$по\ѵ$кі, гакоп- 

пісу гедиіу зѵіеіедо Вагуіедо \Ѵіе1кіедо гі«й 
дгаесі, іп ипіопѳ сиш запсіа ессіезіа гопіапа Ь^Ѵ 
сѳ, а (іо рггеггесгопе^о шопазіуга агсііішапсіпеу 
Йуйусгупзкіѳу паіѳг^се, з\ѵоіш у лѵіеІеЬпедо 
МісЬаІа АГГапазоѵѵісга, рггеіогопѳдо з*ѵе§о, У 
хѵзгузІкісЬ Ьгасі у яакоппіко^ 1едоз2 шапазіуг* 

агсЬітапсІгуеу Йусіусгуіізкіеу, іп ипіопо сит 
запсіа ессіезіа гошапа ехізіепііига, ітіепіеш, т‘а' 

поп-ісіѳ лѵіѳІеЬпі оусомгіѳ гакоппісу сит 
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5і$іепііа іе§о$г ргге\ѵіеіеЬпеео іееотозсі хідЛга 
ерізкора, іако агсіііташігуіу з\ѵэдо, еі зирегіо- 

гиш аиогига Ле ,)иге гечиізііа аззізіепііа ѳі аиіЬо- 

гііаіо, чиат ргітит Іапіит сіе іпГгазсгірііз рго- 
іезіапііЬиз іппоіиіі, асіа ргаезепііа аЛіге роіиѳ- 

гапі. ропіе\ѵа$г ргоіезіаіц Іѳу гаііопе іпГгазсгірЮ- 

гиш піе Іуіко и асі іак карІиго\ѵусЬ \ѵоіѳ\ѵоі1хілѵа 
\\го»уп§кіедо. іако зиЬзечиепіег у егоЛгкісЬ игзгу- 

$ЛісЬ ІггссЬ ролѵіпіо\ѵ Ьискіе^о, \Ѵ1оЛгітіег$кіѳ- 

р) у Кггетіепіескіеео, \ѵ іутге >ѵоіе\ѵоЛгиѵіе 
\ѴоіупзкІга ЬчсЦсусЬ, аіо У іпзхусЬ піекІогусЬ 
рггуі^с піе сЬсіаио, (іо Іедо, іе га1еЛ\ѵіо у соп- 

(Іегапаіу аЬо Ьапіііе пійеу тіапоѵѵапе сит зит- 

ша ёіГПсиЦаІѳ сіоріого азг Лпіа озшѳдо шіезі^са 
Маіа, гоки Іегаяміѳузгедо ргоІезіиЦсут у Іо піѳ 
іе ѵзгузікіет Лозіаіесгпіе з^ \ѵус!апе, зоіеппііег 
§гаѵічие сит чиегеіа оз\ѵіаЛс2аіі зі§ у ргоіезіо- 

яаіі рггес’пѵко игоЛгопети іееотозсі рапи Лапо- 

ѵі Води$1а\ѵо\ѵі Ногаішті, з^Лгіети гіетзкіепіи 
Кііолѵ.-кіеши, іако сісріііаіолѵі оЬгапети з^Лгіотіи 
$а(1и діонпедо каріиго>ѵедо \ѵоіе\ѵоЛгі\ѵа ѴѴоіуп- 

$кіе§о о іо, іг іе^отозс рап Ногаіп, гозіаіас з^Лгіа 
ргоіипс з^Ло\ѵ рггѳггесгопусЬ §1о\ѵпусЬ каріиго. 
ѵусЬ ѵгоіе\ѵоЛгІ\ѵа \ѴоІупзкіезо, іп зрет е.|и5Лет 
ойсіі еі ,)иЛісіі зиі, ех іизіашіа іпзіі&аіога заЛо- 

*е§о у опедо загае&о, іако (іеіаіога, Гогтаіо чио- 

(іат асіогаіи, піелѵіппіе, піезіизгпіе у пісрга\ѵпіе, 
сопіга 1е§е$ зіаіиіаз еі сопзіііиііопез гедпі, а ла- 

*еІ у огЛіиаіу іусЬяе з^Лоаѵ каріигоиусЬ, піе 
о^аЛаЦс зі$ піе у па \ѵіпу, зигогѵіе ѵѵ іутйе 
ргаѵіе у сопзіііиІіасЬ рггесі\ѵко іакои’ут, кіо- 

гсуЬу регзопаз зрігііиаіез ехіга ГогигП сотреіепз 
еогипЛет зрігііиаіе асі Гогит іпсотреіепз заесиіа- 

ге гезресіи регзопягит зрігііиаііит ех регзопіз 
ірзогиш еѵосагепі, зиго\ѵіе розіапо\ѵіопе, піе 
о§ЫаЦс зі§ у ошзгет іо \ѵ$гу$іко розіропо- 

^аѵі'згу у Іексе зоЬіе ро\ѵа2у\ѵ$гу, гоки Іегагпіеу- 

ие$о іузЦс згезезеі згезсЛгіезіцІ Лгіеи'Ціе^о. тіе- 

5,аса Аргііа ріаіе^о Лпіа, рой сгаз з^Лгепіа у 
«реЛіоѵапіа рггеггесгопусЬ заЛолѵ діохѵпусіі кар- 
ІигоѵусЬ \ѵоіе\ѵоЛгІ\ѵа ѴѴоІупзкіедо ѵѵ Ьис- 

ки, сопЛетпаІу аЬо Ьапіііе сі\ѵіе \ѵіесгпе: іѳ* 

^па па \ѵіе!еЬпут \ѵ Раіш ІЗо^и суси МісЬаІе 
АіГапазоиісги, паріваѵвгу опедо АГіапазон'ісгет, 
пашіезіпіки карііиіу рггеггесгопеу ЙуЛусгупякіеу, 

У іизгусЬ \ѵ Іеу піергаипеу сопЛетпасіе Ьаппііу 
8РесуйкоѵѵапусЬ, а па піекІогусЬ іизг у итагІусЬ, 

а йгидісЬ, ѵ таиазіугге рггеггесгопеу агсЬітап- 

сігіеу ЙуЛусгупзкіоу піе Ь§ЛцсусЬ у піе глауЛи- 

ЦсусЬ зі§, со іп Іегтіпо еі иііегіогі ргосеаепііа 
Іигіз Іаііиз йваисеіиг, іакоЬу г ѵѵоіі у гозкагапіа 
рггеггесгопедо іазпіе рггеѵѵіеІеЬпедо іееошозсі 
хічсіга ерізкора СЬеІгпзкіеео ис2упек пігеу тіа- 

по\ѵапу ѵѵуреіпіацсусіі, с2е$о пі^йу іп гегигп па- 

іига піе Ьуіо, а іо іакоЬу іп ргаеіисіісіит у 
сопіешрі Іедозг іееошозсі рапа Ногаіпа росісіа- 

пусЬ іедо ^ѵІазпусЬ ге \ѵзі СЫорпіе\ѵа, па сіоЬго- 

\ѵо1пеу іігосіге у роІасЬ ЛагоѵѵіскісЬ, іакоЬу та- 

Цтозсі опедозг, то»іо ѵіоіепіо у піерггуіасіеі- 

зкіиі зрозоЬет рошіепіопусЬ росісіапусЬ. \ѵіогцсусЬ 
Іе^итіііа сіо Ьиска. пабопі\ѵз2у,опус1і па гігосіге Ьех 
іаііпедо гезресіи, піе о^Ыаі^с зі§ па \ѵіпу ргадѵпв, 
кііаті, гоЬаІупаіпі, оЬисЬаті гЬпѵзгу, оЛ \ѵогоѵѵ 
осіе^паіі, лѵзхузькіе Іе^итіпа у ггес/у, рггу \ѵо- 

гасЬ Ь^Л^се, іакйе хѵоіу у копіе 2 \ѵогаті рога- 

Ьіегаіі і (іо згкоіі иіегпаіусЬ, іЬііІет іп еаііет соп¬ 

ьет паііопѳ ротіепіопусЬ, рггу\ѵіесііі; а газ сіги^ 

соп(іегапаІ^ аЬо Ьапіііе па \уугеу зресійкохѵапут 
іазпіе рггетсіеІеЪпут іе§огаозсі хі^ііги ЛакиЬіе 
8изгу, ерізкоріе СЬеІтзкіш. агсііііпатігусіе Йусіу- 

сгупзкіга у лѵзгузікіеу карііиіе Йуііусгуизкіеу (іо 
зІа\ѵіепіа іакоЬу зіид ргоіезіапііит, згІасЬеІпусЬ 
Вагуіѳоо 8озпо\ѵзкіе"о, Лапа Ьірзкіе^о, Міезгко'ѵ- 

зкіедо, Низгкоѵѵзкіе^о, Іакге Лапизга Ьезпісге^о, 

кіогу іизг \ѵі^сеу гоки г Іедо зѵѵіаіа гзгеііі, у іп- 

пусіі Іак итагІусЬ, іако і \ѵ типазіугге па іеп 
сгаз піе гпауЛицеусЬ зі§, \ѵ іеугв зргаѵѵіе ѵуіеу 
рошіепіопеу осі іпзіідаіога у іе^озг іе"отозсі рапа 
Ногаіпа, з$(і2Іе$о Кііоѵзкіедо у з^Іо^ѵ діотспусЬ 
карІиго\ѵусЬ \ѵоіелѵосІ2Ь\ѵа \Ѵо1упзкіе^о, у Іак е 
іакоЬу Гасіит іпГгазсгірІит іиззи еі тап^а^о 
ргоіезіаппит ехріепііит шоЛо ѵіоіепіо у піерггу- 

іасіѳізкіт зрозоЬет, кібгедо Гасіит е11е?а1ит 
еі аззегіит піѳ Ьуіо пі§Лу, Іуіко іп еіізіопеіп 
кггуѵѵЛ у ѵіоіепід хѵіеікіеіі у піегпозпусп \г 
ІазасЬ, ризгсгасЬ, ЬогасЬ, Лг\ЬгоАѵасЬ у сЬгозІасЬ, 
іиЛгіезг \ѵ гаЬгапіи ргипІо\ѵ \ѵзі і таі^іпозсі 
кііки рег ѵіоіеіиіат піе Іуіко рггез піедо заіпе^о, 

аіо Іезг зіид У роЛЛапусЬ іе^отозсі іизг еі розі 
аЬЛісІіопет ге$імп зиЬ іпіепе^по ЛоЬг агсЬііпап- 
Лгѵі ЙуЛусгупзкіеу, Іакге гЬісіа, зііисгеиіа, зсоп- 

іеіпрЮ\ѵапіп 2акоппік(Лѵ іедозг шапавіуга 2уЛу- 

сгуазкіебо. сгсІаЛгі у іюЛЛапусЬ Іе^озг шапазіуга 
ЙуЛусгупзкіеео зіаіусі» у рореІпіопусЬ, рог\ѵи 
2аЛп**до піе Лаіас, іпзсііз ргоіРЗІапііЬиз оіггушаі 
сопіга аечиііаіеш, Іе^ез еі сопзіііиііопез гецпі Лѳ 
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зіаіи врігііиаіі, диапіит зресіаі регзопаз ірзогит 
запсііаз, іако о іуга Іѳ сопйетпаіу аЬо Ъаппіііе 
ргаетізза ошпіа Іаііия ейіззѳгппі еі оЫояиипІиг» 

га сгуш теіпу, чг ргаѵів розроіііут у копзііІиІіасЬ 
Де зиргазсгірііз отпіЬпз зеѵѳге запсііаз, сиш 
аіііз ай Ьаес ошпіа диосиоциѳ ргаоіехіи іапіиіп 
іпІегеззапІіЬиз зиссиЬиіІ. О со дѵзяувіко, иіі ргаетіз- 

зит езі, ойаго\ѵа\ѵзгу ъ піті еі сиш дио еііат йе 
іиге ѵепегіі рго ехі§епІіа еіизйет, іийгіезг у 
змгоіѳ зрга\гу іп Того сотреіепіі ропіеѵаЗ ех 

ргаѳгаіззіз іпІегѵепіепІіЬиз еі аіііз іп Іеггаіпо е; 
иііегіогі рго^геззи ргосейепііаяие іигіз йейисешііі 
ѳі зресійсапйіз гаІіопіЬиз ргозедиі, ойагоѵа»^ 

(заіѵа піЬНотіпиз теііогаііопе, ітгаиіаііопе аііе- 

гіизѵе зітіііз Гасіепйа ргоІезІапІіЬиз рго іигіз ехі^еп- 

Ііаіп Іоіо гезегѵаіа) айѳкіоѵуаіі о іпзептпіе (Іо 
асі зиргазсгіріогит отпіит, циой оЬііпиегапі. 

Изъ актовой шиш Холмскаго гродскаго сук 
за 1669 г., М 20173, л. 123-125. 

№ 2у5.—1669 г. 12 Іюня. 

Заявленіе Холмсвяго протопопа Іоанна Лаэовскаго о нанесеніи ему побоевъ Холм- 

скими учениками. 

Регіа яиагіа розі Гѳзіа зоіеппіа засгі Репіе- 

созіез ргохігаа, аппо Рошіпі шіііезігао зехсепіезі- 

шо зехадезігао подо. 

Ргоіороро Скеітепзіз ѵиіпегаіиз. 

Ай оГйсіиш еі асіа ргаѳзепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- 

Ііз Лоаппез Ьагоѵзкі, ргоіороро СЪеІшепзіз, еійеш 
оГйсіо Іишійііаіега іп Іег^о раігаае шапиз зіпі- 
зігае ша§паш сопсиззат, розіеа іп іпйісе шапиз 

йехігае ѵіх аррагепіеш сопсиззіоппеш рагташ 
согпгпопзігаѵіі, еаздие сопсиззіопез зіЬі согогаоп- 

зігапіі Ьіс СЬеІгаае йоші регййі ЛасоЬі Ігзгеѵісг, 

^ийаеі сЬігиг^і СЬеІіпепзіз, Гегіа зесипйа ргохіше 
ргаѳіегііа йіе Гогепзі іппосепіег рег поЬПез 51а- 

пізіаиш ѴѴізпіо\ѵзкі еі СЬгізІорЬогига Вгойаскі, 

зіисііозоз СЬеІшепзез, іііаіаз еі іпйісіаз еззе аз- 

зегиіі. (}иа5 сопсиззіопез оЙЧсіигп ргаезепз ѵійіі 
еі йеЬіІѳ сопзрехіі. 

Тоже, л. 150. 

№ 296.-1669 г. 13 Іюня. 1 ] 

П ого въ Вогуславу Горанну для явки въ судъ по обвиненію въ различныхъ пре¬ 

ступленіяхъ противъ уніатскаго духовенства. 

Регіа чиіпіа розі Гезіа зоіеппіа засгі Репіѳ- 

созіез ргохіша, аппо Рошіпі гаіііезішо зехсепіезі- 

шо зехаеезішо попо. 

Рго рагіе В. ѴІаЛісае СЬеІтегтв геіаііо. 

Ай оГйсііш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз шіпізіе- 

гіаііз ге&пі депегаііз ргоѵісіиз поЬПіз Лоаппез Ва- 

Ъісгупзкі, оІТісіо ргаезепіі ех гергойисІізаиіЬепІісо 

еі іигагаопІо,зирег оШсіиш зиипі ргаезіііо, поіи$,‘ш 
ѵіш зиаѳ ѵегае ас ййеііз гѳіаііопіз риЫісѳ ІіЬеге- 
Яие гесо^поѵіі, диіа ірзе сііаііопеш іпГгазсгіріаш. 

ех рагіе іпГгазсгірІогиш асіогиш соіига іпігаво* 

гаіпаіиш сііаіиш ай зийісіа "епегаііа ге§пі сар- 
Іигаііа Ѵагзаѵіепзіа аиіЬепіісе ейііаш іепогіз 
Іаііз: Му зіапу когоипе хѵіеікіе^о хідзМѵа 
зкіе^о па сопѵосаііеу іегаяпіеузяеу еіесііеу ісш* 

роге іпіеггедпі, г сопзепзи у иройоЬапіа хѵзхузікісЬ 
зіапо^ когоипусЬ у лѵіеікіе^о хідзіѵга Ьііелѵзкіе^о 
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оЬгапі сіо ѳхребіо>ѵапіа з^бо\ѵ репегаІпусЬ каріи- 

гоѵусЬ ѵзгеіакісіі игобгоиепш Лапоѵі Во^изіа- 
ѵоѵі Ногаіпоѵі, з^бгіети гіетзкіети Кііотекіе- 

шо, г озоЪу у ге \ѵз2узікісЬ (ІоЬг депѳгаіііег 
ѵзгеІакісЬ гогкагиіету, аЬуз рггосі зцбет пазгет 
^оѵпуш карІиго\ѵуга ѴѴагзгаѵіе, кіогу па 
сопѵосаііеу Іегагпіеузгеу еіесііеу г сопзепзи у 
иросіоЬапіа дѵзгузІкісЬ зІапо\ѵ когоппусЬ у ѵѵіеі- 

кіедо хі$зІ\ѵа Ьііедѵзкіедо з^йгі у осіргалѵиіѳ зі$, 

паріетеу, ($бу зргяѵа пійеу шіапоѵапа рогг^б- 

кіет з\ѵоіт г гедезіги з^богѵедо іусЬгѳ $%бонг 
каріиголѵусЬ рггура(іпіѳ у рггуіѵоіапа Ь§бгіе, заш 
оЬІісгпіе у галѵісіѳ, іако па гоки гаѵііут зіапці, 

ва Іпз1ап1і% у рга\ѵпу ровіедек іпзіудаіога з^сіо- 

ѵе§о у іедо беіаіогоѵѵ: іазпіѳ ргге^іоІеЬпедо \ѵ 
Рапи По^и хі$бга ІакиЬа Визгу, Ъе\ еі арозіоіі- 

сае зебіз дгаііа ерізсора гііиз §гаесі СЬеІтзкіе- 

§о у Ве1зкіе§о, агсЬітапбгуІу Яубусгупзкіе^о, 

іакге *ѵіе1еЪпе§о дѵ Во§и оуса МісЬаіа АЙапазо- 

тісга, пагаіезпіка іеуге агсЬітапбгіеу топазіуга 
Іусіусгуазкіе^о у лѵзгузІкісЬ Ьгасі у гакоппі- 

кот рггеггесгопусЬ топазіуга Йубусгупзкіеу аг- 

сЬітапсігіеу, кіоггу Іо гакоппісу г рггуіогапозсц 
у аззізІѳпЦ ѵуйеу ротіепіопе&о іазпіе рггѳѵіе- 

ІеЬпе^о ѵг Рапи Во^и іе§;отозсі щйг& ерізсора 
гііоз дгаесі СЬеітзкіедо у агсЬітапбгуІу 2убу- 

сгупзкіе^о, іако ргге1о2опеео зѵѵе^о, рггусЬуІаЦс $і§ 

тс \ѵ5гуз1кіѳт сіо ргатс у копзіііиіу когоппусЬ, 

таз рогуѵаф (іо рггузІисЬапіа зі§ у рггураіггепіа, 
рггег \ѵа$ ѵзкагапіа у лѵзсіадпіепіа па \ѵа$ \ѵіп 
ргаѵпусЬ зиппѵусЪ, ѵ іутге ргаѵіѳ у сопзіііи- 

ііасЬ зигоіѵіе ѵѵгдіебет ггесгу пігеу тіапоѵа- 

пусЬ розІаподѵіопусЬ у оЬозІггопусЬ, рггез бесгеі 
Ц'Іоѵу, О Ю, І203 іп сопігагіит Іе^ит еі сопзіііи- 

Ііопшпгеепі, апі па \ѵіпу, \ѵге;1§бет іпГгазсгірІогит 
огапіиш піе 0{5Цбаі%с зі$, аіе тѳге іп сопіетр- 

Іат ргаетіззогит еі а§8гаѵаІіопет аЦие Іаезіопет 
ынптореге зіаіиз зрігііиаііз розіапоѵіопе, зтіаі у 
рота^уіез зі<} Ъаппіііѳ б\ѵіе лѵіѳсгпѳ: іесіпе па 
рг2ег2ес20пуш \ѵіе!еЬпут лѵ Во^и оуси ЫісЬаІе 
А&апазоѵісги, патіезіпіки, гакоппіки Йусіусгуп- 

Аіт у іпзгусЬ Ьапіііу Іеу \ѵіесгпеу тіапоѵа- 

°УсЬ піекіогусЬ у гтагіусЬ (ІоЬгге рггоб іут 

іизг \ѵ зргаѵіѳ у акііеу іакоЬу о газЦтріепіе па 
дгоіге \ѵ дгипІасЬ у ІазасЬ ЙубусгупзкісЬ у іат 
ггесгу зрозоЬет піерггузіоупуга, іакоЬу га дѵіа- 

ботозсі^ у гогкагапіет тѵуіеу ротіепіопѳь'оасіога, 

(гаЬгапіе), сгедо пі^бу іп гегит паіига піеЬуіо, а 
(іги^ па затут іазпіе рггеѵіеІеЬпуіп ерізкоріе 
гііиз дгаесі СЬеітзкіт, агсЬітепбгусіе 2убу- 

гупзкіет іп саиза ^иа$і зіаіиііопіз \ѵ іеуйе зрга- 

луів піеѵіппеу, піезіизгпеу, тойо еі ргаеіехіи іп- 

изііаіо, а Іо исЬобг^с піегпозпусЬ кггуи'гі, ѵіоіеп- 
Ііу ѵ (ІоЬгасЬ, ягипіасЬ, ьогас^ і^асЬ, іиагіезг 
роЬісіи, 2(іезресІо\ѵапіи загаусЬ гакоппікоѵѵ, о со 
озоЬпе акііѳ з^ \ѵат (іо з^«іи Іе^озг пазге§о 
каріиго^ѵедо іпзіііаолѵапе у гаііапе, ропіеѵазг 
піе то§іу Ьус р^озе^ио\ѵапѳ ох асіогаіи іусЬ гіе* 

1аіого\ѵ \ѵ $а(ігіе дібѵѵпут каріиго\ѵут \ѵоіе\ѵосІ2- 

Іѵѵа \Ѵо1упзкіе"о, (ііа іедо, іѳ гозиіас ^азгтозб 
з^сігіа оЬгапуга рггеггесгооусЬ з^ііо\ѵ каріиго^ѵусЬ 
ѴѴоіупзкісЬ зесіиіо іпзІаЬаз еі отпет сигат а(І- 

ЬіЬеЬаз, ге Іе зрга\ѵу ох асіогаіи ііеіаіогоѵ піе 
шо§;1у Ьус рго5е^ио^ѵапе гоки Іегагпіеузге^о Іузі^с 
згезсзеііі згеьссІ2Іезі^Іе§:о (1гіе\ѵі^іедо, тіезіасаАргіІа 
рі^іе^о сіпіа оіггугаас, іако Йез і оіггутаі, гасгутез 
(дѵ лѵіпу), рга\ѵіе розроіііут у сопзІііиІіасЬ о 
Іут зиптіе орізапе бе ргаетіззіз отпіЬиз рорабі 
у па озоЬ§ 5'ѵоі^ гасіадп^і; бо кІбгусЬ лѵіо 
рга\ѵпусЬ у іпзге^о гідоги рга\ѵпе^о зиго\ѵе§о ех 
агЬіігіо ]‘ибісу рггез бесгеі з^бо\ѵу сит саззаііопе 
ргаеіасіогит Ьашііопит, иіі пиііііег іпіигібісе еі 
ргесірііапіег оЬіепІагипі, па Іегтіп \ѵузг огпа- 

сгопу рогу\ѵаі^, па кіогут аЬуз ѵазгтозс зіап^і, 
бекгеіи з^боѵѵе^о заго\ѵедо гезресіи с^изІіЬеі 
зеогзіт Гасіпегіз, Іат еі сопбетпаііопит па зоЬіѳ 
лѵзкагапіа у хѵзсіадпіепіа ѵіп рга\піусЬ рггу 
зіисііаі у аѵѳ ѵзгузікіт зі$ з^бо\ѵпіѳ у зкиіесгпіе 
изргахѵіебііхѵіі. Эаіа и- \ѴГагзга\ѵіе, гоки Іузі^с 
згезсзѳі згезсбгіезі^іе^о б/.іелѵі^іедо, тіезі^са Маіа 
бгіезЦІе^о сіпіа;—іп Ьопіз ѵіііаѳ баго\гіса си^іа^иѳ 
сііаіі, іЬібет зііа, Гегіа іегііа розі ботіпісат 
вЕхаибі“, ргохіте ргаеіегііат, ргохіта Гатіііае 
сигіаіі риЫісапбо розиіі еі геіциіі. 1>е чио е]из 

геіаііо. 
Тоже, л. 161. 
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№ 297.-1669 г. 17 Іюня. Аі ‘«у*Щ 

Жалоба священника Ѳеодора Житкѳвича на Ивана Подвинскаго за насильствен - 

вый уводъ церковныхъ крестьянъ съ вхъ имуществомъ. 

Регіа зесипсіа розі Гезіит Засгаііззітаѳ еі 
Іпсііѵісіиае Тгіпііаііз ргохіта, аппо Ботіпі га'Шѳ- 

8Ішо зехсепіезіто зехадезіто попо. 

ѢуІкіеіоісг ргезЪуІег Сіьеітепзіз ргоіезіаіиг. 

Асі оГЙсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 

пеаііа СЬеІтеизіа регзопаіііег ѵепіепз геіідіозпз 
ТЬеорЬапиз Йуікіечгісг, шопазіегіі СЬеІгаепзіз 
гііиз дгаесі гедиіае сііѵі Вазіііі Мадпі ргезЬіІег, 

еісіега оКсіо зио еі геіідіозі раігіз СЬгізІорЬогі Мі- 

Іепкіеѵісг, зирегіогіз зиі (погаіпе), соиІга депего- 

зига Лоаппеш Росілѵіпзкі, агепсіаіогіига ѵіііае 
ІІсЬапка, а(і БиЬпа регііпепііз, роззеззогет, яие- 

зіиз еі ргоіезіаіиз езі іп ео: ^иіа ірзе заЬ Іетриз 
тосіегпі іпіеггедпі, ^ао Іетроге тегаогаіиз геіі- 

діозиз зирегіог зииз іп педоіііз сегііз зиіз асі со- 
тіііа тосіегпа еіѳсііопіз поѵі ргіпсіріз ипа сит 
геѵегепйіззіто ерізсоро зио Ѵагзаѵіат ііегаггірѳ- 

геі, аизиз езі Гегіа чиіпіа ргохітѳ ргаеіегііа *) 

•) 13 іюня. 

ѵіііат Киіегасгусѳ, асі топазіегіит зиит ругй- 

пепіѳт, сит Гатиііз зиіз зирегаддгесіі, ргопі йе 
Гасіо аддгеззиз езі іЬісіеп^ие ІаЬогіозит Нгуско- 

пет Закаіо сит ихоге, ІіЬѳгіз, ресогіЬиз, реса- 

сІіЬиз соицие зирѳЦесШі е.)и5 сіе ргаѳГаіа ѵіШ 
Киіетсгусѳ, шопазіегіі зиі Ьаегесіііагіа, впМНю 
Ьаегесіііагіоз асі ргаеГаіа Ьопа ѵіііае ІІсЬапкі 
засгае гедіае та]ез1аЦз, іп Іепиіа тадпійсае8те- 

Іозіаѵае КаЗеска, гиадпіВсі №соіаі Роіоскі, депега- 

Ііз Росіоііае сопзогііз, ехізіепііа, асі ргаезепз іі 
роззеззіопе ірзіиз Ьаѳгепііа, іііісііо тойо еі аоц 
ѵііірепза тосіегпі іпіеггедпі зесигііаіѳ еі Іедиэ 
аисіогііаіе, еіісиіі, аііаз юукосгогсаі, асі ІаЬоге*- 

цие зіЬі ргаезіапсіоз еозііега зиЬсііІоз сошреііі 
Ргоиі іісіет зиЬсііІі Іаіііег рег еит ассеріі еі 
песеззііаіі ірзі ІаЬогѳз ргаезіапі, рег циосі сопіп 
Іедез гедпі Іаііа ѵеіапіез ехсеззіі роепаз^ае іа 
еіз гаііопе ргаетіззогит запсііаз зиссиЬиіІ. Ка- 

Ііопе ^иогпт отпіит ііегит аЦие ііегига, рга*- 

саѵепсіо іисіетпііаіі шопазіегіі зиі, ргоіезіаіиг. 

Тоже, л. 155. 

№ 298.—1669 г. 15 Іюля. 

Жалоба Холмскаго протопопа Іоанна Лавовскаго на двухъ Холмскнхъ учениковъ 

8а нанесеніе ему побоевъ. 

Регіа зесипсіа ірзо (Не Гезіі Біѵізіопіз запсіогит СЬеІтепзез, чиезіиз еі ргоіезіаіиз езі іс!яив '3 
Арозіоіогига, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто ео, яиіа ірзі, поп ѵегііі роепаз Іедит, сіезесигііаі? 

зехадезіто попо. риЫіса сііеі Гогепзіз еі ргаесірие зиЬ Іетриз т- 

Іеггедпі запсііаз, іто іізсіега зргеііз еі ѵііірся515» 

Ргоіороро СЫтепзіз ргоіезіаіиг. іттетоге^ие регзопае зрігііиаііз, іп ип№ 
запсіа ѳхізіепііз, ^иае сіиріісі попоге аідпа е.- 

Асі оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- (іит ргаесіісіиз ргоіезіапз Гегіа зесипсіа розі ^ 

Іапеаііа СЬѳітепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепегаЬі- зоіеппіа засгі Репіесозіеп, ргохіто ргаеіегііа, 1 

Ііз раіег Лоаппез Ілго^ѵзкі, агсЬіргезЬііег гііиз сегііз іп зиіз педоіііз а«1 регййет іасоЬит 
дгаѳсі СЬеітепзіз, еісіега оГйсіо зоіеппііег еі дга- Н 
ѵі сит ^иеге1а іп еі сопіга поЬіІѳз Зіапізіаига 
\Ѵізпо\ѵзкі еі СЬгізЮрЬогит Вгосіаскі, зіисііозоз 10 іюня. 



ѵгіс2, іисіаешп, сЬігиг8иш СЬеІшѳизет сіотитоие 
е]и8 ѵспіБзеь іЫёѳпцие сит ео поп Іоп8о іет- 

рогі? іпісгѵаііо соттогаззсі, ргаеГаіі (Іотіпі з(и- 

(Ііозі СЬеІтепзез зирегѵепіепіоз опт Ьасиііз асі 
Ьуросаизіит, іп Чио ргоіезіапз зесіеЬаі, зіаііт 
еппііет ргоіезіапіет, Ьотіпет іппосепіет еі пі- 

ЬіІ зіЬі тиГі, иіі регзопае зрігііиаіі, еѵопігі а яио- 

ріат зрегапіет, пезсНиг ох чиа оссазіопе. пес 
ііаіа і|ізія апза, ргітит ѵегЬіз іпЬопезсіз, зіаіит 
ірзіиз зрігііиаіет ІаеіІѳпііЬиз, аіГесепипІ. Розіто- 

<1ит Ьасиііз, сит чаіЬиз ѵепѳгапі, епогтііег соп- 

сиззсгппі ѵи1пе^а^иѳ ірзі тиііа сопсизза іп ѵагіа 
согрогія еіиз тетЬга (рпиі оЬсІисІіо ѵиіпѳгиіп, со- 

гат асііз сазІгепяіЬиз СІіеГтепзіЬиз іп гесепіі 

ді ч1”""8 °Ь1о<"“1иг■' ш,вгт- 
р-Ыііт Т- "5Ц рг°8ге“Ч” «иііиіет Р«Ь"о,т Ше, Гогепніл тіоітпші, роепч„ 

Ѵ'°ІеП“ае ІП “ « 1«™- 
К С а-и0Гига отш'агп Шісііагит ргао- 

тіззогпт иіет ргоіезіапз с.опіга ірзоз Лепит аі- 
Гп 'ГіеГит Гго^1а1аг, оПГегепи0 зе сит ірзіз іп 
Того Гоп ,)иге асіпгиіп ѵеІІе. 

Тоже, л. 193—4. 

*) См. Да 295. 

№ 299.—1(>69 г. 2? Іюли. 

Жал.6» Вонсанскаго св.щ.а.нк. Га.рі.л. К.л.нды „а М,с,.,кого кЗ.сла.ск.го 

8а нанѳсеніѳ ему побоевъ. 

5аЬЬаІію іп сгазііпо Гезіі запсіае Аппае, 

аппо Потіпі шіііезішо зехсепіезіто зехадезіто 
Юпо. 

РгезЪуіег ТѴоузІаѵісепзіз ртоіезШіопет 
оЫиІіі. 

Аа розіиіаііопет ѵепегаЬіІіз баЬгіеІіз Ко1<г<іа, 

ргезЬуІегі гііиз ргаесі ѴѴоузіаѵісепзіз, согат оЯісіо 
е1 асііз ргаезепііЪиз сазігепзіЬиз сарііапеаІіЬиз 
СЬеІтопзіЬиз регзопаіііег сотрагѳпііз, ойісіозе 
Ьсіат, оШеіит ргаезепз ргоіезіаііопет іпГга асіі- 

са1ат сит оЪсіисііопе ѵиіпегит, рѳг оитіет о5е- 

гепіеш согат оіГісіо сазігепзі (хгаЬоѵесепзі сопіга 
^Ьііет Аікігеат Мозсіскі оссазіопе іп еа сопіеп- 

*°гагп Гасіат, ѳх асііз оШсіі е^зсіет зиЬ зідіііо сит 
^Ьзсгірііопѳ тапиз §ѳпегозі поіагіі асіогит ѳо- 

ПП(*ет ргоргіае егаапаіат, асі асіа ргаезепііа рег 
°Ьіаіат роггесіат, аЬ еосіет оІГегепіе зизсеріі еі 
^8 81ііз іпзсгіЬі сіетапсіаѵіі, си)из іѳпог зе^иііиг 
^'8: Асіит іп сазіго ОгаЬоѵесепзі Гѳгіа зеситіа 
Р°зі Іезіит запсіогиіп Реігі еі Раиіі Арозіоіо* 

^ ргохіта *), аппо Оотіпі тіііезіто зехсепіе- 

5іто зеха^езіто попо. По у асі піпіеѵзгусЬ 
ВХоіігкісІі зіагозсіпзкісіі ѲгаЬоѵѵіескісЬ осгеич- 

зсіе рггузяесізгу лѵіеІеЬпу осіес ОаЬгуоІ КоІ^псІа, 

ргезЬуіег сегмѵі ѴѴоузіаѵгзкіеу яаіоиепіа $\ѵі§ів$о 
Опиігедо, па рггесігпіезсіи \Ѵоузіагсзкіт Ь<г(1(|сѳу, 
ШоЫппѳ у рІасг1і\гіѳ изкаггаі зі§ у ргоіезіо^ѵа* 

рггесіѵѵко згіасЬеіпети рапи .І§сіг2еіо\ѵі Мозсіскіе- 

ти, игл^сіпіко'ѵі \Ѵоуз?атс$кіети сг$зсі іе^отозсі 
рапа Зіапізіа^ѵа Кагігпіѳгга Кпгсінгапоѵзкі^о, 
Іоѵ?сге$о Наііскіѳво, кібгу Ьутгзгу патіезпікіет’ 

іедотозсі, г кіогедо Ьу ггасі \ѵзге1кі тіаі ЬусІ2, 

а оп 2аротпіа\ѵз2у Ьоіагпі Войѳу, тііозсі сЬгге- 

зсіапзкіеу, апі ротп^с па ро\ѵад§ карІапзЦ, апі 
па рга\ѵо розроіііе, кіогут кайсіу зі§ зсгусі у 
оЪіѵапжапу іезі дѵеЛи^ копсііііеу у зиЬзіаиііеу 
з^оіеу, оп, іо \ѵз2узіко Іексе ро\?а2аі^с, парггосі 
ргхузШ, аЬу ши котогпіка па рапзгсгугпе розЫ, 
кіогу тіезгка ріекагпі па §гипсіе сегкіеѵ- 

пут сііа изіид у сіг^опіопіа рггу сегк\ѵі, со іо 
пі§:с1у піе Ьѵ\ѵаіо, роіуіп зат іасі^с >ѵзЦрН, иро- 

шіпаіцс зі§ о (ид» котогпіка, ро\ѵіаааЦс: піеіуіко 
Іеп сіііор роіісіапу рапзкі, аіе у іу зат; роіут 
сіііоріес рапа роіізіагозсіе§о ис1і\ѵусіі сі\ѵоіе 
зіці у гапіозі ііо сіѵѵога, (Іги^іт гагет іеп^ѳ 
сіііоріес рогѵаі іггесіе §азіе. В§іцс рггезіггейопа 
таМоика ргоіезіапіа, іе зц \ѵ кисгу \ѵе ііѵоггѳ 

88 
* і іюля. 
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дц8і$1а іѳу, йіа Іерзгеу \ѵіагу іеіпо д^зіе зѵоіе 
ѵггі^іа г кисгѳ, сЬс^с ирогапіес зі§ у о ігидіе. 

Роіуш » ріціек ргхезхіу, \ѵ з\ѵі§іусЬ Ріо- 

Іга у Раѵѵіа арозіоіоиг, ргоіезіапз х таійопк^ 

зтѵоіц, ре\ѵпо шаіцс роІгхѳЪѳ, зхіі іо гупки, піо- 

зцс ріепціхе хуіотеі /а ѵгозк, роѵѵіеггопу лѵ Йоти 
бііііпеу; іошѳйхіачѵзгу ві§ рап Мозсіскі, кібгу 
па іпзхеу дозроіхіе роірііаі, итузіпіѳ х доіоиго- 

зсЦ ргхузхеіі г рапет різагхет тіѳузкіга; ргху- 

зхеізху іо ргоІвзІиЦседо, іаі ргхусхупе таШпсе 
о №хі$1е дцзіе з кисху, роіего ргоіезіапіа оііеѵ 
цг іѵуагг рі^зсіо иіегхуі у гагах геураізху г ха- 

зіоіа іо зхаЫе, гах, ітді Іпіѳ па ргоіезіапіа. 

\Ѵііхас ѵѵіеіко хпіе\ѵад$, ргоіезіапз ргозіі о Іазко, 

пкіаіаі^с зі§, роіраізху. ха зхаЫѳ исішусіі. аЬу 
до піе хаЫІ; рап Мозсіскі, иризсмѵзху зхаЫе, ха 
тѵіозу каріапзкіе оЬіеша г^когаа исЬшусйгзху, 

гѵѵаі у лѵіеіѳ \ѵ1озолѵ теупѵаі, зхаЪЦ, рокі лѵ г§ки 
шіаі, па ргаѵгеу г?се па рі?зсі ѵѵеііе тіхупедо 
рака хагхпі§1у гах кпѵэ\ѵу хаіаі, ігиді озгаѳг- 

дпіопу; кіог^ зхаЫ? шаііопка ргоіезіапіа, па хіе- 

ші ропѵа\ѵзху, іо \ѵіе1еЪпедо «уса Йеіепзкіедо ха- 

піозіа; роіуш изіузхалѵзху хуіхі з^зіеіхі ргозііі, 
аЬу зі§ иЬашоѵѵ'аІ, а оп х зегса зігоха з\ѵедо \ѵ 

гах, ігиді иіеггуі: схетиь зхаЫі піе оііаі; 

Ь?і^с ргоіезіапз «іеікіт сопіетріет оЬеІхопу, 

хпіеи’ахопу, озтеіаісхуи’зху.зі?, со ргху Іут Ьуіі, х 
хаіет лѵіеікіт оізхеіі. \Ѵ піеіхіеіе ргхезхіі* ро 
піезхрогхе ргоіезіапз теузхеіі у, па гупки х гохпе- 

ті озоЬаті зіоі^с, рап Мозсіскі гаацс ре\ѵпе озо- 

Ьу, іих па Іо ргхузрозоЬіопе, тіапотгісіе 2аз1аѵѵ- 

зкіедо. ротоспіка зтеедо, іп риЫісо Іосо па гуп¬ 

ки параізху х іоЬуіеті зхаЫагаі па ргоіезіиц- 

седо, зіекіі, кііоѵѵ тсоіаіі, ропѵас а іо дозроіу 
сЬсіеІі, Іуіко ііѵіпа ргоѵііепііа а рап Зхугаапзкі 
хЬатоѵа! у ргозіі, аЬу хапіесЬаіі, іаш зготоіпіѳ 
рпЫісе хпіеигахаіі, кареіизх ргхесіеіі, 1азк§ ѵг 
ІгхесЬ тіеузсасЬ розіекіі, зикпЦ роіагіі, теіозу 
роѵгугуѵаіі, х кіогедо гаіеузса ргоіезіапз Іеіѵіѳ 

іо рІоЬапіѳу изхеіі, а ха піт рошіепіопу 2аз1а(г- 
зкі рошоспік допіі, лѵоіаі^с діозеш ѵіеікігп, хпі». 

»а2аЦс ргоіезіапіа у іедогаозсі хі$іха рІвЬім 
риЫікиіас, у зага рап Мозсіскі ѵгоіаі: „гаЬіе‘, 
.хазігхеіѳ", пазЦриЦс па Ьопог у хіготеіе каріап¬ 

зкіе. Тут зі$ піе икопіепіоѵашзху ро Іеу хпіе\ѵа- 

іхе, ргхузхеізху ргхеі сегкіе» у рІеЬапц, рго- 

Іезіапіа ѵуху\ѵа!і, аіе зі§ ргоіезіапз піе оігуиаі, 

зігхеіаіі х різюіеіоѵ ргхеі »го1у. у гпочги от- 

іиігх іаіцс тіто согкіеіѵ, зігхеіаіі у Іак піещшііе 
па хігоѵѵіе пазцриіе, хігошіа рохЬаѵіа, ойроѵіа- 

іа. О кібг^ Іак^ піехпозпо хпіеѵѵад^, хе1ху»озс 
ролѵіоге у роігхесіе ргоіезіиіе зі§, заіѵа теііога- 

Ііопе еіизіет ргоіезіаііопіз. зі іі ориз Гиегіі. 

Еі іп сопііпепіі іп ѵегіГісаІіопет ргаетіззогиш 
із ііет ргоіезіапз озіѳпііі еісоттопзігаѵіі оШсіо 
ргаезепіі іп согроге зио, ѵііеіісоі іп ^ипсшга (Іідііі 
аигісиіагіз ѵиіпиз сиіе іегазит, ііет іп зирегіГісіз 
раітае сопсиззіопет спіе іегазат; сігса ^иат сош- 

топзігаііопет ѵиіпегит ргаезепІаѵіІ,сгіпез еі ріісат 
ипат ѳх сарііе егеріага, ас ѵезіега зирегіогет іп 
іиоЬиз Іосіз іасегаіат, рііеит, аііаз кареіизі, Гга- 

тѳа регзѳсіит. Ргаезепіаѵіі яш^ие Ггатеат еѵа- 

діпаіат, сігса ѵіоіепііат зіЬі іііаіат ассеріат, 

диат Ггатеат іп сазіго ргаезопіі геіщиіі. <1п« 

ѵиіпега еі ргаетізза отпіа аззегиіі зіЬі рег ргае- 

Гаіоз поЬіІез Мозсіскі еі 2аз1а'ѵзкі Іегарогѳ, тоіо 
еі Іосо, зирегіиз іп ргоіезіаііопе зрѳсіГісаІіз, Ш»и 
еі іпйісіа еззе еаіѳIп^ие оііісіит ргаезепз ѵіЙ 
еі іеЬііе сопзрехіі ірзедиѳ оЬіихіІ еі езі зоіеппі- 
Іег ргоіезіаіиз. Ех асііз сазІгепзіЬиз сарііапеаіііаз 
бгаЬоѵесепзіЬиз гезсгіріит. Вазіііиз БіаковзІЦ 
поіагіиз сазігепзіз (хгаЬоѵесѳпзіз. Ьосиз 5І?іШ- 

Огідіпаіе ѵего ргаеіпзѳгіаѳ ргоіезіаііопіз ііет оі- 

Гегепз гесеріі, іе ^ио гесоріо зіЬцие ехігаііі5 

оШсіит ргаезепз диіеіаі. 

Тоже, л. 209—11. 
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Декретъ каптуроваго суда ко дѣлу уніатскаго священника Стефана Лобачевскаго 

съ Александромъ Ворженцкимъ о произведенныхъ послѣднимъ насиліяхъ и гра- 

бежахъ. 

Асіигл іп сазіго СЬеішспзі іп ^иііісііз саріига- 

ИЬпз ііПеггецпі Іеггае СЬеІтепзіз еі бізігісіиз 
Сгазпозіаѵіепзіз Гегіа зесипба апіе ГезЬига запсіі 
Реігі арозіоіі іп ѵіпспііз ргохіта, аппо Потіпі 
тіііезішо зехсепіезіто зсхаяезіто попо. 

Іпіег роропет Згасепзет еі Ноггцсіа Лесгеіит. 

Іа сапзіз Ьіпіз, согат ргаезепіі саріигаіі іпіег- 

ге§пі Іеггае СЬеІтепзіз еі ііізігісіиз Сгазпозіа- 

ѵіепзіз іибісіо ѵегіепііЬиз, еі яиібет іп ргіша 
•піег іпзіідаіогега ,)ибісіі ргаезепііз еі ііііиз сіеіа- 

Югепі ѵелегаЪіІеш ЗіерЬапит ЬоЬасгедѵзкі, ессіе- 

?іае гиікепісае Згасепзіз ргезЬііегит, іпЬаегепсіо 
Іе^іЬиз ге&пі еі сопГоесІегаііопіЬиз зіаіиит ге^пі, 
іат апііциіогіЬиз, яиат гесепііогіЬиз, сит геѵе- 

гепбіззіті ЛасоЬі. Зизга, ерізсорі зиі СЬеІтепзіз, 
іп яиапіиш еа бе ,)иге іпбі*еі, аззізіепііа, асіогет, 

еі депегозит Аіехапбгит Вогг^скі, Ьопогит 
тіііае Згаско яиоѵіз .іигіз ііі-иіо роззеззогет, Гасіі 
іпГгазсгіріі ргіпсіраіет, си|из зсііи, .іиззи еібігес- 

Ііопе еаебет раігаіае зипі ѵіоіеиііае, бе регзопа 
Ьопіздиѳ е.)и5 депегаіііег отпіЬиз рго роепіз 1е- 

§пш, гаііопе іпГгазсгіріогит отпіит запсіііз, рег 
еиш ѵего бетегіііз, сііаіит ібео, яиіа ірзе тап- 

*Ю еі бігесііопе зиа поЬіІет 8кггесгко\ѵзкі, Ьо- 

пезіпт Напз Нипсгук аіяие ІаЬогіозоз Кігук Ьѳ- 

зпісху, ЗесЬ Коісіко, Ьѵаи Нисг, бѳ еабет ѵіііа 
Згаско зиЬбііоз еі зегѵііогез зиоз, зиЬ іетриз іп- 

Хегге^пі іп огЬаіо геіриЫісае тобегпо зіаіи, ѵібе- 

Іісеі Гегіа зесипба розі Гезіит Отиіит Запсіогит, 
ргохіте ргаеіегііит, ргохіта*), аб соетеіѳгіит 
еі аб ессіезіат беіаіогіз Згасепзет Ьогіз гаегібіа- 

аіз агшаіоз сит ГизііЬиз ѳі раііз, бѳ зерітепііз 
хссеріів, аб ѵіоіепііат еібет ѳссіезіаѳ іпГегепбага,. 
оссазіопе ассіріѳпбае за^еппае та§пае, е.|и5бет 
беіаіогіз ргоргіае, рег еипбет беіаіогет бисепііз 
^аціпіа Йогепіз етріае, рег беіаіогет рогго іп 

') ь ноября 1668 г. 

1 тетогаіа ессіезіа, иіі іп іию Іосо, герозііне, ѵіо- 

Іепіо тобо іттізіі; яиі ітті5зі, тапбаіит ірзіиз 
ехеяиепіез, аб еапбет ессіезіат беіаіогіз Згасеп- 

зот, розірозііо іітоге Оеі еі геѵегепііа, засго 
Іосо беЬііа, ѵііірепза, раііз зесит аброгіаііз Гогез 
егиегипі, яа^еппат тетогаіат. рег 5ѳ беіаіогет 
іп ессіезіа герозііат, ассерегипі. Бит ѵего беіаіог 
бе бото зиа ргезЬуіегаІі, ассеріа поііііа бе ргае- 

Гаіа ѵіоіепііа, ехсиггіззеі за^еплатяие, ^ат сиггиі 
рег гпетогаіит Зкггосгкоѵзкі ітрозііагп, ассіреге 
ргесіЬиз бепорззеі, тешогаіі Гаіпиіі еі зиЬбііі 
с)из ііпреіигп іп зе беіаіогет сит ГизііЬиз еі аг- 

тіз Гесегит ѵегЬізяие ргоЬгозіз сит аІГесегипі, 

сопсиіегопЦие еит еі ргосиі биЬіо е ѵіѵіз зиіГег- 

гепі, пі зиЬѵепііопе Ьотіпит, аб іигаиііиш соп- 

дгс^аіогит, еі ргесіЬиз ѵііат гебетіззеі; зісяие 
раігаііз ѵіоіепіііз аб сигіат е,іи5 гебіегипі. Розіеа 
Ьогіз ѵезрегііиіз еабет Гегіа, иі зирга, бит беіа¬ 

іог ргесез ѵезрегііпаз рго беГипсііз іп еабет ес¬ 

сіезіа, ий біе соштешогаііопіз ріе беГипсіогига, 
аЬзоІѵегеі, Ше ргаеГаіит Напз Бипсгук ипа сит 
поЬііі Лоаппе Ра\ѵ1о\ѵзкі еі ІаЬогозо Рапазіо Ко- 
руісгук, зиЬбііо ііѵопо еі зегѵііоге, агтаіоз аб 
Ьагаз ботиз беіаіогіз ргезЬііегаІіз бе сигіа зиа 
зирегіттізіі аЦие бе еізбет Ьагіз ресога питего 
ѵідіпіі, ге§.:зіго зеогзіѵо бесіагапба, ассіреге ѵіо- 

Іепіо тобо еі аб сигіат зиага Згасепзет аЬідегѳ 
Іиззіі еабепцие ресога іп Ьисизцие репез зе бей- 

пеі еі іпасегаі; рег яиоб расет риЫісат, Ьос 
іетроге огрЬапо геіриЫісае іпіег ге^пісоіаз оЬзег- 

ѵагі беЬііага, аЦие ііптипііаіет ессіезіазіісат 
ѵіоіаѵіі. Сііаіиз ііаяие аб ѵібепбит еі аибіепбит 
роепаз 311 рег ірзіз, іат гаііопе ѵіоіаіае іттипііа- 

ііз ессіезіазіісае, яиага Іаезае зесигііаііз риЫісаѳ 
ипа сит гезіііиііопе ресогит бесегпі ібяие, яиоб 
Іигіз еь аеяиііаііз гаііо розіиіаѵегіі, зіаіиі. Іп 
аііега ѵего саизи іпіег еипбет асіогет беіаіогет 
еі зиргапотіипіит сііаіит, циаіепиз ібет сііаіиз 
поЬіІет Зкггезгко\ѵякі, іит Ьопезіит Напз Иип- 

сгук аЦие поЬіІет Лоаппет Раѵіоѵѵзкі, зегѵііогез 
зиоз, типи зііриіаіоз, сіциз поЬШз Зкггес/коѵзкі 
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потоп Ьіс рго ехргоззо сепзегі сіоЬѳі, розіііопе 
сііаііопіз арисі ірзоз агезіаіоз асі зитепсіаз сіе ір- 

зіз роепаз Іедит, Гасіо ірзогит іпГгазсгіріо сіетѳ- 

гііаз, яиі зсііи, ^иззи еі тапсіаіо аЦиѳ сіігѳсГюпв 
е^зсіет сііаіі сит аіііз сотрІісіЬиз зиіз, сит диі- 

Ьиз заіѵат зіЬі асііопѳт зеогзіѵат сіеіаіог гсзѳг, 

ѵаі, зиЬ Іетриз іпіеггедпі іп огЬаІо гѳіриЫісае 
тойегпо зіаіи, ѵісіеііееі Гегіа зесипсіа розі Гезіит 
Оптіит Запсіогит, ргохітѳ ргаеіегііига, ргохіта, 

ргаеГаІиз поЬіііз 8кг2есгко\ѵзкі еі Бипсгук асі 
соетеіегіит еі асі ессіезіат асіогіз (іеіаіогіз 82а- 

свпзѳт Ьогіз тегИіапіз, агтаіі сит ГизІіЬиз еі 
раііз, сіе зерітепііз ассерііз, асі ѵіоіепііат еісіет 
ѳссіезіае іпГегепсІат, оссазіопе ассіріепсіае за^еп- 

пае та^пае, еіизсіет сіеіаіогіз ргоргіаѳ, рѳг еип- 

сіет сіеіаіогет сіисепііз зехадіпіа вогепіз егаріае- 

рег сіеіаіогет рогго іп тетогаіа ессіезіа, иіі іп 
Іиіо Іосо, герозііаѳ, ѵіоіепіо тосіо іггиегипі аЦие 
^ихіа тапсіаіит ірзіиз асі еапсіега ессіезіат сіеіа¬ 

іогіз 8гасепзет, розірозііо Іітоге Беі еі геѵегеп- 

Ііа, засго іосо (ІеЬіІа, ѵіііреиза, раііз зесит асі- 

рогіаііз Гогез егиегипі, за^еппат гаегаогаіат сіе 
еасіѳт ессіезіа ассерегипі; сіит ѵего сіеіаіог, сіе 
сіото зиа ргезЬуІегаІі ехсиггепз, ѵіоіепііат ірзо 
тт еі аизит гѳргеЬепсІегеІ, еипсіет ѵегЬіз рго- 

Ъгозіз аГГесегипІ е'і ѵіх поп іпіегетегипі; розіеа 
Ьогіз ѵезрегйпіз еасіега сііе, иі зирга, йит сіеіаіог 
ргесез ѵезрегііпаз рго сіеГипсІІ5 іп еасіѳт ессіезіа 
аѣзоіѵегеі, Ыет ргаеГаІиз Иапз Бипсгук сит 
ргаеГаІо поЪШ Ралѵіотсзкі еі аіііз зиЬйіІіз сотрІі¬ 

сіЬиз зиіз, агтаіі асі Ьагаз сіотиз сіеіаіогіз ргезЬу- 

Іегаііз, іп ѵіііа 8гаско зііаѳ, сіе спгіа сііаіі асіѵе- 

пегипі аЦие сіе еізсіет Ьагіз ресога пигаего ѵі- 

§іпІі, сіеіаіогіз ргоргіа, ге&езіго зеогзіѵо сіесіагапсіа, 
ѵіоіепіо тосіо ассерегипі еі асі сигіат сііаіі 82а- 

сепзет аЬе^египІ, рег диосі зесигііаіет риЫісат 
еі іттипііаіет ессіезіазіісат ѵіоіагипі роепазчие 
іп Іе&іЬиз ге^пі, гаііопе ргаетіззогит отпіит 
зеогзіѵѳ сіезсгіріаз, сіетегиегипі, — согат іисіісіо 
лозіго зіаіиаі аиі, іп дпапіига еоз зіаіиеге пе&1ѳ- 

хегіі, ірзетеі рго еіз гезропсіеаі; сііаіиз езі зіа- 

Іиепсіі ^ио^ие асі еипсіет Іегтіпит, рѳг ѳоз аііеп- 

Іапсіит, асісііаіі зипі сіІаІіопіЬиз огідіпаІіЬиз, Іит 
еі сіііаііопе, асі сіесіисепсіат іпчиізіііопѳт іп саизіз 
тетогаііз рагіі иігщиѳ сопсезза, сіе ргаетіззіз 1а- 

ІіогіЬиз. Іп Іегтіпо і^иѳ Ьосііето сопзегѵаіо 
регетріогіо, ѳх ѵі ргаѳГаІае сіііаііопів сопсеззаѳ 
пігідие рагіі сіѳсіисепсіае іпяиізіііопіз аЦиѳ ѳх гѳ- 

тіззіопо еі ^всііопе саизагит, іп ргохіте ргае- 

Югіііз .іисіісііз рег .іисіісіит ргаезепз оЬ іттіпепв 
Іетриз апіесотіііаіе еіесііопіз поѵі ргіпсіріз поп 
сіесізагит, асі ргаезепз ѵего тосіеп^ив ^сіісіа 
саріигаііа іпіеггеепі Іеггае СЬеІтепзіз еі сіізігіс- 
Іиз Сгазпозіаѵіеизіз ех гееізіго агезіогит еі ех 
ргаеГаІа гетіззіопе еі геівсііопс, рег іисіісіищ 
ргаезепз асі тосіегпаш сасіепііат Гасіа, Іе^ііітѳ 
іпсісіепіі ѳі ]игіс1ісе ргоѵепіепіі. 

Лисіісіит ргаезепз саріигаіе тісгге^пі іеггае 
СЬеІтепзіз еі сіізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз рагііЬпз 
иігігиіие, іат асіогеа, яиага еі сііаіа, рго Іегтіпе 
ргаезепіі рег зе регзопаіііег согат зио ^а<іісіо 
сотрагепііЬиз еІсопІгоѵегІепІіЬиз, яиагига рагііит 
иігагии^ие сопігоѵегзііз, іп Гасіе зисіісіі зиі Гас- 
Ііз, ехаисііііз еі Ьепе іпіѳііесііз, асі іесііопет іп- 
Яиізіііопига сопсіезсепсііі, чиіЬиз іесііз еі Ьепе 
Ігиііпаііз рагііз иігіиздие іпяиізіііопіЬиз іп саизд 
ргаезепіі Іат согат ^исіісіо зио, ^иат еііат со¬ 

гат іпіегтесіііз ,)ис1ісіЬи$ с!е1е$аіі$, аЬ іііизігіззіто 
еі гаа^пШсо Эетеігіо (хеог^іо КогуЬиІЬ, сіисе іи 
2Ьагаг \Ѵі8піо\ѵіескі, раіагіпо Веігепзі еі ехегсі- 

Іиит гедпі сатрісіпсгоге, ЬиЬотІепзі еіс. сарііа- 

иео рег рагіет иігатдие ехресііііз, ео сопзЫегаЮ, 

^иошат ех іізсіет іпяиізіІіопіЬиз Іідшсіо раіеі, 

Кепегозит Вогг^скі, сііаіит, оЬіесІогит, рег раг¬ 

іет асіогеат Іаіе согат асііз сазІгепзіЬиз СЬеІ- 

тепзіЬиз ргоіезіаііопе сгітіпаіі сігситзсгіріогиш, 

поп еззѳ гейт, ісіео еипсіет сііаіит а сацза ргае¬ 

зепіі еі ітреііііопе асіогіз ІіЬегит еі аЬзоІиішп 
ргопипііаі ргоіезіаііопѳпщпѳ, иіі іііе^іііте еі са- 

Іитпіозе Гасіага, аЦие зиЬзеспіаз сопсіетпаііопез, 

согат ^исіісіо ргаезепіі Іат зирег ргаесіісіо сііаіо 
ргіпсіраіі, чиат еііат зирег е^и$ Гагаиііз, яиазі 
сотрІісіЬиз, оЬіепіаз, саззаі, Іоіііі еі аппіЬіІаі пі- 
Ыіяие Ьопае Гатае еі Ьопогі поЬіІііаіі посеге 
сіесіагаі еипсіетчие сііаіит а саиза зіаіиіііоіііз 
еогипсіет іпсиіраіогит ІіЬегит ргопипііаі. Еі 
із ісіет асіог регзопат поЬіІет сгітіпозе, ѳхізіепз 
регзопа зрігііиаііз, еі іпсотрѳіопіѳг согат асііз 
риЫісіз сігситзсгірзіі еі іп ргоЬаІіопіЬиз оЬіесіо- 

гит сіеГесіІ, ргоіпсіѳ роѳпагп Іаііопіз, іп ^иге сіѳ- 
зсгіріат, еипсіет асіогет сіетѳгпіззѳ айіпѵепіі, 

(1иапі роепат Іаііопіз зирег еосіѳт исіоге .іисіісііші 
ргаезепз сіесѳгпіі аЦиѳ рго еа ѵіпсіісапсіа, иіі (1е 
регзопа зрігііиаіі, асі Іосі огсііпагіит, петрѳ геѵе- 

гепсііззітит ерізсорит гііиз §гаесі СЬеітепзѳш 
гѳтііііі. ^иос1 еі согат ѳосіет гѳѵѳгѳпсііззігао орі* 
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зсоро бѳЪііат еі Впаіот іп ргаетіззіз сііаіиз поп 
оЫіпиогіІ ехесиііопет, ехіипс согагп іііизігіззіто 
ас геѵегеибіззігао сіотіпо Зв(ііз Арозюіісае іп 
гв§по Кипііо ргаеѵіа абсііаьіопѳ рагСез зиргатѳ- 

шогаіаз ргозедиепбі ргаетізза бесіагаі. (^иапіит 
ѵего аШпѳі гесерііопеш рег сііаіит ресогит, 

диопіат поп Іетеге, ігао сиш зеки абтіпізіга- 

Югіз сарііапеаіиз ЬиЬошІопзіз еі зіпо диаѵіз ѵіо- 

Іепііа сііаіиз гесеріі, ібсігсо пиііаз гезресіи диазі 
ѵіоіепііае, сігса гесѳрііопет оіуѳеіае, бетегиіззѳ 
роепаз абіпѵепіі, піЬИошіпиз бесегпіі, диаіепиз 
із іііега сііаіиз ресога іп пишего еі ^иа1і(;а(е 
ріхіа агезіит, абасіасазІгепзіаСЬеІтѳіізіа гесо^пі- 

Іит, асіогі гезіііиаі еі аб Гогезіат сигіае Ьи- 

Ъотіепзіз іп ипа аЬ асіи сіесгеіі ргаезепііз зеріі- 

шапа береііѳге Гасіаі. (}иоб ГасШгиз ечЬ ібет 
скаіиз зиЬ роепа Ьапіііопіз, диае роепа Ьапіііопіз 
іп сази сопігаѵепііопіз бесгеіо ргаезепіі ^аш ех 
пипс зирег еосіеш сііаіо бесеспііиг еі Іегшіпиз 
риЫісапбае ѳ^збега Ьапіііопіз іп ргохііпіз ,)ибісііз, 

іп сазіго СЬеІгаепзі сеІѳЬгапбіз, сопзегѵаіиг рага- 

Іиз регетіогіиз.іиііа асі ргаезѳпз рег еипсіеш сііаіит 
роепа диаіиогбесст шагсагпш роіопісаііиш, іп 
диа роепа диопіат сііаіиз оЬіиІіІ рагіі асіогеаѳ 
іп Ьопа зиа іпіготіззіопет, ісіео асі іпіготіЫеп- 
сіиш еипсіеш асіогет іп Ьопа сііаіі, шешогаіаѳ 
роепае соггезропбг-пііа, асісіііиг тіпізіегіаііз ге^пі 
депегаііз диіѵіз сит ВиоЬиз поЫНЬиз ргаезепіі- 

Ьпз сіериіаііз саизадие ргаезепз а<і гаадпійсоз 
бі^пііагіоз, сарііапеоз, оШсіаІез Іеггезігез, .іибісез 
саріигаіез оІГісіадиѳ сотреіѳпііа, зиЬ диогит ^и- 

гізбіеііопѳ Ьопа еіизбет сііаіі сопзізіипі, рго иі- 

Іегіогі ехесиііопе гѳтіііііиг. (Диопіат ѵего ргае- 

Гаіа роепа Іиііа .іибіеіо ргаезепіі, сіеЬііа рег .іибі- 
сіит ргаезепз еіеіет сііаіо іпііиііа, ісіео гаііопе 
іпсіиііае е.іизбет роепае НЬег ргопипііаіиг сіесгѳіі 
ргаезепііз ѵідоге. 

Изъ актовой книги Холжкаго гродскаго суда 
за 1665-69 гг., № 20306, л. 332-5. 

№ 301,—1609 г. 16 Августа. 

Заявленіе вознаго о задержаніи имъ, по требованію Холмскаго епископа Якова Су¬ 

ши, ржи и овса, посѣянныхъ Лубѳнецкимъ на церковномъ полѣ. 

Кегіа зехіа іп сгазііпо Гезіі Аззигарііопіз іп 
соеіит Вѳаііззітае ас Оіогіозіззітае Уіг^іпіз Ми- 

гіж, аппо Ботіпі шіііезіто зехсепіѳзігао зеха^езіто 
попо. 

Рго рагіе ѵіайісае СЬеІтепт агезіит. 

А б ойсіиш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііѳг ѵепіепз гаіпізіе- 

гіаііз ге§пі депегаііз ргоѵібиз ЕизІасЬіаз Козо- 

^іег, оШсіо ргаезепіі поіиз, іп ѵіт зиаѳ ѵегаѳ ас 
йбеііз геіаііопіз риЫісе ИЬегедие гесодпоѵіі, диіа 
ірзе сит поЬіІіЬиз Рѳбогіо Ііа$2С20\ѵзкі еі Раиіо 
Ноз1у1о\ѵзкі, ргоіипс зіЬі та^гіз еі еѵібепііогіз 
Іевіітопіі дгаііа абЬіЬіІіз, Гегіа зесипба ргохіте 
ргаеіегііа ех оШсіоза регіііизігіз еі геѵегепбіззіті 

басооі Зизга, ерізсорі СЬеІгаѳпзіз гііиз бгаесі» 
гедиізіііопе асі Ьопа орріеіі НгиЬіезгоѵѵ Гипбоздиѳ 
сегіоз, іЬібет зііоз, ТѴіасІусве йша РоІІапЫ біе- 

Іоз, регзопаіііѳг сопбезсѳпбепбо, ІЬібет па іусН 
Роііапкисіі гуіа кор біѵабгіезсіа ий§1е§о, о>ѵ$а 
зіебгаіого зіаі піей^іе^о, роіа зрга\ѵпе§о б\ѵоіѳ 
зіаі, кіоге Іо гЬоге рап Ргапсізгѳк ЕиЬіепіескі 
Ьог \ѵіаботозсі іѳ§о тзсі хі^бга ерізкора розіаі, 
аб бесізіопѳт саизаѳ агезіаѵіі еібетдиѳ поЬііі 
ЕиЬіепіескі, пе ргаеГаІа Ггитепіа рѳгсіріаі, іпіі- 
гааѵіі. (^иоб агезіит ібет поЬіІіз ІтЬіѳпіѳскі 
зизсеріі. Бе дио е^избет тіпізіегіаііз аб асіа 
ргаезепііа гѳіаііо. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суда 

за 1669 г., Л? 20173, л. 234—5. 
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№ 302.-166!) г. 16 Декабря. 

Жалоба отъ имени елиокопа Якова Суши на жителей Тарговицы за порубку въ 

церковныхъ лѣсахъ. 

Регіа зесипйа апіе Гезіига запсіі ТЬогаае аро- 

зіоіі ргохіта, яипо Юошіпі ігШезіпіо зехсепіезіто 
зехадезішо попо. 

Рго рагіе ѵіа сіісае СШтепзія ргоісзіаііо. 

АЙ оГПсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепіез айгао- 

(Іаш геѵегепйі раігез Доашіез Ьагоіѵзкі, ргоіо* 

ргезЪіІег СЬеІтепзіз гііиз ртввсі, еі геіі&іозаз 
Вуопізіиз 3(>зііо\ѵ$кі, огйіпіз запсіі Вазіііі Ма^пі 
іп топазіегіо Йѵйусгупепзі зирегіог, іп ипіопеяие 
спш запсіа ессісзіа готапа ехізіепісз, погаіпе 
регіііизігіз еі геѵегепйіззіті іп СЬгізІо раігіз 
ЛасоЫ Зизга, ерізсорі гііпз дгаесі СКеІтепзіз еі 
Веіиелзіз, агсЬітапйгііае Йуйуегупепзіз еі іоііиз 
соттипііаЬіз раігшп ейивйет топазіегіі Йуйусгу- 

пепзіз, іп ипіопе ііійет сиш запсіа ессіезіа го- 

гаапа ехізіепііига, яиат ргітит іапіига асіа 
ргаезепііа розі ассеріат поііііаш ііе іпГгазсгірІіз 
айіге роіиегипі, ргаетіззаяие апіе ошпіа ргіиз 
ргоіезіаііоие сопіга ойісіа сазігепзіа Ьисеогіеизіа 
еі ѴѴІойітігіепзіа, іп раіаііпаіи ѴоІЬупіае ехізіеп- 

Ііа, гаііопе пои зизсеріае ргоіезіаііопіз іпГгазсгір- 

іае, зоіеппііег дгаѵ'цие сит яиегеіа я'иезіі рго- 

Хезіаііяие зипі сопіга іюпезіоз еі ІаЬогіозоз сіѵез, 
іп оррійо Таг§о\ѵіса еі ѵііііз, ай косее оррійит 
зресіапІіЬиз еі регІіпепІіЬиз, соЬаЬііапІсз еі іпа- 

пепіез, зиЬйіІоз Шіиз еі шадпійсі Зіапізіаі Сазі 
тігі Віепіеѵѵзкі, раіайпі Сгегпікоѵіепзіз, ВоЬи- 

зіаѵіепзіз еіс. сарііапеі, яиі ай ргаезепз 1нс йе 
потіпіЬиз еі со^потіпіЬиз рго іпзегііз еі зресій- 

саііз сепзегі йеЬепІ еі іп иііегіогі ргосейепііа ,)и- 

гіз, яиат ргітит Іапіит йе Ы$ ргоіезіапііЬиз 
іппоіиегіі еі ай поііііат йеѵепегіі, зресійсаЬип- 

іиг, рго ео, яша ірзі іп а^гаѵаііопепі еі ргае,)и- 

йісіит ргоіезіапііипі аЦие Іеѵірепйіиш .іигіз 
риЫісі розірозііізяпе ІедіЪиз еі сопзІііиііопіЬиз 
ге^пі, яиіЬиз зесигііаз отпіит регзоиагит, Іат 
ай сотіііа депегаііа гедпі, яиага .іийісіа ігіЬипаІіа 
аЦие сазігепзіа, іѳггезігіа еі аііа яиаеѵіз йізсе- 

йепііит еі іп іізйет .іийісііз ргаепошіпаііз саизаз 

зиаз пеяоііаяие ]игійіса ехрейіепііит іЬіЙеп^ие 
согатогапііит аЦие регасііз еі ехрейііі§ ^ 

йотоз еі шапзіопез зиаз гейеппііит еі геѵегіеп- 

ііит, ргаеѵіза зеѵегеяие саиіа езі зиЬ роеаі^ 

сопіга ѵіоіаіогез е^зйега пейпт іп регзопіз, ?е- 
гит еііаіп іп Ьопі5 ірзогиіп яиосцпяие итт 
тойо гідогозе іпіегрозіііз запсііізяие. сопіешпепйо 
йоссцие репйепйо зиргазсгіріа,аизі зипі поп йд. 

іит апІегіогіЬиз ІетрогіЬиз, зей аппо ргаезепіі 
тіііезіто зехсепіезіто зеха^езіто попо, іешроге 
ехрейіііопіз сотіііогит "епегаііит ге^пі ай ргае¬ 

зепз Ьіе Сгасоѵіае, йит ргоіезіапіез поппиііі іп 
саизіз зиіз сит ргаспотіпаіо регіПизігі ас геѵе- 

гепйіззіто іп СЬгізіо раіге ерізсоро СЬеІтепзі еі 
Ііеігепзі гііиз угаесі піоѵегипі рег Іоіипі Гегте 
Іетриз рімеГаІогит сотіііогит ге§пі ехрейіііопіз 
аззійие, іійегп зиЬйіІі йе ргаеГаІо оррійо Таг^оѵі- 

са еі ѵііііз ай ійегп регІіиепІіЬиз, иіі ргаешіззшп 
езі, ай Ьопа, зуіѵаз, петога еі егетоз зцргапо- 

тіпаіі топазіегіі еі агсЬішапйгіае Яуйусгупепзіз, 

ргаепошіпаііз ргоІезіаиііЬиз ех апИ^ио регГшеиіез, 

таии еііат аппаія рег яиайга^іпіа зеха^іпц 
сиггиз еі аііяиапйо ріиз тіииз яиоІіЬеІ ѵійеііееі 
Іегароге Йіеяиѳ (іізсейепйо еі іаеяиііапйо, іЬійеш- 

Яие іп Ьопіз ргаеГаІіз еі зуіѵіз аЦие петогіЬоз 
ехсійепйо. еазйет агЬогез ѵіх поп Гипйііиз іат 
ехсійегипі іп піЬіІитяиѳ сопѵегіегипі, еі регіпйе 
роепаз, іп Іе§іЬиз еі сопзІііиііопіЬиз гедпі зегеге 
запсііаз, зиссиЬиегипІ еі йегаегиегипі, сіагаоаяое 
ай йио гаіПіа Йогепогига роіопісаііит Іахаіа (поп 
іпсіийепйо піЬіІотіпиз ай Ьаес Гиийоз еі агЬогез 
ехсізаз) іпіиіегипі, рго яиіЬиз, иіі зирга зресій- 

саіит езі, іійет ргоіезіапіез ойегепйо зе сот 
ргаепошіпаііз зиЬйіІіз йе оррійо Таг§;оѵгіса ^ 

ѵііііз, ай ійет зресіапІіЬиз, еі сит яио йе ріге 
еііат ѵепегіі рго ехі§ѳп1іа е^азйет асіиз (заіѵа 
піЬіІотіпиз теііогаііопе, іттиіаііопе аііегіазѵѳ 
зітіііз Гасіепйае ргміезііііопіз, зі ій песеззііаз 
гіз розіиіагегіі. іп Іоіо зіЬі гезогѵаіа Гасиіиіе), 
йе яио ргаезепз геіаііо. 

Тожеэ л. 329—30. 
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№303.-1672 г. 27 Апрѣля. 

Привилегія на веяли Любойльокой церкви. 

Гегіа ^иа^^а роз! ііотіпісат Сопйисіиз РазсЬае 
ргохігаа, апио Оотіпі шіііезішо зехсепіезіто зѳр- 
Івадезіто зесипйо. 

РшиШіопіз ессіезіае ЬиЬотІтзів оЫаІа. 

АЙ розіиіаііопѳга ѵепегаЬіІіз Віазіі Ьеіікоѵуісг, 

ессіезіае запсіі Оѳогріі гііиз дгаесі ргезЬіІегі Ьи- 

Ьошіепзіз, согагп оГйсіо еіасііз ргаезепІіЬиз сазігеп- 

8ІЬпз сарііапеаІіЬиз СЬеІтѳпзіЬиз регзопаіііег сот- 

рагепііз, оГйсіозѳ Гасіат, оГйсіит ргаезепз Іііегаз 
арргоЬаІогіаз зеи ргіѵііедіит іпГгаасІісаіит, рег 
васгат гедіат п^езіаіет зирѳг Гипйоз е,)изйет 
ессіезіае йаіит, гаапп засгае гедіаѳ та]езІаЙз 
ргоргіа зиЬзсгірІит, зідіііо шіпогіз сапсеііагіае 
ге§пі аррепзо соттипііит, Іиш Шегаз ипіѵегзаіез 
Шизсгіз еі тадпійсі Ветеігіі йисіз \Ѵізпіо\ѵіескі, 
раіаііпі Веігепзіз, оссазіопѳ еогипйет Гипсіогит 
еійет ессіезіае йаіаз, шапи еіизйет іііизігіз еі 
тідпійсі сіисіз ргоргіа зиЬзсгіріаз зідіііочие сот- 

тппііаз, аЦие Ыегаз ІіЬегіаІіопіз аЬ опегіЬиз сіѵі- 

ІіЬаз, сіе еізііега Гипйіз реп«1ѳп(Іі§у гаапа депегозі 
ТЬеорЬіІі Викаг, ѵісераіаііпі Веігепзіз, ргоргіа 
зиЬзсгіріаз зідіііояие депиіпо согатипііаз, ай асіа 
ргаезепііа рег оЫаІат роггесіаз, аЬ еойет оЯе- 

гепіе зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬі сіешаисіаѵіі, 
диагищ еі чиійега ргіѵііѳдіі Іепог зедиііиг іаііз: 
ЫісЬаеІ, Ъеі дгаііа гех Роіопіаѳ, тадпиз йих 
ЬЧиапіае, Киззіае, Ргаззіае, Мазоѵіае, Загаодіііае, 
Кііоѵіае. ѴоіЬупіае, Ройоііае, РосІІасЫае, Ьіѵо- 

піае, Зтоіепзсіае, беѵегіае СгегпіесЬоѵіаедие. 8і- 

рібсашиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз, чиогит іп- 
Іегезі, ипіѵегзіз еі зіпдиііз. ЕхЬіЬіІаз поЬіз еззѳ 
йіегаз раругоаз аиьЬепІісаз, запаз, заіѵаз, Шаезаз 
отпЦие зизрісіопе сагепіез, зирріісаіитяие поЬіз, 

131 еазйет аиІЬогіІаІе позіга гедіа арргоЬагѳ еі 
сопбгтаге йідпагетиг. (}иагит Іепог йе ѵегЬо ай 
уегЬит 8е^иі^и^ Іаііз: Асіит іп ЬиЬотІ Гегіа зе- 

сипііа розі йошіпісаш Іегііат Репіесозіеп рго- 

хіта*), аппо Боинга шіііезігао зехсепіезіто Ігідѳ- 

зішо ргігао, ргаезепІіЬиз Гагааііз ас Ьопезііз 81а- 

пізіао ЗгиЬа, ѵісеайѵосаіо іигаіо, МаІЬіа АЬгагао- 

'ѵіся. 81ѳрЬапо ВиЬигвкі, Иісоіао ІТзІуіочгісг, зса- 

Ьіпіз .(игаііз. Во игг^йи у асі піпіеузгусЬ ѵоуіош- 

зкісЬ ЬиЬотізкісЬ оЫісгпіе рггузгейзгу \ѵіе1ѳЬпу 
\ѵ Води НгеЬогу Кагасгеѵѵзкі, ргезЬуіег сегкѵгіе 
$\ѵі§іодо Лѳггедо ЬиЬотІзкіеу, Йо асіікоѵгапіа ро- 
йаі дгипіу зрізапѳ, паіегасе Йо Іеуіе сегкніе 
зѵѵі^іедо Леггедо, ргозг^с, аЬу гаи Ьуіі рег гаойига 
оЫаІа Йо асі рггуі^іе, Йо саедо игг^й ѵузг оріза- 

пу, іако йо зашеу зіизгпозсі зіозпцс зі$, \ѵійг$с 
Іѳ дгипіу Ьус рга\ѵйгіѵе, \ѵ асіа з\ѵе \ѵоуіо\гзкіе 
гозкагаі \ѵрізас іп Ьипс диі зечиііиг Іепогега: 

Огипіу йо сѳгкѵѵіе зтѵі^іедо Леггедо ЬиЬогпІзкіеу, 

іако у сегк\?іе МісЬа^а з>ѵі§Іедо, рггу кіогеу сіаіа 
сЬггезсіапзкіе сЬоѵѵаі^, паіег^со, па кібгѳ ргге- 

\ѵіе1еЬпу д? СЬгузІизіе іедогаозс хі^йг МеіЬойіиз 
Тегіескі, ерізсор СЬѳІтзкі у ВеГзкі, іѵуіегйгаі, 
игпаѵѵаі^с дгапісѳ у гаіейге рггег зІагусЬ у рагаі§- 
ІпусЬ т§20\?, тіезгсгап ЬиЬотізкісЬ, Іат па Іѳ 
дгипіу \ѵусЬойг^сусЬ. Карггой со зі§ йоіусге дгип- 

Іо\ѵ гаіезсіѳ ЬиЬотІи загаусЬ: ріегзгу дгипі Іегу 
га Ьгагаг* Кутаск^ \ѵей1е йгоді, кіога ійгіе гагаз 
ройіе сегк\ѵіе МісЬаіа зѵѵі^іедо па Іу1п% и1іс§ о 
тіейг^ дгипіо\ѵ Іска Згсгудііко^ісга, йгпд^ гаіа- 

Й2§ Ігзге НиЬига, 2уйо\ѵ га. ЬиЬотізкісЬ; йгаді 
дгипі іегу па Кугааскіѳу иіісу о гаіейг§ дгипіи 
ВаЫуко^зкіедо іейп§, а йгид^ иііскі йо одгойи, 
іако ійгіе, ТЬѳойога Вуко^ісга, йіака па Іеп сгаз 
сегк\ѵіе з\ѵі§Іѳ^о Леггедо, оріега зі§ йо заіпеу 
иіісе, іако у іпзге ріасе шіеузкіе; Іггѳсі дгипі Іегу 
^ иіісе Іуіпѳу, кіога ійгіе г иіісе Кушаскіеу па 
иііс^ 2а>ѵа1зк^ о гаіейг§ дгипІо\ѵ Зігаеопа ІЛзо\?і- 

сга іейп§, йгид^ АЬгагаа Мозгко\ѵісга гуйа, йо 
Іедо рггу Іеу иіісе сЬаІирка Згсгѳрапо>ѵзка, 1ѳ- 

донапа па сегкіе>ѵ Лѳггѳдо з>ѵі^Іедо гдгипсікіѳш 
хѵесііѳ йгоді, кіога ійгіе рггез и1іс§ КугаасЦ, 
йгиді дгиисік, пагѵѵапу Ш\ѵка Нугасгегѵзка, га 
Ьго\ѵагепі ТгиЬіІо\ѵзкіга, Іедоѵѵапа йо Іеуйе сегкмгі 
Леггедо зиі^іедо. А со зі$ йоіусге дгипіо\ѵ роі- 
пусЬ, игосгузгсгаші пагѵѵапусЬ, РойЬогге, Оізгупу* 

Когуіупу, іѳ роіа росг^іѳк Ьіога ой дгоЫі азг йо *) 3 іюня. 
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Когуіуп 2атпкотсусЬ \ѵ2(Ни$г, а \ѵзгег2 дозсіпса, 

кіогу і(1гіе роіізашет Ьогеш (іо лѵзі РоЛіогоіІпеу, 

аз/ (Іо дгипіи у тіесігѳ сегки-іѳ (Ігидіеу ЬиЬотЬ 
зкіеу $\ѵі§1еу Рг/ес/узіеу, (іо Іедо іап роіа озоЬпу, 

паггсапу пн игосгузге/и Споупо, сіяніе зі§ 0(1 

(Ігоді Ьізоскіеу азг (іо зсіапу ѴѴізпкпѵзкіеу, о 
тіе(1г§ іе(іп§ Іапи Киргас/олѵ а о (ігида Ціо\ѵ 
Ьіііколѵусіі. Ьосиз зідіііі сіѵіііз. Ехігасіит ех ас- 

гіз ѵісежІѵосаиаІіЬиз ЬиЬотІепзіЪиз. МаіЬаеиз 
Ріе1агко\ѵіс2, поіагіиз іигаіиз ЬиЬотІспзіз. N03 

іЬ'цие зіірріісаиопі ргаегіісіао Ьепідпе аппиепіез, 

ргаеіпзегіаз Іііѳгаз арргоЬап(1аз еі сопйгшаіиіаз 
е$$е (іихішиз, ргоиі, іп ^иапішп іигіз езі, гррго- 

Ъатиз еі сопбгтатиз, еазсіешяио ѵіт еі гоЬиг 
(ЗеЬііае бгшііаііз оЫіпеге (ІеЬего (Іесегпітиз, іп 
си)и$ геі Гіііет ргаезепііЬиз тапи позіга зиЪзсгір- 

Ііз зідіііит гедпі езі аррепзит. Баіит Ѵагзаѵіае 
сііе 14 гпепзіз ЛцШ аппо Ботіпі МОСЬХХ, гедпі 
ѵего позігі X аппо. МісЬаеІ Кех. Ьосиз зідіііі 
шіпогіз сапееііагіао гедпі аррепзі. ЗіапізЫѵ Ви- 

гупзкі 6. \Ѵ, С. гедепз сапсеііагіае гедпі.—Ьііе- 

гагиш ѵего ипіѵегзаііит іііизігіз ас тадпійсі Ве- 

теігіі ііисіз Ѵізпіоѵесепзіз, раіаііпі Веігепзіз іе- 

пог ерзтоЛ: Оугпііг Іеггу КогуЬиіЬ, хі^ге па 
\Ѵі$пкпѵсп у 2Ьага/и ЛѴізпіолѵіескі, тѵоіеіѵода Веі¬ 

зкі, Ьеітап роіпу когоппу, Віа1осегкіе\ѵзкі, Бга- 

Ьутзкі, ЬиЬоіпІзкі зіагозіа кіайото сгупіф \ѵзгет 
тѵоЬес у каг(іеши г озоЬпа, коши о Іут лѵіесігіес 
Іегаг у па роіут Ь^бгіе паіе/аіо, І2 іа о Іут 
пауѵі§к$2е ^зіагате тацс, аЬу лѵ зіагозіѵѵіе Іи- 

Іеуз/ут тоіт ЬиЬотІзкіт сіиѵаіа Во/а ротпо/е- 

піе Ьгаіа, кіога пауріпѵз/ут у паугіозкопаізгѵт 
каггіедо (ІоЪгедо сігіѳіа гозіаіё росг^ікіет, тс рггу- 

тсіІеіасЬ, ГипЛіз/асЬ у ргатсасЬ сегкіетспусЬ, (На 
тсз/еіакіедо боЬгедо рогг^(1ки у Ьезріесгпозсі роз* 

зеззоготс сегкіетспусЬ рггеуг/ее зі§ кагатсз/у у 
с/едо 0(1еЪгатс$/у геіаііа, іе \ѵіеіеЬпу \ѵ Вода 
осіес ВШеу Ьеіікотсіс/, ргезЬуіег сегклѵі ЬиЬотІ- 

зкіеу 0(1 зтсфедо Іёг/едо, ша рг/утсііеіе а гасіісѳ 
Гипгіаііеу Іеу сегклѵі кгоіолѵ, рапо\ѵ у сопбгтаііе, 

\у кІогусЬ зресійкаііа ртеусіапусЬ дгипіотс, одго- 

(Іотс, зіапо&(сі еі іп депеге робуікотс Іатк ^ 

зьаіа, піс Іесіу поп ехсіпсіепсіо а $е, сокоігі* 

апіічиііиз (іо рошіепіопеу сѳгклѵі паісЫо, (ет. 

піеуз/едо роззеззога ѵѵіесгпеті сгазу, Іакіакоі^ 

апіесеззоголѵіе іггутяіі у гайуѵѵаіі, гозіанаіеу 
сопГігшиіе. Ха со $і§ (11а Іерзгеу \ѵіагу г§Ц до. 

різиі^ шсц у ріес^^с рггусізп^с кагаіет. Оаа т 
ЬиЬошІи, (Не ѵідезіша Іегііа Маіі, аппо гоШезш 
зехсепіезішо зехадезішо попо. Втііг хщів \\.іГ 
Веізкі, Ьеішап роіпу когоппу тр. Ьосиз зідШі 

Тегііагиш (Іешиш Піѳгагиш ІіЬеПаІіопізаЬо^ 
гіЬиз сіѵіііЬиз іепог е,)изто(іі: Ьопозг? (Іо ^ 

шозсі тадізігаіоѵѵі у саіети розроіз^ѵи тіааі 
іедо кгбіеѵѵзкіеу шозсі ЬиЬошіа ягугаір^ ѵоіі 
іазпіе озлѵіесопедо хі^сіа іедошозсі, лѵіеІеЬпеаіі 
оуси Вагуіети Ьеііколѵісхохѵі, ргезЬуІегоігі <я- 

к\ѵіѳ з\ѵі§іедо Деггедо, (Іесіагиі?, іі таі%с гезрекі 
реѵпу, іако па гпізгсгаіедо у \ѵ зиЬзІапІісу гті- 
по\ѵапедо, зіозиі^с зі? рггу Іуш (Іо іеуйе ѵоііп^- 

сіа іедошозсі. аЬу ро(Нид (Іа^ѵпусЬ апЬесе&огоа 
пасіапусіі опеши лѵоіпозсі 0(1 тезгеіакісЬ гаіет'Ьй 
ро(1аІко\ѵ у сі^йагоѵѵ, кіогедо іако (ІисЬохпгм 
гааі%с рггу \ѵзге1акіш гезрексіе, аЬу о(1 рогаіеаіо* 

педо шадізігаіи у саіедо розро!зІ\ѵа ЬиЬошккк^ 

у хѵзгеІакісЬ сі^гагоѵ \ѵо1пут гозіадѵаі, \ѵІа<іа 
шоі^ екопотісгпа аЬу піе Ьуі аддга\ѵо>ѵапу, тіа 
сЬс?. опедо шѵаіпіат, ехсеріо робаіко^г риЫіа- 

пусЬ, зкагЬоАѵі Кгесгу розроіііеу паІеЦсусЬ. Йо- 

гут ройіедіу Ьус ро\ѵіпіеп. Ха со сііа Іерзгеу 
г§Ц тоіа рггу гѵѵукіеу ріесг^сі шоіеу роііріяк 
зі§. Баи \ѵ ЬиЬотІи (ііе ѵідезіша Магйі, авм 
Ботіпі тіПезіто зехсепіѳзіто зеріиадезішозесап^ 

ТЬѳорЬіІ 2 ,Типс2а Викаг, росіхѵоіелѵосігу Веізкі 
екопош шр. Ьосиз ьідіііі депиіпі. Огідіпаііа ѵего 
ргаеіпзегіагиш Іііѳгагиш Іаш ргіѵііедіі, аиаш 
аііагиш Ьіпагиш иіет оЙ“егепз аЬ оШсіо ргаезепй 
гесеріі, ііе ^иіЬиз гесерііз зіЬциѳ ехігайіЛ оВі- 

сіит ргаезепз яиіѳіаі. 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго су& 

за 1670—72 годы, №20174, л. 142—5 (ч.Щ 
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Асіит т сазіго СЬѳІтепзі Гегіа зѳхіп розі 
йотіпісаш Мізегісогйіао ргохіта, аппо Потіоі 
тШезіто зехсепіезіто зеріипдезіто весипйо 

ГтЪуІсгі сіе Ротесіе ргіѵііедіит оЫаЫт. 

А<1 ровіиіаііопѳт ѵепегаЬіІіз Лоаппіз Рііопо- 

ѵісг, ргезЬуІогі ііѳ ѵіііа Ро\ѵіесіе, согат оГбсіо еі 
ісіі5 ргаезепІіЪиз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬѳі- 
тепзіЬиз регзопаіііег сопірагепііз, оГПсіозе Гас- 

!аш, оЯІсішп ргаезепз ргіѵііедіит іпГга асіісаіига, 
рег засгат гедіат шаіезіаіет еійет ойсгепіі яи- 

рег Ьопіз іпГгазресібсаііз йаьит, тапи еіизйет 
мсгае гедіае таіезіаііз зиЬзсгіріит, зідіііо тіпогіз 
Сішсеііагіае гедпі соттипііит, ай асіа ргаезепііа 
рег оЫаіат роггесіит, аЬеойет оНегепіе зизсе- 
ріі еі асііз зиіз іпзсгіЬі йотапйаѵіс, сиіиз Іепог 
зециііиг іаііз: МісЬаі, г Во2еу Іазкі кгоі Роі- 

зкі. ѵѵіеікі хіайе Ьііеѵѵзкі, Кизкі, Ргизк», Маго* 

ѵіескі, Йтисігкі, ІпЙапзкі, Кііоѵѵзкі, ѴѴоІупзкі 
Ройоізкі, Ройіазкі, Зіпоіепзкі, Зіеѵѵіегзкі у Сгег- 

піесЬотгзкі. Огпаутиіету піпіеузгут Іізіет па- 

яут ѵѵзгет ѵѵоЬес у кагйети г озоЬпа, коти о 
іуга ѵгіейгіес паіеіу, іг ту таЦс гаіѳсопе зоЪіе 
роѣогпе споіу, озоЫіѵѵе паЬойепзІѵѵо у йозШесг- 

Ч паик$ паЪогпедо Лоапа РЬіІопоѵѵісга, зѵѵіе- 

зсгеппіка гііиз дгаесі, чг іейпозсі ѵѵіагу зѵѵі^іедо 
козсіоіа ггутзкіедо каіЬоІіскіедо гозІаЦседо, ге 
*5і пазгеу Роѵѵіесі, йо зіагозіѵѵа Каіепзкіедо па- 

ІеЦсеу, ѵѵ гіѳті СЬеІтзкіеу Іе^сеу, іийгіезг па 
Иезгіѳ Іаіа іедо, кіогѳ па сойгіеппеу зІийЬіе 
Воіеу Ьег отіезгкапіа роѵѵіппозсі, Йо гЬаѵѵіопіа 

ІайгкісЬ зоЬіе роѵѵіѳггопусЬ паіѳйуіеу, зіга- 

озоЫіѵѵіе гезресіиі^с, итузіііізту опедо ѵѵе- 

8Р0І г паЬоЯпегаі Ьиказгега, ЗіѳрЬапѳт у Ріо- 

зупаті іедозг, ѵѵ іеуіе паисѳ у паЬойѳп- 

ЭДгйозкопаІе ѵѵусѵѵісгопеті, рггу йѵѵосЬ реѵѵпусЬ 
°ЛсгугпасЬ роіа, Іо іезі рггу іейпеу, Зіесгка Ка- 

Ьтіг пагѵѵапеу, кіог$ игойгопу Ніегопут ТсЬо- 

^ечгзкі, ройяіагозсі Каіѳпзкі, йе асіи еі йаіа ѵѵ 
^чіки Каіепвкіга йпіа XXII тса Магса гоки 
Рвпзкіе^о МРСЬѴ, йгидіеу Аигаѵѵгипіес ггѳсго- 

пеу, кіоп* игойгопу Затиеі Сгарііскі, йгіегйаѵѵса 
па іеп сгаз ѵѵбі ротіепіопеу Роѵѵіесіе, іатіе ѵѵ 
Раіпіе йпіа XX тса Кѵѵіеіпіа гоки іедозг гѵѵузг 
тіапоѵѵапедо рггез сопяепз, г^кагаі зѵѵеті ройрі- 

запу, па гаіойепіе поѵѵеу сегкѵѵі ѵѵ іеу іе ротіе¬ 

піопеу ѵѵзі пазгеу Роѵѵіесі рой Іітіет зѵѵі^іе^о 
МісЬаІа АгсЬапіоІа ѵѵуйгіеіііі, пайаіі у опе ой 
ѵѵзгеІкісЬ сі^йагоѵѵ, роѵѵіппозсі у ройаікоѵѵ, йо 
ргоѵѵепіи йѵѵогзкіедо паІеЦсусЬ, ѵѵіесгпегаі сгазу 
иѵѵоіпііі, гасЬолѵас у гаіггутас, ^акоз2 рггегге- 

сгопу сопзепз ѵѵе нзгузІкісЬ рипсіасіі, сіаизаіаск 
у агІукиІасЬ тос^ у роѵѵа^ пазг^ кгоІеѵѵзЦ ар- 

ргоЬоѵѵаѵѵзгу, ѵѵѵгеу іпіапоѵѵапедо Лоапа, зѵѵіе- 

зсгеппіка, Ьиказга, ЗіѳрЬапа у Ріоіга яупоѵѵ іе§о 
у іпзгусЬ ро пісЬ пазі^риі^сусЬ ІусЬ, кюггу Ь^- 

й^ г^ойпеті йо зіапи йисЬоѵѵпе^о, роіоткоѵѵ 
ѵѵіесгпеті сгазу рггу ѵѵугеу орізапусЬ дгипіаск 
сегкіеѵѵпусіі гасЬоѵѵиі^ту у гаіггугаиі^ту піпіеу- 

згут Іізіет пазгуга. Кіоге Іо ѵѵугеу тіапоѵѵапе 
оусгугпу ѵѵезроі г зіейіізкіет, г рггуйаікагаі, 
о^гойаті, оЬзгагаті, гоіаті, Цкаті, разгаті 
роіпеті у іезпеті, г ѵѵоіпут \ѵг§Ъет ѵѵзгеіакіе^о 
йггеѵѵа па ораі у Ьийупек ѵѵ Іезіе у ризгсгасЬ г 
ѵѵугаЬіапіега Ьагсі, иіоѵѵ у рзсгбі скоѵѵапіега, 
іакге ѵѵоіпут ѵѵ ггекасЬ гуЬоІоѵѵіѳпіет, ріѵѵа іѵа- 

ггепіет у §огга1кі раіѳпіѳт па ѵѵіазп^ йогаоѵѵц 
роіггѳЬ^, іийгіезг г ѵѵоіпут тіупіка ѵѵузіаѵѵіе- 

піет у озайгѳпіега ѵѵей1и§; роІггоЬу па ІусЬгѳ §гип- 

сіесіі зѵѵоісіі сегкіеѵѵпусЬ га§гойпікоѵѵ ки ѵѵу^о- 

йгіѳ у изіийгѳ сегкіеѵѵпеу у гѳ ѵѵзгузікіеті іп 
депеге йосЬойаті у йгіезі^сіпагаі, ой рагарЬіапоѵѵ 
паіег^сѳгаі, рггеггесгепі паЬойш у роіоткоѵѵіе ісЬ 
ѵѵіесгпеті сгазу Іггугаас у гайуѵѵас Ь§й^. ХайЦ 
сгупіету ісЬ ѵѵоіпеті ой ѵѵзгѳІакісЬ гоЬоі, зіизгѣ, ^ 
ройѵѵой, оййаѵѵаоіа сгупзгоѵѵ , зрі, йгіезі^сіп 
рзгсгеіпусіі у Ьуй1$сусЬ у іппусЬ ѵѵзгеІакісЬ ро¬ 

ѵѵіппозсі, йгіегйаѵѵсот паІейі^сусЬ, Іакйѳ ой газЦ- 

доѵѵ зіаіуі, зіапоѵѵізк, роразоѵѵ, посіедоѵѵ 2о1піег- 

зкісіі у іакіткоіѵѵіек іуіиіет пагѵѵапусЬ ройаікоѵѵ; 

пакопіес рггусііуіаіцс зі§ йо Сопзіііиііу йисЬо- 

ѵѵпусЬ гііиз дгаесі, ѵѵ іейпозсі ѵѵіагу г козсіо- 

Іет зѵѵі^іут ггутзкіт каіЬоІіскіт гозІаѵѵаі%- 
39 
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сусЬ, роаіапоѵѵіопѳу, ротіепіопусЬ паЬоіпусЬ 
йо лѵзгузІкісЬ \ѵо1позсі, злѵоЪой у ргѳгодаіілѵ, йи- 

сЬо\ѵіепзІѵи козсіоіа гяутзкіодо паІеЦсусЬ, рггу- 

ризгсгату у 'ѵіестеті сгазу рггу пісЬ гасЬо\ѵи- 

і^ту. Со Йо лѵіайотозсі тезгузікіт, кіогут Іо \ѵіе- 

йгіес па1е2у, тіашпѵісіе йгіеггалѵсот зІагозІ\ѵа 
пазге§о Каіеп$кіе§о, Іегаз у па роіут Ь^й^суга, 
рггу\ѵоЙ2^с, шіес сЬсету у гогкагиіету, аЬу лѵѳ- 

Й1и& піпіеузге§о рг2у\ѵі1ѳ,іи ротіепіопусЬ паЬой- 

пусЬ не \ѵз2узІкіга Ьег нгзгеікіеу Ігийпозсі у 
рггезгкойу саіѳ піепагизгепіѳ гасЬотсаИ, йіа Іазкі 
пазгеу, рга\?а пазге кгоіелѵзкіе, ггріеу у козсіоіа 

ггушзкіедо каіЬоІіскіѳео гасЬоѵѵиі^с. Ка со йи 
Іорзгоу ніагу г$Ц зі$ пазх^ ройрізаѵѵзгу, рі&. 

сг$с когоппц рггусізп^е гогкагаіізгау. Бап ѵ/ \Ѵаг- 

зга\ѵіѳ йпіа V шзса Магса гоки Рапзкіедо 
МБСБХХІІ, рапоѵапіапазгедоіггесіе^о гоки, Мі- 
сЬа! кгоі. Ьосиз зідіШ шіпогіз сапсеііагіае ге^оі. 
8іапіз1аѵѵ Вигзепзкі 6. Кап., ге^епі сапсеііагіеу 
когоп. Огідіпаіе ѵего ргаеіпзегіі ргіѵііедіі ійещ 
оЯегепз аЬ оГбсіо ргаезепіі гесеріі, йѳ яио гесер- 

Іо зіЬщие ехігайііо оШсіит ргаезепз чшеіаѵіі. 

Тоже, л. 155. ;Д 

№ 305.—1072 г. 16 Мая. 

Жалоба Холмскаго уніатскаго капитула на крестьянъ селъ Дрыщѳва н Жмуди эа 

завладѣніе граничными полями каѳедральнаго имѣнія Вѣдополя н Вусна. 

Регіа зесипйа розі йотіпісага ,Сап!аІеа ргохі- 

та, аппо Ботіпі гаіііезігао зехсепіезіто зеріиа- 

девіто зесипйо. 

Рго рагіе ѵІаЛкае СЬеІтепзів ргоіевіаіго. 

Ай асіа ргаезепііа сарііапеаііа сазігепзіа 
СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепіез айгаойиш гѳѵе- 

гепйі раігез йоаппез Багоѵѵзкі, агсЬіргѳзЪуІег 
СЬеІтепзів еі йоаппез \Ѵазі1ків\ѵіс2, ргезЬіІег 
запсіі Кісоіаі СЬеІтепзіз, поіагіиз зейіз арозіоіі- 

сае риЫісиз еі ѵепегаЬіІіз сарііиіі гііиз дгаесі, 
сит запсіа готапа ессіезіа ипііі, потіпѳ зио еі 
рѳгіііизігіз ас геѵегепйіззіті йотіпі іасоЬі Зизга, 

Беі еі арозіоіісаѳ зейіз ѳрізсорі СЬеІтепзіз, агсЬі- 

тапйгііае Яуйусіпепзіз е.іи5йет гііиз, зоіѳппііег 
^иез^і еі ргоіезіаіі зипі: іііпзігіз еі тадпШсаѳ йо- 

тіпаѳ Сопзіапііае ВпІІего\ѵа, зиссатегагіаѳ гѳдпі 
Роіопіае, зпЬйіІоз ѵіііагит гѳдаііит Бгузгсгоѵіаѳ 
еі 2тий2 роззѳБІгісіз, ѵійеіісеі сопіга ІаЬогіозоз 
2асЬагко Рггузіпра, Бгісгко бггез, ѢПсоІашп Ног- 

каетіес, зсиііеіпт, Апйгѳат Ногкашѳс, \ѴоусіѳсЬ 
Роіосгко, І\ѵап ѴѴогопіѳс, Каріз, Масіек, Магіі- 

пит КоЬак аііоз^ие Бгузгсгоѵіопвез соІопозаЦиѳ 
сопіга ІаЬогіозоз Айатшп ѳі КгісЬ Кагарийу, 

Магііппт Реігук, Згсгдзпу 2Ьго2ек, Мсоіаит 
Сгугик, Йаако СЬийук, Заѵѵка Ыі\ѵіп, Рѳйко Во- 

іагсгик, Іаѵѵісгпу, Зітопет Кіайко, Іазко ВоІЬап— 

зиЬйіІоз Йтиуйгепзез, пес поп аііоз, іізйет Ыс 
потіпаііз еі содпотіпаііз ѵіііапіз Ьепе поіоз, яиіа 
ірзі іп ѵііірепйіпт уигіит соттипіит Іедипцие 
еі роепагит риЫісагит йѳ ІаІіЬиз ехсеззіЬиз зап- 
сііагит, іп ргітіз Іігаііез ѵіііагит Віаіороіѳ еі 
Визпо, ессіезіат саікейгаіѳт СЬеІгаепзет гііиз 
§гаесі Іііиіо Каііѵііаііз Веаііззітаѳ Магіаѳ Ѵігр- 

піз ѳі тігасиіозіззітат еіиз ітадіпеш. пес ооа 
ай ерізсораіит е^а5Йет СЬеІтепзетрегітепііит, 

зіѵѳ згапіііез йісіагит ѵіііагит йезігиепіез, ігапз- 

агаѵегипі іи Іосо йісіо Кийпо а раіо Іішііаіі, 
раІийіЪиз оііт іпсіизо, ѵегзиз ѵіат риЫісат оЬ- 

Іідие еипйо, а НгиЬіезгоиг СЬѳІтат Іѳпйепіеш еі 
іп Іосіз, гааіогез ѳі іпіпогез Ырісге йісііз, иЫ еі 
зі&па, ѵиідо корсе йісіа, агаігіз зиіз сотріапаѵе- 

гппі еі аппіЬіІаѵѳгипІ, ас йѳтит іп ѵіа еі ігап5 

ѵіат зуіѵіз ВизпѳпзіЬиз ѳі геіго зуіѵаз ай поіаЬіІе 
зрасіит а^гогит зезе іпдѳззегипі ѳі ^ио^і^1іе еі- 

Іга Іітііез зиоз іи Іігаііез ерізсораіез іпдѳгипі, пес 
гечиізііі йісіаѳ гаа§пібсае йогаіпае ^Ьвгпаіогез 
уизііііат йѳ ііііз айшіпізігаѵѳгипі, зей ай таіога 
аийепйа зиа соппіѵепііа еоз апітаѵѳгипі. Оѳіпйе 
Іоііез іп зуіѵаз йісіагит ѵіііагит Віаіороіѳ еі 
Визпо еі йісіі ерізсораіиз ѵіоіѳпіѳг сига сиггіЬиз, 
ГизІіЪиз, зѳоигіЬиз ѳі ЬотЬагйіз ай оЯѳпйешіит 
ѳііага рагаіі іггиѳпіѳз ас іпзоіѳпіог сіатііапіѳз 
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пои ипиш зе еііат ѵііп ргіѵаіигпш, зі чоіз еоз 
агЬогѳз еі Іідпа ехсійегѳ ргоЬіЪегѳІ, ріигігааз 
агЬогѳз ріпѳаз, чиегсіпеаз, Ьеіиііпеаз аііав Ьггогомо 
у оізгоѵе аіі ѵагіа аеіНЙсіа, аріагіа, зврез, пес 
поп а«1 аііаз гез ійопеаз еі аріаз, Геге рег ипиш 
гаейіит гаіііагѳ аЦие асі аііцаоі йесаііез шіШит 
агЬогиш іп зуіѵіз Впзпепзі еі Віаіороіепзі Ьуете 
еі аезШе діе еі посіе раіага еі Гигііѵе, іто ѵего 
тадпіз іп ГезІіѵііаІіЪиз засгоз сііез ргоЫЫіоз йи- 

сепйо еі іп сопіегаріига ріапе йіѵіпит ѵіоіапйо, 

Юііез ехсійегипі еі ай Йотоз зиаз еѵехегипі аі- 

Чие іп зиоз изиз сопѵегіегипі йагапічие аіі ііесѳт 
шііііа Вогепогпт роіопісогиш іпіиіегипі. <ЗиіЪиз 
зпіз аизіз іегаегагііз еі ѵіоіепііз чи'а шетогаіі 
йісіае тадпійсае Йотіпае зиЬйіІі І ига ессіезіае 
еі ерізсораіпз зиргайісіі Іаезегипі, іедез риЫі- 

саз ѵіоіаѵегипі еі роепаз, іп Іаііиш раігаіогез 
8апсіІаз, рготегиегипі, ійео геѵегепііі раігез зи- 

регіиз потіпаіі сопіга еозйет ііегит аЦпе ііегит 
Чиезіі еі ргоіезіаіі зипі, ойегепіез зезе сіГт ііііз, 
пЬі сошреііегіі, іпге асіигоз, заіѵа піЬіІотіпиз е_)из- 

I йѳт ргоіезіаііопіз (шеііогаііопе) іп ЮЮ зіЪі гезегѵа- 

іа. ЕІ іп ѵегійсаііопет ргаешіззогига НЙет рго- 

Іезіапіез зіаіиегипі тіпізіегіаіега гедпі депегаіет 
ргоѵійит ЕизІасЬіит Козоѵісг, оШсіо ргаезепіі 
поіит, ипа сит поЫНЬиа СЬгізЮрЬого Йапкоѵзкі 
еі беогдіо Кигусг, сига ео регзопаіііег сошрагеп- 

ІіЬиз еі іпГгазсгірІа отпіа ІіЬеге аІіезІапІіЬпз, 
Чиі зіаіиіиз іп ѵіш зпае ѵѳгае ас ййеііз геіайопів 
рпЫісе ІіЬегеяие гесодпоѵіі, Ч“іа ірзе ипа спш 
(іісііз поЬіііЬиз Гегіа звсишіа ргохіше ргаеіегііа 
вх оіТісіоза зиргазсгіріі регіііизігіз еі геѵегепйіз- 

зіті ерізсорі гііиз дгаесі СЬеітепзіз гечиіяіііо- 
пѳ Ьопа. тШагмп Віаіероіе еі Визпо еі Ьоггаз 
Шагиш регзопаіііег сопйезсейепйо, іЬійет Іішііез 
зеи дгапіііез зиргаііезсгіріаз ігапзагаіаз еі Ьог¬ 

газ іп іосіз зиргайезсгірііз іппишегаЬіПіег ехсізаз еі 
ііеѵазіаіаз ігипсозчие ехсізагиш агЬогиш іппите- 

гаЬі1е5 ѵісііі еі йеЪіІе сопзрехіі. Ие чао е_)изйет 
тіпізіегіаііз сиш йісіогига поЬіііиш аііезіаііопе 
аіі асіа ргаезепііа геіаііо. 

Тоже, л. 183. 

№ 306.—1673 г. 21 Лирѣля. 

Письмо Іоанна Собѣснаго къ полковнику Мотовидло о неввнманіи военныхъ по¬ 

боровъ съ крестьянъ епископа уніатскаго Суши. 

Гегіа зехіа розі йотіпісат Мізегісогсііаѳ рго- 

хіша, аппо Бошіпі гаіііезіто зехсепіезігао зеріиа- 

везігао Іегііо. 

Рго рагіе ѵіайісаіиз СксІтеп§і$ Мегае 

бЬЫае. 

Ай розІиЫіопет поЬШз Иісоіаі Ітеазхкіеѵісг, 
согага оГйсіо еі асііз ргаезепІіЬпз сазІгепзіЬиз СЬеІ- 
гаспзіЪиз регзопаіііег сошрагепИз, оГЙсіозе Гас агп^ 

оГЙсішп ргаезепз Іііегаз іпігаасіісаіаз рег іііозігеш 
еі гаадпійспт йоаппет ЗоЬіезкі, зиргегапга таг- 

зсЬаісиш еі охегсііипш гедш йисега, ай депего- 

зига Моіочгійіо, Іедіопагіит засгае гедте тф- 

зіаііз, оссазіопе іпГгазсгірІогит ш 
сопіепіогига зсгіріаз, шапи ЦМЙѳт Шиаігиеі 
тадиійсі тагзсЬаісі ргорпа зиЬзспрІаз, зідіііо ДО 
щ іегдо еагишіеш Метит ехргеззо оЬз.дпа- 

іаз, асі асіа ргаезепііа рег оЫаІага роггес- 

$аз, аЬ еоііеш оНегепІѳ зпзсеріі еі асііз зиіз іп- 

зсгіЬі (іеташіаѵіі, яиагига іепог 8е^иі^иг Іаііз: 
Ле^отозсі рапи Моѣолѵісііоѵѵі, риікочгпікоѵі іе^о 

кг61е\ѵзкіеу шозсі, тііозсіѵети рапи у Ьгаіи. 
Мозсі рапіе риНатпіки! Іедотозс хіцйг 8изга, 
ерізкор СЬеІтзкі, зкаггуі ті $і$, 4е лѵазггаозс, піе 
рокагатѵзгу аззу^пасуі гаоіеу, гпасгп^ чиоіе пасі ро- 
ііоЪіепзІѵо роііііапеш Іатіет хѵусіас зоЬіѳ каіезг, 
а іаш аззу^пасу^ \?уі1аі, зигапіепіотеі тгазгтозсі 
\ѵіегг^с, іе сі Іисігіѳ ад<*га\ѵо\ѵапі Ьуйі піе гаіеіі. 
Міес Іеііу сЬсе у гогкаяиіѳ іа ѵугайп^ ѵоЦтоЦ, 

аЬуз >ѵаз2Шозс Іаш г Іеті иЬодіеші Іиіііші іако 
пауіѳріеу зі^ оЬзгеіІІ, аЬу ші ѵЦсѳу г іатіа.ші іаііпа 
піе ііосЬосІгііа зкаг^а. 8іап, кібгѳ \ѵаз2тоз6 ргае- 

Іепсіиіезг, піе зіизгпа, аЬу сіо \ѵуда^ѵапіа опусЬ 
росі^апі Ьус гаіеіі, у роѵѵібге Іеііу паротіпат 
у ргозг^, аЪун >ѵаз2пюзс Іаш \ѵ піѵсгут когакот 
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ехогЬіІо\ѵас піѳ кагаі, аіѳ ѵѵебіид зіизгповсі у 
робоЪіепзІ\ѵа г Іуті оЬзгебі ві$ Іибіті. 2озІацс 
* ѴѴагзгаѵгіе біѳ ііѳсіта зехіа АргНіз іѵазгтозсі 
ті!озсі\ѵедо рапа йусгіпѵут Ьгаіет у з!ид$ 3. 
ЗоЬіезкі тр. Ьосиз зідіііі іп Іегдо Іііегагит ех- 

ргеззі. Огідіпаіе ѵего ргаеіпзегіагит Ііівгагиш 
ойегепз аЬ оГбсіо ргаезвпіі гесеріі, <іе ^ио г*. 
серіо віЬіяио вхІгасіЦо оІГісіит ргаезепв чиіеиі. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго сук 

за 1673 годъ, М 20177, л. 166. 

№ 307—1674 г. 13 Января. \ 

Начало галобы игумена Ѳѳодооія Гуровнча на Холмскаго бурмистра Ивана Жа- 

бировича 8а притѣсненія въ воспитательной дѣятельности уніатскихъ монахинь 
при Уопѳнской 

ЗаЬЬаіЬо розі Гезіит запсіогит Тгіит Кѳдит 
ргохігао, аппо Вотіпі гаіііезішо зехсепіезіто зер- 
Іиадѳзіто чиагіо. 

В. Ошотс2 сопіга ЯаЫгоюісг ргоІЫаІго. 

А б оГбсіит ас^ие ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз геіідіозиз 
ТЬеобозіиз Сигоѵѵісг, огбіпіз запсіі Вазіііі (Мадпі) 
Сопѵепіиз СЬеІшепзіз гііиз дгаесі ипііогига зире- 
гіог, зоіеппііег зио еі геіідіозагит ЕирЬгозіпае 
Раіітігоѵгпа, ргіогіззаѳ Сопѵепіиз огбіпіз з. Вазі¬ 
ііі, іп зиЬигЬіо СЬеІшепзі зіііі аб ессіезіага гііиз 
дгаесі ипііогит Аззигпрііопіз Веаііззішае Магіае 
Ѵігдіпіз, еі юііиз Сопѵепіиз е^бет погаіпѳ, яие- 
віиз еі ргоіезіаіиз езі іп еі сопіга Гатаіит Іѵап 
2аЬіго^ісг, сіѵѳт еі ргосопзиіет ргоіипс Сііеі- 
шепзет, ібео, ^иіа ірзе ѵосаііопі беѵоіае геіідіо- 

дѳрквн въ Холмѣ. 

загигп еі беобісаіагит ѵігдіпига, диіЬиз еіоіпозу- 
пае роііиз, ^иат ѵіоіепііае сопсебѳпбае, пиііі 
сиіріаш чик^иат посепііига, ігао ^пат зігісііззі- 
тага ѵііат адепііит, егаепбісаііз тадіз зийха^ш, 
ѵііаіп іп ехегсіііо еі ІаЬогіЬиз аззібиіз сігса тіпо* 
гѳппез ѵігдіпез еі риеііаз бисепбо, поп ѵегііиз 
роепаз, бе зосигііаіѳ риЫіса запсііаз, ргаезегііт 
іп сіѵііаіе СЬеІшепзі, иЬі Сопѵепіиз риЫісі еі 
.Іибісіа, Іапяиаш іп сіѵііаіе гаеігороііз Іеггае СЬеі- 
тепзіз еі бізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз, зиЬ іешраз 
іпіеггедпі, еі ехігабііаз а зегепіззіто еі геѵегео- 
біззіто раіге потіпаіо АгсЬіѳрізсоро Спезпѳіт 
ипіѵегзаіез рго согаііііз зиЬ . . . *) 

Изъ актовой книги Холуйскаго гродскаго суда 
за 1674—5 годы, Л? 20178, л. 10. 

*) Слѣдующій листъ вырванъ. 

№ 308.—1074 г. 5 Декабря. 

Заявленіе наотоятѳля Холмскаго монастыря Ѳеодосія Гуровича объ убыткахъ, при¬ 

чиненныхъ Кулемчицкому монастырю во время его захвата Станиславомъ Цесѳль- 

скимъ. 

Регіа зесипііа розі Гезішп Ішгаасиіаіаѳ Соп- Зирегіог топазіегіі СШтепт гепезігт 
сѳрііопіз Веаііззішае ас Оіогіозіззітаѳ Ѵігдіпіз оЫиШ 

Магіае ргохіша, аппо Ботіо! шШезішо зехсепіе- А(1 розіиіаііопет ге1і8іозі ТЬеоёозіі Оигоѵіс*, 

аішо веріиаеѳвішо чиагіо. гаопазіегіі СЬеІшепзіз сііѵі Вазіііі Ма^пі зирегіо- 
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ГІ5, согаш оГюіо еі асііз ргаозепІІЬиз сазІгепзіЬиз 
саріІапеаІІЬиз СЬеІшепзіЬиз регзопаіііег сошрагеп- 

1к«, оЯГісюзѳ Гасіаш, оШсіпш ргаезѳпв гедозігиш 
(іатпогипі ѳі гегиш іпГга асіісаіит, рег іпГгазсгір- 

»ит депегозит 81апіз1аит Сіоаіѳізкі ѳі сотріісез 
У“ іатрогв, Іосо еі гаосіо ІпГга ёезсгірііз, гесер- 
іатш, шапи е,)и8ёет ге1іеіозі оЯегетіз ргоргіи 
зиЬзсгіріпт, ай асіа ргаезвпііа рег оЫаіат рог- 

гесіиш, аЬ еосіеш оІГегепіѳ зизсеріі еі асііз зиіз 
іпзсгіЬі ёетапёаѵіі, си|из іепог зеяпііиг іаііз: Ііе- 

дезіг гаЪгапусЬ ггесгу рггез іедотозсі рапа 81а- 

візіаѵа Сіезіеізкіѳео у ротоспікочѵ іедо роё сгаз 
дягаііочѵпедо паіагёи па шапазіуг Киіетсгускі 
ѵіеІеЬпусЬ оуовѵ Вагуііапочѵ СЬеітзкісЬ, гокп 
іузіас згезсзеі зіеётёгіезіціедо сгчѵнгісдо, шіезЦса 
Кѵсіеіпіа озтедо ёпіа, чѵ рЦіек, ірзо ёіе Гезіі 
запсіі ёоаппіз Еѵапдеіізіае зесипёит саіепсіагіит 
ѵеіпз, іттеёіаіе га газ ро шагу зчѵіеіеу, ой чѵіѳІеЬ- 

пе8° °Уса Зозпочѵзкіедо, па іеп сгаз гегуёепіа, 

оёргачѵіопеу, тёгіезг орізапіе згкосі у сошриі 
опусЬ, кіоге Іепге іедотозс рап сіезіеізкі. ѵіоіеп- 

Іег чѵудпачѵзгу ѵіеІеЬпусЬ оусочѵ Вагуііапочѵ г 
ггесгопедо шапазіуга, иііга отпе Газ еі аеяиит 
Іат тіезгкаіас у ёоЬг гагуіѵаЦс, росгупіі: Копі 
рага, кіоге раІиЬ іедотозсі рапа Сіезіе1зкіе§;о сіо 
оЬоги рочѵіогіу,—гіоіусЬ зіо ріешІгіеОД зійёіо г 
роёпзгЦ Гаіепёузгочѵа, ріаі Іакге Гаіепёузгочѵу 
роёзгуіу, роІггеЬу зочѵііе, чѵоуіок рокгуіу таёге- 

Іапзкі, зкигка чѵуЬіапа зайапочѵа, зіггѳтіопа по- 
*е,—ю чѵзгузіко гіоіусЬ (ілѵасігіезсіа у згезс, дгозгу 
ёгіечѵіеіпазсіе, игёесгек сіи-іе —гІоіусЬ ёчѵа, раіазг 
«угозікотѵ—гіоіусЬ ггезс, різіоіеіочѵ рага аіатоёа— 

гіоіусЬ ріеіпазсіе, зіекіег сізѵіе—гІоіусЬ Іггу, "Ші 
ЬіаІусЬ почѵусЬ хіеёга зіагзгедо раг ёчѵіе у г§ег- 

вік—гіоіусЬ сгіегу, оЪгизочѵ ёчѵа чѵіеІкісЬ—гіоіусЬ 
рі?с,егозгу ёчѵаёгіезсіа, ріоіпа ёоЪгедо Іоксі ріес— 

Йоіу іеёеп, дгозгу озгапазсіе, ріоіпа ргозіедо Іоксі 
сгіегу—дгозгу ёчѵаёгіезсіа, Іггечѵікі оуса Зозпочѵ- 

*кіе§о, кіоге па оЬуёе пазг^ рап Сіезіеізкі до- 
гроёупі зчѵоіеуёаі—гіоіусЬ іггу, рапсгосЬу ёгіапе 
—гіоіу іеёеп, дгозгу ёгіезіес, зкггупіе гогЬічѵзгу 
бчѵаііочѵпіе у гашек оёёагзгу чгіі^Ю Іапсизгѳк 
сегкіечѵпу згеЬгпу па риііога Іоксіа—гіоіусЬ ёчѵа- 
ёгіезсіа, гекачѵіс раг ёчѵіе—гіоіусЬ риііггесіа, 
вгкаріѳгг Вагуііапзкі чѵіеікі, па сгегчѵопут аёа- 

Оазгкп ЬаПочѵапу г згпигкагаі іеёчѵаЬпуіпі—гіоіусЬ 
Йввс, віес почта піо озаёгопа—гіоіусЬ озт, пісі 
кЦЬоѵѵ сгіегу—гіоіу іеёеп, рггеёгічѵа копорпѳдо га 

гіоіу іеёеп, Ьішіаз сіезіеізкі—гіоіусЬ ріес, ёіоіо 
чѵіеікіе—гіоіу іеёеп, Ьозак іеіагпу у іеіага гбіпедо, 
ііеш кіоёка дёапзка—гіоіусЬ зговс, ггесгу капіо- 

гочѵе—згаі ЬіаІусЬ раг Іггу,—гіоіусЬ згезс, ёегка 
Ьіаіа роёзгуіа ріоіпеш—гіоіусЬ Іггу, ріоіпа рго- 
зіедо Іоксі ёгіезіес — гіоіу іеёеп, дгозгу згезс, сЬи- 

віек сгіегу—дгозгу ёигапазсіз; ріепі^ёгу, §ёу до 
згаграпо у Ьііо, ѵуёагіо г кіезгепі гіоіу іеёеп, 

дгозгу ёгіезі§с; Ьоіу гбііе—гіоіусЬ ё\ѵа, дгозгу 
ё\ѵаёгіезсіа, игоуіок —гіоіусЬ іггу.Ьоіу сгате, кіоге, 

заш рап Сіезіеізкі ёаі шэгпісу зи'ети—гіоіусЬ 
ё»а, дгозгу ёгіезЦс, пого» Іггу кнгаёгоѵѵсЬ, ііет 
Яеіаго кга\ѵіескіе - гіоіусЬ ё\ѵа, Ьгеѵіагг зіоѵгіеп- 

зкі—гіоіусЬ Іггу, «гоі, кібгедо рап Сіезіеізкі ёо 
оЬоги кагаі гаЬіс, гіоіусЬ Іггуёгіезсі, іаіоѵісе Іакге 
гіоіусЬ ріеіпазсіе, Ьагапои'ёѵѵа—гІоІѵсЬ згезс, каг 
ріесіого—гіоіу іеёеп, дгозгу ёятаёгіезсіа, оё кгоѵу 
Газка шазіа, кора зуготе—гіоіусЬ згезпазсіе; зігоіѳ 
ЬоЬгоѵте—га піе ёа»ѵапо гіоіусЬ рі^с. сЫѳЬа ЬосЬ- 

поѵ ѵтіеІкісЬ зіеёш—гіоіусЬ Іггу, дгозгу згезпазсіе, 

зугоѵѵ сгіегу-дгозгу ріеіпазсіе, тіоёи рггазпедо. 
Газка тазіа па гіоіусЬ ёіі'апазсіѳ, дгукі риііггесі 
сігіегсі, іак Ьуіа «• Іеп сгаз рггеё штут гЬоіѳт 
Іак гасЬожаІівту гіоіусЬ ёѵапазсіѳ, дгосЬи риі- 

сгягіегсі—гіоіусЬ іггу. дгозгу ёгіезіес, іесгтіепіа 
гтіезгапедо г гуіеш сѵіегсі іггу—гіоіусЬ озтпазсіе, 
такі гуіпѳу риісгѵіегсі—гіоіусЬ Іггу, ^адіѳ1 даг- 

піес, кгпр дагпіес, зоіі дагпіес—дгозгу ён’аёгіезсіа 
у ёѵга, такидагсу згезс—гіоіусЬ згезс. \Ѵ кото- 

гасЬ ё^исЬ дѵѵаІЮчгпіе рооёЬііапусЬ: » іеёпѳу 
гуіа счѵіегсі ріес—гіоіусЬ іггуёгіезсі, Ьгѳсгкі риі- 

си'іегсі—гіоіусЬ ёчѵа, дгозгу ёгіезіес. зіопіпу роісі 
ёчѵа—гіоіусЬ ёжаёгіезіа у сгіѳгу, зоіі дагсу ріес— 

гіоіу іеёеп, кіеІЬаза іеёпа—дгозгу Іггу; д- ёгидіѳу 
отеза счѵіегсі іггу—гіоіусЬ ёгіечѵіес; дгукі счѵіегсі 
Іггу—гіоіусЬ Іггупазсіе, дгосЬи риікогса—гіоіусЬ 
ріеіпазсіе, іадіеі риісчѵіегсі—гіоіусЬ озт, роіес зіо¬ 
піпу—гіоіусЬ ёѵѵапазсіе, кіеІЬаз Іггу—дгозгу ёгіе- 

чѵіес, тазіа дагпек—гіоіусЬ Іггу. Шечѵоё гдпоіопу— 

гіоіусЬ озтёгіезі^пі, чѵіѳсіеггочѵ ёчѵапазсіе—гіоіусЬ 
згезс, іаіеггочѵ ріес, кіоге кагаі ёо оЬоги ччгіцс_ 

дгозгу ёгіезіес, тіз таІочѵапусЬ ёѵѵіѳ— дгозгу озт¬ 
пазсіе, дагкочѵ іггуёгіезсі — гіоіусЬ іггу, 1у2ѳк 
ёгіезіес у іе ёо оЬоги—дгозгу ёчѵаёгіѳзсіа, ггѳзгоіо 
іакге дгозгу згезс, гачѵіаз ё чѵіѳ, г ІусЬ зіида рапа 
Сіезіеізкіедо роёкочѵу кагаі рогоЬіс, 1ак2ѳ чѵгге- 

сіцгочѵ іггу—гіоіусЬ сгіегу, дгозгу ёчѵаёгіезсіа. Л 
гнзіечѵксчѵ огітісЬ у іаггуппусЬ и2ц! йуіиогігаіедо 
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кор сгіегуйгіезсіе, кора гасЬиЦс па 8І0Ѵе (8^У32 

Йги§а йаѵѵаіа у іггу слѵіегсі) йа\ѵаіа ро риікогси, 

Гасіі когсу (і\ѵасІ2Іѳзсіа іггу у риі, г іе&о розіапо 
когсу сі\ѵаэ а іппе сіо БиЪпеу па іагд, йгиеіѳ (іо 
Нпзіппѳбо, іпзге па зисЬагу ѵіо оЬоги, цйуіе&ту 
рггу ойЪіегапіи тапазіуга піс піѳ гозіаіі, іейу 
іак іегаг іуіо ісігіѳ коггес ро гІоіусЬ й\?апазсіе 
($а1ѵ§ іейпак гозіатсиі^ту зоЫѳ ройіѵузгзгепіа, іѳ- 

2е1і исЬоѵау Войе Ь§йгіе йгозгзге, дйуг шу ши- 

$іегау киролѵас) исгупі га когсу йѵѵайгіезсіа іейѳп 
у риі гІоіусЬ йѵіезсіѳ ріеп«І2Іеві%пі у озт; йуіа 
іаге^о кор озт, когсу сгіегу- гІоіусЬ сгіегуйгіезсі, 
і^сгтіепіа кор рі^ідазсіе, когсу рі$іпазсіѳ ро гІо¬ 

іусЬ озт —гІоіусЬ зіо йѵайгіезсіа; ргоза кор озт, 

когсу сгіегу, ро гІоіусЬ йѵѵайгіезсіа сгіегу—гІоіусЬ 
йгіе\уі$пЙ2ІезЦі згезс; ^госЬи кор озт, когсу сілѵа, 
паЬіІу коггес ро гІоіусЬ йгсапазсіе—гІоіусЬ й\ѵа- 

сігіезсіа сгіегу; &гукі кор озтпазсіе, когсу йгіе- 

ѵі$с, ро гІоіусЬ йѵапазсіе—гІоіусЬ зіо озт. Ъ ра - 
зіек у Ьоги іак па лѵіозпе, іако у Іесіе тіосіи 
Ьесгка—гІоіусЬ йгіетѵіепйгіезцпі, \УОзки катіеп, 

кіогу рап Сіезіеізкі (іо оЪого шщі,—гІоіусЬ іггу- 

йгіезсі, а ге ройЪіегае кагаі піе іако зозройаге, 

аіе іако піерггуіасіеі, іейу рзгсгоі г^іпеіо рпі 
Йѵапазсіе, коййу ріеп, іако дозройагге гасЬиіг* у 
гтуукіо зі§ кироѵас ро гІоіусЬ згезсіи—гІоіусЬ 
зіейтйгіезцпі Йѵа; гаііопе гуЪ, кібгезту тизіеіі 
киро\ѵас рггез іеп тузгузіек сгаз, а іе^отозс рап 
Сіезіеізкі г іегіог у па кисЬпіе у па рггейагг 
тіаі йозус і Йо оЬоги, а ту ѵ кай(1у іусігіеп ту 

ропіейгіаіек, згоіе, рі^іек у зоѣоіѳ киротѵаіі, 

дйгіе іей у розі йѵипіѳйгіеіпу іпіегсеззегаі (Іа 
паз\ѵі§1згеу Раппу, ггисі\ѵзгу па кой(1у (Ігіеп р0 

риііаіега—гІоіусЬ зіо ріепйгіезфі, гаііопе рорзоѵа- 

піа )лгоѵі9 кіоге г ѵіѳікіет пазгет козгіет Ьуіі 
гезіаигоѵѵапѳ у 0(і апіесеззогоѵѵ павгусЬ еІаЬого- 

ѵапе—гІоіусЬ іггузіа; гаііопе зіапой^сі, кіоге 
іе^отозс рап Сіезіеізкі у й\уог іе&о копті ѵѵура- 

зіі іак, ій піс піе козііі, а ту гаозіеіізту киро- 

\уас—гІоіусЬ йѵіезсіе; гаііопе іаггуп ортойпусЬ, у 
іедоІггеЪа) киріс,—гІоіусЬ зіо; гаііопе родпоі^піа 
Ьи(іуоко\у у зризіозгепіа сііа зіаѵіапіа копі ? 

ігЬасЬ—гІоіусЬ (ілѵіезсіе; гаііопе гайуѵаиіа (ІоЬг у 

сЬіоро\ѵ рапзгсгугп, зігойу у опусЬ па піегѵусгаупе 
гоЬоіу, роіігойу розуіапіа—гІоіусЬ (ігѵіезсіѳ; гаііопе 
іаітийп рггез піесігіеі (іуѵасігіезсіа у сгіегу, кібге¬ 

зту то§1і тіес ой роЬойпусЬ іийгі, га кіоге то*- 

іет дѵуйуѵѵіс кііки гакоппікоѵу, ай тіпиз гІоіусЬ 
йѵѵіезсіе, озоЫі\уіе рой сгаз ойризіоѵ, іако Ю: па 
з\Уі$іу БисЬ у па Бейукасуа загш? Мазѵі^геу 
Раппу Аззитрііопіз гао^Изту тіес гІоіусЬ зіо 
згезейгіезЦІ. Ка озіаіек, йе апі газіапо, апі гозіа- 

ѵіопо сокоітсіек парггой, іпй йнга гокі рбуй^, паш 
\у згкой$ у гаЬіе^ацс гаизіеіізту у па па&іепіе у 
па сЫеЪ кироѵѵас; сЬіоро\у гиЬойопо у іусЬ га- 

Ю\»ас гаііопе іакіеу гиіпу, іакозту зі^ г боЬо 
рогаскоѵаіі, кіайгіету ай тіпиз, ІиЬо Ьагйго шаіо, 

гІоіусЬ рі§сзеі. 8итта ѵзгузікіе^о—гІоіусЬ іггу 
іуеі^се сгіегузіа озтйгіезі^і зіейт, ^гозгу іі*а- 
йгіезсіау іейеп. ТЬеойозіиз Оиго\?ісг, огйіпіз запсіі 
Вазіііі Ма^пі шопазіегіі СЬѳІгаепзіз зирегіог шр. 

Тожеу л. 466—9. 

№309—1674 г. 20 Декабря. л 

Заявленіе Холмскаго мѣщанина Николая Вариводы о нанесеніи ему тяжкихъ по 

боевъ піарскими учениками. 

Бегіа яшпіа іп ѵі^Ша Гезіі запсіі ТЬотаѳ 
Арозіоіі, аппо Ботіпі тіііезігао зехсѳпіезіто зер- 

іиа^езіто яиагіо. 

Нопезіи8 ТѴаггугсойа сопсиззиз. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег сотрагепз ігаЬіз 

айѵесіиз Ьопѳзіиз Кісоіаиз \Ѵаггутгойа йе зпЬпг* 

Ыо СЬѳІгаепзі, \Ѵ1айусгуп йісіо, регіііизігіз геѵе- 

гѳпйіззіті йогаіпі ДасоЬі Зизга, ерізсорі гііиз дгаесі 
СЬеітепзіз зиЬйііиз, еійега оГйсіо ѵиіпега іп 
роге зио, ѵійеіісѳі іп йзіиіа іпГегіогі репез си > 

іит тапиз йехігае регсиззіопет Ііѵійага, іит ^ 

регсивзіопез іпГга зсариіаз іп йогзо ііійет Г»ѴІ 15 

Іоп^аз, еі сіипез и^^а$^иѳ пітіз сопсиззаз 



Ііѵкіаз, чиоі а ... зіщ ѵиіпега, 0Ь Йепаішеш в. 
епогтИаІега Шотт рог оЩсіит ргаезопз пито- 

гап поп роіеши, пѳс поп іп Гізіиііз иігіз,ае ре- 
<1із 5іпізІп рѳгсиззіопез ЧиіпЧие ІіѵЫаз соттоп- 

зігиѵіі; саЧЧв ѵиіпега зіЬі соттоизігапіі іп сов- 
шѳіепо ессівзіаѳ гиіЬепісаѳ заисіі Шсоіаі Ьіс 
СЬеІшав зііав, пост Гегіае зеситіае ргохігае ргаѳ- 

іетаѳ, рег геѵегоп<іиш Коіескі, сіѳгіспт, поЬіІѳз 

ѳі іпеѳпиоз Кпскі, ЛЫопзкі, Кгетга еі аііоз ео- 
гпт сошріісвз, ірзі шѳііиз поіоз, соІІе8іі СЬеІтеп- 

313 ге1і8іозогиш раігит Ріагит зсЬоІагит зішііо- 
зов, іппосепіег Ьиші ргозігаіо Ьасиііз іііаіа еі іп- 

Йіси еззе аззегиіі. <}иае ѵиіпега оГЙсіига ргаезепз 
ѴКІІІ еі <1еЫіе сопзрехіі. 8а1ѵага ргоіезіаііопіз зіЬі 
т розіегиш Гасіепсіае гезегѵаі Гасиііаіет. 
Тоже, л. 490. 

№ 310.—1676 г. 7 Мая. 

Жалованная грамота вотяннниковъ селъ Могнльннцы н Кулика священнику Мар 

тину Славинскому на Могнльннцкій приходъ. 

Асіот іп са5Іго СЬеІгаепзі Гегіа ^иіп^а розі 
Йошіпісат .Сапіаіе- ргохіша, аппо Оошіпі тіііе- 
8іто зехсепіезіто зеріиа§езіто зехіо. 

РгезЬуіег Модііпісепзіз соііаііопет зиат оЫиІіі. 

Асі оГйсіит асицие ргаезепііа сизігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз ѵепегаЬі- 

Ііз Мапіпиз Зіаѵѵіпзкі, ессіезіаѳ Модііпісепзіз гііиз 
р-аесі ргезЬуіег, оЫиІіі оГйсіо еігіега еі а(І асіі- 
сапгіит роггехіі Шегаз соііаііопіз ргаеЬешІае Мо- 
§і1пісепзіз, рег тГгазсгірІаз регзопаз зіЬі оІГегѳпІі 
соііаіае, аІГесІапз еазйеш а зе оІГегепІе зизсірі еі 
іпзсгіЬі (Іетапгіагі; си)из аІГесІаІіопі оШсіига Ьоссе 
ашшепсіо, еазсіега аЬ ірзо зизсеріі еі асііз зиіз 
іпзсгіЬі (істап(1аѵіІ. Сіциз Іепог зе^иі^иг Іаііз: 

бгогаагігіе, ро(1<1апут гпоігп, Мо"і1пісу і дѵ 
Киііка Ь$<Цсут, о4 Рапа Во§а гсігоѵіа йоЬге^о у 
роЫапе^о тіісео ро^и ирггеутіе гусге. \Ѵіа- 

<1ото сгупіе Іуга Іівіѳш тоіга, \і ^а, \ѵі(1г^с роЬог- 
пе^о разіегга (іизг ІшІгкісЬ оуса Магсіпа 81и\ѵіп- 

вкіе^о, кіогу гозіаі га Ыодозіаи'іепзін'ет Возкіш 
і ѵіеітогпедо ітсі хі^гіга 8изгу, ерізсора СЬеІга- 

зкіе^о, з'ѵіезгсгепікіет, кіоге&о \ѵ\<1щс роЬойпу 
іуѵоі, а (Іо Іедо іі і гогігіс рггег Іаі а\ѵа- 

Йгіезсіа сгіегу Ь$(Цс \ѵ іеуіе сегк\ѵі Вогеу \ѵ 
МодПпісу росіапу осі з. р. пхігіса таігопкі шоіеу 
ішсі рапа Ьиказга г ѴѴузокіеео \Ѵузоскіе80, різагга 
гіешвкіе^о ЬиЬеІзкіедо, іако (ІгЫгіса (ІоЬг Мо&і1- 

иісе у Киііка, кіогеши (Іаі ргаезепі у ѵг піт паіе- 

*УІе роѵіппозсі о4 росІгіапусЬ (Іо сегкѵѵі Войоу; 

Іесіу іе ѵѵ ІесіесЬ іизг робезгіу госігіс іе§о, 
Іеііу па іе^озг тіеузсе розІапа\ѵіага оуса Магсіпа 
81аи'іпзкіе§о, іако (ІоЬг ІусЬ г гааііопк^ шоЦ 
зиссѳззог. Рггукагиіе Іесіу ро(Иапуш гаоігп, аЬузсіѳ 
парггоіі Ьоіагпі Вогеу йуіі, іако рггуоаіегу йо- 
Ьгуга, роЬойпуш, споіііѵгуш сЬггезсіапош, а оуса 
Магсіпа Віадѵіпзкіедо, іако разіегга зѵе^о, ѵг 
исгспѵозсі шіеіі у ѵ розіизгѳпзітеіе <1о сегк^іе 
Во2еу паіегуіуга гозіа^аіі у г\ѵусгаупе роѵіппозсі 
оййадѵаіі (Іо сегк\?і Воіеу, Іак іако рггей Іущ 
2(1аѵѵпа Ьу\ѵа1о, Іо іезі $ риііапка ро коріе гЬога 
а з роіолѵісу ро рпікору; у ѵгоіпе ш1е\ѵо ѵ?е тіу- 

піе пазгуш па іе§о ѵіазпа роіггеЬ§ опети рог\ѵа- 
Іагау рггег шіагу, у лѵ ІазасЬ \ѵо!пу \ѵг§Ь па ро- 

ІггеЬ? (іотоѵѵз у Іеп ^гипі, со росііе сегктѵіе 
ѵіеггЬаші ѵѵіеікіѳті озасігопу, у зайек ѵ піт 
\ѵіесгпеті сгазу йашату (іо сегкше Вогеу, аЬу 
Рапа Во*а Ыа^аИ оусо^іе у Ітіе Ле§о зѵѵі^іѳ 
ѵѵіеІЬіІі. Кіогу іо ргезепі (На Іерзгеу \?іагу г§каті 
пазгѳті ^ѵіазпеті рггу рггусізпіѳпіи ріесг^сі зІ\ѵіег- 
йгату у ройрізиіегау. Огіаіо зі^ \ѵ А1о§іІпісу сіпіа 
іггуйгіезіебо 8ерІегаЬга, аппо Ботіпі тіііезіто 
зехсепіезіто зѳріиаевзііпо ргіто. Магсіп г Віаіо- 

Ьггед ВіаІоЬггѳзкі. Тегеза г 81п§осіпа ВіаіоЬггѳ- 
зка. ІакиЬ г ВіаІоЬгге^ ВіаІоЬггѳзкі. Сопзіапііа г 
\Ѵузокіеео ВіаІоЬггозка шр. Ьосиз зі§Ші ірзіиз 
изііаіі. Розі сиіиз ^иі(1ет іп§го5заІіопега огі^іпаіѳ 
ѳхетріаг ійѳт оЯѳгепз ай зѳ гесѳріі еі (1ѳ гесеріо 
зіЬщпѳ гезіііиіо оГбсіиіп Ьоссе ^иіе^аѵіі. 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскало суда 
за 1676—7 гг., Л» №80, л. 13. 
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Л» 311.-1670 г. 20 Мая. 

Жалоба уніатскаго протопароха Евстафія Грабовскаго о нанесеніи ему тяжкихъ 

оскорбленій Адамомъ Канскимъ. 

Регіа чиагіа розі йошіпісат „Ехаисіі* ргохіта, 
аппо Богаіпі тіііезіто зехсепіезіто зеріиадезіто 
зехіо. ' г‘ * ‘ 

ВеѵегепЛиз бгаЬогсзкі сопіга Кіпзкі ргоіе- 

, зіаіиг. 

Асі оГЙсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІпіепзіа регзопаіііег ѵепіепз геѵегеп- 

йиз Еизіасіііиз 6гаЬо\ѵзкі, ргоЮрагосЬиз Туга- 

Ііпепзіз гііиз дгаесі, запсіае оПЬойохае гошапаѳ 
ессіезіае ипііиз, зоіелпііег еЫет оШсіо еі дгаѵі 
сит чиегітоиіа іп еі сопіга поЬПега Асіагаит 
Кіпзкі, Ъопогига оррісіі Тугаіуп яиоѵіз іигізіііиіо 
роззеззогет, яиезіиз еі ргоіезіаіиз езі, яиіа ірзе 
поп сопіепіиз апіегіогіЬиз іц|игііз, йатпіз, ѵіоіеп- 

Іііз, гаойегпо ргоіезіапіі заерепитего іііаііз, поп 
заііаіпз Хоі ѵіоіепіііз, Іат зирег регзопа, яиат еі 
йото гаойегпі ргоіезіапііз регреігаііз, зирегаддгез- 

зіопіЬиз, ресогит аЬасІіопіЬиз, Ггидит ѵіоіепіег 
гесерІіопіЬиз, ѵегѣіз зсотаіісіз Іаезіѵіз, зіаіит 
зрігііоаіет еі паіаііііа тойегпі ргоіезіапііз та- 

хіте аддгаѵапІіЬиз, аІГесІіопіЪиз, іп ѵііат риЫісѳ 
тасЬіпаііопіЬиз, аііаптцие регтиііагит ѵіоіеп- 

Ііагит ШаІіопіЬив, гаііопе яиагит саиза, еійет 
поЬіІі Кіпзкі асі ^гіісішп сарііапеаіе Іѳггае СЬѳІ- 

тепзіз еі (Іізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз рэг тойетит 
ргоіезіапіет іпзіііиіа еі асі роепат Ьапіііопіз 
регреіиаѳ Іегтіпитяие риЫісаІіопіз еі арргоЬаІіо- 

піз регйисіа, Ьисизяие репйеі аЬ ехесиііопе зіа- 

іияие іп зио еззе іпйеіегтіпаіа, ѵегит еазйет 
ѵіоіепііаз еі (іатпа іп сііез еі тотепіа атрііапііо, 
сіатпит сіатпо, іпіигіат іпіигіае асситиіапііо, 
поп Гоппійапйо роепаз, заі гідогозіззігае сопіга 
Яиозѵіз расіз еі зесигііаііз риЫісае ѵіоіаіогез, зи¬ 

рег регзопаз зрігііиаіез заеѵііогез ех ргаѳзсгіріо 
Іедіз риЫісае етегдепіез, Іегароге поп ііа ргійега 
ргаеіегііо, ѵісіеіісеі ірзо (Не (Іотіпісо „,Іийісаа 
ргохіте ргаеіегііо ргохіта*), аппо асі ргаезѳпз 
спггепіі, іпѵііаіо розі аЬзоІиІа йіѵіпа тосіето 

ргоіѳзіапіѳ іп сигіат зиат, зирег регзопаіа йсіів 
агпісіііае Ггопіе еі сотріапаііопіз іпеипйае іасіш 
сояоепйо ігаз еіойіа, тойит асіѵепіепсіо еішеіііі, 
ЯиіЬиз роззѳі зиаз пезсііпг ишіе зизсеріаз сопіга 
тойегпит ргоіезіапіет ехріегѳ раззіопіз еі так- 

ѵоіоз айесіиз, зре еі ргаезигарііопе ехесиіиз е$і 
Кат Іосо сотріапаііопіз аіісиіиз сига шосіегоо рго- 

Іезіаиіе іп еипііет ігат Гигогвпцие зрігапгіо, Іосо 
Ьозрііаіііаііз еі геѵегепііае еіііега, иіі регзопаезрі- 

гііиаііа регадепйае, еипііет тосіегпига ргоіезіал- 

Іет зіпе иііа сіаіа зіЬі саиза, поха еі оссазіоае, 

ргіто ѵегЬіз ідпотіпіозіззітіз, Іаезіѵіз, Ьоиат к- 

тат зегарег іпіатіпаіат йесизяие зрігііоаіе, зи- 

Іига тоііегпі ргоіезіапііз гаахіте аддгаѵатіо, іп 
сіото еі сигіа зиа аГйсеге, сіетига аггеріо тііго 
регдгапйі, Ііяиоге ріепо, еіііет осаіоз оГГипгіеге, 

розі Ьос сопѵегЬегаге еі сопяапдиіпоіаге еі, пі 
Гида заіиііз зиае азуіипі яиаегегеі, іпіегігаеге то- 

Іиіі, іп ѵііат риЫісе гаасЬіпагі аііазяие ѵіоіепііаз, 

іпіигіаз еі (іатпа іп регзопа тойегпі ргоіезіапііз 
регреігагѳ аизиз езі еі Іетеге ргаѳзитрзіі. ^иаге 
сит ргаетізза отпіа іп сопГизіопет Іедига рпЬІі- 
сагит саічГш&Иит, іп зиЫаІіопѳт ѵего расіз еі 
зесигііаііз риЫісае, іп сопіетріит еі зишшат 
ргаѳіисіісіига регзопагит. зрігііиаііит рег еипііет 
поЬіІет Кіпзкі Гасіа еі регреігаіа зипі, Ііісігсо 
тоіегпиз ргоіѳзіапз ііегаіо тойо, яио зирга, рго- 
Іезіапсіо, оГГегІ зѳ, иЫ сіе іиге ѵепегіі, сиш еосіет 
поЫІі Кіпзкі іиге асіигига, ргаетізза отпіа поп 
іізйет гаеііііз, ѵегит іиге тейіапіе ѵіпйісаіигапі, 

заіѵа тоДегпаѳ ргоіезіаііопіз, рег сііаііопега ео 
потіпе ейѳпйае, теііогаііопе зіЬі ріепо іп гоЬоге 
гезегѵапііо. Еі іп сопііпепіі ійет ргоіезіапз ргае- 

зепіаѵіі оГЙсіо ргаезепіі зІгорЫоІит запдиіие, рго* 

Іипс сігса ѵіоіепііат ех сарііѳ зиі ргоіезіапііз оЬ 
сопѵпіпегаііопѳт, яиае ргоіѳзіапз йідпозсі поп ро* 

Іезі, Йиепіѳ ШшЦие оГЙсіит ѵійіі еі йеЬіІе соп- 

зрехіі; яа°й Іаіііег ргаезепіаиііо гигзиз аЬ ойскѵ 
ргаезепіі ѳГййеіиззіІ ѳі асі зе гесеріі, йегесерііоп* 

оГЙсіит ргаезепз яиіоіаѵіі. • 

| Тоже, л. 60—61. : : ) 22 марта. 
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№ 312.—1676 г. 12 Іюня. 

Жалоба священника Па.фнла Скальскаго на Софью Лисовскую за невыдачу слѣ 

дуемой ему десятины, за потраву полей и личное оскорбленіе. 

Гѳгіа зсхіа розі осіаѵаз Гезіі Васгаііззіті Сог- 
рогіз СІ1ГІ5ІІ Оотіпі ргохіта, аппо еіизйѳга тіі- 
Іезіто зѳхсепіезіто зеріиадезіто яехіо. 

ѴеиегаЫІіз Вкаізкі сопіга депегошп Ызоіѵ- 
зка ргЫс$ІаІиг. 

Ай оШсіит асіаяис ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵѳпіепз ѵепегаЬі- 

1і$ РашрЬіІіиз Якаізкі, іп Иегйузгсгѳ ессісзіае гііия 
§гаѳсі ргезЬіІег, зио ас рсгіИазігіз еі геѵогепйіз- 
зіші сіошіпі ЛасоЬі 8изх&, 1)еі еі арозіоіісае зесііг 
§гаІіа ерізсорі гііиз дгаесі СЬеітепзіз, агсЫтап- 
(ігііае Йуйусяупепзіз, потіпе, таезшз дгауцие 
сит циегеіа зоіеппет іп еі сопіга депегозат 
2орЫат йе СЬоЬггапу Ьізомгзка, аизиит іпГга- 

зсгіріогит ехесиігісѳт, йеіиііі ргоіезіаііопет іп 
ео, яи,а ірза поп сопіепіа апіегіогіЬиз ѵіоіеиіііз, 
йатпіз еі іпіигііз тойегпо ргоіезіапіі сопсиззіо- 

пе, сопѵиіпегаііопе, пес поп ѵіоіепііз іпѵазіо- 

піЬпз іііаііз, йесгеіогит ІгіЬипаіісіогит, аЬ ехеси- 
Ііопе репйепііит, сопѵиізіопе Іетогагіаяие еіз- 

Йега сопігаѵепііопе, еі ай ргаезепз еазйет гепо- 

ѵаге іп йісз поп сезяаі, іто іпіигіат іпіигііз, 
йатиа йатпіз аййепйо еі ситпіапйо, іп тахітит 
іигіит сагйіпаііит сопіетріит еѵійепііззітатяие 
зіаіиз зоі зрігііиаііз Іаезіопет. аияа езі еііетеге 
ргаезитрзіі іетрогіЬиз сѳгііз, поп ііа ргійет 
ргаеіегіііз, ѵагііз йіеЬиз тепзіз Липіі іп Іегтіпо 
іигіз зресіапіе аипі пирег еіарзі, ѵійеіісоі тіііе- 
8Іті зехсепіезіті зеріиадѳзііпі яиіпіі, зиЬ іетриз 
іпіеггедпі, Іат зѳсигііаііз риЫісае Іѳтроге іііо 
ѵідепііз, йесітат дгапагіат, ,п Чио1а 8°^^ Рег 
зпЬйіІоз циоіаппіз ессіезіае зиае Всгйусгеизі рѳпйі 
еі ргаезіагі йеЬіІат, рго аппіз яиаШог іпйеЬіІѳ 
геііпеге ай заеріззігаатяие ргоіезіапііз геяиізіііо- 

пет іізйет зиЬйіІіз рагііт тіпіз, рагііпі зиЬзе- 

ЧиепІіЬиз сопспззіопіЬиз гезіііиепйо іпіііЬеге, іиш 
іп ріпа йиоз аіѵеоз арит, а тиіііз аппіз іп роз- 

зеззіопе зиі охізіепіез. тойегпо ргоіезіапіі ѵіоіеп- 
іег айегпіі, йегаит а роззеззіопе Ьогіі, ессіезі- 

азіісо іиге зегѵіепііз, ргоіезіапіет «ісіигЪаѵіі еі 
гесеріі. Кес Ьіз регасііз заііаіа, ай аііа, іатйи- 

йит зіЬі сопзиеіа Іісепііа, ех асІіЬиз гереііііз 
аззиеГасіа, ргосеззіі ассерицие поііііа, яиой іат 
аЬзоІиіа зіпі йіѵіпа, ай сигіат гезійепііатяие рго¬ 

іезіапііз сопГезІіт айѵепіі іЬійетяие зерітепіа, 
сігса Ьогіоз ехізіепііа, йізіесіі еі йігетіі, даѵі- 

заяие Іаіііег Гасіо ай йѳѵазіапйаз зедеіез ассеззи, 
Гатіііат сит ресогіЬиз, ресийіЬия іттіііеге іиззіі 
ірзаяие депегоза Ьізоѵзка, гЬейаз ех іи^аііЪиз 
іипсііз іпзійеп$, еозйет еяиоз іпсііагі іпяие Гги- 
тепіа ргодгейі ас іп дугпт еойет спгги ипйе- 
яиаяие рег зедеіез гоіагі Ггитепіаяие тахіте 
сопсиісагі тапйаѵіі, ргоиі адазопез тапйаіа йо- 

тіпае зиае ехеяиепіез сопсиісагипі, йеіегіогагипі 
іЬійетяиѳ Ьопогет еі гериіаііопет іпіатіпаіат 
ргоіезіапііз сігсаІаііа регреігаіа ѵегЬіз зсоттаіісіз 
Іаезіі еі іп Ьиси$яие ргігапт іііісііит сопііпиапйо 
ргодгеззпт, еппйет ргоіезіапіет ѵегЬіз посіѵіз* 
йізЬопогаге, сопіитеіііз йіѵегзітойо аШсеге, іп- 

іпгіагі ас іп ѵііат йііГійаге, тасЬіпагі раіат еі 
тапіГезІе согат тиіііз іп йіет Ьойіегпат зиЬзе- 

Яиепіег зрагдепйо, сопсиззіопіЬизяпѳ зиЬзеяиепІег 
епогтіЬиз, зіаіит зиі зрігііпаіет тахіте Іаейеп- 
ІіЬпз, тіпііагі поп сеззаі, іто еазйет сотгаіпа- 
Ііопез ійепіійет айаидеі. (}ио Іаіі зио іііісііо рго- 

дгеззи ргаепотіпаіа депегоза Ьізо\ѵзка ]ига ессіѳ- 

зіазііса гедпі сагйіпаііа Іаезіі гідогетяпе йесге-' 
Іогит ігіЬипаІіііогит, засгозапсіе оЬзегѵапйогига, 

сопѵиізіі, зесигііаіет риЫісат гаііопе іп ѵііат 
йііГійаііопіз тасЬіпаие регзопае ргоіезіапііз зрі¬ 
гііиаііз ѵіоіаѵіі роепазяие, рго іаіі зио Гасіо іпйе- 
Ъііо іизіе йетегііаз, іиге риЫісо ейісепйаз іп зе 
ігахіі. Каііопе яиогит отпіит ііегит аЦие ііе- 
гит оГГегепйо зе ргаѳтізза отпіа іп іегтіпо іигіз 
айѵепіепіе іиге тѳйіаоіѳ ѵіпйісаіпгит, заіѵа еіиз- 
йот ргоіезіаііопіз зиае, іп яиапьит песеззѳ Гиепі, 
аидепйі ѵеі тіпиепйі зіЬі рег сііаііопез гѳзегѵаіа 
Гасиііаів, ргоіезіаіиз езі. 

Тоже, л. 140—141. 
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Жалоба уніатскихъ монаховъ Ходмоваго 

оскорбленія н побои ученикамъ 

БаЬЪаіЬо розі йотіпісат „ЬаеІагѳ“ ^иай^аде- 

зітаіет ргохіто, аппо Вотіпі тіііезіто зехсепіѳ- 

$іто зеріиадезіто зерііто. 

В. В. Раігез ВазШапі топазіегіі Скеітепзіз 

сопіга зіиЛіозоз раігипг Ріагит ЗсШагит 

Соііедіі Сіісітепзіз ргоіезіапіиг. 

Ай оГйсіига асищиѳ ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііѳг ѵепіепіез гѳіідіозі 
раігез 8атие1 Ріісііолѵзкі, зирегіог, Оіопізіиз 8о- 

зпохѵзкі, ѵісагіиз огйіпіз Ьіѵі Вазіііі Мадпі топа¬ 

зіегіі СЬеітепзіз, зиіз еі аііогит геіідіозогит 
раігпт сопѵепіиз СЬеітепзіз, ай саіЬейгаІега ес- 

сіезіат гііиз дгаесі зиЬ Іііиіо Каііѵііаііз Веаііззі- 

тае Ѵігдіпіз Магіае еі еіиз Мігасиіозае Ігаадіпіз 
зііі, Іит еііат іііизігіязіті еі геѵегепйіззігаі йа- 

соЫ 8изга, ерізсорі СЬеітепзіз еі Веігѳпзіз гііиз 
дгаесі ипііі, агсЬітапйгіІаѳ. 2уйісіпепзіз, яиі ай 
ргаезепз Ѵагзаѵіае іп рготоѵѳпйіз іттипііаІіЬиз 
ессіезіае гііиз дгаесі, огІЬойохае готапае ессіезіае 
ппііае, іп Сотііііз депегаІіЬиз гетапеі еі ехізііі, ! 

потіпіЬпз, зоіеппііѳг еі сит дгаѵі яиегітопіа іп 
еі сопіга іпдѳпооз МісЬаеІет Й&сеѵісг, Аіехап- 

йгит 2етЬогзкі, Зіапізіаит 2аг§Ьа, Ьисат ЙаЬ- 

Іопзкі, Айатит КуЬіскі, Ьисат 81і\ѵіпзкі, Шсо- 

Іаит Ріазескі еі Зіапізіаит 2аЦсгко\гзкі, сіегі- 

саіі ЬаЬіІи іпсейепіез, иіі Гасіі іпГгазсгірІі ргіпсі- 

раіез, Іит еі аііаз регзопаз, ай ргаезепз йв по- 

тіпіЬиз еі содпотіпіЬиз ідпоіаз, розЦиат іатеп 
іппоіиегіпі, іп Іегтіпо .ішіз айѵепіепіе зрѳсійсап- 

йаз, еогипйет ргіпсіраііит сотргіпсіраіез, іп зсЬо- 

Ііз геіідіозогига раігига Маігіз Ѵеі Раирѳгит Ріа¬ 

гит ЗсЬоІагига Соііедіі СЬеітепзіз Іііиіо зіпйіобо- 

гит даийепіез, Ьотіпез ехсеззіѵоз диезіі еі рго- 

Іезіаіі зипі, ^ие рго ео, ^иіа ірзі поп сопіепіі 
ЮІ еі Іапііз ехсеззіЬиз, іпіигііз, ѵіоіепіііз аііізяиѳ 
іпзоіепіііз ас сгітіпіЬиз, епогтііег іп ірза сіѵііаіе 
СЬеІтепзі сопіга ѵагіоз ѵагіщие зіаіиз Ьотіпез 
раігаііз, пес теіиепйо роепаз, іп ІедіЬиз гедпі 

г. 3 Апрѣля. ■ 

монастыря на піарскихъ учениковъ за 

н учителямъ уніатской школы. 

сопіга ѵіоіаіогез іттипііаііз ессіезіае ас іпѵазогез 
Іосогит засгогит зеѵегѳ йезсгірііз аЦие запсіііз. 

Ггеіі зоіа ас тега ітрипііаіѳ, пітігиш, іиіа рго 
зиіз ехсеззіЬиз еі сгітіпіЬиз поп Гиѳгипі аЬііз, аі 
диоз зресІаЬапІ, рипііі, аизі зипі Іетроге поп 
ргійет ргаѳіегііо, ѵійеіісеі Гегіа яиіпіа розі ііо- 
тіпісат „Ьаеіагѳ* ^иай^аде5Ігаа1ет ргохіте ргае- 

іегііа *), Гасіо зесит сопйісіатіпе еі соіпіеііідеп- 

Ііа, соетеіегіига ессіезіае саіЬейгаІіз гііиз дгаесі 
СЬеІтепзіз ргаезишріиозе, іитиііиозе ас ѵіоіепіег, 

зіпе ^иаѵіз йаіа оссазіопе, іпѵайеге іЬійепциеаіі- 

диі іп ессіезіат іпігапіез, зиЬ зресіе зітиЫав 
сиіизйат йеѵоііопіз, ипиз еогит ргіпсіраііз сит 
Ггатеа, аііі ѵего сит Ьасиііз оЫопдіз, сапіогеш 
ас зіийіозит зсіюіагит топазіегіі СЬеІшепзіБіп 
йиеііига пиіи саріііз ех ессіезіа Іетроге шіззае 
сапіаіае ргоѵосаге, Іит еііат ехіга ессіезіат іа 
соегаеіегіо ірзига йиеііит еѵадіпаіа Ггатеа регб- 

сегѳ, аііі розі іидигіа, ѵиідо котогкі, іп іпзійііз 
зіаге, аііі ѵего іп агеа апіе зсЬоІаз сит Ьасиііз, 

зиЬ ѵезііЬиз оссиііаііз, зіапіез, іигаиііига тахітиш 
ѳх рагіе зиа ехсііаге; рег 9иет Іитиііит ас ѵіо- 

Іепііаз Ьотіпез, іпіга ессіезіат іп йеѵоііопе ехі* 

зіепіез, сопІигЬагопі, зіийіа зсЬоІачііса іпіеггире* 

гипі, ргоГеззогез ас тадізігоз, пес поп зЫіо'ОЗ, 

ех іізйет зсЬоІіз топазіегіі СЬеітепзіз ехоипіез, 

ѵегЬіз зсотгааіісіз асчр^оЬгозіз .аЙГёсегипІ. Рагит- 

цие аЬГиіі, ^иіп соегаеіегіит йісіае ессіезіае гііо-; 
дгаесі СЬеітепзіз саіЬейгаІіз оЬзапдиіпоІагепі, 

тиііаз йійійаііопез ас тасЬіпаііопез іп ѵііаіи цио- 
гипйага зіийіозогига Гесегипі еі иііегіогез іпѵазю- 

пез топазіегіо зио СЬеІгаепзі еі Ьозрііііз зіиіГю- 

зогит регреігаге регтізегипі аііоздие шиііоз ех* 

сеззиз іп Іегтіпо зресіПсапйоз регреігаѵегипі. 1>ег 
^иой роепаз, Іаіі Гасіпогі зио сопйідпаз, іп ІедіЬи^ 

гедпі йезсгіріаз, рготегиегипі. Сопіга ^иоз ііегит 
ас ііегпт зипі ргоіезіаіі, оГГѳгепйо зе іп Того іогі» 

•) 1 апрѣля. 



пЫ (1о}иге ѵопогіі, сит ІЫет отпі те'іогі тосіо 
ІИГѲ асіигоз ѳі іпіигіат ас ѵіоіепііаз рег ірзоз 
регреігаіаз, ѵішіісаіигоз, заіѵа Ьиіиз ргоСезітіо- 

піз ѳі тапіГовІаііопіз тиіаііопе еі теііогаііопѳ іп 
огапіЬиз 8іЬі гезѳгѵаіа. 

Тоже, л. 868. 
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Позовъ Станиславу Цѣсельскому по дѣлу объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ имъ 

Холмскнмъ уніатскимъ священникамъ и др. 

Кегіа яиіпіа розі Гезіа зоіеппіа засгі РазсЬаІіз 
ргохіта, аппо Оотіпі шіііезішо зѳхсѳпіезігао зер- 
іиадезіто зерііто. 

Ех рагіе іПыЛгітт еі геѵегепііззіті 8изга, 
ерізсорі гііиз дгаесі Скеітепзіз еі геіідио- 

гит сопіга О. Сіезіеізкі еі аііоз тіпізіегіаііз 
геіаііо. 

Аб оіГісіит асіаяиѳ ргасзепііа сазігепзіа са- 
рііапеаііа СЬеІтепзіа рсгзопаіііег ѵепіепз тіпі¬ 

зіегіаііз гсдпі депегаііз ргоѵісіиз ОзіаГи 1№зот?ісг, 
оШсіо ргаезепіі поіиз, 'т ѵіт зиао ѵегае ас йсіѳ- 

Ііз геіаііопіз риЫісе ІіЪегеяие гесодпоѵіі, зѳ розі- 

ііз сііаііопіЬиз ІіІегаІіЬиз іпГгазсгірііз, рго .іисіісііз 
ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЫіпепзіз, ех рагіе іпГгазсгіріа 
асіогеа сопіга іпГгапотіпаіатсііаІит есііііз, зрѳс- 

ІапІіЪиз. іепогіз Іаііз: Лоаппез Тегііиз, Г)еі дгаііа 
гех Роіопіае, тадпиз сіих ЬііЬиапіае, Киззіае, 

Ргаззіае, Мазоѵіао, Затодіііао, Ілѵопіаѳ, Зтоіеп- 
5сіае, Росіоііае, РосіІасЬіае, Зеѵегіае, ѴоІЬупіае, 
СгегпіесЬоѵіаеяие. ТіЪі депегозо Зіапізіао Сіезіеі¬ 

зкі, Ьопогиш ѵіііае Низіеппо яиоѵіз іигіз іііиіо 
роззеззогі, еі иіі апіеасіагшп ѵіоіѳпііагига, апіѳ 
яиіеіаііопет зиЬзесиіагигп, сит іиіз согаргіпсіра- 

НЬиз регреігаіагит, яиат еі розі согаріапаііо- 

пеіг. еі яиіеіаііопет зиЬзесиіагит, ргіпсіраіі, аіі- 

ізцие яиіЬизѵіз іиіз, депсгозѳ Сіезіеізкі,. іат ап- 

іеасіагит, яиат еі розіегіогит ѵіоіѳпііагиш іп 
огідіпаІіЬиз сііаііопіЬиз, сіесгеііз, ехесиііоиіЬиз, 

роепіз Ьапіііопит еі іпГагаіагит ацие ргоіозіа- 
ІіопіЬиз зресібсаііз сотргіпсіраІіЬиз, соорѳгаіогі- 

Ьиз еі гаиіиіз ехесиіогіЬиз, пес поп іп ипіѵегзит 
іат іиіз, депегозе Сіезіеізкі, Гатиііз, яиат еі (1ѳ 
ѵіііа Низіеппе зиЫііііз ѵіоіепііаз ѳазбет іат ап- 

іѳгіогит, яиага розіегіогит, іесит іпзігаиі ехе- 

яиѳпііЬиз, яиі, ргоиі сігса огідіпаіез огідіпаііит 
сііаііопит розіііопез рѳпез іе агезіаіі зипі, ііа 
еі ргаезепіі сііаііопе арисі іе агезіапіиг еі еогит 
потіпа еі содпотіпа Ьіс рго ехргеззіз ЬаЬегі ѵо- 

Іитиз, бе регзопіз саизае іпГгазсгіріае Ьопізяиѳ 
ѵезігіз депегаіііег огапіЬиз гаапЛатиз, яиаіепиз 
согат поЬіз зеи .іисіісіо позіго огсііпагіо ТгіЬипаІіз 
гедпі ЬиЫіпѳпзіз, а сіаіа ргаезепіе гесіе іп яиа- 
іиог зѳріітапіз, зеи іипс, бит еі яиашіо саиза 
ргаезепз, ех гедезіго риЫісо зіЬі согарагепіі асі 
,)и<іісап(Іит ѵосаіа, Іедііігае іпсісіегіі, асі іпзіап- 
ііат іпзіідаіогіз ,)и(1ісіі позігі ііііизяиѳ (іеіаіогига: 
іИизігіззігаі ѳі геѵегепсііззіті іп СЬгізіо раігіз 
ІасоЬі Визга, ерізсорі СЬеітѳпзіз гііиз дгаесі ипііі, 
агсЬітапсІгіІае Йусіісіпепзіз, пес поп геіідіозогит 
раігига Затиеііз Рі1сЬо\ѵ$кі, зирѳгіогіз, Оіопізіі 
Зозшшзкі.ѵісагіі, Реігі Киіупзкі, оесопоті топа- 

зіегіі СЬѳІтѳпзіз, асі ессіезіат саіЬебгаіѳт гііиз 
дгаесі зиЬ іііиіо ^аііѵііаііз Веаііззітае Ѵігдіпіз 
Магіае еі едоз Мігасиіозае Ітадіпіз зііі, пес поп 
ѳі Киіѳтсгусепзіз ііісіѳт топазіѳгіі іоііизяиѳ ипі- 
ѵегзііаііз ипііогит сіісіогига топазіогіогит асіо- 

гит регзопаіііег регегаріогіеяие сотрагеаііз. (}иі 
ѵоз, еі яиісіега іе, депегозе Сіезіеізкі, зоіиттеі 
рег зѳ, сотрагепіез ѵего Гагаиіоз еі зиЬбііоз, іп 
сііаііопіЬиз огіціпаІіЪаз еі ргосеззіЬиз саизагит 
ас розіогіогіЬиз ргоіезіаііоиіЬиз зресійсаіоз, іиі 
еі аііа зіЬі гІеЪііа еі сіе ^игѳ сотреіепіі, іііизігіз- 
зіАиз яиояие ерізсориз Сііеітепзіз зоіизгаеі рег 
зѳ, сіісіі ѵего геіідіозі раігез сит зирегіогига зио- 
гит, зі сіе іиге сІезібегаЬіІиг, аиіЬогііаіе ѳі аззі- 

зіепііа, іпЬаегепсіо Гасиііаіі зіЬі, иіі геіідіозіз 
раігіЬиз а депегаіі ргоѵіпсіаіі огсііпіз Оіѵі Ва- 
зіііі Мадпі асі іпГгазсгіріа сопсеззаѳ, пес поп еі 
гесеззиі а циіеіиііопе, іп регзопат іиі, депегозѳ 
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Сіозіѳізкі, еі сошрагіісірит Іиогит іп савіго 
СЬѳІгаепзі Гасіо, иіі розІѳгіогіЬиз ѵіоіепіііз іиіз, 

Чиаз апІегіогіЬиз асісіісіізіі, еі ргоіѳзіаііопѳ Іиа 
саіитпіоза, сопіга шосівгпоз асіогез пошіпо іио 
согаш асііз сазІгепзіЬиз ОгаЬоѵѳсепзіЬиз Гасіа, 
сопѵиізо еі, пе ехсеззиз Іиі еі Іиогиш сотріісит 
тапеапі ітрипііі еі зирегаддгеззіопѳз Іосогит 
засгогит, запдиіпе рег Іе еГГизо роіиіогит, ІіЬі 
еі Іиіз сотргіпсіраІіЬиз а(і шаіога рѳгреігапсіа 
асісіепі зіігаиіит, сііапі ѵоз, еі чиісіет, Іѳ допего- 

зе Сіезіеізкі, розі гесез5иш(а) чиіѳіаііопе, Іиіз ро- 

зІнгіогіЬиз ѵіоіѳпіііз еі ргоіезіаііопѳ саіитпіоза 
сопѵиіза, Гасііз асі рагаіат слизаш еі асііоиет ІіЬі 
еі сотргіпсіраІіЬиз Іиіз ргіпіит асі зисіісіиш сар- 

Іигаіе Іеггае СЬеІтепзіз еі (іізігісіиз Сгазиозіа- 

ѵіепзіз, (іеіпйе ех гешіззіопе аЬ еоіега іисіісіо 
саріигаіі а(і іисіісіит огсііпагіит дѳпегаіѳ Тгі- 

Ьипаііз гедпі ЬиЫіпепзіз рег рідгега .Іисіісіі саріи- 

гаііз еі (іісіі ^исіісіі ТгіЬипаііз Кедпі ЬиЫі- 

пепзіз еіизчие (Іеіаіогез геіідіояоз ТЬѳойозіит 
Сиготѵісг, зирегіогеш, КарЬаеІет 8озпо\ѵзкі, асіи 
ргезЬуіегит топазіегіі СЬеІтепзіз еі Кпіетсгу- 

сепзіз огсііпіз Біхі Вазіііі Ма^пі, пес поп сіізсге- 

Іит Сопзіапііпит Кіеолѵісг, топазіегіі Киіет- 

сгусепзіз сапіогега еі аііоз асіогез, іп ргосеззіЬиз 
саизагит зресійсаіоз, оссазіопе соетеіегіі ессіе- 

зіае топазіегіі Киіетсгусепзіз сит Іиіз сотріі- 

сіЬиз сит (ііѵегзо асіогит депеге Ьозіііііег іпѵа- 

зіопіз, геіідіозі Зозпоѵзкі іттесііаіе розі регасіа 
Біѵіпа ідпотіпіозіззішае Ігасіаііопіз. сарШогига а 
сарііе еѵиізіопіз, сіаѵіз асіипсіз еі ѵагіо агтогига 
депеге сопсиззіопіз, ех сеііа ехігасііопіз, Ьасиііз 
Чиочие Ьиті ргозігаіі ііісіет ѳпогтіззіте сопѵег- 

Ьегаііопіз, асі сссіезіат Гидіепіет регзесиііопіз, ех 
еасіет ессіезіагарііопізеіехіга топазіегіит ѳіесііо- 

піз, ЬагЬае еѵиізіопіз, сагіогіз чиочие ргаеГаІі ііі¬ 

сіет ехігасііопіз, ехігасіі Ьасиііз ІеІЬаІіІег сопѵег- 

Ьегаііопіз, сопѵи1пегаІіопіз,Ьига еі сіісіі геіідіозі биго- 

ѵісг ііісіет сопѵегЬегаІіопіз еі сопѵиіпегаііопіз, 

аііагитчие ѵіоіепііагит іп ргосеззіЬиз саизагит, 

роѳпіз Ьапіііопит еі іпГатіагига геІаІіопіЬиз, рго- 

ІезІаІопіЬиз, ѵиіпегит оЬсіисІіопіЬиз, Іаііиз рг§е- 

тізза оЫочиепІіЬиз, іпзіііиііз еі іпіепіаііз еі 
ргіто сотріапаііопе еі іпіѳгрозіііопе Іоііиз поЬі- 

Іііаііз Іеггае СЬеІтепзіз еі (іізігісіиз Сгазпозіа- 

ѵіепзіз, сіеіпсіе чиіеіаііопе сіе іізсіет ѵіоіепіііз 
рег геіідіозит Зозпоѵзкі ехіга сопзепзит топа¬ 

зіегіі зиі, тиііо тадіз ргоѵіпсіаііз іпіеггирііз, ра- 

гаіаз ргоіезіаііопез Іат огідіпаіез, чиат еі род 
Чиіѳіаііопез Гасіаз ѵиіпегит оЬсіисІіопв8, сіиі». 

пез, тіпізіогіаііит геіаііопез, роепаз ЬапіЦоц^ 

регреіиагит еі іпГатіагит еагитчие риМісаііо. 
пез, ехесиііопез, гетіззіопез, іп гедезіга ;и(ііса 
ТгіЬипаііз гедпі ЬиЫіпепзіз іпзсгірііопез Ьиси^ое 
сіерепсіепіез аііачиѳ іп ипіѵегзит рипсіа еі {>Гі. 
сіьз .іигіз, іп чиіЬиз саиза ргаезепз зіеііі Ыесіа 
репсіеЦив іп зио еззе ішіеіегтіпаіа, розІегіогіЬу 
ѵіоіепіііз Іиіз аддгаѵаіа, пес поп асі рагаіаз ЦвЬ 
зіііопез гезресіи апіеасіагит ѵіоіепііагит есіисіі* 

рагаіит гідогсга сотріапаііопі аррозіііз, рагаіащ 
иііігаагіат ргоіезіаііопеш гезресіи сіісіі ге!і§іо=і 
Киіуизкі іп Іаси, Озеіпо пипсираіо, зіисііозе ех 
ЬотЬагсІа рег поЬіІега Лпсігеага Хсігііоическі Гегіа 
Іегііа розі Гезіит запсіогит Тгіига Кедиш ргоіі- 
те ргаеіегііа *), аппо пирег еіарзо тіііезішо 
зехсепіезіто зеріиадезіто зехіо ех іпзісіщ уіі 
поп іпіегегарііопет іп еосіегачие Іаси рі$са- 

Ііопіз ІіЬегае ех рге сіігесіо, рег еозсіега асіогез 
ЬаЬіІо, ітресііііопе сегіаечие песіз тоііегшз асіо- 

гіЬиз різсапІіЬиз сіепипііаііопіз аііагитчпе ѵіоіел- 

Ііагит, іп еосіет зресійсаіагит, іііаііопіз, ГасИз. 

Сііагаіпі ііачиѳ еі асісііатіпі ѵоз гезресіи ргае- 

тіззагит ѵіоіепііагит еі аііагит ргосеззи саизае 
сотргеЬепзагит, роѳпіз, ІедіЬиз гедпі сіезсгірііз, 

рег .іисіісіига позігит іпзіапіапее рипігі, гюресіа 
ѵего ргаересііііопіз ІіЬегае різсаііопіз іп Іаси, 

Озеіпо пипсираіо, Іит еі заеѵіііопіз іп регзш 
зрігііиаіез аЦие саіитпіозаѳ ргоіезіаііопіз, потіпе 
Іио, депегозе Сіезіѳізкі, сопіга асіогез іп зиргез- 

зіопет Гасіі Іиі соппоіаіаѳ, зресіаІіЬиз роепіз еі 
тиісііз аШсі еі, пе іп иііегіиз ргаеіиізза Гасеге 
ехечиі аисіеаііз, гідогеш іпіегропі, чшеіаііопет 
ѵего, иіі розіегіогет, ѵіоіепіііз рег Іе сопѵикат, 

іггііат еі іпапеіп сіесіагагі пиііііаіізчие ѵіііо зиЬ- 

іісі саеіегачиѳ, іп ІаІіЬиз йегі зоіііа, сопіга ѵоз 
зіаіиі еі зепіѳпііагі, сопіитасіа ѵезіга, іпіпіше и 
ргаетіззіз оЬзІапІе, зіііз рагііигі еі асі ргаеті$з 
еі аііа, чиае ѵоЬіз Іаііиз Гиіиго іп іеппіпо рег 
асіогез ргоропепіиг, .(исіісіаіііег гезропзигі. ОаШШ 
ЬиЫіпі Гегіа зесипсіа розі сіопііпісат „Ьаеіаге 
Чиайгадѳзітаіет ргохіта *), аппо І)отіпі шіііеа* 

то зехсепіезіто зеріиадезіто зѳрііто,—соріага 

*) 13 января 1676 г. 
*) 29 марта. 
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ішіст «Ікіиаіат іп Ьопіз ѵШае Низіеппе сигіа- 
<іие сііаіі, іп іЬіЙет аіи, Гатіііае сигіаіі ёіе Ьо- 
(ііегпа, іп асіи сопіепіа, риЫісашіо розиіззе ес 

гѳіідиіззе. Ое ^ио ргаезепз еіпзііега гаіпізіѳгіаііз 
геіаііо. 

Тоже, л. 936—939. 

Л? 315.—1677 г. 22 Апрѣля. 

Явка предписанія короннаго гетмана Днмнтрія Вишневецкаго порутчнку панцирной 

хоругви не дѣлать никакихъ притѣсненій уніатскому духовен, тву. 

Регіа яиіпіа розі Гезіа зоіеппіа Басгі РазсЬаііз 
ргохіта, аппо Богаіпі 1677. 

ОЫаіа Шегагит Іііизігіззіті Виргеті Ое- 
пегаііз Оисів. 

Аіі оШсіиш асЩие ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапѳаііа СЬеІтепзіа регзопаШег ѵеиіепз поЬіііз 

ТЬеогіогиз Кеіѵкоѵзкі оЫиШ оГйсіо ргаезепіі еі 
а(і асіісаисіит роггехіі Іііегаз ргіѵаіаз раіепіез 
іііизігіззіті ехегсііиит §еиегаІіз сіисіз асі ргаеГес- 

Іит ргоіипс сокогііз Іогісаіае ша^пібсі сарііапеі 
Кгозпепзіз, іп оррісіо Каіпо іп зіаііѵа ехізіепііз, 
етапаіаз, шапи е^зйет іііизігіззіті ехегсііииш 
§епега1із сіисіз ргоргіа зиЬзсгіріаз зфПояие сиЬі- 

сиіагі ірзіиз депиіпо соттипііаз, диагит Шегагит 
сіе ѵегЬо а(1 ѵегЬиш Іепог зе^иі^иг еіизтоёі: М. 

Раиіе Рогис/піки аІЬо Катіезпіки сЬога^іѳ рап* 

сегпеу Ішс рапа зіагозіу Кгозпіпзкіедо. Мбу М. 

Рапіе у Вгасіе! ^азгіа шпіе гаіозпа Ьаічіго чиегі- 
топіа осі саіе^о (Іискоѵіепзіѵа, чв іоѵѵаггузпѵа 
ѵащ зі§ у рохѵѵаІаЦ зоЬіе \ѵ Каіпіезіоі^с, сопзі- 

зіепііеу и зѵѵіезхсгеппікоѵ гііиз дгаесі, со іезі 
рггеспѵко зіизгпозсі, рггесі\ѵко ргаѵѵот у рггу- 

ѵііеіога у рггесіѵѵко ѵугагпеу аззійпаііѳу шоіеу, а 
піе іуіко іизг \ѵ ііотасЬ зіаѵѵаіц, аіе іеі озоЬу 
(іисЬо\ѵпе, осі ѵзгеІакісЬ сі^гаплѵ шоіпе, гойпеті 
а^гаѵаііаті, ехіогзіаті, ехассіагаі опегиц, піе 

згапиц, Ьіц, апдагігиЦ, каіесг^, іако Іо у Іегаг 
иузхесіі осіѳ тпіе роге\ѵ о зіаѵіепіе ^узЬ^рпе^о 
іоггаггузга. Ргхезсгге^ау Ыу ѵѵ. т. Рап, аЬу зі§ 

Іакоѵе ргаеіиііісіа зггѵіезхсгѳппікот піе сігіаіі, 
кіоггу роѵіппі Ьугіх \ѵоіпі о<і ѵѵзгеіакіск сі^гагбѵѵ, 
хеЬу пікі и пісЬ піе зіатсаі у гіо гасІпусЬ ехасіц 
опусЬ 2Ѳ піе росі^аі, ои-г аЬу осі ІакоіѵусЬ сіе- 
зрекіо^ѵ іготипез хозіалѵаіі, Ьо дйуЪу ті§ сіаізга о 
Іакодѵе кггу\ѵ(іу тіаіа гасЬосІгіс зкаг^а, ре^ѵпіе 
Ьу \ѵ. т. Рап рго оШсіо дозрогіагзіѵѵа у зіагзгеп- 
зіѵа з>ѵе§о Ьуі роепоѵѵаиу у 2Ѳ лѵзгуікіеті ехог- 

Ьііиі^суті. \Ѵ схуга сіалѵзху 1$ тоі$ ргаесизІосІііН^ 
\ѵ. т. Рапи, 2о$Іа\ѵат \Ѵ. М. Рапа гусгііѵу Вгаі 
убійца 0утііг'хі§. \Ѵіз., теоіеичкіа Веіз., Ьеітаи 
\ѵіе!кі когоппу тапи ргоргіа. Раіига ѵѵ ѴѴагзга- 
дпѳ, ёіе зехіа Аргіііз, тіііезіто зехсепіезіто зер- 

іиа§езіто зерііто. Іпіііиіаііопіз ѵѳго Іепог зедоі- 
Іиг еіизбега: Мети т. Рапи у Вгаіи іе§о т. Рапи 
Рогисгпіко^і, а ѵѵ піеЬуІпозсі патіезіпікоѵі у са- 

іеу согарапіеу сЬог^ѵі ^іеігаогпѳдо Ігас. Рапа 
БіагозЬу Кгозпіпзкіеёо (іо рііпе^о оіісіапіа. Ьііег® 

ѵего еаебет зі^іііо сиЬісиіагі депиіпо зипі оЬзі- 

уіііаіае, Іосиз і^ие сиЬісиІагіз, розі іп^гоз- 

заііопет ѵего і(1ет зиргазсгіріиз о^егѳпз огідіпаіѳ 
еагипбет Шегагит ргіѵаіагиш аё зе гесеріі еі 
(1е гесерііз зіЬ'цие гезіііиііз оШсіит косее яиіе- 

Іаѵіі. і 
Тоже, л. 943— 4. 
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Я 316.—1677 г. 10 Мая. 

Жалоба рѳгѳнта канцеляріи Кучинскаго на учениковъ Холмской піарской школы 

8а нанесеніе ему тяжкихъ побоевъ. 

Регіа зесипба розі (іошіпісаш „ЛиЪі1аІе“ рго- 

хіта, аппо Эотіпі шіііезіто зехсепіезіто зеріиа- 

дезіто зерііто. 

вепегозиз гедепз Іосі ргавзепііз сит ѵісепо- 

іагіів сопіга ехсеззіѵоз зіиЛіозоз ргоіезіаіиг. 
Еі іп сопііпепіі ѵиіпегит оЪАисііо. 

А<1 оЯісіит (сиі ргоіипс депегозиз АІЬегіиз 
Кікіе^ѵісг, іп Іосит депегозі Ггапсізсі Лапко\ѵзкі, 
раіаііпаіиз Вгасіаѵіепзіз раігіоіа, депегозі оНт 
81ерЬапі Лапкотезкі, соттііііопіз сокогііз саіаріігас- 
Іае зегепіззігаі оііш Ѵіасіізіаі (іиагіі Роіопіае гедіз, 
сит депегоза Сопзіапііа сіе І^озкоте ргосгеаіі ЯШ, 

гедепііз сапсеііагіае сазігепзіз СЬеІтепзіз, асі кипе 
ипіеит асіит зиЬбеІедаІиз ргаезібеѣаі) асіачие 
ргаезепііа сазігепзіа сарііапеаііа СЬеІтепзіа рег- 

зопаіііег ѵепіепз ібет зиргазегіріиз депегозиз ге¬ 

депз сапсеііагіае СЬеІтепзіз, Іит поЫІіз ЛозерЬиз 
Кисгупзкі, раіаііпаіиз РобІасЬіае раігіоіа, ипиз 
ех ѵісепоіагііз Іосі Ьиіиз, Ргапсізсиз Віеізкі, раіа- 

Ііпаіпз Каѵепзіз ііійет іпсоіа, (Іісіі депегозі ге- 

депііз Гатиіиз, оЬ зиттат зиі сопсиззіопет, рег 
іпГгазсгіріоз іпсиіраіоз ех зоіа заѳѵіііе іііаіат, ех 
Іесіо аедгііибіпіз аі^иапіиіит ѵіх аззигдепз Ьа^- 

Іиз еі асіа ргаезепііа асііепз, зоіеппііег ѳісіет оГЯсіо 
еі дгаѵі сит яиегітопіа іп еі сопіга МісЬаеІет 
Ласеѵісг, Аіехапіігит ЙетЬогзкі, ппрѳг депегозі 
гедепііз дгаіиііит аіигапит ѵісіипциѳ Ші дгаіиііо 
еі атісіит зирресіііаіит, пипс ѵего іп ѵііат ір- 

зіиз тиіиит соп)игаІогет еі отпіЬиз ЬепѳЯсііз 
іпдгаііззітит, Зіапізіаит 2аг§Ьа, Ідісат ЛаЫоп- 

зкі, Кісоіаит Ріазескі, Лоаппѳга Кгазо\ѵзкі, Сіе- 

згкіетеіег, ОгіетЫотисг, рагііга регзопаз рІеЬеіаз, 

рагііт ап поЬіІез, ап поп Іііиіит ііііз поЬіІіІаІіз 
поп адпозсепбо пецие еііат бітіпиепбо, зиЬ ргае- 

Іехіи ^иа5І асі Ігасіапба зішііа СЬеІт еі аб соі- 

Іедіит ргаезепз Скеітепзе Ріагит ЗсЬоІагит, 

аІіЬі оЬ зиоз ехсеззиз ехсіизі, абѵепіепіез, поп 
іат зіибіа, зеб ехсеззиз ѵіагит риЫісагит оЪзез- 

віопет, Ьозріііогит поЬіІіит зирегаддгеззіопет 

сопѵиіпегаііопѳздие еі Ьотісісііа ехегсепіез, ргіп- 
сіраіез, ргітагіоз тоіогез еі ехесиіогез. пес поп 
Аидизііпиіп, Раиіит еі Вагзгс2е\ѵзкі, ѵіоіепііагшп 
еагипбега сит гесепзіііз регзопіз гаиіиоз согараг- 

Іісірез еі ехесиіогез, яиезіі еі ргоіезіаіі зппі, Ц. 

дие іп еит тосіит, чиоіі, сит сопзіііиііопіЬіі5 

зіаіиіізчие гедпі отпіЬиз сі^пзсшщие зіаіаз еі 
сопбіііопіз іп зресіаіі Іит регзопіз поЬіШагіЬиз еі 
аіічиоіі оЯісіит еі типиз оЬеипііЬиз, отпіЬиз іп 
Іосіз чиоѵіз Іегароге іп зресіаіі, Ішп еі сіѵііаііЬиз 
еі Гогіз риЫісіз зиЬ сеІеЬгаІіопе диогиятз ^шіі- 
сіогит отпітоба рах, гесіа Ігапяиііііаз аіііззі- 
тацие зесигііаз саиіа, ргоѵіза* еі ргаеспзМіІа 
Яаі, отпе5^ие ѵіагит риЫісагит іпзібіозі оЪзез- 

зогез, іп регзопаз поЬіІіІагез заеѵііогез еі запдпі- 

піз іппосепііз еГГизогез, зесигііаііз риЫісае еі іа- 
біеіаііз ѵіоіаіогез, іп ѵііат аііогит іпЬіаЮгез еі 
сопіигаіогез, песіз бепипсіаіогез, ЪотЬагбагит еі 
аііогит агтогит, ргаесірие іп орргезіопет зіаШз 
ечиезігіз, регзопіз рІеЬеііз еі потіпе зіибіозогшп 
даибепІіЬиз ѵеіііогез, аЬизогез, сарііапеіз еогшп- 

Яие Іоса ІепепііЬиз еі тадізІгаШшз поп оЬзіапІі- 

Ъиз, циіЪизсипчпе ргіѵііедііз беііпяиепііз поп зиГ- 

Ггадаііз саріаі, саріоз ргаеѵіа ^ис1ісіа1і зепіепііа 
іихіа циаіііаіет ехсеззиз іпбііаіе, пѳ таіі Ьопіз 
посеапі еі Ьопоз таіі іпГісіапІ, рипіетіоз еззе сеп- 

зеі, ірзі ѵего гесепзііі зіибіозогит потіпе рай- 
Лепіез ехсеззіѵі Іютіпез, зиЬ раіііо ігасіапЛ.огщз 
зіибіогит Іитиііиз, ѵіх поп Іаігосіпіа іп сіѵііаіе 
СЬеІтепзі ехегсепіез, тіпігае ргаетіззіз аііепііз, 
зре чиабаш ітрипііаііз Ггеіі, циоб пітігпга рго 
зиіз ехсеззіЬиз еі Іоі ѵіоіепіііз, Ьіс СЬеІгаае рег- 

реігаііз, аЬ ѳіз, чиогит ^гізбіеііопі зиЬзипІ, поп 
рипіипіиг, Ьаес ітрипііаз ігагаепзит саісагаббіі 
бит рго роепіз поп зиЫаІіз іізбет ѵіоіепіііз еі 
Гасііз, чиаз іп Іоі регзопіз, чиагит потіпа еі со§- 

потіпа саиза Ьопогія Ьіс поп потіпапіиг, іпчиізі- 

Ііопе Іит еі аіііз боситепііз, ргоЬапбіз еі апіеасіа 
ірзогит * ѵііа еіисібапбіз, поп сопіепіі ео, 

Іетроге пирег ргаеіегііо іп Іегтіпо бесіагапбо 
топа5Іѳгіит СЬеІтепзѳ гііиз дгаесі, аб ессіезіаш 
саІЬебгаІега зііиаіига, иЬі ітадо Аидизііззішае 
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Маігіз Ѵігеіпіз Магіае щігасиШ сіага ехізііі, ѵі 

* в |   А • • в ві ѵіх соегаеіе- 
пиш шопазіегп е,изс1ет поп оЬзапдиіпоІагипІ. Вит 

ѵего гѳ1,Р°8І Р^гез Вазіііапі гаопазіегіі гесепзііі- 
гезресіи (іісіае шѵазюпіз асі ргоіезіаііопеш Гасіеп* 

гіаш аіі сазігиш ргаезѳпз асициѳ оГЙоіі ѳіизііеш 
асіѵепеппі еаиёепцие сіісіиз гедепз ох Ьопо, іизю 
еі аеЧио Іеді сошшипі поп сопігагіат зизсерегіі 
ірзі ѵего шоіи яиогипсіаш іп Іегтіпо сіесіагапсіо’ 
гит, гапсоге еі осііо іп ѵііат гесепзііі депегозі 
гедепііз риЫісе сопзрігаѵегапі еісіетяиѳ песет 
отпіпо іпГегепсІит іоііез (Іесіагаѵегапі, гесепзііиз 
ѵего депегозиз гедепз зесигііаіе отпітосіа еі іи- 

йісіогит Гогтаіогит йзсі, ргоіипс сеІеЬгаІогит, 
Ггеіиз, ііит саиза сопГегепсІогит яиогипііат педо- 

Ііогиіп асі депегозит Доаппет Ріоіго\ѵзкі, поіагіит 
Іосі ргаезепііз, Ыс Сііеішае ариіі Гашаіит НгеЬо- 

гіит Зісіоголѵзкі Ьозрііапіет, ѵосаіиз, Гегіа зехіа 
ргохіта ргаеіегііа *) регдегеі еі іЬіііет аііяиап- 

Іиіига сиш ео(1ега депегозо поіагіо соттогагеіиг, 

розі Ьос а(1 саисеііагіат ргаезепіет геѵегзиз асі 
(іеатЬиІапсіиіп ехіга сіѵііаісш сіе зоіііо тоге ііег 
зоіизтеі пиііо сотііапіе Гатиіо аггіриіі, ііит ѵего 
ех сіеатЬиІаІіопе геіго, аіііззіпіа расе еі зесигііаіе 
риЫіса е^исНсіаІі Ггеіиз, тіпііпе оЬзеззіопет ѵіа- 
гит риЫісагит рег зиргазсгіріоз іпсиіраіоз ехег- 

сііагі аііепсіепз, Ьото расійсиз, зоЬгіиз еі асі отпет 
тосіезііат, зіЬі ех апІесеззогіЬиз зиіз (ІеЬііат, 
сотрозііиз, зоіизтеі геѵегіегеіиг, ірзі, саріаіа ор- 

рогіипііаіе Іетрогіз, сопаіиз зиоз еі таіеѵоіоз 
аЯссіиз аіі еГГесіиіп ііеііисеге апЬеіаиІез, ѵіат 
зігаіат риЫісат іп Того сіѵііаііз СЬеііпепзіз йісіо 
депегозо гедепіі регдепіі оЬзеіІегипІ еі асіѵепіеп- 

Іет іп еит Іосит ітреіиозе агтаіі сит зігісііз 
Ггагаеіз, ЬогаЬагсііз, Ьасиііз, ІарісІіЬиз, таіеіз асіип- 

сіз, асі іп1егітеп*іит гесепзііит депегозит гедеп- 
Іега орііте ргаетесіііаіо еі сіеІіЬегаІо апіто ргае- 

рагаііз, іггиегипі еипсіешяие ргіто ѵегЬіз зсотта- 

Іісіз, іаезіѵіз, орргоЬгііз сіесизяис паіаііііогит оріі* 
те ех апІесеззогіЬиз зиіз ариіі отпез оіеѵеіига 
регзігіпхегит еі аГГесегипІ; сіит ѵего депегозиз 
гедепз, риіапз Ьаес поп зіЬі зе<і аіісиі розі іегдит 
еипіі зегѵіге, асі ргаетізза пиііит сіеіііі гѳзроп- 

вига, ірзі а Ггопіе, а іегдо, а ЫегіЬиз сігсиітіа- 
Іит ІарісІіЬиз еі Ьасиііз ргоіесііт іп еит асііз, 

еипсіот епогтіззіте іппосепііззітит Ьотіпет соп- 

ѵиіпѳгагипі, сопзаисіагипі еі ѵіх, пі Оіѵіпо Гиісі- 
геіиг раігосіпіо еі депегозі Кизіпоѵѵзкі Гатиіо- 

гитяие ірзіиз зиЬзісііо зиЫеѵагеІиг, еипсіет поп 
іпіегетегипі. Ьозріііит косее, яиосі іпдгеззиз езі 
депегозиз гедепз, ѵіоіепіо тосіо асі іпІегПсіепсіит 
еипсіет сіісіит депегозит гедепіет зирегаддгеззі 
вит еі, пі Ьотіпит, ргоіипс іитиііи ехсііаіо, асі- 

зіатіит раігосіпіо, ргіпсіраіііег Беі Гиісігеіиг, 
сегіо сегііиз еиисіет іпіегітегепі. АсіГиегипІ рго¬ 
іипс саиза іпяиігепсіі сіісіі депегозі гедепііз ге- 

сеизііі поЬіІез Кисгупзкі еі Віеізкі, яиоз депегозиз 
гедеиз ипа сит гаіпізіегіаіі, оГйсіозе аМіЮ. асі 
аггезіапсіит зиргазсгіріоз Ьотіпез ехсеззіѵоз иіі 
іп гесепіі егітіпе тізіі, тіззоз ѵего еі яиісіет 
поЬііет Віеізкі Іат сіісіі ехсеззіѵі, яиат еіаііі, (яиі) 

іп ргоіезіаііопо еі оЬйисІіопе, согат яиоѵіз поіа- 
гіо риЫісо ѵеі Того зрігііиаіі ѵеі асііз сопзізіогіа- 

ІіЬиз Гасіепсіа, зресійсаЬипІиг, сит яиіЬоз іп Того 
I Гогі зеогзіѵа гезегѵаіиг асііо, сопГезІіга аггіриегипі 
еі іп соііедіит СЬеІтепзе Ріагит ЗсЬоІагига сіе- 
рогіагипі, сіерогіаіит асі Гаіідаііопѳт изяие аііег- 
паііт Ьасиііз дгапсііззітіз, ѵиідо Ыопісаті, регзо- 

пат поЬіІіІагет асіео сопсиззегипі, иі а ріапіа 
ресііз изяие асі ѵегіісега саріііз поп егаі іп ео 
запиз Іосиз, сіе сиіиз ѵііа тахіте регіеіііаіиг. 
(іиет іаіііег сопсиззит еі сіе іііо Іосо Гипезіо ѵіо- 

Іепііэгит зезе зиЫеѵаге поп ѵаіепіет ехіга соііе¬ 
діит іп ѵіат зігаіат риЫісат ре]из яиага сапещ 
еіесегипі; поЬііет ѵего Кисгупзкі, сіисіига геіідіопѳ 
еі ріеіаіе асі зиЫеѵапсіит еипсіет поЬііет Віеізкі 
сіе іегга оссигепіет, ііійет Ьасиіо аііяиоііез рег- 

сиззегипі асіео, иі ѵіх еипсіет поп оЬсоесагипІ 
сегіатяие песет еіеіет іііеіо депегозо гедепіі, 
Яиат еі іпсепсііит сапсеііагіае еі аіііз ѵісепоіагііз 
сіепипсіагппі іпГегепсіат еі риЫісо тасЬіпаіі зипі 
еипсіетдиѳ отпіпо іп ѵііз риЫісіз Ьисизяие івѵе- 
зіідапі. (^иае сит ргаетізза отпіа іп сопѵиізіопет 
Іедит сагсііпаііига, орргеззіопеіп зіаіиз еяиезігіз, 
зиЫаііопет зесигііаііз риЫісаѳ рег зиргазсгіріоз 
ргіпсіраіез ірзогитяие сотргіисіраіез іпсиіраіоз 
Гасіа еі регасіа зипі, ісісігсо іісіет ргоіезіапіез, 
ііегаіо тосіо яио зирга ргоіі-зіаіиіо еі ргаесаѵепсіо 
отпітосіае ішіеттіаіі еі зѳсигііаіі заіиііз зиаѳ 
тапіГезіапііит, оіі’египі зе ргаетізза оіппіа ]ипз 
тесіііз еі роста* ІедіЬиз гедпі, гезресіи ргаетіззо- 

гит йезегіріаз, іп гесеизііоз ѵего ехсеззіѵоз ета- 
патез ѵіпсіісаіигоз, заіѵа ргаезепііз ргоіезіаііопіз 

30 апрѣля. 
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гоѳііогаііопѳ согаш ^иіЪизѵіз асііз аиіЬепІісіз гедпі I Язіиіа зирегіогі сопсиззіопез Ьіпаз гоіипйаа ад. 

еііат сопзізІогіаІіЬиз ріепо зіЬі іп гоЬоге гезѳг- (Іаз, Ііѵійаз, запдиіпе зиЯизаз; ііеш іп бзіиіа іпГе- 
ѵаіа. Еі іи ѵѳгійсаііопет ргаетіззогат ііДет рго- гіогі шапиз е]изіѳт сопсиззіопегп Іаіат, ііеш іп 
Іезіапіез соттопзігаѵегипі оГГісіо ргаезепіі ѵиіпѳга сиЬіІо ірзо тапиз йехігае сопсиззіопеш Іаиш- 

еі сопсиззіопез іпГгазсгірІаз, еі яиійет депѳгозиз отпез іитійаз, Ііѵійаз, запдиіпе зиІГизаз; Нет іп 
гедепз ѵиіпега ргітіш еі зесипйит іп пазо а ірза іипсіига шапиз йехігае сопсиззіопеш сот 
рагіе зіпізіга, ипиш яикіет рѳпеігаііѵѳ регііпдѳпз Йегазіопе сиііз; Нет розіегіога отпіа, іасіріепйо 
сиш регігизіопѳ сагіііадіпіз, зесипйит ѵего ай а сіпдиіо издие ай дѳпиа Іоіа сопсизза, сатійа, 

оз регііпдепз, сгііепіа оЫопда сит йеГогтіІаІѳ Га- Ііѵійа, запдиіпе завоза, іп яиіЬиз яиоі зіпі ѵиі- 

сіеі, а циіЬиз ѵиІпегіЬиз іоіа Гасіез, іпіишеГасІа пега, оЪ йепзііаіет еогиш йідпозсі поп рояппі 
Ііѵійа, ііеш Гасіет Іоіат Іишійат сопсиззат Ііѵі- Ргаезепіаѵіі ^ио^ие депегозиз гедепз ѵезіет ва- 

йнт, ап Ьасиіо, ап Іарійѳ рпцесііга асііз, ііеш соп- регіогет еі іпГегіогет, зІгорЬіоІа Ігіпа еі саісеод 
спззіопет іп ірзо ѵегіісѳ пазі сгиѳпіат Іаіат сит запдиіпоіепіез. (}иае ѵиіпега еі сопсиззіопез аззе- 
Йегазіопѳ сиііз; ііеш іп зсариіа тапиз йехігае гиегипі зіЬі іійѳіп соттопзігапіез тойо, Іосо еі 
сопсиззіопеш іишійат, Ііѵійат, запдиіпѳ зиГГизат. Іетрогѳ зирегіиз ехргеззіз, рег зиргазсгіріоз іпспі- 
ХоЬіІіз ѵего Кисгупзкі: сопсиззіопеш зиЬ осиіо раіоз еі аііоз, согага риЫісо поіагіо зрігііиаіі ѵеі 
йехіго Іишійат, Ііѵійат, запдиіпѳ зиІГизат, ех асііз сопзізІогіаІіЬиз оЬйисііопе ѵеі ргоіезіаііопе 
Чиа сопсиззіопе Юіиз осиіиз еі Гасіез еайет а зресійсапйоз, зіпе иііа йаіа саиза, поха еі оссавіопе 
рагіе йехіга іпіитиіі. КоЬіІіз ѵего Віеізкі: сопсиз- іііаіа еі іпПісіа еззе, еачие отпіа оГйсіига Ьоссв 
зіопет зиЬ осиіо зіпізіго еі іи зсариііз иігізчие еі тетогаіиз депегозиз зиЬйеІедаІиз ѵійіі еі йе* 

сопсиззіопез ігіпаз Іитійаз, Ііѵійаз, запдиіпе зиііи- Ьііе сбпзрехіі. 
заз, ^иагит Ьіпае сит йегазіопе сиііз, Нет іп Тоже, л. 969—973. 

№ 317 —1677 г. 14 Мая. 

Заявленіе вовнаго объ осмотрѣ небитаго Холмскнми евреями священника Ивана Со- 

коловскаго. 

Регіа зехіа розі йогаіпісат „ЛиЬі1аіе“ ргохіша. коіотѵзкіедо, ргеаЬіІега 2йгапзкіедо, па зтіегіеі- 

аппо Оошіпі тіііезішо зехсепіезіто зеріиадезігао пеу розсіеіі (На лѵіе1кіе5о роИисгепіа, кібге шп 

зерііто. гайаіі піеѵіьті гуй/і Іско Ье№ко\ѵісг у йлф 
згкоіпік, оЬу\ѵаІе!б СЬеІшзсу, ргіпсіраіоиіе, « 

Рго рагіе ѵепегаЫІез Зокоіогѵзкі сопсиззгопіз іпзгуті сошргіпсіраіаіпі \ѵ ііоши піе\ѵіегпе"о гуй» 

ото. Лог\ѵа, Іи № СЬеІтіѳ Ц<Цоуті, лѵ ропіейгіаіеЬ 
Ыізко рггезхіу розе «Іотіпісат „ЛиЬі1аІѳ“, «Ію- 

Асі оГВсіиш асіаяие ргаезепііа сазігепзіа са- (Іхііеіп г ротіепіопц згіаскц йпіа хѵсгогаухгер» 

рііапеаііа СЬѳІтепзіа регзопаіііег ѵепіеиз гаі- (іо »зі Бгйгапезо у сіо йогаи ротіепіопеео гечиі- 

пізіегіаііз гедпі ^епегаііз ргоѵіЦиз Піасуоіиз гепіа, и кіогедот \ѵійгіа1 па сгеіе, а парггоб 
8га<]у, оШсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, ипа сиш поЬИі згуід \ѵзгу 1к§ зрисЬЦ зіп^ у па кііки шіѳузсасЬ 
8іапізІао Веге/ескі, аззегепйо зесига ЬаЬиіззѳ аі- ройгараіц, рггу Іут ріесу хѵзгуікіѳ зіпіѳ роЬІЙ 5 

Іегиш поЬіІеш Лоаппега Тосгусгкі. зіЬі шіпізіегіаіі роііисгопѳ; кіогё роЬісіѳ у роііисгепіе рояйейЫ 
Йгшіогіз еі еѵійепііогіз Іезіііпопіі &гаІіа асІЬіЬіІиш, рошіепіопу гечиігепі, йе ши зі§ Іо зіаіо ой 
іп ѵііп зиае ѵегае ас ййеііз геіаііопіз раіиш, риЬ- шіапоѵѵапусЬ піе»іегпусЬ йуйояг, оЬу«гаівіо* 

Нее ІІЬегеяие гесовпоѵіі іп Ьаес ѵегЬа: іі іа г СЬе.ІшзкісЬ, тойо, Іосо еі Іетроге з’ирегіпз вхрге5- 

гечиіхіііеу игг?йо»пеу \ѵіе!еЬпе§о оуса Лапа 8о- зіз, окоіо гечиіічтапіа Й\ѵизе1 гІоІусЬ, кіоге »• 



Ъуі. ѵшпі иглтузг шіапои-апі йуйгі „«Ни* сого- 
8гаГи. зоЬіо иапеео, к«121в 8о , таіо піо и<1иві1і 
Ье Чио ртезепз еіизбет пііпівіогіаіів геіаііо по- 

Ьіііб ѵого ргаетіззогит 
і ргаезопііз Гасіа. 

Тоже, л. 989. 

ошпіиш ііЪега аГОгтаІіо 

№ 318.-1077 г. 25 Мая. 

Вызовъ ѳпнскопа Суши н Холмскихъ священниковъ въ королевскій судъ для уян- 

чтожон.я Дѣла по обвиненію Цесельскаго нъ нанесеніи оскорбленій Холнскому 

духовенству. 

Регіа Іепіа розі (Іогпіиісаш Кодаііопит ргохі- 

піа, аппо Бопипі шіііозішо зехсепіезіто зеріиадезі- 
шо зеріішо 

Рго рагіе Сіезіеівкі еі аііогтн сопіга Шизігіз- 
зіптт РасоЬит 8и$га еі аііоз ай саззапйит 

геШіопіз оЫаІа. 

Ас! оГйсіит асіадие ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЫІіз 
Апсігеаз Хсігііотѵіескі, еісіеш оШсіо оЫиІіі еі асі 
асіісапсіит роггехіі ехігасіит сегіит геіаііопиш 
саззапііагиш роепагит, Ъапіііопит регреіиагит 
еі зітріісіит ас іпГатіагит, ісЦие ех рагіе дѳ- 

вегозі 8іапіз1аі Сіезіеізкі. Ьопогаш ѵіііае Низіеп- 
ве роззеззогіз, ргаѳзепііз саззапсіі асіогіз, сопіга 
іпзіідаіогет .іисіісіі саріигаііз іеггае СЬеІшепзіз 
еі сіІБІгісІиз Сгазпозіаѵіспзіз, Іиш регіііизігеш ѳі 
геѵегепсііззішига Іасокит 8изга, ерізсориш гііиз 
дгаесі СЬеІтеьзет, аЦие геіідіозоз ТЬеосІозіиш 
бигоѵѵісг, огсііпіз Віѵі Вазіііі Мадпі топазіегіі 
СЬеІшепзіз зирогіогеш, КарЬаеІега Зозпоѵзкі, ог¬ 

сііпіз е.)и5(1ет гезіііепіѳга еі ргорагосЬшп ессіезіае 
гііиз дгаесі Киіешсгусепзіз, еі аііоз сапіогез Ю- | 

Іипщиѳ сопѵепіит гііиз дгаесі СЬѳІгаепзега, иіі 
рагіет асіЬаегепІеш сііаіаш, согат асііз іоггѳ- 
зІгіЬиз ВеІгепзіЪиз зиЬ асіи заЬЬаІЬі розі Гезіиш 
запсіі АсіаІЬегІі ропіійсіз ргохігаі аппо ргаезепіі *) 

гесодпііит ас ех еізсіот асііз аиіііепіісе сіергогар- 

Іиш, сіуиз Іепог зе^иі^и^ Іаііз. Асіа Ьаес зипі 
іп ВеІ2 іп Іегтіпіз ІеггезІгіЬиз Гегіа зесипсіа 
розі Гезіиш запсіі АсіаІЬегІі ропіійсіз еі гаагіугіз 

| ргохігаа, аппо Иошіпі тіПезіто зехсепіезіто зер- 

Іиадезігао зеріішо **). Асі іисіісшш ргаезеиз іег- 
гезіге Веігепзе еі асіа ргаезепііа Іеггезігіа ВеІ- 
гепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіегіаііз гедпі дѳ- 

пегаііз ргоѵійиз Оіеха Рікиіа, аиіііепіісиз .іигаіиз, 
Іисіісіо ргаезепіі поіиз, іп ѵіт заае ѵегае ас йсіе- 
Ііз геіаііопіз риЫісѳ иіігояие гесодпоѵіі, диіа ірзе 
сііаііопеш іпГгазсгірІаш, рго іисіісііз огсііпагііз 
депегаІіЬиз ТгіЬппаІізгедпі ЬиЫіпепзіз зресіапіещ, 
ех рагіе асіогиш сопіга сііаіоз е<!і1аш, іепогіз 
Іаііз: Іоаппез Тегііиз, Иеі дгаііа гех Роіопіаѳ, 
тадпиз сіих ІЛЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 
ѵіае, Затодіііае, Ьіѵопіае, Росіоііае, РосіІасЬіае, 
$еѵегіае, Кііоѵіае, ѴоІЬупіае, Зтоіепзсіае Сгегпіе- 
сЬоѵіаедие. УоЬіз іпзіідаіогі Л^исІісіі саріигаііз Іег¬ 
гае СЬеІшепзіз еі сіізігісіиз Сгазпозіаѵіепзіз, ех 
еосіет оШсіо іпзіідаіогіаіиз Іиі, іиш регіііизігі 
еі геѵегепіііззігао ІасоЬо Зизга, ерізсоро гііиз 
дгаесі СЬеІгаепзі, Йусіісепзі ѵего агсЬігаапсігіІае, 
аЦиѳ геіідіозіз ТЬеосіозіо-Огигоѵгісг, огсііпіз сііѵі 
Вазіііі Мадпі топазіегіі СЬеІшепзіз зирегіогі, 
КарЬаеІі 8озпо>ѵзкі, огсііпіз е^зсіет гезісіепіі еі 
ргорагосЬо ессіезіае гііиз дгаесі Киіешсгусепзіз, 
іиш йізсгеіо Сопзіапііпо К1ео\ѵісг, сапіогі ргае- 
сіісіае ессіезіае, ІоіЦиѳ сопѵепіиі СЬеІгаепзі гііиз 
дгаесі, е^зсіет іпзіідаіогіз рагіі асіЬаегѳпІі, сіѳ 
рѳгзопіз Ъопіздие ѵезігіз дѳпегаіііег отпіЬиз шап- 
сіатиз, иі согат поЬіз ]и(іісіодие позіго огсИпагіо 
депегаіі ТгіЬипаІіз гедпі ЬиЫіпепзіз а розіііопѳ 
ргаезепііз сііаііопіз, гесіе іп ^иа^ио^ зѳріігаапіз, 
зѳи Іи пс, сіиш еі циапсіо саиза ргаезепз ех ге- 

дѳзіго риЫісо саизагиш саззашіагига оЙГісіі Ьапі- 

•) 26 іюня 1677 г. 
**) 29 іюня 1677 г. 
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Ііопиш регрѳіпагиш еі іпГлпііагиш, аиі аііо саи- 

лаѳ Ьиіс сошреіепіі, асі ^(Гісашіит ѵосаіо, Іе^ііі- 

те іпсісіегііі, рѳгзопаШег рѳгетіог^иѳ согарагеаііз, 
асі іпзіалііаш ^епегозі 8іапіз1аі Сіезіѳізкі, Ьоио- 

гиш ѵіііаѳ Низіпле еі аііогига, ѳо регііпепііит, 
роззеязогіз, асіогіз, ѵоз огапез рго ипо еосіет- 

циѳ Іегтіпо сопіипсііт еі іпсііѵізіт, іпЬаегепсіо 
Яиіеіаііопі, согат асііз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз 
СЬеІгаѳпзіЬиз Гегіа чиагіа ргісііѳ Гезіі Ѵізііаііопіз 
Веаііззішае Уігдіпіз Магіаѳ ргохіше ргаеіѳгііа, 

аппо ргохіше ргаеіегііо *), ргохіто, іп регзопаш | 

асіогіз зегѵіепіі, рег ѵоз Гасіаѳ еі гесо^пііае, сі- 

Іаі асі ѵісіепсіит еі аисііепсіиш роепаз еазсіеш Ьа- 

піііопит зітріісіит, регреіиагига еі іпГатіагит, 

аЦае сіесгеіа еі еіесиііопез диазѵіз, рег ѵоз іп 
Іисіісііз регаііе^аііз саріигаІіЪиз СЬеітепзіЬиз 
асіогі тоііѳгпо саззапсіит педоііі ргіпсіраіізсііаіо, 
іс^ие іп саиза еі лсііопе, оссазіопѳ ^иазі Іегпроге 
еегіо, іп ргоіезіаііопе зресі6саІо,соегаеІегіі еесіезіае 
Киіегасгусепзіз ѵагіогиіп аппогит (депеге) сиш 
Гашиііз зиіз іпѵазіопіз, ЬотЬагсіагищ іп Іосо засго 
Яиазі ехріозіопіз, іп сеііат ргаеГаІае еесіезіае 
Киіетсгусѳпзіз Ьозіііііег ^иазі іггиіііопіз, іп іЪі- 

йелцие чиазі ргаесіісіі геіідіозі 8озпо\ѵ$кі і§по- 

тіпіозе яиазі Ігасіаііопіз еі сііѵегзо орргоЬгіогіші 
бѳпеге чуазі аЙ'есГюпіз, ех ееііа ірзіоз ѳхіге 
Йиазі соасііопіз, гесизапііз ^иазі розі саріііоз аг- 

герііопіз, сіаѵіз ^иазі асіипсіз ас аііо шиІІіГагіо еі 
ѵеіііо агшогиш ^епеге регсиііепііз ѳ ееііа іпег- 

тіз ргаѳГаІі геіі^іозі 8озпо\ѵзкі яиазі ехігасііопіз, 

Ьасиііз ^иазі регсиіеге іиззіопіз, іп ессіезіаіп 
Ги^іепііз ^иазі іпзесиііопіз, іпзѳсиіі ѵѳго сіе ессіе- 

зіа ргаесіісіа Киіешсгусепзі ^иазі еіесііопіз, ех- 

рпізіопіз, сапіогіз ^иазі’ ргаеГаІае еесіезіае Ки- 

Іешсгусепзіз сіе соетѳіегіо ехігасіі диазі Ьито 
ргозігаііопіз ѳі Ьаспііз чиазі ЫЬаІіІѳг сопѵегЬе- 

гаііопіз ѳі ехіга соешѳіѳгіиш ^иа5І зошіѵіѵі рго- 

іесііопіз, еесіезіае ргаеГаІае Киіѳшсгусепзіз ^иазі 
ргоГапаІіопіз, іп ѵііаш еі заіиіет ^пазі геП^іозі 
раігіз бшчжіег сііШсІаІіопіз еі тасЬіпаІіопіз, са- 

тегагит іп соѳтеіѳгіо ехізіепііиш ѵіоіепіег ^иазі 
гезѳгаііопіз, зиЬсііІогаш ^иазі сіізрегзіопіз, Гги- 

тепіогит §гапі сііѵегзі ѳі зетіпіз ргаеГаІогига 
геіібіозогпш раігиш ргоргіогит ^иазі гесѳрііопіз, 
е^по^пт, Ьоит, ѵассагига, ^аііогиш, даШпагит, 

апзегит ^о^шз^ие зиреііесііііз сіотезіісае, сігса 
ессіезіат Киіегасгусепзет ехізіепііз, рег Гатиіоз 
циазі тосіегпі асіогіз сіігѳрііопіз, ехіпсіедие расіз 
еі зѳсагііаііз риЫісас ^иаз1 ѵіоіаііопіз, іизіііцц 
еі іпіепіаіа, ЬапіІіопіЬиз іізсіеш регреіиіз еі йе. 
сгеііз геіпсіисііопіз іп Ьопа зирегшз зресібсаіа 
іп .іисіісіо саріигаіі Іеггаѳ СЬеІшепзіз аЦие іпЬ. 

тііз ргаетізза Іаііиз епаггапІіЬиз, поп зегѵаііз 
егасііЬаз загіз, поп розіііз, пес асі поііііага сіесіас- 

Ііз аіііз сііаІіопіЪиз, іпзсіо тосіегпо асіоге, пиШ- 

Іѳг еі іпсіеЬіІе зирег тосіегпо асіоге саззапгіае 
оЬіепІіз еі рпЫісаІіз рег сіесгеіит .іисіісіі огсіі. 
пагіі ТгіЬипаІіз Ке§пі ЬиЫіпѳпзіз, Іит ех аіііз 
гаііопіЬиз іп Іегтіпо асіѵепіепіе іиі'егепсіит еаз- 

сіет роепаз Ьапіііопиш рѳгрѳіиагит еі іпГашіагшп 
аЦие сіесгеіа ^иаеѵіз, іп саиза ргаѳГаІа Іаіа а 
сіаіа циіеіаііопіз, рег тоёегпоз сііаіоз согаш ас¬ 

ііз сазІгепзіЬиз саріІапеаІіЬиз СЬеІтепзіЬиз іп рег¬ 

зопаш асіогіз шосіегпі Гасііз еі гесо^піііз, іпіегее- 

ііепіе ^иіе^а^іопе, еасіет сіе ргаешіззіз Іаііоге, 

ІоІІі, саззагі еі аппіЫІагі пиііііаііздиѳ ѵіііо заЬ- 

І'ісі аЬ еіз с1зш^ий роѳпіз асіогет тосіегпит гѳ- 

Іеѵагі еі геіахагі саеіегадие, іп іаІіЬиз Гіегі зоШа, 

зіаіиі, рега^і еі зепіепііагі, сііатіпі, зіііз іегші* 

пиш аііепіаіигі еі асі ргаетізза .іисіісіаіііег гезроп- 

зигі. Баіиш ЬиЫіпі Гегіа зеситіа розі сіотіпісат 
вІпѵосаѵіІи ^иас^^а§езіша1еш ргохіта, аппоБоті- 
пі шіііезішо зехсепіезігао зеріиадезішо зерііто *); 

соріаз зітііііег зі^іііаіаз Ьіпаз: ргішаш ^иіс1еш ід 
еі сопіга регіііизігет еі асітосіиш геѵегепііит 
бизга, ерізсорит СЬеішепзет гііиз йгаес*« 

гаопазіегіо Сііеішепзі ]апііогі е^из(іеш гаопазіѳгіі 
риЫісапсіо, аііегаш ѵего іп ѳі сопіга іпзіідаіо- 
гет ^и^4ісіі саріигаііз Іеггаѳ СЬеІтѳпзіз ѳі сіізігіе- 
Іоз Сгазпозіаѵіепзіз іп агеѳ СЬеІшѳпзі, иігазчиѳ 
ипо еосіеп^ие сііѳ, ѵісіеіісеі заЬЬаІко розі сіоті¬ 

пісат „Іпѵосаѵіі*1 ^иас1га^е8Іта1ет ргохіше ргае- 

іегііо **) ргохішо, ^апі^огіЬиз Іат шопазіегіі ргае¬ 

сіісіі, ^иат еі агсіз СЬеІшепзіз рпЫісапсІо розиіі 
еі зийісіепіег поіійсаѵіі. Бѳ дио ргаезепз шіпізіѳ- 
гіаііз геіаііо. Еі іп сопііпепіі согат еосіет іисіісіо 
Іѳггезігі Веігѳпзі ас^із^ие зисіісіі езизсіега сошра- 

гепз регзопаіііег депегозиз Біапізіаиз Сіезіеізкі, за- 
пиз тепіе ѳі согрогѳ ехізіепз, Того сошрѳіепіі отіз50 

*) 1 іюля 1676 г. 
*) 8 марта 1677 г. 

*•) 13 марта 1677 г. 
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в; іигЫІсІіопв ргоргіа розіЬаЬііа, ргавзапіѳп. ѵего 
іп зв, розівгоз пс Ьопк зиа ошпіа. Чио аа асіит 
Ьиас аШпеЦ риЫісѳ иНгоЧие госо8поѵіІ, Чиіа ірзв 
шЬаѳгѳпао ІедіЬиз оі сопзІІІиІіопіЬиз ге8пі іе ех- 

рогіаііз сіІаЙопіЬиз, аа саззппаиш еаііів, еагигааие 
сііаііопит ех рагіе асіогіз сопіга сііаіоз еаііагит 
еі рег тіпізіѳгіаіет зиргазсгіріиш зио зсііи, іиззи 
еі тапааіо ехрогіаіагит еі гесо8пііагит еіизает 
тіпізіегіаііз геіаііопеш іп Іоіо арргоЬаІ, сопбгтаі 

еі гаіійсаі Ьас зиа регзопаіі гесо8піІіопе, аа 
ргаешізза отпіа еі віпдиіа шеаіапіе. Соггехіі 
Ла^іеіолѵісг С. 8. В. га. ргорг. базраг Тг^Ъіпзкі, 
>»оІагіиз Теггезігіз Веігѳпзіз. Босиз зі^іііогига 
Ьіпогит Тѳггезігіит Веігепзіит. Огі$іпа!е ѵего 
рег іпзегіит ехігасіит іёет зиргазсгіріиз оЯегепз 
|)0зі іп^гоззаііопет асі зе гесеріі еі (1е гесерСо 
зіЬіяиѳ гезіііиіо оЙісіига ргаезепз яиіеіаѵіі. 
Тоже, л. 1018—1021. 

л> 310.-1677 г. 26 Іюня. 

Заявленіе воанаго объ угрозахъ на жизнь уніатскаго Холнскаго епископа Якова 

Суши со стороны Казимира Козановскаго. 

$аЬЬаіЬо розі Гезіипі Каііѵііаііз запсіі Лоаппіз 
Варіізіае ргохіто. аішо Ботіиі тіИезіто зехсеп- 
Іезіто зеріиа^езіто зеріігао. 

Рго рагіе Шизігіззіті еі геѵегепАіззіті Визга, 

СШтепзіз еі Всігепзіз гііиз дгаесі ипііі 
ерізсорі, тіпізіегіаііз Ыаііо. 

Асі оШсіит асіаяае ргаезепііа сазігѳпзіа са- 

рііапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпі¬ 

зіегіаііз ге^пі ^епегаііз ргоѵісіиз ЕизІасЬіиз N0- 
50ѴІС2, оГйсіо ргаезепіі Ьепе поіиз, іп ѵіш зиае 
ѵегае ас бёеііз геіаііопіз раіага, риЫісе ІіЬегеяие 
гѳсодпоѵіі іп Ьаес ѵѳгЬа: ій іа роё сгаз яиегеі 
бгоёгкісЬ СЬеІшзкісЬ, кіоге зі$ копіупиотсаіі ро 
8ні§1еу Тгоусу гоки Іегагпіеузгут Іак Іи \ѵ 

гашки, іакоіі \ѵ тіезсіе, ргяу Ьуіпозсі піеіи згІасЫу 
у го2пе§о зіапи Іиёгі, зіузгаіеш. іако зі$ Кагі- 

гаіг2 Коганоѵѵзкі, з!и$а іе^ошозсі рапа Мікоіаіа 
Сіезіеізкі^о, ргге^гайа* па гёготе іазпіе рггетѵіе- 
ІеЬпе^о \ѵ Во§и іе^огаозсі хі§ёга ёакиЬа Зпзгу, 

ерізкора СЬеІшзкіе^о, ёекіагицс, йе „тага 2а\ѵзгѳ 
§оІо\ѵу різіоіеі Іггета киіагаі паЬіІу. кіоге. іак 
рг§ёко оЬасге оуса \ѵ1аёук§, Іесіу гаи іе \ѵ ЬггисЬ 
тѵзаёге41. Рггу іупі огаг зіузгаіет оё затаено ро- 

тіепіопе^о Когапотѵзкіе^о, кіогу іе Гоггааііа \ѵу- 
гаотѵіі: „іак рг^ёко тегуіко гЬойе Цёгіе гѵѵіе- 

гіопе ёо ^итіеп у м зІо^асЬ зіас Ь§ёгіѳ, іо іе у 
ге гѵзц Віаіороіет гараіе*. Бе яио ргаезепз 
еіизёеш тіпізіегіаііз геіаііо, яиат еііат іигатепіо 
согрогаіі зе сотргоЬаІпгит зиЬгаізіі еі ёесіагаѵіі. 

Тоже, л. 1173. 

№ 320.-1677 г. 12 Іюня. 

Установленіе патроната для уніатской церкви въ селѣ Канемъ, Холмской епархіи 

Регіа зесипёа ргіёіе Гезіі запсіае Маг^агеіЬае 
ѵіг#шіз еігаагіугіз, аппо Бошіпі шіііезіто зѳхсеп- 

Іезігао зеріиа^езіто зерііто. 

Іп рагіет геѵегепйіззіті Визга сопігасіиз 
оЫаІиз. 

Аё оЯісіит еі ас Іа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

ипеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЬіІіз 

МісЬаеІ 81ап1аг, ^ѳпѳгозі Ѵезразіапі ёѳ Вопсга 
Віепіскі Гпгаиіиз, оЬіиІіІ оШсіо ргаезепіі • еі аё 
асіісапёит роггехіі сопігасіит іпГгазсгіріига іпіег 
іііизігеш еі гоѵегепёиш ёасоЬига Зизга, ерізсорит 
Сііеітепзет гііиз дгаесі ипііиш, аЬ ипа еі зиі 
оіГегетіз ёотіпит рагіе аЬ аііега, гаііопе іп 
еоёет сопіепіогит сопГесІиш еі сопзсгіріиш, гаа- 
піЬиз аЬ иігіпяие еі сегіогит агаісогига ѳіёега 



сопігасічі аррозііогиш зиЬзсгірІига ѳі зі^ШЫ Ьіиіз 
сопшіишіит, реіепз іііисі а зе оіТегедІѳ зизсірі еі 
асііз зиіз іпзсгіЬі йетапйагі, си) из айесіаііопі 
оЯісіиш косей аппиѳшіо, іііисі зизсеріі (1ѳ Іѳпоге 
Іаіі: Міфігу іазпіе ѵѵіеІеЬпуіп іедогаозсЦ хі§Йхет 
ЛакоЬеш 8изхц, ерізкореіп Скеішзкіш, агскішап- 

йгуіа йуйусгупзкіт, х іесіпеу, а іедотозсіа рапеш 
^ехрахуапет г Вопсхѳ Зепіскіт, ройехазхет 
(ІЬеІтзкіт, лѵзі Капіедо у \Ѵго1і Капзкіѳу йхіейхі- 

сет у роззеззогеш, х Йгидіеу зігопу, зіапеіо Іакіѳ 
рѳѵпѳ а піеосііпіеппе о сегкіеѵѵ, \ѵе 'ѵзі Капіт 
Ъ^йа.с^ хйаіѵпа рагосЬіаІп^ ргху кіогѳу ро Іе 
схазу ро гезіаигасіеу зризіозхаіеу сегклѵіѳ хакоп- 

піеу гедиіу з\ѵі$іедо Вахуіедо ѴѴіѳІкіедо, х \ѵо1і 
іѳдогаозсі хі^сіиа ерізкора лѵзіалѵііі, розіаполѵіепів, 

іх іазпіе \ѵіе1еЪпу іодотозс хЦйг Ызкир Скеітзкі, 

хозІаниЦс ройіид ргаѵа розроіііедо орізапіа іе- 

дотозсі рапа ройехазхедо Скеітзкіедо сігса ргае- 

годаііѵат еі іиз раігопаіиз ройа\ѵапіа сіо іеу 
сегк\ѵіе з\ѵіе52схешііко\ѵ, іако йоЬг Іуск Капіедо 
йхіейхіса, хаскотсиіас, оусоѵ Вахѵ1іапо\ѵ гіатцй 
зрптайхіе, а па іек шіеузсе йіа ойрга\ѵо\ѵапіа 
паЬохеп$1\ѵа у айтідівігоѵаша закгагаепІо\ѵ з\ѵі§- 

Іуск рго као ѵісе Іапіит віѵіезхегеппіка ройае 
ролѵіліеп, ро кіогедо зшіегсі аІЬо гезідпасіеу іиз 
соііаііопіз ройалѵапіа іппедо з\ѵіезгс2ѳппіка іедо- 

тозсі рапи ройехазхети, Іапциат Ьопогиш кае- 

гейі еі йігесіо йотіпо аЦие еіиз зиссеззогіЬиз, 

ройіид ргатѵа іп регреіиит сотреіеі, \ѵо1по іесі- 

пак Ь§йхіе іедогаозсі хі^йхи ерізкороѵгі йіа ро- 

тосу паЬохѳпзІшѳ Іети з^іѳзхсхѳппіко^'і еі 
рго Іешроге ехізіепіі рой сгаз з\ѵЦі игосгузіуск 
у ргахпіко\ѵ х\?усхаупуск кІогѳдокоЫѳк г оусоѵ 
Вахуііапо^ Скеітзкіск, (га кіогут оГГѳгІа у Лаі- 

гоиіду рой Іакоигу егоз ізс гааіц), а осісс зѵсіевг. 
схоппік Іегагпіеузгу еі рго Іешроге ехізіепз рц. 
Іапкіеш зі§ роіа, хйа\ѵпа йо Іеу сегкѵів зѵіе- 
зхохеппікот даІѳгЦсуш, копіепІо\ѵае роѵішеп 
Ь§йгіе, у іппеті г гезрекіи айтіпізігасіеу закга- 

тепіом' вѵіфіуеЬ хѵѵусхаупеті оЬѵспІіаші, сгезсвц. 
Іедогосхпі* хвЬгас ісктозсіот оусош Вагуіі*. 

пога \ѵоіпо, Ьийупек хаз, кіогу з\гут козхіещ 
р08ІамШ, іхЬ(} ЬіаЦ г котпаЦ, х віѳпЦ хеЬгас і 
дгопіп лѵоіпо, а ха ріекагпіапу Ьийупек у зіо<іоік$ 

ргхузхіу з\ѵіезхсхеппік икопіепіоіѵас та. Со воЬів 
зігопу оЬіей\ѵіе зігхушас сиш зиссеззогіЬиз зиіз 
ролѵіппі Ь$й^ у іо розІапо\ѵіепіе, ргаѵги оусхузіетц 
сопГогте, йіаіѳрвгеу \ѵаді у ре^ѵпозсі г^кагаі зѵеші 
у іскшозсіо\ѵ рапо\ѵ ргхуіасіоі рггуіотпуск роі- 

])ізиі^. Бхіаіо зі? дѵ СЬеІтіѳ ройехаз зеушіки ге- 

Іаііопіз йпіа ігхуйхіезіеео ріег\ѵзхеео Ліагса, гоки 
рапзкіедо Іузі^с зхезезеі зіейтйгіезЦіеео зіой- 
те^о. ЛакиЬ Зизха, ерізкор Скеітзкі у кеігкі, 

агскітаойгуіа Йуйусхупзкі. Ьосиз зі^Ші. ѴѴазре- 

зіап Зіепіскі г Вопсхе, ройехазху Скеітзкі. Ьосиз 
8І8ІИІ. «Іап Кагоі х Когаадоша Котапоѵзкі, ро4- 

котогху хіетіе Скеітзкіеу, іе^о кгоіесѵзкіеу 
тозсі гоіЬші$Іг2. Апйгхеу \Ѵі$піо\ѵзкі, з^йхіахіеті 
Скеітзкіеу. Ткотазх Лап Котапо\гзкі, сЬоод 
хіѳтіе Скеітзкіеу. КгхузхІоГ Ргхапо\ѵзкі, з^сігіа 
хіетіе Кизкіеу. Магсуап Воггескі, ѵоузкі Кііоіг- 
зкі. КгхузхІоГ Вгойо\ѵзкі. Зіапізіаѵѵ г Сойхітігга 
\Ѵі|да. Аіехапйег Вогхескі. Огі^шаіѳ ѵѳго ргаеіп- 

зегіі сопігасіиз розЬ іп^гозза^іопет ійет зирга* 

зегіріиз ойегепз ай зе гесеріі еі йе гесеріо зіЬі- 
^ие ехігайііо оШсіиш косее 9иіеІаѵіі. 

Тоже, л. 1224. 

№ 321.-1677 г. 1 Сентября. 

Жалоба еп. Суши н монаховъ на Цѳсѳльокнхъ, желавшихъ захватить въ свои 
руки монастырь, основанный кннвеиъ Кулемой. 

Рѳгіа яиаги ірзо йіѳ Гезіі 8. Аедійіі аЬЬаІіз, 

алпо Ботіпі тіііезіто зѳхсепіевігао зеріиа^езіто 
зѳрііто. іі л: 

Іііизігіззітиз еі геѵегепйізеітиз визга, еріз- 
сориз СШтепзіз гііиз дгаесі еі аііі сопіга 

О. (х. Сіезіеізкіе ргоіезіапіиг. 
Ай оГйсіит асіачие ргаѳзѳпііа сазігѳпзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііѳг ѵѳпіепз іііизігіззі- 
тиз ѳі геѵегепйіззітиз ЙасоЬиз Зизга, Реі еі 5в- 
йіз арозіоіісаѳ ^гаііа гііиз дгаесі ипііі ерізсориз 
СЬѳІгаѳпзіз ѳі Вѳігѳпзіз, агскітапйгііа Йуйісшва* 

зіз, Іит гѳіідіозиз раіег Затиеі Рііскоѵзкі, опіі- 

піз Віѵі Вазіііі Ма§пі топазіегіі Скеітепзіз ѳі 

Киіѳтсхусепзіз г. дг. ипііі зирегіог, зиіз ас 1о№ 
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соттипіЫіз топазіегіогит ргаѳіасіогигп СЬеігаеп- 
518 еі Киіѳтсгусѳпзіз потіпіЬиз, зоіопиііѳг ѳі сит 
дгаѵі яиептота т ѳі сопіга депегозоз Віапізіа- 
ит еі Йісоіаит Сіваіеізкіѳ, Ггаігез іпіег зо 8ег- 
типов, Ъопогит Низіоппѳ оЫіКаІогіоз роззеззогез 
Яиезіі ѳі тапіГезІаІі зипі ісіоо, диіа ірзі ѵагііз 
то(1із осейIИз ѳі арегііз аазігиегѳ зіЬі сопіга от¬ 
вет аеяиііаіот ѵоіѳпіез топазіегіі Киіетсгусепзіз 
зиЬ Іііиіо ІЗеаІіззітае Уігдіпіз Аззитрііопіз Гип¬ 
ноз еі ірзогит топазіегіит оссираге, поп соп- 
іепіі апіесесіапеіз іп]игііз, ргаеітіісііз, Гипсіо* 
гот сІеоссираІіопіЬиз ѳі ѵіоіепіа топазіегіі апіе 
аіциоі аппоз іпѵазіоие ѵагіізяиѳ ѵіоіѳпіііз, іііѵѳг- 
зіз ІетрогіЬиз ѳісіет іпопазіегіо, зиЬсІіііз, геіі^іо- 
$із Гасііз, пе^иѳ сопіепіиз апіѳ яиаіиог ргоро 
аппоз Іітііагіит зі^погиш, ѵиі^о корсоіѵ, сі^е- 
сііопѳ ѳі беіпоііііопе, аііогит ѵего поѵогит рго- 
ргіа аиіЬогіІаіе сгссііопе, аизі зипі еі Іетеге 
ргаезигарзегипі, Гегіа зесипсіа ргохітѳ ргаеіегііа 
сопіга ѳхргеззат сіесгеіі ТгіЬипаІіз ге^пі ЬиЫі- 
пепзіз зегіѳт ѳі оЫояиепііаго, яио гаѳеііапіе іп- 
]ипсІит езі, пе ^иіс^иат рагз иігаяие аііепіеі 
аиі іипоѵеі, рпѵаіа аиіЬогіІаіе зиа, апіе сіезсеп- 
зит оШсіі зиссатѳгагіаііз, зіие зсііи сопіегтіпо- 
гит Ьотіпит аиі ргоіезіапііит ірзогит, сіисіига 
Іішііагет зіЬі Гасеге еі рег зиоз зиЬМоз, таіо- 

гит ргаеіегііогит еі іп|игіагит отпіит ргіпсіра- 
Іез тоіогез, зсііісеі ІаЬогіозит МаіЬаеига РоѵсЬ, 
тоІѳп(1іпаІогет, еі \Ѵа§:іІига Сіі, Ыизіепепзез 
аііозяиѳ зіЬі сіе потіпіЬиз еі со^потіпіЬиз теііиз 
поіоз, сиісіат поЫІі сіисіига іііит гаопзігаге йѳ 
ІітіІіЬиз яиазі НизіепепзіЬиз еѵаііепсіо, іпзігиеп- 
(1о сігситсіисеге, яио Гасіііиз Ьопа топазіегіі Ки¬ 
іетсгусепзіз еі топазіегіига ірзит, аЬаІциоісеп- 
Іепіз аппіз рег яиепсіага ргіпсіраіега, ѵаідагі 
гиІЬепо ісііогааіе кпіаеіа Киіете Гипгіаіит, зіЬі 
арргоргіагепі еі (іісіоз ге1і§;іозо$ топазіегіі СЬеІ- 
тепзіз еі Киіетсгусепзіз іпапіГезІапІез іп зит- 
тит ессіезіае сіагапит еі еогит регреіиат іп- 

,)игіат зиЬіѵегепІ. (}ио Гасіо зио яиіа (Іісіі депѳ- 
гозі Сіезіеізкіе .іия соттипе еі зоіііат Іітііез 
Гасіепііит сопзиеіисііпеіп ірзат, еііат заегі 'Ггі- 
Ьипаііз еі сіесгеіі е^з аиіЬогіІаіега Іаезегипі; 
іііео сопіга еоясіет сіісіі ргоіезіяпіез гезресіи 
ргаегаіззогит, Іит еі сіе зиссиЬіІіопе гідогі, «іе- 
сгеіо ІгіЬипаІіІіо ге^пі ЬиЫіпепзіаррозіІо, ііегит 
аЦиѳ ііегит тапіГезІаІі зипі еі Ьапс зиат та- 
піГезІаІіопеіп асі асіа зиргагаетогаіа зизсірі ре- 
Ііегипі, яиосі еі оЬііпиегипІ. Ваіѵат зіЬі ргае- 
зепіет гаапіГезіаІіопет тѳііогаііопіз, аисііопіз 
Гасиііаіеш гезегѵапі. 

Тоже, л. 1412. 

№ 322.-1678 г. 14 Мая. 

Жалоба Холмскихъ уніатскихъ монаховъ на піарскихъ учениковъ эа многія без¬ 

чинства и обиды. 

ЗаЬЬаіЬо розі сіотіпісат „Сапіаіе® ргохіто, 
аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто зеріиа^езіто 
осіаѵо. 

В. В. Раігез Вазіііапі топазіегіі Скеітепзіз 

сопіга зІиЛіозоз соііедіі СЪеІтепзіз Ріагит 

ВсШагит ргоіезіапіиг. 

Асі оГйсіот ѳі асіа ргаезѳпііа сазігѳпзіа сарі- 
Іапеаііа СЬеІгаепзіа рѳгзопаіііег ѵепіепіез гѳіі^іозі 
раігез бѳппабіиз Зороско, топазіегіі СЬѳІгаепзіз 
ѵісагіиз, еі Вазіііиз ВаіЬог, гаадізіег зсЬоіагит 
топазіегіі СЬеітѳпзіз, опііпіз біѵі Вазіііі Ма^иі, 
ргоГезяі, зиіз еі аііогит геіідіозогига: ІозерЬі Ьаз- 

сгупзкі, заегізііапі ессіезіае гііиз дгаесі саіЬесіга- 
Ііз СЬеігаепзіз, еі МеіЬосііі Аіехапгіпжісг, сііасопі, 
ас геГщиогит раігит сопѵепіиз СЬеІтепзіз, асі 
саіЬеіігаІѳт ессіезіага гііиз дгаесі зиЬ Іііиіо 
Ііѵііаііз Веаііззітае Ѵігдіпіз Магіаѳ еі е.)и8 гаіга- 
спіозаѳ ігаа§іпіз зііі, Іит еііат іііизігіззіті ѳі 
геѵегепсііззіті іасоЬі Зизга, Веі еі арозіоіісаѳ 
зесііз дгаііа ерізсорі СЬеІтѳпзіз еі Веігепзіз гііиз 
дгаесі ипііі, агсЬіташігіІаѳ Йугіусгупѳпзіз, сит 
сопзепзи еі Гасиііаіѳ е^зсіет іііизігіззіті, погаіпі- 
Ьиз, зоіеппііег еі сит §гаѵі яиѳгітопіа іп ѳі соп¬ 
іга іпдепиоз еі поЬіІез Місііаеіега ^асв^іс2, ВіврЬа- 
пит Сіезгкіе\ѵіс2, МісЬаѳІет Кага^, Рѳігит Ма- 
коѵзкі, 2асЬагіага АгсЬіролѵісг, Ьисат ЗИѵіпзкі, 
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Реігит Коіа, беог^іит Кгапсізсит Базкоѵѵзкі, 

РІосЬоскі, Лоаппет еі ЛасоЬит Кгазо\ѵзкіе, Ггаігез 
іпіег 5ѳ гегтапоз, Оеогдіит 2игако\ѵзкі, Лоаппет 
Сгуйпзкі, №со1аит Рірескі, Магііпит Бі1ѳ\ѵісг, 
ВІерЬапит Когескі, иіі Гасіі іпГгазсгірІі ргіпсіра¬ 

іез, Іиш ѳі аііаз регзопаз, а(1 ргаезѳпз (1е потіпі- 

Ъиз ѳі со§потіпіЬиз іепоіав, розЦиат Іатеп іп- 

воіиегіиі, іп іегшіпо іигіз айѵѳпіепіі зресійсапсіаз, 

еогипсіет ргіпсіраііиш согаргіпсіраіез, іп зсЬоііз 
гѳіі^іозогиш раігит Маігіз Оеі Раирегиш Ріагит 
ВсЬоІагит соііедіі СЬеІтепзіз Іііиіо зішііозогит 
^аисіепіез, ге ѵего ірза ѳі Гасііз Ьогаіпез іпзоіеп- 

Іез. ехсеззіѵоз еі Іитиііиагіоз ѵагіізчие сгітіпигп 
епоппіІаІіЬиз поіаіоз, яиезіі еі ргоіезіаіі зипі, 

ісЦие рго ео, ^иіа ірзі засгозапсіига Шш) сЬгізІіа- 

пае саІЬоІісае сЬагіІаІіз ѵіпсиіига, циосі запсіа 
гошапа ессіезіа, таіег ессіезіагит, рег ипіѵегзит 
огЬеш ргосигаі ехіепсіеге еі ргора^аге, осііо 
ріиз ^иат Ѵаііпіапо р^05е^иеп^е5, зіЬі ргоіезіапіі- 

Ъиз, сиш запсіа гошапа ессіезіа ипіііз, шѳге ех 
осііо запсіае ипіопіа, яиае іпіег запсіаш готапаш 
ессіезіат сі ессіезіаш огіепіаіеш іп Ьіз рагІіЪиз 
іпіегсесііі, Іиш еііаіп ех осііо засгогиш гііоит 
запсіае огіепіаііз ессіезіае, ^ио5 іп ессіезіа саіЬо- 

Ііса поп саІЬоІісі, зесі Ьаегеіісі ехзи§і11аге еі ех- 

рЫегѳ сопаиеѵегипі, поп сеззапі ѵіоіепііаз, іпіи- 

гіаз еі орргеззіопез іпГегге. Еіепіт поп сопіепіі 
апіегіогіЪиз ѵагііз зиіз іпзоіепіііз, ехсеззіЬиз, іп)а- 

гііз аіівдпе ѵіоіепіііз ас сгігаіпіЬиз, ѳпогшііег іп 
ірза сіѵііаіе СЬеІгаепзі сопіга ѵагіоз ѵагіЦие зіа- 

Іиз Ьошіпез раігаііз, пес сопіепіі еііат ііз іпзо¬ 

іепіііз ас ѵіоіепіііз, зіЬі ргоІезІапііЬиз аііо Іешроге 
іцигіозе іііаііз, ѵійеіісеі ргаезитріиоза, Іитиііиоза 
ас ѵіоіепіа соетеіегіі ессіезіае зиае саіЬесігаІіз 
гііиз дгаесі іпѵазіопе, асі сіиеііиш ех ессіезіа Іет- 

роге сіеѵоііопіз сапіогіз ргоѵосаііопе іЬіЛепциѳ 
іп соетеіегіо ірзіиз сіиеііі зігісііз Ггатеіз регре* 

ігаііопе, рориіі, іпіга ессіезіат іп сіеѵоііопе ехі- 

віепііз, рег зииш ѵіоіепіит Іитиііит сопІигЬаІіопе, 
зіпсііогпт зсЬоІазІісогига, іп зсЬоііз топазіегіі 
СЬеІтепзіз Ігасіогига, регіигЬаІіопе еі іпіеггир- 

Ііопе, ргоГеззогит. тадізігогпт, Іиш зІисНозогига 
Бсоттаііса ас ргоЬгоза айесііопе, іп ѵііаш еогип- 

йет ЛіГйсІаІіопе ас іпзісііоза тасЬіпаІіопе, рег сі- 

ѵііаіеіп еі зоЪпгЬіа, іп ѵііз зігаііз еі риЫісіз, 
арегіа еі риЫіса сит Ггатеіз, Ьасиііз, зсіореііз 
регзесиііопе еі іпзесіаііопе, ипіиз зиЬсІіІі сіе ѴПа- 

сіусгуп ІеіЬаІі сопсиззіопе еі сопѵегѣѳгаііопе. Бит 

розі Ьаз еі аііаз ргаеіасіаз ѵіоіепііаз іііизігіззітщ 
еі геѵегѳпсііззітиз ерізсориз гііиз $гаесі ргаесЬсіщ 
СЬеІтепзіз іи іисіісііз депегаІіЬиз ге^пі ІгіЬиоаіц 
БиЫіпі гетапегеі ас ехізіегеі саизазяие зиаз ех 
ге^езіго Іегтіпогит Іасіогит сит ^епегозіз Сіе- 
зіоізкіе еі аіііз ѵагііз регзопіз аііепіагеі, сіеоип. 
Ііаііопез апіегіогез еі тасЬіпаІіопез іп ѵііаш та- 

Іеѵоіитцие ргаесопсеріит апіпіит зииш шоіа 
Яиагипсіага регзопагит, іп іеггаіпо сіесіагашіагит, 

асі еІГесІига сіесіисепсіо, аизі зипі ѳі Іетеге ргаѳ- 

зитрзегипі аііаз гесеиіез іппоѵаге ѵіоіепііаз, 

іп)игіа$ еі орргеззіопез Іит зіЬі ргоІезІапііЬиз, іат 
зіисііозіз топазіегіі зиі СЬеІтепзіз іпГегге іешроге 
поп ііа ргісіега ргаеіегііо, ѵісіеіісеі Гегіа ^ишЦ 
розі йотіпісат Мізегісогсііае, ргохігае ргаеіегііа. 

ргохіта. Бит е сіѵііаіе ипиз ех зйнііозіз топа¬ 

зіегіі СЬеІтепзіз, потіпе Лоаппез Рггуіешіес, 

диіеііззігае еі расаііззіте рго гесгеаііопе іп зиЬиг- 

Ъіит, иі ѵосапі ЬиЫіпепзе, ргосіігеі, ргаесЗісіі 
ргіпсіраіез, ргаезегііт Ігез: МісЬаеІ Ласеиісг, 

ЗІерЬапиз Сіезгкіехѵісг, МісЬаеІ Кагаз, асІзІапііЬоз 
зіЬі аіііз зиіз сотргіпсіраІіЪиз, ех іпзісіііз егит- 

репіез сит Ггатеіз, іп ѵіа зігаіа риЫіса ргаепо- 

тіпаіит зіисііозит, зіаііт аЬ ірза рогіа сі- 
ѵііаііз едгеззиз Гиегаі, іпіегсѳрегипі еі, зіпе пііа 
сіаіа саиза еі оссазіопѳ, іппосепііззігаит Ігисиіеп- 

Ііззіте Ьасиііз оЫоп^із сопсиззегипі еі сопѵегЬе- 

гагипі, ас, пі (Ііѵіпо Гиісігеіиг раігосіпіо, Іиш еііат 
рориіі асі Іитиііит еит сопсиггепііз зиЬзісГюзиЬ- 

Іеѵагеіиг ИЬегагеІигѵе, ѵіх еипсіеш пои іпіегете- 

гипі. МогаЬапІиг ргоіипс аіциоі геіі^іозі раігез 
Вазіііапі іп хепосіосЬіо зио гиіЬепо асі ессіезіат, 

Веаііззітае Ѵіг^іпі аззитріае сіісаіат, іп еосіет 
зиЬигЬіо СЬеІгаепзі зііат, топазіегіі СЬеІтепзіз 
огсііпіз Біѵі Вазіііі Мадпі ргоГеззі, асіи ргезЬііегі 
зе сит ргоІезІапііЬиз сіига ех ргаеіасіо хепойо- 

сЬіо рег зиЬигЬіит асі гаопазіегіит зииш яиіеііз- 

зіте еі расаііззіте сит сіеЬіІа ге!і§;іозіз тосіезііа 
гетеагепі, отпітосіа Ггеіі зесигііаіе, ірзі іМет 
ргіпсіраіез сига зиіз сотргіпсіраІіЬиз ап рег аіі- 

циет зиЪогсИпаІі, ап еііат ех іпзііпсіи еі тапсіаЮ 
Яиагипсіага регзопагит, іп отпі Того еі Іегшіпо 
зресійсапсіагит, ап ѵего ех тега іггасіісаіа ѳі 
ргасіісаіа ас поп рипііа іпзоіѳпііа, І1і«іет ех іп- 
зійііз ех соетеіегіо запсіі 8рігі1из сит Ггатеіз, 

Ьасиііз оЫоп^із ѳі ІарісііЬиз, асі ісі ргаешесіііаіо 
еі сІѳІіЬегаЮ апіто ргаерагаііз, егитрепіез, еоз* 

сіѳга раігез геГі^іозоз ргіто ѵегЬіз зсошшаіісіз 
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ІНСЗІѴІ8 оі ргоЬгозіз, ніпо иііа йаіа оссазіопо, реГ- 

зіппхогипі ѳІаГГѳсегипІ; <іит ѵего гѳіідіозі раігез 
ргаоаісіі раііепііззіто отпіи Юіѳгапіез, пес ипі- 

сит ѵегЬит іа сопіга горопепіез, Іапіиттосіо 
зсізсііагепіиг: чиат оЬ саизат зѳ Іо С еі ипііз 
зсоттайЬиз рг,,зсіп<іегеп1, щт оііаш, диат оЬ 
саизат Яиіііозит ргаесіісіит іппосепіег Ьасиііз 
оЫопеіз сопсиззіззепі еі сопѵ-егЬегаззѳпІ, гезроп- 

аепз а<1 Ьаес иииз ргіпсіраііз, ѵісіеіісеь Лсоѵѵісг, 
ііегит іпЬопезІіззітіз ѵегЬіз, чипе рисіог ѵеіаі Ьіс 
ехргітеге, ипит ех геіідіозіз ргпесіісіи аіГесіІ 
саизатчиѳ ргаеЮшІеЬаІ, Чио«1 еоз геіідіозі зирга- 

Йісіі асі зиоз раігез (1е аіііз ассизаззеиі іпзоіѳпіііз; 
Іапсіет <1ит ірзаіп рогіат сіѵіиііз іісіеш геіідіозі 
іпігагепі, із ісіет ргіпсіраііз ^сеѵіа зііісіа Гга- 

теа, рориіо асі ісі Бросите, геіідіозоз раігез 
ргаесіісіоз а Іегдо зирегаддгеЛ соеріі еі, пі аЬ 
ипа сегіа регзопа собгсііиз сі ітресіііиз Гиіззеі, 

іп зирегаддгеззіопе іік сепо сегііиз ѵиіпегаззеі 
аіічиет, зечпеЬатиг іііоз раігез аііі йио геіідіозі, 
ѵісіеіісеі ІозерЬиз Ьазсгупзкі, засгізііапиз ессіезіае 
гііиз дгаесі саІЬесігаІіз, еі МеіЬойіиз Аіехаисіго- 

ѵісг, иіегчис сііасопиз, еасіет зігаіа риЫіса ѵіа 
геси рег сіѵіиіет, чиоз ііісіет ас ргіпюз сіиоз 
іісіет ргіпсіраіез зітіІіЬиз ѵегЬіз зсоттаіісіз, рго- 
Ьгозіз, Іаезіѵіз іп тесііо сіѵііаііз ехсерегипі, іпзи- 

рег ас! сіиеііит ргоѵосаЬапІ еі зирегаддгесііепз а 
іѳгдо ипиз ргіпсіраііз, ѵісіоіісеі Місііаеі Кагаз, 

Ггатеат еѵадіпап<іо, ѵосіГегаЬаіиг Ьаес Гогтаііа: 
росескаісіе, ІаСу зупоісіе, паршшу іо згІасЫу, 
іеЬу пат зІггеІЬу а ргоски іоіаК, а иіеггуту па 
хѵа8г )поПа5ІУг І ро усіпети Ъдсігіету іѵуіѵЫаІі а 
сгюісгіоіѵаіі. ЗресІаЬаІ ісі тиііііисіо рориіі еі Ьог- 

геЬаІ, тігпЬаіи^ие Іаіез Іетегагіоз, ргаезитріио- 
503 аизиз, Іитиііиз оі ѵіоіепііаз; сотіІаЬаІиг іипс 
ео8<1ет геіідіозоз Ьолезіиз Яісоіаиз Закоѵѵісг, 
ГаЬег (1е ЛѴіа^усгуп, іііизігіззіті ерізсорі ргаегіісіі 
СЬеІшеозіз гііиз дгаесі зиЫМиз, ^иега іібега ргіп- 

сіраіез еі ргаезегііт ргаепотіпаіиз Кагаз іпіегсер- 
іит іп ѵіа зігаіа риЫіса, зігісіа Ггатеа сопѵвр- 

Ьегаѵіі еі Гидіепіет регзесиіиз езі ріапе а<і ірзаіп 
фз (іотига ргоргіат, іп ѴѴіабусгуп зііат. <}цагв 
сит ргаетізза отпіа іп зиЫаііопет ішгаипііаіит 
ессіезіазіісагит, зесигііаііз риЫісае еі ргіѵііедіаіав, 
сопіѳтріит ѵего Іедит риЫісагиш рег зирга- 

зсгіріоз ргіпсіраіез ірвогипщие сотргіпсіраіез Гасіа 
ас раігаіа зіпі; ісісігсо ііііет ргоіезіапіез ііѳгаіо 
тоііо яио зирга еіпотіпе ргоіезіапсіо, оЯегипі зе 
ргаетізза отпіа еі (іісіоз іпіигіаіоз іп Того Гогі 
ех ргаезсгіріо Іедіз іиге ѵіпбісаіигоз, заіѵа ргаѳ- 
зепііз ргоіезіаііопіз шеііогаііопе, еііага рег сііа- 

Ііопез, ео потіпе еііешіаз, ріепо іп гоЬоге ге- 
зегѵаіа. 
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Еегіа Іегііа іп ѵідіііа Гезіі запсіогат Реігі еі 
Рапіі арозіоіогот, аппо Оотіпі тіііезігао зехсеп- 

Іезіто зеріиадезігао осіаѵо. 

Ѳ. ІАзіескі, діайі^ег Ьеороііепзіз, рег геіідіозоз 
раігез Вазіііапоз іпопазіегіі СШтепзіз еі 

Киіетсгусепзіз диіеіаіиг. 

Согат ойісіо еі асііз ргаезепііЬиз сазігѳпзіЬиз 
сарііапеаІіЬик СЬе1тепзіЬи5 регзопаіііег сотра- 

гепз геІідіоБиз раіег Затиеі РіІсЬоѵзкі, зирѳгіог 

топазіегіі СЬеігаепзіз огсііпіз сііѵі Вазіііі Мадпі 
гііиз дгаесі, сит запсіа ессіезіа готапа ипііі, за- 

пиз гаѳпіе еі согрогѳ ѳхізіепз, Того зио яиоѵіз 
отіззо еі ,)игІ5(1ісІіопѳ ргоргіа розІЬаЬііа, ргаѳ- 
зепіі ѵего іп зѳ, розіегоз ас Ьопа зиа дѳаегаіііѳг 
отпіа, чио аб асіит Ьипс, иііго еі Ьѳпѳѵоіе аз- 

зитріа, раіат, риЫісе, ІіЬегѳ ас рег ѳхргеззищ 
гесодпоѵіі: ^иіа ірзе зио еі регіИизІгіз еі абто- 

сіит гѳѵѳгепсіі ЛасоЬі Визга, Оѳі еі арозіоіісаѳ 
зеіііз дгаііа СЬеІтепзіз (еі) Вѳігѳпзіз гііиз дгаесі 
сит засга готапа ессіезіа ипііі ерізсорі, агсЬі- 
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тапйгііаѳ 2уйусгупепзіз, пес поп Мііш ипіѵегзі- 
іаііз шопазіогіі ргаеіасіі СЬеІшѳпзіз еі Киіѳшсгу- 
сепзіз, рго чиогиш г&ШшЪШопѳ саѵеі еі зе ргае- 
зепіі іпзсгіЬіІ попііпѳ, депѳгозиш Ьийоѵісит ІЛ- 
зіескі, §ІайіГегит Реороііепзет, ірзіиз^ие Іе^Штов 
зиссеззогез сіе роепа Ьапіііопіз регреіиае 8еи аііа 
^иаѵі$ сит ірзіиз риЫісаІіопе, оссазіопе поп віа- 

Іиіііопіз ІаЪогіозі оііт Зітопіз «І02\ѵісг (1е оррійо 
БиЬіепка, засгае г. ш. сіѵіііз поіагіі, а(1 зитепйаз 
роепаз гезресіи зиггерііопіз Гипйаііоліз шопазіегіі 

Киіотсхусепзіз, іп Іегшіпіз яиегеіагиш оШсііа 
8ІГ0118І8 Ногосііепзіз зиЬ яиоѵіз асіи оЬіепІа, ^ 

іаі, отіИіС ІіЬегитчио еі аЬзоІиІиш аеѵІІепЬ 
ІетрогіЬиз ргопипііаі, роепагп ргасіасіат Ьасіи>. 
піз регреіиае зеи аііат іиатѵіз зирег йісіор* 
гозо епзіГего Ьеороііспві гезресіи ргаетіздц 
ітропетіо зііепііит, Ьас зиа регзопаіі гесф. 
Ііопе асі ргаетізза ошпіа еі зіпеиіа ассеііепіе. 
Изъ актовой книги Холуйскаго гродаищ 

за 1676—9 г., М 20181, л. 640. ’ Щ 

№ 324.-1679 г. 2 Іюня. 

Нѣкоторыя постановленія Гродненскаго сейма отъ 15 декабря 1678 г. 

Гегіа зехіа розі осіаѵаз Гезіі 8асга1іззіші Сог- 
рогіз СЬгізІі Богаіпі ргохіша, аппо еіизйет шШе- 

зішо зехсепіезіто зеріиадезіпіо попо. 

ОЫаІа сопзШиІіопит ге^пі іп СошШіз §епе- 
гаПЬиз СгойпепзіЪиз рег огбіпез ге§пі Ізийа- 
Іагиш. 

Сопзіііисіе зеути ѵаіпево огйупагуіпедо 
згезсшейгіеіпе^о, лѵ Сгойпіе гоки Рапзкіе^о 

• МБСЬХХУШ, (Іпіа XV Огиііпіа ойргаетиЩсе§о 
зі§. 

О АгіещсіпасЪ. 

Ргаѵо о Й2Іезі§сіпасЬ ройіир; Сопзіуіисуі 
аппі 1636 аЬу іп ехесиііопе гозіагсаіо, аиіЬогіІаІе 
ргаезепііз сопѵепіиз розІапа\ѵіату у кіогу Ьу йе- 
сгеі рггесі^ко ѵгѵузг ротіепіопеу зіаіці, пиііііаіі 
зиЪіасеге та. 

Сегкгсіе Лгзипіскіе гѵ гіеѵпг ВгоЫскіеу у 
Віеізкіеу. 

Ропіеѵазг іако <11а зтіегсі рггемгіѳІеЪпе^о хі§- 
Йга Оііпзкіе^о, ѵіайукі ѴѴІойгігаігзкіеео у Вггѳ- 
всіапзкіе^о, о сегкѵіе ипіаскіѳ, ѵ (іізипіскіѳ ѵ 
гіеті РгоЬіскіеу оЬгосопѳ, Іеу зргаѵіе акіога, 
^ кіоге^о Іо зргаѵіе ѵі^оге сопзіііиііопіз аппі 

16/6 еі івдишію рггег піе^о іезі согат сошша- 
загііз, еайега сопзіііиііопе аззідпаііз, ѵуѵіеіЛц 
іако па рггезгіут зеутіе піе Ьуіа овфіша, иі 
Xеі у па Легагпіеузгут зеутіе (На §\ѵа1юша 
$рга\ѵ Кгесгу розроіііеу зайгопа Ъуйі піе то°Ь, 
кібга па рггузгіут, сіа Вб§, зеутіе асі іпзіапйм 
рггетеіеІеЪпедо хі§йга 2аІезкіе§о, мгіадукі Ш- 
піеузге^о \Ѵ1оіІ2ітіг$кіе^о у Вггезкіе^о, Іаш 
розіотѵ іеуйе гіетіе РгоЬіскіеу у Віеізкіеу, ш 
па росгаіки зеути апіе огапез саіі5аз 
оЬіесиіету. 

Веіідіа дгсска.. 

Ропіетѵазг ргаеіепзіе гаі^йгу ипііаші 
зипііаті па Іегагпіеузгут зеутіе ротіезсіс 
зід піе гао§1у, Іейу опе Йо рггузгіе^о о4И»- 
йату зеути. Туга сгазет оЪіѳ зігопу іп еоіез 
зіаіи, іако Іѳгаг з$, сіо йесузіеу пазгеу гасЬ> 
ѵѵиіету, кіогу га тс зргатсасЬ тсзгѳіакіск 41* РЧ1’ 
згеу йоузсіа зрга^ѵіѳсіііхѵозсі піѳ дйгіе іпйгіеу к 
гит, іесіпо па з^сіасЬ пазгусЬ геІасуіпуеЬ п*®1* 
сгату, рой кібго сопзіуіисуі зргаѵа иго^опе? 
Згутопа Куріпзкіѳ^о г йізипііагаі ѴѴіІепзкіе® 

ройрайас піегаа .... 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго 
за 1679 г., Л» 20183, л. 310-354. 
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Нѣкоторыя постановленія Холмскаго реляціоннаго сей 

ЗаЬЬаіЬо розі осіаѵаз Гезіі Засгаііззіті Согро- 
гіз СЬгізіі Поіпіпі ргохііпо, аппо еіизсіеіп шіііе- 
зішо зехсепіезііпо зеріиадезіто попо. 

ЬаиЛит Теггае СЫтепт оЫаІит. 

А(1 оШсіиш асіі^ие ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз депегозиз 
Магсіапиз (Іе Когагго\ѵ Вогг$скі, ІгіЬипиз Кііо- 

ѵіае, шагзсЬаІсиз сопѵепіиз рагіісиіагіз Ыаііопит 
пипііогит іеггае СЬеішепзіз еі (Іізігісіиз Кгазпо- 

зіаѵіепзіз, оЬІиІіІ еіііет оІТісіо еі асі асіісапгіиш 
роггехіі іаибит сопѵепіиз рагіісиіагіз іеггае СЬеі- 
шепзіз еі (Іізігісіиз Кгазиозіаѵіеизіз геіаііопит 
пипііогиіп іеггае еі (іізігісіиз е^зйет, Ьіс СЬеі- 

шае, іп Іосо сопзиііаііопиш зоіііо, біе 9-па шеп¬ 

зіз Іипіі аппо асі ргаезепз сиггепіі, гаііопе іп 
еойет сопіепіогшп, рег іпсоіаз іеггае СЬеІіпепзіз 
еі (іізігісіиз Кгазпозіаѵіепзіз Гогтаіиш еі Іаиііа- 
іот, шапи зиі оНегепііз ргоргіа зиЬзсгіріиш, си- 

^из іепог (іе ѵегЬо а<1 ѵегЬит зециііиг ^изтосіі: 

- . . ТузЦс гіоіусЬ роІзкісЬ, (Ыѵпо рггег паз 
<1о оЬгаги ^зші^ізгеу Раппу ѵ? шопазіегге СЬеіга- 
зкіш Ь^сі^седо оГіаго\ѵапусЬ, ііо гцк іе^ошозсі хі§- 
(І2а ерізкора СЬеІшзкіедо ісЬшозс рашжіе ѵоузкі 
СЬеІгазкі у Вгойоѵѵзкі ъ гешапепіп \ѵуіву тіа- 
поѵапедо гаріасіс тщ% иргазгату . . . 

. . . ѴѴ зрга\ѵіе гаііопе соііояиіі, ті§(І2у ипі- 
іаті у (Іізипііаті 2асЬо(І2^сеу, іе іе^отозс хіагіг 
\Ѵіпшскі,теігоро1ііа Кііохѵзкі,сіеігесіаі, иргозііізшу 
іазпіе лѵіеігаохпедо іе^отозсі рапа игоіе\ѵо<іу 
Вгас1э\?зкіе§о (Іо іего кгоіеѵѵзкіеу тозсі. рапа 
пазге&о тііозс'пѵе^о, ргозяас, аЬу іедо кгоіеѵзка 
шозс гадггаі іе^отозсі хі$(І2а шеігоро1іі§ Кііоѵ- 
зкіедо, аЬу ю соікщиіит аіі еГГесіиіп рггузс 
то§іо ... 

. . . Бгіаіо зі§ СЬеІшіе па тіеузеи, соп- 
зиііаііот па$2ут 2игусгаупут, (іпіа (ігіетсіаіедо 
Сгепѵса, гокп Рапзкіе&и іузі^С2ае^о згезезеіпе^о 
зіе(іт(І2Іезіціе"0 <ігіе\ѵЦіе§о . . . 

Тоже, л. 361—66. ‘ ‘V'*, 

№ 326.-1679 г. 16 Августа. 

Письма бывшаго Холмскаго старосты н Холмскихъ мѣщанъ съ жалобой на 

ѳп. Сушу за нѳуступку піарамъ огорода. Выэовъ Яцѳвича на дуэль Мале¬ 

евскимъ. 

Регіа ^иа^іа іп сгазііпо Гезіі Аззишрііопіз іп 
соеіпт Веаііззішае ас Сіогіозіззішае Ѵігбіпіз 
Магіае, аппо Богаіпі тіііезіто зехсепіезііпо зеріиа- 

§езіто попо. 

Мадпі^сі оііт Роіоскі, росйШогіз Мадпі Т)и- 

саіиз ІАікиапіае, оЬЫІа Шегагит, пес поп 
зскеііае сиіизАат Маіеіешзкі. 

Ай оГйсіит асіаяие ргаезепііа спзігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз геііііозиз 
Апіопіиз а Зрігііи запсіо, гесюг СоНезіі СЬеІтеп- 

зіз раирегиш Маігіз Веі Ріагиш 8сЬо1агига, оЫи- 
Ііі оГйсіо ргаезѳпіі еі асі асіісап(Іит роггехіі 
Іііегаз іпГгазсгіріаз ша^пійсі оііт СЬгізіорІіогі а 
Роіок Роіоскі, росіііаіогіз Ма^пі Бисаіиз ІліЬиа- 

піае, СЬеІтѳпзіз еіс. сарііапеі, а(і апіесе(іапеит 
еі ітѵпес1іаіиѵп СоІІедіі ргаеіасіі гесіогет, гаапи 
ірзіиз ргоргіа гаііопе іп ііз<іет сопіепіогиш зегір- 
Іаз. зиЬзсгірІаз аЦйе огсііпаіаз. іит еі зирріісеш 
ІіЬеІІипі сіѵіиіп Сііеішепзішп, а(і іііизігез еі тадпі- 

бсоз іиііісез саріигаіез іеггае еі (іізігісіиз СЬеІ- 
іпеизіз, ѵі?оге с^ив сіісіііе Іііегае етапагипі, 

зегіріит, тапи йісіі таупійс» сарііапеі СЬеЬ’ 
42 
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теп$і$ ргоргіа соппоіаіит, а(і ехігетит іііегаз 
Яиазсіат зеи зсЬесіиІат сіцизсіагп СЬгізіорЬогі 
Маіѳіелѵзкі. асі іпіегеззе зиі оІТегѳпііз зресіапіѳт, 
Яиае опшіа, яиопіат ісііотаіе роіопісо зсгіріа, 
ісісігсо асі аЯесіаІіопет ргаеіасіі оЯегепІіз, иі Га- 

сіііиз паІіопіЪиз еь регзопіз, 1іп§иае роіопісаѳ і"- 

пагіз, іппоіезсеге роззіпі, еа огппіа сіе ісііотпіе 
роіопісо іпіаііпит оіГісіит Ьоссергаеѵіа іпіегрге- 

іаііопе зизсеріі, яиогит еі циісівт Іііегагит Іе* 

пог сіе ѵегЪо асі ѵегЬшп зеяиііиг іаііз: Асітосіит 
геѵегепііе раіег гесюг, (Іотіпе еі атісе оЬзѳгѵап- 

сііззіте! Іи .іисіісііз саріигаІіЬиз аззісіепІіЬия рог- 

гесіиз езі поЬіз зирріех ІіЪсіІиз аЬ ізііз сіѵіЬиз, 

Яиі шаіа йсіе сит ѵе'зігіз раІегпіІаІіЬиз ргосеязе- 

гипі, иі еоз а Іиіііз |исіісіагііз аЦие а роепа 
риЫіса еІіЬегагетиз, запе ріигіті аззеззогит асі 
сіегаепііат ргорепсІеЬааі, ѵегига геііяиі сопз'піѳ* 

гапіез Ьиіиз регзопае зрігііиаііз геѵегепсііззіті 
ерізсорі гііиз егаесі согсііз сіигіііѳга еі ітшізегі- 

сопііага, яиосі еогиш тізегегі поіиегіі рег сіішіз- 

зіопеш Ьогіі, асі ѵезігаз раіегпііаіез регііпепііз, 
(Іісеі ірзі Ігіріісаіо ріигез оЙсггет Гипсіоз), іп ісі 
сопзепііге поіиегіі, еі сегіе е§о ірзе Ьіпс $сап- 

(Іаіізагі сІеЬео, яиосі іп ипа регзопа зрігііиаіі ге- 

регіаіиг асіео іпсіигаіигп сог, ео гаа^із, яиіп рго 
Іапіо Ьвпейсіо, яиосі іііоз ессіезіа саіЬоІіса іп 
ипіопега ессіезіае зизсерегіі, еі ірзі шаігі, иЬі роз- 

зипі, рапеш егіріипі. Коп шігепіиг раіегпііаіез 
ѵезігае, паш зі іп апіциаз Гипсіаііопез іпѵеЬіі еі 
еазЛет Іоііеге пііііиг, яиііі тігит, зі поѵага ѵе- 

вігагиіп раіегпііаіат Гипсіаііопет, пе зиссгезсаі 
орргішеге аІІаЬогаІ. Мійо іпіегіш ѵезігаѳ раіег- 

пііаіі зирріісега ІіЬеІІит сиш соппоіаііопе ас зиЬ- 

зсгірііопе шѳа. СіѵіЬиз аиіет потіпе позігі соп- 

ѵепіиз сіесіі іаіего сіесіагаііопѳш, иі ргігаит ѵе- 

8ІГІ5 раІегпіІаІіЬиз заіізіесегіпі. Едо іііоз а ргаѳ- 

(Іісііз Іиіііз еі роѳпіз ігашипез гесіііат, ісі епіга 
теае .іигівііісііопі соттіззиш езі а геіциіз соііе- 

§І8 гаеіз. Маиео іпіѳгіт ѵезігае раіегиііаііз асі¬ 

тосіит геѵегѳпсіаѳ атісиз еі зѳгѵиз асИісііззітиз. 

Роіоскі, Росіііаіог Мадпі Оисаіиз ЬііЬиапіае, Са- 

рііаиѳпз СЬеігоепзіз, тапи ргоргіа. Баіит СЬеІ- 

тае сііе Іѳгііа Аидизіі, тіііезіто зехсепіезіто зеха- 

§езіто лопо. Іпіііиіаііопіз ѵего еагипсіет Іііега- 

гит іепог зеяиііиг Іаііз: Асітосіит геѵегѳпсіо іп 
СЬгізІо раігі Кѳсіогі Ріагига ЗсЬоІагит СоИе^и 
СЬеІтепзіз, атісо тіЬі ріигігаига ѵепегапсіо. 

Зирріісів ѵего 1Ц>еШ, асі ргаѳіаоіаз Іііогаз зѳзе ге- 

Гегепііз, зегіез е.іизтосіі: Шизігез МадпіЙсі, іц. 

дпійсі Оогпіпі, Оогпіпі саизагит саріигаііит ^ 

сез, Оотіпі еі ЬепеГнсіогез позігі! Тоііз позігіз аіід. 
ЬогаЬатиз ѵігіЬиз сіе гпосіо заіізГасіепсіі засго- 

запсіо ѵезігагиш піадпіГісагит сіотіпаііопо^ 

Іаіо сіесгеіо, зесі яиіа рег ѵагіаз регзопаз гаііоа* 

гезіііиііопіз Ьщиз Ьогіі геѵегепсііз раігіЬиз 5сЬо 
Іагит Ріагит пиііат арисі геѵегепсііззітиш еріз- 
сорит соштізегаііопѳт ехрѳгігі роззишиз, іі 
ірзазтеі ѵезігаз та^пібсаз сіотіпаііоаез еі Ьеае- 

І'асіогез позігоз сит зирріісі ІіЬеІІо позіго гесог- 

гепіез, ЬитіІІіте реіітиз, яиаіепиз ѵезігае т*- 

^пійсае сіоіпіпаііопез (іідпепіиг поЬіз ехЫЬегб 
сіешепііат, позяиѳ раирегез, рег ѵагіаз саіаті- 
Іаіез еі тосіѳгпаз гаііііит ігапзеипііит соЬогіц 
Яиагит зехадіиіа поп зіпе сіагапо позіго, ай $и 
Яиаеѵіз соЬогз іпіегеззе, заІізГасІа, аіігііоз еі еі- 

Ьаизіоз, а іиггіз зеззіопе еі роепіз ІіЬегоз ргошіа- 
Ііаге ѵеііпі. (}ио оЬіепіо рго Геіісі ѵезігагош 
гаадпійсагит сіотіпаііопига еі ЬепеГасІогига ге&і- 
тіпе ѵііачие іпсоіиті Ьеит оріігаит ехогаЬіши:, 

иіі Ьитііез зегѵі еі тізегі іпсагсегаіі сіѵв 
СЬеІтепзез. Ніссз зиріісаііопіз ІіЬеІІиз тапи ша- 

дпібсі оііт СЬгізіорІгоп а Роіок Роіэекі, росіііа- 

Іогіз та§;пі (Іисаіиз ЬііЬиапіае, СЬеІтепзіз сарі- 

Іапеі еі ^сіісіогит саріигаііит Іеггае еі (Іізігіс- 
іиз СЬеІтепзіз тагзсЬаІсі, ргоргіа апіе Іезішп 
запсіі Реігі іп ѵіпсиііз тіііезіто зехсепіезіто §е- 
ха^езіто попо аппо іп асіи гергосіисііопіз соппо* 

Шиз. ЬсЬесІиІае ѵего ргаеіасіае іепог іаііз: Боттв 
Іасе^ѵісг! Лихіа іпѵасііаіит ѵегЬит Ьопит тапе 
ргаесагег ІіЬі, ѵегига 1'огзііаи іпсіі^пиз ѵіііеагіз, 

ех еа роііззітит гаііопе, ^иосі сііе Ьезіегпа. сіа- 
Іат ргаезепіеіп ргохіте ргаесесіепіе, поп §1огіо$е, 

ѵегит ітіівпѳ еі ѵеіиіагига тоге, іп сіиеііит ше- 

сит регадепсіига сопсіѳзсепсіізіі, Гасіо сошііси* 

тіпе сига соттіІіІопіЬиз Іиіз, иіЬіІошіииз асі 
ргаезепз іе ехрозіиіо, ѵеііз тесит ехрѳгігі іегго, 

поп Ьасиіо, іп топіе сазігѳпзі, иЬі пиііа ехси^- 

Ііопѳ ргаеЬаЬіІа сотрагеЬо, Іѳ ^ио^ие, зі сіехів- 
гііаіі Іиае сопйсііз, ірзе поп саіегѵаііт сотрагеаз, 

го^о. СЬгізіорЬогиз Маіеіеѵзкі. Розі іп&гозза* 

Ііопет ѵего еогипііет отііішп гаегаогаіиз геііб*0, 

зиз о^егепз аЬ оШсіо ргаезѳпіі огі§іпа1іа ехет- 

ріагіа асі зе гесеріі еі сіе гесерііз зіЬіяие в^1га* 

сііііз о^ісіит :Ьоссе яиіеіаѵіі. ^ 

Тоже, л. 510—512. 
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Регіа іепіа розі Гезіиш вапсіі ВагіЬоІошаеі 
арозіоіі ргохіпіа, аппо Вотіпі гоШезішо зехсепіе- 
зішо зеріипдезіто вопо. 

ІІШгіз еі геѵегетітітиз іп СІігізіо 8и- 

8гау ерізсориз гііив дгаесі СЬеІтепзіз, <1е 
пиШіаІе ас іпѵаІЫіМе диагипЛат Шегагит 

тапфезіаіиг. 

АсІ оГбсіит асіацие ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іаііеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз рѳгіііи- 

5ІГІ5 еі геѵегепгііззітиз іп СЬгізІо ЛасоЬиз Визга, 

Беі еі арозіоіісае зесііз дгаііа СЬеІтепзіз еі ВеЬ 
гепзіз гііиз дгаесі сигп запсіа гошапа ессіезіа 
ппііиз ерізсориз, агсЬіташІгіІа Йусіусіпепзіз, иі 
ргішит зіЬі шапіГезіапІі. сіе тздпо (Іисаіи ЬііЬи- 

апіае гесіисі, (Іе Іііегіз ^иіЬизс1аш чиазі тадпібсі 
оііт СЬгізІорЬогі а Роіок Роіоскі, росіііаюгіз 
тадпі сіисаіиз ЬііЬиапіае, сарііапеі СЬеІтепзіз, 
Іаезіѵіз, ѵіт Гатозі ІіЬеІІі гесіоіепІіЬиз, рег геіі ■ 
діозит раігет Апіопіит а запсіо 8рігі1и, раігит 
Ріагит ЗсЬоІагит соііедіі СЬеІтепзіз гесіогет. 
іат розі Гаіа (іісіі оііш тадпібсі сарііапеі СЬеІ- 

шепзіз, Гегше аппіз циаіиог зиЬзесиІа, асі асіа оГ- 

Ьсіі Ііиіизсе зиЬ асіи Гегіае яиагіае іп сгазіі- 

по Гезіі Аззитрііопіз іп соеіит Веаііззітае 
Сіогіозіззітае Ѵігдіпіз Магіае, ргохіте ргаеіегііо, 
аппо асі ргаезепз сиггепіі опа сиш зирріісі ІіЬеІІо 
Яиазі сіѵіигп СЬеІтепзіит, асі іііазігез ѳі тадпі- 

бсоз зисіісез саріигаіез Іеггае СЬеІтепзіз еі (іі- 

зігісіоз Сгазпозіаѵіепзіз. пезсііпг рег яиат рег- 
зопаш, іп аддгаѵаііопет Ьопогіз заі шапіГезІапІіз, 

иі ргаезишііиг, ГаЬгісаІіз, іппоіиіі. іііісо зоіеппі- 
Іег еігіет оШсіо, ргаесаѵеікіо отпітосіае іп- 

(Іешпііаіі Ьопогіз заі шапіГезІапІіз, аеЧи0 раз* 
зи сиш ѵііа атЪиІапсіо шапіГезІаІиз езі, і'і- 

цие рго ео, чиіа, сиш тапіГезіапз, аіі ѵі- 

пеат Беі ѵосаіиз, отпез зиоз соиаіиз ео сопѵег- 

Ііі, иі Йёеш саіЬпІісат іп ипіопе запсіа. іпіег 
зсііізтаіісозрег апіесеззогез зиі шапіГезІапІіз гасіі 

саіат еі іпідиііаіе іешрогіз соггирііопеяие Ьи- 

тапае паіигае зирргеззаш еі соііарзагп, рег зе 
ѵего тапіГезіапіет Іоі сопсиззіопіЬиз, ѵиІпегіЬав, 
ехіііо ѵепепояие, аЬ ііііз іііаііз еі а зе тапіГезіап- 
Іе арреіепіег рго СЬгізіо еі геіідіопе саіЬоІіса 
зизсерііз, аіі ехігѳтиш тиію запдиіпс зио. рег 
зсЬізтаіісоз сіе согроге зиі шапіГезІапІіз ртГизо, 
ііе гиііегіЬиз раепе іпзіаигаіаш еі ѵіпсіісаит, 
Ьисиздие іпсіеГеззо зіисііо а зе тапіГезІапІе (ІеГеп- 
зага. іп отпіЬиз асІіопіЬиз, ге еі ореге рориіо 
гиіЬепо рагііегчие Іаііпо ацие пеіпіпі аііі. еііат 
а запсіа геіідіопе саіЬоІіса сііззіііепіі, Ьисизяие 
поп зсапііаіо, $е<1 ехетріо ех іпашіаііз Оеі, ех 
ѵі сЬагіІаІіз ас шоііѵо ѵосаііопіз реіііо соггезроп- 
(іепз, ісі Іатеп а циасіапі регзопа, поп аЬ зітііі 
іпітісо, зешіпапіі гігапіа, тегиіі. иі ГаЬгісаІіз 
^шЬизIІат Іііегіз, ѵііп Гатозі ІіЬеІІі зепііепііЬиз 
Ьопогетчие зиі тапіГезіапііз, аецио раззи сит 
ѵііа втЬиіашіо регзопатцие зиі шапіГезІапІіз ері- 
зсораіеш тахіше аддгаѵашіо. зиЬ потіпе оііт 
тадпібсі СЬгізюрЬогі Роіоскі, ропіііаіогіз гаадоі 
(іисаіиз ЬііЬиапіае, СЬеІтепзіз апіесесіапеі сарііа¬ 

пеі, а геіідіопе саіЬоІіса сііззісіепііз саіѵіпізіае еі 
^иа8І ргоіипс іиііісіогит саріигаііит Іеггае СЬеі- 
гаепзіз тагезсЬаісі, іізсіетяие іп ѵиідиз ргоіесііз, 
ео тепіет зиат соііітапз, иі аІЦиоІ ііз(іеш Іііе¬ 
гіз Гапюзіз оіііит іп рориіагііаіе, Гиісііпеп іпіяиае 
саизае зиае аеяие аІіЬі аЦие согат зесіо арозіоііса 
асізігиегеі, аЦие, иі еШсасіиз роззеі адеге, гет 
ѳх сотрозііо асі ипат гаеіат іп ііеГепзіопет зиі 
(іігідепз, зирріісет яиазі ііЬеІІит, а(і ргаѳіасіаз 
іііегаз зезе диазі еГГегбпіет, ѵеіиіі сіѵіит СЬеІ- 
тепзіит, асі іііизігез тадпіГісоз, ^иа8І іисіісез сар¬ 
іигаіез іеггае СЬеІтепзіз сіігесіит, аЬзчие иііа 
поііііа еогипгіѳт сіѵіит егаапаіит еі пес ипіиз 
зиЬзсгірІіопіз тапиз іихіа изііаіат ргахіга соппо- 
Іаіит, Іііег.з ехагапсіо іп ѵиідиз еі рориіагііаіе га 
«Ііѵиідаѵіі. еі циаз'. шапіГезіапз іттипііаіе еі сіи- 

гіііе согсііз а зе іпапіГезіаиіе, рег паіигаіп ех ѵі 
ѵосаііопіз аііеоіз сіисіиз. пес ѵеіиіі сіѵіит СЬеЬ 
гаепзіиіп іисагсегаіогиш тізогіиз, Ьогіига сиіііат 



- 332 

аікціоі зидѳгіЬиз іп зиЬигЬіо СЬѳІтѳпзі, Гипгііз 
соііѳдіі ргаеіасіі раігиш Ріагиш соііаіегаіе, ар- 

ргохітаіо, сейеге поіиегіі, сиш іашеп бесгеіо сар- 

Іигаіі пиШіег Ьос Ьогіо, ехіга зрЬаегаш Іедіз 
сігсишзсгіріаѳ еі Іішііаіае, аЬіисіісаІиз, заіѵапсіі 
шейіит ргоіипс іп ргогаріи поп іпѵепіепз, тані- 

Гезіапз сеззіі, ехсеріа зогіе ЬаогеіШагіа сиіизбаіп 
топіаііз опііпіз іііѵі Вазіііі сопѵепіиз СЬеііпепзіз, 

сц)и$ зогііз шапіГезІапз роззеззог поп Гиіі, зоіі 
ргаесіісіа топіаііз, ^иае зиссеззи Іешрогіз рог 
раігез Ріагиш ЬсЬоІагит соИе^и СЬеІтепзіз, ро- 

сиііагііег іаіпеп рѳг ргаеіасіиш оГГегепІеш Апіо- 

піит гесіогет сііѵегзіз ѵехаііопіЬиз ргезза, сѳсіеге 
еізсіет (іѳ ргаеіасіа зогіе сіеіиіі, сит ѵего пезсі- 

Іиг ^ио сази сіісіо геіідіозо оііегепіі ргаеіасіае 
Іііегае аіі таииз (Іеѵепегипі, ѵоіепз Ше аГщиет 
оЪісет іпіагаіпаіо зетрег Іюпогі $иі тапіГезІапІіз 
еі саизае зиі тапіГезІапІіз сига соііе&іо ргаеі'аіо 
гесепзііі ге1і§ірзі оІГегепІіз, асі зесіет арозіоіісат 
рго со§піІіопе (іѳѵоіиіае, ітропеге, ргаеіасіиш 
Гашозит ІіЬеІІит рояі Гаіа, іат аЬ аппіз Гегте 
^иа^иог сіісіі та^піГісі Роіоскі зиЬзесиіа, поп рог- 

п§;еп(1о еишіега зіапіе ѵііа ірзіиз, пес сігса а§ііа- 

Ііопет апіегіогіз саизае іп .іисіісіит зесііз арозіо- 

Іісае зеи іііизігіззіті пипііі, а зесіе арозіоііса ог- 

(ііпаіі, а зѳ тапіГезІапіе сіісііз раІгіЬиз со11е§іі 
СЬеІгпепзіз гезресіи регзопаііит еі геаііит іпіи- 

гіагит іпіепіаіас еі адііаіае ргосіисепсіо, пѳ Гог- 

зііап аиіЬог еагипсіет Іііегагит ^иігегеіиг еі 
тба^агвіиг, асі асіа оШсіі ргаезѳпііз рег оЫаІат 

оЬіиІіІ еі іізііеіп асііз соппоіаѵіі, зесгеіит ГаЬгі, 
сапсіі поп Іапдепсіо. Кат сіісіиз оііт та^пШсц 
Роіоскі, сарііапеиз СЬеІтепзіз, иі’^исіісіогипі сар. 
Іигаііит Іеггао СЬеІтепзіз, иііііега ргаеіасигщ 
Іііегагит ѵиіі, ехізіепз тагезсЬаІсиз, роіиіі зет¬ 

рег сит раігіЬиз Ріагиш 8сЬоІагит соПе^іі СкеЬ 
тепзіз огеіепиз, поп ѵего рег іііегаз соіхГеггееі 
аррозііа отпіа Іііегіз ргаеіасііз і'ашозіз Іисвіеа- 

Ііиз ііесіагаге, диі тобиз іпіег Іопде аЬзеаіит 
ѵеі Іодисіаѳ іпсарасез, зои тиіоз оЬзегѵаіоз, пОЭ 
ѵего іпіег ргасзепіез еі ѵіпсиіо ^иепсіі зоініш 
ргаеіісаіиг. Рніага ргаеіасіиз ГаЬгісапз ргаеГаіа- 

гит Іііегагит Гатозагит СЬеІтае розиіі, сит іі 
зіі сіе ѵегііаіе. ^ио^ ргаеіасіиз оііт ша^пШсв 
Роіоскі, сарііапеиз СЬеІтепзіз, СЬеІта аЬзешеі 
ге(1их шетогаіоз сіѵез, дгаѵатіпозе іп аЬзепііа 
зиі іиііісаіоз еі Іиггі тапсіраіоз, а зеззіопе Іипіса 
геіахаѵіі еі сіе Іиггі іп іпзіапіі гесіііцз зиі еііге 
(1етап(1аѵіІ. Сит ѵего поп аЬ зігаііі роепа ГаЬгі- 
саіогет Гаіпозі ІіЬеІІі, чиат еі іііѵиідаіогега та- 

пеаі, ісісігсо іат сопіга і'аЬгісаІогега ргаеіасіагшв 
Іііегагит, сит Гатозо ІіЬеІІо гесіоіепііит, дпат 
еі сііѵиібаіогет, диіздиіз Ше зіі, ісіегп шашГезіапз 
ргоіезіаіиг еі сіѳ пиііііаіе ас іпѵаіісіііаіе іаіп ргае- 

іасіагит Іііегагит, ѵіт Гатозі ІіЬеІІі заріепііит, 

Чиат еі зирріісіз ПЬеШ таиіГезіаІиг, заіѵа ргае- 

зепііз тапіГезІаІіопіз зиае, зі еі іп диапіит ориз 
Гиегіі, теііогаііопе ріепо зіЬі таніГезіапіі іп го- 
Ьоге гезегѵаіа. 

Тоже, л. 543—5. 
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Регіа зесип(іа розі Гезіит запсіогит Зітопіз 
еі Іибае арозюіогит ргохіта, ашю Богаші тіі- 

Іезіто зехсепіезіто зеріиавезіто попо. 

Іліегае ипіѵегзаіез засгае гедіае таіезіаііз 

оЫаіае. 

А<1 оГбсіиш асіадие ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

рііапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз геіідіо- 

зиз іп СЬгізіо раіег Ргосоріиз Коіасгупзкі, опіі¬ 

піз сііѵі Вазіііі Ма^пі топазіегіі СЬеІтепзіз гііаз 
бгаесі ипііі зирегіог, еібеяі оШсіо оЬШІіі еі а* 

асІісап(1ига роггехіі іііегаз ипіѵегзаіез засгаѳ гѳ- 
§іаѳ п^езіаііз іпГгаасіісаіаз, гаііопе іп еЫеш 
сопіепіогит аЬ еаііет засгае ге§іа тазезіаіѳ ѳтапа* 

Іаз шаткие еіизсіет засгаѳ гѳ^іае таіезіаііз ргорпа, 

Іит еі дѳпегозі Згсгика, выбега засгае гедіаѳ 
таіезіаііз зесгеіагіі, зиЬзсгіріаз зі^ИНие тшо- 
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ГІ8 сапсеііагіае гѳ8пі соттипііаз, 8иагит аиЫет 
Шогагиш Іепог ив ѵегЬо асі ѵегЬиш зсЧикиг Ьи- 

]пзто(1і: Тггесі, г Войѳу Іазкі кгбі І'оізкі 
м-іеікіе хіМе Вязкіе, Низкіе, Ргиакіо, Маго’ 

лѵіескіѳ, Яшиёгкіо, ІпЛапізкіе, Кікпѵзкіе, ѴѴоІуп- 

§кіе, Роёоізкіѳ. Роіііазкіс, Зіеѵівгекіе у Сгегтс- 

сЬо^$кіе. \Ѵіе1вЬпут паЬойпуш піеігороіііош, 
ерізсорот, агсЬііпшіёгуІот, ііштопоіп, рггеМо- 

пут у ѵгегуікіѳти сіисЬо\ѵіѳп§1\ѵиэ іакге згіа- 

сЬетут оЬу\ѵніеіоіп гбгпусЬ \ѵоіе\ѵоёгІ\ѵ, Ьгас- 

І^оіп, зьа\ѵгорідіапот у ѵѵзгуікіт іл депеге \ѵ 
тіазіасЬ пазгусЬ у згІасЬескісЬ геіідіеу дгескіеу 
ипііот у ёузипіьот, лѵ когоиів, лѵіеікіш хі^віѵѵіо 
Іліеѵѵзкіт у |)го\ѵіпсуасЬ, <іо пісЬ паіойцсусіі, Ь<*- 

Л^суш, ѵіегпів паш тііут, Іазке плащ кг6іе\ѵ- 
зка. \ѴіеІеЬпі, паЬогпі, лѵіегпіо пага тШ. Кіе- 
изіаі^се и* рапзиасЬ пазгусЬ іпаЦс ріесга!о\ѵа- 
піе, Іедо гусгету. йвЬу пісіі роЦёапу рокбі у 
сЬггезсіапзка тііозс. кіога га зоЬа Возкіе росіада 
Ыодоз1а\ѵіеп$иѵа, іако паіЬагёгіеу к\ѵііш>1а, ёо 
Іедо газ ѵзгузікіедо, дёу лѵіоікц рггезгкоёа іезі 
гаѵгі^іа у газіаггаіа пагоёгіс газкіт піегдо- 

(1а, кіога іеёпозс оЬу\ѵаіе1ои- рапзі>ѵ паз/усЬ 
гоггугѵа, рокоіо\ѵ Гипёатепіа гоггизга, Ьгаівгзіц 
гпозі иіііозс, а піесЬ^с у \ѵгаіепше \ѵ зегоасЬ 
гогпіеса гаіаіггепіа, рггеЦг сЬсас іеіпи ^згуі- 

кіегпи оусоѵѵзкіга ёогогет пизгут у аііекіет га- 

Ьіегес, сііс^с ёо паіегуіедо изрокоіепіа гоггогаіо- 
пе теіегпозсі тѵазгусіі зргохѵаёгіс апітизге, іп- 

Ьаегепёо сопзіуіиіуеу пазгеу, па зеупііе \ѵ ѴѴаг- 
зга\ѵ»е рояіапо\ѵіопеу, кіога па бгоёгіепзкіт зѳу- 

тіе ёо ехесиііву рггузс піе іподіа, іакге зкіапіа- 

Цс зіе ёо изііпеу ргогЬу оЬоіеу зігопу, піпіеу- 

згуш ипінгегзаіеш (оё) \ѵіегпозеі \ѵазгусЬ г^ёашу у 
ро пісЬ Іак копіесгпіе шіес сЬсешу, аЬузсіе, 

ѵзгуікіе іпзге па зігопѳ исЬу1і\ѵзгу гаѵѵоёу, ге 
тезгуікіеіш аЬ иігіпяие рггу\ѵі1еіаті, ёѳкгеіаті у 
ргаѵагаі, ѵ тіезсіе пазгуш ЬиЬеІзкіш па ёгіеіі 
ёѵпёгіеяіу сгѵѵагіу тіе5і$са Зіусгпіа, а роёіид 
зіагедо каіепёагга па ёгіеп сгіегпазіу, гоки рггу- 

вгіедо ІузЦс згезс зес озтёгіезіаіедо рггуЬу\ѵ*а!і, 

т осі Рапа Во8а, и-згеікіе^о рокоіи у Ѵ2а- 
іетпеу тііозсі піерггеЬгаперо хгосНа, розііепі, ха 
ргхусхуиа Рг2оЬіо"05Іа;ѵіопеу у Иазѵі^Сзгеу Рап- 
,1)і ]>ігу Ьуіпозсі \ѵіе!тоіиусЬ согатіззагхоч' па- 
яауеіі, кіогусЬ ёо іедо акіа г зепаш пазгедо 
тіашжае Ь?<І2Іешу, г зоЬ^ іпііозсі скгхезсіапзкіеу 
Реіпіі псгупііі гохтош?, у ик сіг іѵіеітогпі 
сотшіззагге пазі ліегпозсі и-азге ао г^оду, изро- 
коіепіа у «іо ирггаіпіепіа ргаѵпусЬ га\гоёош, па 
тіеузси пазгуш Іаіп газіаёаі^су, роЬиёгас Ь^ёа. 
Со дёу зіе, ёа І'ап Вод, паёа іак, іако гусгешу, 

шѳ іуіко зѵѵіаі саіу сЬггезсіапзкі сіезгус зі§ Ь§- 
ёгів. аіе у піеЬо зато, Вод гдоёу, Вбд іеёпозсі, 
Вод рокоіи Ыодозіа\ѵіс ѵѵіегпозсіот пазгуш у 
раіІ5і\ѵи іеши Ь^ёгіе у роЬаііЬі піерггуіасіоіо^ 
кггуга з>ѵі^іедо, кібггу піе іак па зііе у тосу 
зиоіеу, іако па піегдоёгіе у гогепѵгапіи сЬгге- 
зсіапзиѵа паёгіеіе гдиЬу пазгеу гаіогуіі. А кіо 
Ьу газ г \ѵіеІеЬпозсі у паЬойпозсі шазгусЬ, косЬа- 
іас зі§ \ѵ піегдоёгіе у \ѵ гогіугки, Води у 1и- 

ёгіот піешііут, па іеп Іак роЬогпу у рогаёапу 
акі піе рггуЬуІ у рггуЬус піе сЬсіаІ, іакі кагёу, 
іако \ѵоіі пазгеу піѳрозіизгпу у гдоёу з\ѵіеіеу 
рггесі\ѵпік, а Ьепейсііз, кібге іггута. оёраёас 
Ь^ёгіе, у когаи іцзгеши іе Ьепейсіа рггег паз оё- 
ёапе Ь^ё^. Теп газ иипѵегзаі пазг аЬу ёо лѵіа- 

ёотозсі \ѵ$гуікісЬ рггузгеёі, лгіеіеЬпі шеігороіісі, 
ерізкорі у іппі рггеЬгѳпі аЬу до риЫіко^ѵас ка- 
гаіі, пііес сЬсешу. Кіогу шу ёіа >ѵі§кзгеу таді 
і^ка пазга роёрізаѵѵзгу, ріесг^сіа когопп^ зіѵѵіег- 
агіес у ггаоспіс гогкагаІісЬту. Оап ѵ Лаѵѵого- 
лѵіе ёпіа IX тіезіаса ОсіоЬга, гоки Рапзкіедо, 
МВСЬХХІХ, рапо\ѵапіа пазгедо гоки VI. іап кгбі. 
Ьосиз зідіііі шіпогіз сапсеііагіае гедпі. Зіапізіаѵ 
Вгсгика, іедо кгбіе^зкіеу шозсі зекгеіагг. Огіді- 

паіе ѵего ргаеіпзегіагит Іііегагит ипіѵегзаііит 
засгае гедіаѳ таіезіаііз іёеш ойегепз розь іпдгоз- 
за Попет аё зе гесеріі, ёѳ дио гесеріо зіЬциѳ 
гезіііиіо оіГісіиш ргаезепз диіеіаѵіі. 

Тоже, л. 691. 
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Поэовъ Холмскому бурмистру, ратманамъ и др. по жалобѣ ѳп. Суши и его слугъ 

аа нѳсочувствіѳ ихъ уніи и причиненныя имъ обиды въ домѣ ратмана Жаби- 

ровича. 

Регіа яиагіа ргісііе Гезіі запсіае Ргізсае ѵіг- 

діпіз еі тагіугіз, аппо Оошіпі ліШезіто зехсеп¬ 

іезіто осіиа^езіто. 

Ех рагіе регіііизігіз еі геѵегепйіззіті Визга, 

ерізсорі Сііеітепзіз г Низ угаесі, еі поЫІіз 2а- 

піегѵзкі ас аііогит сопіга сіѵез Скеітепзез 

геіаііо. 

Аб оГГісіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

Іаьеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе- 

гіаііз ге^иі ^епегаііз ргоѵідиз ЕизІасЬіиз N050- 

\ѵісг. аиіЪепІісиз .іигаіиз, оГйсіо ргаезепіі Ьепе по- 

іиз, іп ѵіт зиае ѵегае ас Меііз геіаііопіз раіат, 
риЫісе ИЬегецие гесоепоѵіі, зо сііаііопіз іпГга- 

зсгіріае Іііегаііз ебііае зресіапііз Іепогіз іаііз: 
МісЬаеІ іп КогсіоІ Кге\ѵизкі, СЬеІтепзіз, N0^0- 

зіеіссепзіз еіс. сарііапеиз. ѴоЬіз Гатаііз ТЬео(іого 
Ьезкіе\ѵісг, Апсігеае 2аЪіго\ѵісг, Реіго іГніеш 2а- 

Ъіго'ѵіс2 еі Раиіо 2икотсісг, ргосопзиІіЬиз еі соп- 

зиИЬиз, ѴіЪі ѵего 2око\ѵісх еі поіагіо сіѵііаііз з. 

г. ш. аііізяиѳ ѵезігіз сошрІісіЬиз, асі ргаезепз сіе 
потіпіЪиз еі соепогаіпіЬиз ідпогаііз, ѵоЬіз Іашеп 
піі ргіпсіраііЪиз шеііаз поііз, розЦиаш іппоіиегіпі, 

іп Іегшіпо іигіз асіѵепіепіе зресіГісапсііз, іпГга- 

Бсгіріапші ѵіоіепііагит, орргеззіопит регзо- 

пагпш поЪіГшт аиіЬогіЬиз тоІогіЪиз, (іе рег- 

бопіз Ьопізяие ѵезігіз ^епегаНіег отпіЬиз, ѵі- 

^оге ге^іо еі позіга, яиа іп Ьас рагіе Гип^ішиг, 

сарііапеаіі аиіЬогіІаіе шапбашпз, яиаіепиз согагп 
поЪіз зеи оШсіо позіго сазігепзі сарііапеаіі СЬеІ- 

тепзі іп іегшіпіз яиегеіагит зеи саизагит оШсіі, 
Гегіа яиіпіа, ірзо <Не Гезіі Сопѵегзіопіз 8. Раиіі 
арозіоіі, ргохіте ѵепіига, іп сазіго СЬеІтепзі 
сеІеЪгапсііз ѵеі, Ьіз сІебсіеііІіЬиз, іапсіеш іп аіііз 
БиЪзеяиепІіЪиз ргохітіз, яиат еі ргохітіз сеіе- 

ЪгапііЬиз, регзопаіііег Іе^іііте регетріогіеяие 
сотрагеаііз, асі іпзіаиііаш іпзііеаіогіз оШсіі позігі 
фзяпе аеіаіогит; регіііизігіз еі геѵегепсІІБЗІті 

ЛасоЬі визга, ерізсорі СЬеІтепзіз еі Ве Ігепзіз п. 

іиз угаесі сиш запсіа гошапа ессіезіа ипііі еіаг. 

сЬітяпсігіІае 2усіус2упепзія, пес поп поЬіІіиш Іо. 

аппіз бгизгескі еі Ізаасі .Іоаппіз Рагѵіслѵісг, Мі* 
сЬаеІІя Сазітігі 2апіе>ѵзкі, Гатиіогиш е]изі!ега рег¬ 

іііизігіз еі геѵегепіііззігаі ерізсорі СЬеІгаепш, 

асіогиш. яиі ѵоз, іпзіі^аіог сига зиіз ііеІаіогіЬаз, 

Яиапіит рго си)И8ІіЬеі Шогиш іпіегеззе регііпеі, 

ргаесірие Гагаиіі, зі песеззііаз ехрозіиіаѵегіі, сиш 
е^изсіет ёогаіпі зиі аззізіепііа, іпЬаегепсіо ргоіе- 

зіаііопі зиае, согага асііз сазігеизіЬиз рег зирга- 

зсгіріоа поппиііоз Гатиіоз ех (ІеІаІогіЬиз, потіве 
зиргапотіпаіі гѳѵегепсііззігаі ерізсорі СЬеІтепзіз, 

иіі ііотіпі зиі, еі поЫІіз 2апіе>ѵзкі, сопаосіі зиі. 

гаііопѳ іпГгазсгірІогига сопіга ѵоз оЙісіозе Іасіае, 

Іит еі агезііз Ьіпіз, ргіто ііісіега іп сазіго Ста- 

зпозіаѵіепзі оссазіопе іп еосіет агезіо зресШсаіогиш, 

зесипсіо іп сазіго ргаезепіі СЬеІтепзі гаііопе ііі¬ 

сіега іп еосіет агезіо . ехргеззогига, Іига еі рго 
роепіз, 1е$іЬи$ ге^пі еа іп гааіегіа запсіііз еі сіе* 

зсгірііз, сііапі, ісіцие рго ео: яиіа ѵоз пиреНіе 
ботіпісо, ргохіте ргаеіегііо, іп Гегіага зесшиііи 
ѵегдепіе, апіѳ Гѳзіига 8. Ьисіае ѵігдіпіз еі шаг* 

Іугіз, кос аппо гаіііезіто зехсепіезііпо зеріиа^езііп: 
попо, посііз Геге Ьога тѳсііа аиі ірзо ѵезрегіию 
сгеризсиіо, ргіто Ьеие сгегааіо рег сііет еі сеге* 

ѵізіа роіі, сіеіпсіе іігаогіз Ьіѵіпі оЫііі, ІерЬи5 

Бѳѵѳгіз сіе риЫіса зесигііаіе сопіетрііз, Р05*’ 

розііа зиогига апіесеззогит зиЬшіззіопе, апс0 

Оошіпі гаіііезіто зехсепіезіто яиасіга^езішо ргі¬ 

то, РеЬгиагіі сіесігаа яиіпіа регіііизігі оііш е; 
геѵегепсііззігао МеіЬосііо Тегіескі, ерізсоро пш* 

угаесі Скеігаепзі ипііо, баіа еі еіиз гоЬогаиопе, 

іп асііз сіѵіІіЬиз СкѳІтѳпзіЬиз Гегіа зехіа аи.- 
сіотіпісат я1пѵосаѵіІ“ яиасігаёе^ітаіет ргохіш* 

аппо тіііезігао зехсепіезіто циасігадезіто Ргі®° 

Гасіа, яиіЬиз асі оЬесііепііага еі зрігііиаіеш зиЬ і 

Ііопега геѵегепсііззігао МеіЬосііо еі ѳіиз 8иссѳ§50^ 
Ьиз зе еі розіегоз зиоз зиЬ роепа іпГагаіае еі ^ 

погит сопйзсаііопіз оЫі^агипі, иі пес сіігесіе,п 
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«п^’аІіЫ^Г 3аПСи,П Іав,1еГвПІ аи‘ гитра- е„1, аиі аІіЬі з.Ь. ризіогѳз Чиаегегѳ нііеп.агет - 

ш сопіетріит «іеіп<іе ІеггіЬііѳш пЫегпі ’5иі 
разіопз ох шаіідпо репііиз іп оипсіет аГГес- 

1,таС <1етит іп ѵіИрепйіот геіриЫісав 
Іевит ас яасгае гееіае іпціезінііз, зі.ігіт 
зсѣізтаСісо іпігазсгіріаз епогтез зесііііоааз іпаиЛ. 
іаз регреігаге ѵюіепііаз аизі озііз. Сит впіт ге- 

ѵегепіііззітиз зиргазсгіріиз ерізсориз. ех сіеіаіогі- 

Ьиз пи из, аЬ іИизігпыто еі геѵегетііззіто Сургіа- 

ио 2осЬо*зкі. Куоѵіепзі еі юііиз Низзіае агсЫ- 
ерізсоро теігороіііапо, гоЦаіи аііогит отпішп 
репііизігшт еі геѵегепсііззітогит ерізсорогит еі 
ргаеіаіогит, сит запоіа готаиа оссіозіа ипііогит, 
іп сопдгеззи еогит 2угоѵісіеп$і охізіепіі. аіі за- 

сгаш іе^іат 1пя^с$ицет ііошіпит позігіип сіешеп- 
іі$зітит, Іеіісііег пипс гедпапіет, сиш Іііегіз 
ехрсіЛіиз. иі, іпЬаегетіо сопзіііиііопіЬиз Ѵагза- 
ѵіепзіЬиз еі ОплІпепзіЬиз сіе геіідіопе ^гаеса, Іііе- 

газ ипіѵегзаіез еі ргіѵаіаз Лип аіі зепаіогсзге^пі 
еі ша§иі аисаіиз іліЬиапіае, ^иат асі ипііоз еі 
ііізипііоз, рго соііояиіо Ггаіегпп іп оЩіпе, аіі Гтет 
сопсогіііае гаііопе бііеі еі ипіопіз запсіас іа паііо- 

пе гиіЬепа, зесит Іат ііагапозе іІізіпетЬгаіа. оЬ- 

Лпегеі. Ьос Гасіига ѵоз сііаіі гезсіепіез, зіаііш 
оссиііе шоіігі соерізііз сопігагіа. АЦие іпргішіз 
іи, іатаіе ТЬео«іоге Ьезхкіеиіег, сопзиі, ЬеороЛ 
іп ОсІоЬгі еіарзо геѵегіепз. поп ргосиі а Сіісіта 
согат диасіаш регзоиа, ѵеі ііиаЬиз, аизиз ез сіі- 
сеге, геѵегепіііззітит ерізсориш сіісіит ѵеЛе ір- 

зоз Іаііпоз Гаееге ех ео, чиоіі ипіѵегзаіез а засга 
ге§іа Iпа^е$^а^е аіі ипіюз еі ііізапііоз іп Ьипс 0- 

пеш оЫіпиегіі, зеіі ііі поп ейесіигит; ^иосі ірзиш 
Скеігаае сиш Гашаю Апсігеа 2аЬіго\ѵісг, Іио соі- 
Іе^а, іп Іосо сегіо еі іешроге сопГаЬиІапІез іііхі- 

5ііз. Еі (]иашіо СЬеІшае, іп ессіезіа саіЬеіігаІі 
геЛдіозиз сопсіопаюг ипіѵегзаіез засгае гееіаѳ 
п^езиііз риЫісагеі аЦие ргесез аіі Оеит ^е^и- 

піачиѳ сошгаѳтіагеі, ^иа^епи5 Оіѵіпа п^ѳзіаз, 
ІаііЬиз регшоіа, сопсогіііаш іпбііае депіі гиіЬѳпі- 

сао Іагдігеіиг, ѵоз ѵего ііѳгиш сиш аіііз ізіаш 
сошшешіаііопет ѵегЬіз, иі апіе, зігаіІіЬиз ехріозі- 

зііз, ііеіоііе, ^иапс1о ипіѵегзаіез Шегае л^езіаііз 
ге^іае Ьас зирег ге рог соріат аиіЬеиІісат сазігі 
СЬеІгаепзіз аіі ѵаіѵаз сигіае зеи ргазіогіі сіѵіііз . 

аВіхаѳ еззеш еі раиіо розі пезсііиг а ^ио іешроге 
ѵісіз зеи ^иа^е^ае Іиае, іатаіе Апсігеа 2аЬіго\ѵісх, < 

геѵиізае, іит іи Іешрогіз поп зоіиш Іи, зеіі пе^ие \ 

* сопзосіі Іиі, яиіз аѵиізіопіз ірзіив аиіЬог Гиіі, 
іпчиізіѵізііз, гет іапіат (Іізяітиіапіез. Іпзирвг 

1 сит ірзе йеіаіог регіііизігіз еі геѵегепсііззітиз 
ерізсориз ох ѴоІЬіпіа гесИепз (Іесіта ПесетЬгіз, 

1 Я«і іііез сіоіпіпісиз Гиіі, еаисіет гет ітрепзе сот- 

шѳпЛагві, іпргіпііз рго засгае ге§іае таіезіаііз, 
ёотіпі позігі сіетепііззіті, запііаіе еі ГеІісіЬиз 
зиссеззіЬиз Ьеит ехогагеі. чиі <1е зиа сига раіег- 
па іаиіиіп Іапцив Ьопиш іпіег КиіЬепоз ориз 
ргосигаге сіідпаіиг, іит еііат, иі Ьос ірзит ориз 
огаІіопіЬиз зиіз чі ]е]ипііз согат Ьео рго- 

тоѵегепі, саріІіЬиз шоііз, ѵоз іісіега сііаіі асі 
зе іп ессіезіа ^иаесіат асітигтигазііз, аЦие, иі 
Чио<1 іпІШ5 ацие оссиііе тоііеЬатіпі, ехіга 
сопіезіагетіпі, сит поп роіиізііз іи ірзат ргае- 
Гаіі регіііизігіз еі геѵегетііззіті сіеіаіогіз 
регзопат ѵіоіеиііа ѵезіга раггісіііаіі ёеЬассЬагі, 
зиргазсгіріоз ііеіаіогез, ѵіііеіісеі Гатиіоз е^з еа- 
сіеш (Не Ігисиіепііззііпе іпѵазізііз, ^ио(і иеГагіит 
ориз пе^иѳ апІесеззогіЬиз еіиз аЬ ішшешогаЬШ 
Іешроге, педие іііі, ріиз диага циасіга^іпіа аппіз 
СЬеІшае ііе&епіі , пес еііат Іешроге созаіісае 
ЯиЦяиаш Іаіез рагепіев ѵезігі аиі аііі Гвсегипі, ѵоз 
ехегсиізііз. Еі яиіііет 1а1е5 іпѵазізііз Гатиіоз 
сіеіаіогіз. яиогит ипиз Раіѵіоѵѵісг ѵіх зерівт сііе- 
Ьиз, ісіяие рагііт апіе ііізсеззит аіі засгат ге- 

діат пиувзіаіет, рагііт розі аііѵепіига геѵегеп- 
ёіззіші сіотіпі зиі; сіеіаіогіз, СЬеігпае тапзіі, аі- 
іег ѵего, ипиз ех ёеІаЮгіЬиз, поЬіІіз Огизгескі, 
пипс СЬеітае ехізіепз, розі аііѵепіига аисет сіо¬ 
тіпі зиі зоіит ^иа^иог іііеЬиз Гиіі, атЬо поп зо¬ 

іиш гегЬо аі^иет ех ѵоЬіз сііаііз Іаезегипі, 
зеіі педие иііит ех ѵоЬіз лоѵегипі. Тегііиз сіе- 
тиш ех (ІеІаІогіЬиз, поЬіІіз 2апіе\ѵзкі, ]ат іегііо 
аппо ііотіпо зио.іпзегѵіепз, пиііат таЛііага зиат 
поіат рег іоіит іетриз іп ѵоз сііаіоз озіетііі. 
Біе і^ііиг ііісіа, ^иа ипіопіз пе^оііиш гѳѵегепсііз- 

зітиз сіеіаіог соттепііаѵіг, яиатіо аіі ѵезрегат 
ііеіаіогез Гатиіі шѳтогаіі ііогаиіп Іиат, асі ргае- 
зепз, Апіігѳа 2аЬіего\ѵісг сопзиі, пиііііег а іероз- 

зеззат, ^иірре а Котапо оііт 2аЬіего\гісг, аѵо 
іио раігиеііі/ топазіѳгіо огіііпіз іііѵі Вазіііі Ма^пі 
СЬеітепзі Іезіаіпепіо аппо .тіііезігао зехсепіе5І- 
гао диіпдиадезіто ргіто Іедаіат, сопііезсепсіегппі 
еі сегеѵізіат зіЬі ііагі а гааігоиіз Іосі ргоріпапіі- 

Ьиз .іиззегипі, поЬіІез ѵего 2апіе\ѵзкіеІ Огизгескі, 
ііеіаіогез, піЬіІ тогаіі апіе посіеіп рго зиіз пѳ- 

^оіііз аЬіегипІ, таиепіе поЬіІі ііеіаіоге Ра\ѵіо- 
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ѵиіпегаге іщгат поп роІці88Ѳз, зирег Гогез таЙпі 
сиз ріавап. гѳ1.Чиіз«. N00 ѵего іп сашега „Ь іп- 

Гі теспПЬиз ѵоЬіз Гогез зесигиз ахізіепз, рег Гепе- 
зігат ехрозпат, иі роіиіс, ргоГиКІІ. д„еш Іи, 
ППю /аЬіготѵісг, сит Ьевкіеіѵісг сііаіо еі аіііз 
Гбіго сіотит зиЬ тиго агіогзиз ііегит сопсиззізіі, 
ѵегит 1атеп Г)ео ірзо еі ІепеЬгіз іиѵппІіЬиз, та- 
пи$ ѵезігаз еѵпзіі, ипсіе ѵоз гоѵегзі еит Ра\ѵ1о- 
ѴІСІІ0Іа1"гет, Іасегит, запвиіпоіепіипі, аІісиЬі іп 
еагіот сіото іпѵѳпіит, ііегит ЬеІІиіиа ехазрегаіі 
іга, сопсиіегеііз, тізеггітиз атЬогит поЬіІіз 2а- 

піоѵзкі, сіеіаіог, аЬ еосіет сЬігигдо ЛасоЬо іиііаео 
розі сиглііопет зиіѵиіпегіз іп ресіе, деіи сіезігисіо 
еі аіігііо, ад саіЬеіігат дотіпі зпі гесНепз, аи- 

1,110 Ьос Іашаііи сопйзизяиѳ іппосепііа зиа ѵоз 
сопѵепіісііаіозѳі годаѵіі: ^иіз еззеі ізіе ІитиНиз? 
аі ѵоз зісиі аргі Гегі еит аддгеззі сііхізііз: і іу г 
Іеукс котрапіеу, рапіе зіидо \ѴІисІусгу, Іи рггу 
звсМсз; еі іи, Ьезкіеѵіси сііаіе, ргітиз еі ісіит 
ііесіізіі іп сегѵісет, Іи ѵего, Рсігѳ, ііідега, аі 
ѵего Іи, Аікігеа 2аЬігодѵіся еі 2ико\ѵіся сііаіі рег 
сгіпез еі ѵезіез гаріепіез, Іеггае аііізізііз еі зоіі- 
Ііз зиіз то(1і$, Іит Ггатеіз, Іит Ьасиііз, іит та- 

піЬиз, депіЬиз, Іит редіЬиз сит саІсіЬиз Гасіега, 
сариі, ресіиз, Іегдит Ьоггетіѳ яиаііепіез, ріісаз 
бе сарііе ѵіоіепііззітѳ аѵпізізііз, іто сариі десаі • 
ѵазііз еі, сит раІгізГатіІіаз иіегіпа зогог а(1 Іо 
Ьезкіедѵісх сііаіит дісегеі: зетрег Іи, сит (іо- 
тшп позігат ассеззіззез, ІитиНиз ехегсиізіі, 
^иаге, а Іугаппісіе еі зирег аіііз Гасіа еі зирег 
2апіеіѵзкі ііеіаіоге сит аіііз сопзосііз Іапсіет яиі- 

езсегез . 8ед Іи поп геѵегііиз (іѳЬіІет зехит, ѵі- 
Ьгаіа Ггатеа оЬѵегза Іег еат Іит іп Гасіет, Іит 
аІіЬі регсиззізіі еі Іегііо ісіи рагит аЬГиіІ, ^иіп 
соііит еі гезесиегіз, ріадат Іагаеп сит зсіззига 
іп еа геіциізіі, дісѳпз, ^иод Іаісз еі Іаіез іпЬопе- 
зіоз Ьотіпез еі зиі агаазіоз сіеГѳпсІѳгѳІ. АЦие іпдо 
Ггаіег е.)пя, Іи Апгігеа 2аЫгошся сііаіе, сит ірзо 
гіхагі еі іпѵісепі зезе іпѵаііеге соерізііз, Ьіпс чио- 
^и^ поЬіІіз 2апіем$кі, сіеіаіог, пііяиапіит ад зе 
гесііѳпз, ех ііуросаизіо Шо ѳгиріі, зітііііег еі Ге- 
тіпае сит зіисііозіз ід Іетрогіз, рагіа зіЬі Іітѳп- 
Іез, аиГидегипІ, зесі еит аззе^иѳпс1о, Іи Реіге 
2аЬіго\ѵісг сит 2ико>ѵіся сііаіо еі аіііз оЫопдіз 
Ьасиііз орргеззізііз, ргаесірие Іи Реіге 2аЬіго\?іс/ 

Ьасиіо, чио Ііпае сит а^иіз ріепіз рогіапіиг, аііаз 
роюегкіет, Гогіііег іп сариі еіиз аііедізіі, Іит 
пезсііиг, ап поЫІіз 2апіе\ѵзкі (Іеіаіог, зе ірзиш 

<1еГепііепз, ап ѵего аііі, петре ѵоз, Ап(ігеа 2аЬіго 
ЛѴІС2 еі Ьезкіе\ѵіС2, сііаіі, Ггатеаіі ехсиггепіез, іп 
Іигаиііи еі ІепеЬгіз іп аігіо, іп Ггопіе Іе, Реігига 
2аЬіго\ѵісг сііаіит, Іаезізііз сі оЬзапдпіпоІазІіз, 

<1иіРрв ѵоз аііиз аГшга іп ІепеЬгіз сопсиІіеЬаІіз, 
риіапіез еззе 2апіе\ѵзкі еі пѵісет аб зе сіата- 

сит сопсиіегегаіпі, зе еззе поп 2апіеѵѵзкі. 
^иа ех саиза риіапіез, даод 2апіе*ѵ$кі Іе Реігит 
ѵиіпегаѵегіі, Іапциат Іеопез гидіепіез еит аггі- 

риізііз еі іп Ьуросаизіига зеи спЬісиІит ех аігіо 
ііегит рег сгіпез аіігахізііз еі ііегаіа Іапіепа, 
$ирегіиз (Іезсгіріа, ргаесірие ѵоз Реіге еі Атігеа 
2аЬіго\ѵісяе. іп ресіогѳ еі іп соііо е^з зесіепіез, 
ехсагпіГісазІіз, яиаегепіез, ап НиіЬепиз, ип Ьаіі- 
пиз еззеі, еі гезропсіѳпіе, зе еззе саНюІісит, іит 
ѵоз, Реіге еі Апсігеа 2аЬіго\ѵісге еі Ьезкіелѵісг, 
Сііаіі, аггіріепіез рег сариі ѵісіЬиз сіісеЬаІіз: той? 

веіпд сі§, еі сит сіісегеі потен засгаііззі- 
гаит іезиз, ѵеі еііат поп сіісегеі, ііегаіо іпсіа- 
таЬаІіз: тою ^виз, веІп§ сі§, еі сіетит іоііез еі 
Іоііез сарііе еит ад раѵітеиіит Іідпеит зитта 
ѵі аІЫеЬаІіз, ііа иі запдиіпет аигіЬиз, пагіЬиз еі 
оге еЯГидегіІ еі розітогіит изи шапиз дехігае еі 
рѳдіз ас сіетит, зегтопе ргіѵаіиз, оЬгаиіиегіі еі 
тігаЬіІе езі, сит Ьазсе ѵіоіепііаз Іоі еі Іапіі ѵі- 

сіпі еі сопсіѵез азрісегепі, пиііит іатеп ѵегЬига 
иііиз тііідапсіо ѵоз ГигіЬитіоз ргоіиііі, диазі сот- 
ріісез Гасіі Гиіззепі, ехсеріо зоіо Гатаіо Сгедогіо 
8ус1ого>ѵзкі, соизиіе, диі, а сизІоіІіЬиз ехсііаіиз, 
ассиггіі еі, ѵізіз ѵоЬіз .іиѵепіЬиз соііедіз зиіз Іац- 

Іат ѵіоіепііаіп ехегсепІіЬиз, діхіі: со рапоюіе сгу- 

пісіе, свети пісіѵітщ ітсі хцйги срізсора сгеітів 
гаЫіасіс? дйуЪу в гоаз тіаі Ъуйг рогг<ц1ек, а год 
$аті Іак піеспоіііюіе р08І§риіссіс. 8ед ѵоз сііаіі, 
Шо ГигіЬипсІе аЬасІо, піЬіІ а Іапіа орргеззіопе 
сеззазііз, ^иіпішо ргодисіиш 2апіе\ѵзкі, сіеіаіогет, 
іи ріаіеат, ѵезІіЬиз Іасегаіит, іп Гасіе запдиіпе 
еі Іиіо тасиіаіит, отпез ѵоз Ігез Іѳпиізііз, іи 
ѵего, Лпсігеа 2аЬіго\ѵісг сііаіе, сига педие Гипет, 
печиѳ зІгорЬіит зииш ЬаЬегез, аггеріо зііорЬіоІо 
арікі ^и(1еит, десіи^иіо 'е^з реп(іепіѳ, иі іисіаѳиз1 
еит Іідагсі, тапсіазіі, зесі педапіе ^и(іаео ѳі сіі- 

сепіе: аІЬот уа каі, всЪут до юхцваі, Іи ірзе, 
Гашаіе Лпсігеа сііаіе, поЬіІет ]иѵепет, пес циід- 
чиат гейш, |.іт іапіореге аГЯісІит, іп зиттиоі 
допеііз еіиз поЬіІіз еі разіогіз, ёотіпі зиі, деде- 

сиз еі орргоЬгіиш, тоге сагпійсіз іпапіЬиз, ад 
Іегдит ѵегзіз, Іідззіі, Іи ѵего, 2ико\?іся сііаіе, ад 

43 
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ЛасоЬиш Магіу52кіе\ѵіс/ ассиггѳпз, Йогіпіепіет 
зизсііазіі йісепз: юзіаюау, УѴіаіусмуЛсу Ъигхц 
тіазМ ѳі ііѳгит а зизсііаіо Магіузгкіеѵѵіог ай 
поЬіІет Хапіѳѵзкі, (Іеіаіогет, гесиггізіі аЦие іи 
а ііошо зиргаііісіа отпез ѵоз піетогаіі сопзиіоз 
сііаіі оі іи, 2ико\ѵісг, ай ргаезепз поіагіе, ші 
ргаейіит та^пійсі сарііапеі * Ьеітепзіз заѳріиз 
іп ѵіа Ыазріісше гереіепіез: тою ^гиз, еит рег- 

сиііепіез іп Гасіеіи, аййихізііз аЦие іпсагсегагі а 
^епегозо Ьиг^гаЬіо, іатднаш риЫісиш Іаігопсш, 
го§азіі$, іпзирег саіепа Геггеа рег гаейіит согриз 
опегаіит ай рагіеіет аііідазііз еі Ьіс іпсагсега- 

іит шізѳ^ие йііапіаіит ас гезІіЬиз Іасегаіит 
(іиаЬиз посІіЬиз, сііе ипо іпіедго, аііѳго тесііо йе- 

Ѵтиізііз, яиеш ѵіх тетогаіиз геѵегепйіззішиз 
ерізсориз, (Іѳіаіог, Йеіаіогет зиит Гатиіит ргесі- 

Ьиз зиіз еі ѵайітопіо йаіо ѳІіЬегаѵіІ. Нос сит 
2апіе\ѵзкі Йеіаіоге евге^іо регасіо ІгіитрЬо, 

пегозит ЪигдгаЪіит СЬеІтеизега іпсііаѵізііз, иі 
рег сіѵііаіет аііоз соисиззоз Гагаиіоз, (іеіаіогез, ге • 
ѵегепйіззіті ерізсорі, йеіаіогіз, циазі іпсепсіеге 
сіѵііаіет ѵоіепіез, сит рориіо ѵагіо ^иае^еге^ оі 
Іатаіит Оге^огіит Зуйого>ѵзкі, асзі Іапіі іипіиі- 

іиз тоіогет, ассірегеі, і(і іѳтрогіз сіісіі сіѳіаіогѳз 
Огизгескі еі Ра\ѵ1о\ѵісг арий шѳгаогаіит Огв"0- 

гіит егапі, сопяиегепіез сіе іапіа зиі орргеззіоиѳ 
ѳі го^атез, иЬіпат еззеі 2апіеѵѵзкі йеіаіог, іп- 

аисііѵегапі епіт, ай сагсегез еит йаіига сіѵііез, 
ргесаНцие зипі, иі еит йітіііегеі. ІЗит Ьаес 
а^ипіиг, ассиггізііз ѵоз йісіі сопзиіез сііаіі ѳі іи, 
поіагіе 2ико\ѵісг, ѵозпіеі ірзі іитиііиига аиіЬогез, 

геѵегепйіззіші ерізсорі йеіаіогіз Гатиіоз, ііійеіп 
йеіаіогез, яиазі Іигаиііит Гасіепіез еі сіѵііаіет 
еѵегіепіез, .іиѵепез поЬіІез, пиіііиз сгітіпіз геоз, 

расійсоз іо Іосо расійсо пиііиіп Іитиііит сіепіез, 
гариізііз, Гагааіит бгедогіит ѵегЬів Іаезіѵіз йізЬо- 

погазІі5, яиі еііага ех ео, яиой іппосепіез еоз 
йісегеі, рагит аЬГиіІ, ^ит оссійегеіиг, іпзирег 
ай Іпггіт сазігепзет СЬеітѳпзет, Іетроге зитші 
Ггіеогіб, зетіпийоз ѵезііЬизяиѳ Іасегоз, зіпе рііеів, 

віпе сіп^иііз, зіпе Ггашѳіз, заи^иіпе Йиопіез, соп- 

ѵиіпегаіоз, сопсиззоз рег сіѵііаіет сит сіагаогі- 

Ьиз: піесН гпащ рапоюіс ШаЛусеупсу тіезясгап 
СНеІтзкісН! йихізііз ііѳгипщие рег ѵозтеі ірзоз еі 
аііов айѵоіаоіев оЬѵегзіз зесигіЬиз, аііаз оЪисНаті, 

ѵагіо сопсиззізііз, йетит пиііо ,)иго ѵісіоз сопіга 
опшез Іедез раігіае сзрііѵазііз еі іпсагсѳгазіів. 

Іп чио Іишиііи йісііз йеІаІогіЬиз йиоз рііеоз еі 
Ггашеаз йиаз, ресипіас поЬНі Ра\ѵІоѵѵісг, йеіаіогі. 
зе|)1ет йогепоз роіопісаіез сит зігоріііоіо, Ьаісеі- 

піси Йісіо, поЬПі аиіеш Огизгескі йеіаіогі сищ 
засей Іо поѵо ресипіае Ігез Йогепоз еі сиіігит, 

сігсііег йиоз Йогепоз сопзіапіеіп, иі зроііа гариі¬ 

зііз; Іепіа йетит йіе рііетп ипит ѵіііогеш, 
Ггатеаз зіпе ѵа*»іпіз еі ипат Ггасіат, (|иіпііесіга 
Йогепіз сопзіапіеш, геййійізііз, рііеит аиітп ипшп 
сит зеЬеіо, ай ѵідіпіі йогепоз ѵаіепіет, поп ге- 

зіііиізііз, іп запііаіе аиіет отпез ^гаѵіззіше 
Іаезізііз, иі ѵагііз ипсІіопіЬиз, тейісатепііз, $ап- 

§;іішіз тіззіопіЬиз иіі йеЬиегіпЦ Огизгескі, сіоіа- 
Іог, аийііипі йехігае аигіз Гегте атізегіі еі гаа- 

пиз йехігае изит Йітіпиіит раііаіиг. Не яиіЬиз 
отпіЬиз, иі ргаетіззит езі, Іаііог оЬіисІіо рег 
йеіаіогез сопсиззіопит, сопѵиіпегаііопит, ѵезііит 
Йііасегаііопит, іп сазіго ргаезепіі СЬеІгаепзі іа 
іпзіапіѳ Гасіа, оЫоциііиг. Кхіпйе ѵоз, иіі .іиѵепез 
сопзиіез еі поіагіе сіічіі, йіѵіпаз еі Ьшпаоаз Іе§ез 
зѳсигііаііз риЫісае аапсііаз, сіѵііет зиат зиЬтІ5- 

зіоііет, зіаіиз поЬіІіз ѳі регіЛизігіз еі геѵегешііз- 
зіті ерізсорі йеіаіогіз ргаего^аііѵаз, засгае ге^іаѳ 
таіезіаііз іп ргосигапйа іпіег КиіЬепоз расе еі 
сопсогйіа, аиіііепіісае Гійеі заосіае іпсгетепіа, 

8апсІіззіті иошіпіз Лези Ьопогет регГгедізІіз, ѵіо- 

Іазііз, Іаезізііз, еѵѳгіізііз, ргаерейіѵізііз, сопсиіса- 

зііз, роепаз ехіпйе, сопзІіІиІіопіЬиз ге^пі еа іп 
таіегіа запсііаз, іп ѵоз Ігахізііз еазйетяие, іихіа 
диаіііаіеш йеіісіі ^ш1іЬе^ ѵезігит йетегііаз, зис- 

сиЬиізііз, ргаезепііЬиз сііатіпі: зіііз іегтіпиш 
аііепіаіигі еі оШсіозе гезропзигі. Паіит іп сазіго 
СЬеітепзі і'егіа зесипйа апіе Гезіит запсіае Ргі* 

зсаѳ ѵіг§іпіз еі тагіугіз ргохігаа, аппо Ношіпі 
іпіПезіто зѳхсопіезіто осіиа^езіто;-соріат зіті- 
Іет 5І§іІіаІат іп Йото Гатаіі Апйгеае ЯаЬігоѵпсг, 

сопзиііз сіѵііаііз ргаезепііз СЬеІпіепзіз, Ьіс іп сіг- 

сиіо сіѵііаііз ерізйет зііа, ѳійега 2аЬіго^іс2 ѳі 
аіііз сііаііз риЫісапйо, йіе Ьойіегпа, іп асіи соп- 

Іепіа, розиіззе еі гсііяиіззе. Бо ^ио ргаезепз еіиз- 

Йет тіпізіегіаііз гѳіаііо. 

Изъ актовой книги Холуйскаго гродскаго суда 
за 1680 г., №20185, л. 48—55. 
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Поаовъ епископу Сушѣ по жалобѣ Холиокихъ гражданъ на безчинства его под¬ 

властныхъ, произведенныя въ донѣ ратнааа Андрея Жабнровнча 

ЗаЬЬаіЬо ірзо «Ііе Гезіі запсіогиш РаЬіапі еі 
БеЬавІіапі піагіугшп, аппо Погпіпі тіііезіто вех- 
сепіезіто осіиадезіто. 

Ех рагіе сіѵіит Скеітепзіит сопіга геѵегеп- 

ЛІ8гітшп визга, ерізсорит СШтепзет еі 
аііоз геіаііо. 

АЛ оГЙсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа са- 
рііапеаііа СЬѳІіпепзіа регзопаіііег ѵепіеиз ті- 
пізіегіаііз гедпі депегаііз ргоѵісіиз Лоаппез Ри- 

кіеізкі, оШсю ргаезепіі Ьепе поіиз, іп ѵіш зиае 
йЛеІіз геіаііопіз раіит, риЫісе, ПЬеге ас рег сх- 

ргеззит гесодпоѵіі, зе сііаііопіз іпГгазсгірІае Іііе- 

гаііз еЛіІае зресіапііз Іевогіз Іаііз: МісЬаеІ іп 
КогЛоІ Кгеѵизкі, СЬеІтепзіз, ^тѵовіеіссепзіз 
еіс. сарііапеиз. ТіЬі рѳгіііизігі ас геѵегепЛіз- 
зіто сіогаіпо ЛасоЬо Визга, ерізсоро СЬеІтепзі 
еіВеІгепзі гііиз дгаесі, сигп запсіа готапа ессіе- 
зіа ипііі, еі агсЬігаапЛгіІае 2уЛусгупепзі ііе Ьопіз 
Іиіз депегаіііег огапіЬиз ѵідоге гедіо еі позіга, 

циа, Ьас іп рагіе Гипдігаиг сарііапеаіі аиіЬогііаІе, 

тапсіатиз, иі согат поЬіз зеи ойісіо позіго са- 
зігепзі сарііапеаіі СЬеІтепзі іп Іеггаіпіз оШсІогиш 
зеи яиегеіагит, Гегіа яиіпІа,ірзо Ліе ГезІіСопѵегзіоиіз 
запсіі Раиіі арозіоіі, ргохітѳ ѵепіига, іп сазіго 
СЬеІтепзі сеІѳЬгапЛіз ѵѳі, Ьіз ЛебсіепііЬиз, Іап- 
(іет іп аіііз зиЬзеяиепІіЬиз ргохітіз, аЛ іпзіапііат 
іпзіідаіогіз оГБсіі позігі е.]и5яие (Іеіаіогит: зрес- 

ІаЬіІіит ТЬеоЛогі Ьезкіе\ѵісг, ргоіипс ргосопзиііз, 
Реігі еі АпЛгеае 2аЬіего*ѵісго>ѵ, Раиіі Йикоѵѵісг, 
сопзиішп СЬеІтепзіит, асіогит, регзопаіііег рег- 

егаріогіеяие сотрагеаз, яиі Іе сііапі рго ео, 
Яиаіепиз Іи поЫІез Ізаасит Лоаппет Ра>ѵІо\ѵісг, 
Лоаппет Огизгескі, МісЬаеІет Савітігпт 2апіе\ѵ- 

зкі, Гатиіоз Іиоз ехсеззіѵоз, яиі, поп ГогтіЛапЛо 
роепаз, іп ІедіЬиз гедпі, сопіга ѵіоіаіогез риЫі- 

сае зесигііаіі» ііотезіісае еі іпѵазогез Лотиз, 
дгаззаіогез посіигпоз зеѵеге запсііаз еі Лезсгіріаз,. 
іто іізЛет Іетеге розірозіііз, Лит ргаеГаІі Леіа- 

Югез Ліе Лотіпісо ргохішѳ ргаеіегііо, іп Гегіат зе- 

сипЛат ѵегдеиіе, апіе Гезіит запсіаѳ Ьисіае ѵіг- 

діпіз еі тагіугіз, аппо ргаезепіі тіііезіто зех- 

сепіезігао зѳріиадезіто попо*), розі гаѳгіЛіет аЛ 
Лотит ргаепогпіпаіі АпЛгеае 2аЬігоигісг. сопзиііі 
СЬеІтѳпзіз, яиі ргоіипс сит сегііз саизіз сіѵііі- 
Ьиз СЬеІтепзіЬиз Ьеороііт аЛ іііизігега еі гаадпі- 
Йсит Лотіпит сарііапеит СЬеІгоепзет Лериіаіиз 
Гиіі, оЬ регадеиЛит іп саизіз зиіз сіѵіІіЬиз сопзі- 
Ііит сопдгедаіі Гиіззепі еі іЬіЛѳт зиррНсет ІіЬеІ- 

іит ипа сит іпГоггааІіопѳ аЛ іііизігет еі тадпі- 
Дсит Лотіпит сарііапеит СЬеІтепзеіп зсгірзіз- 
зепі еі піЬіІ зіЬі а яиоріаіп таіі ѳѵвпігі зрегап- 
Іез рассаіеяие зеЛепІез, ехіипс ргаепотіпаіі по- 
Ьііез Ізаак Раіѵіоѵісг, Лоаппез Огизгескі еі Мі¬ 

сЬаеІ З&піеткі Лотит ргаеГаІат Гагааіі АпЛгеае 
2аЫготпсг, сопзиііз СЬеІтепзіз, Ьепе роіаіі еі 
іпеЬгіаІі іпѵаЛепЛо, пезсііиг яио зрігііи еі гап- 
соге Лисіі, еі ргаесіриѳ Ізаак РатсІо\ѵісг, зіпе иііа 
Яиаѵіз оссазіопе аЛ іЛ Лаіа, іто ТигіЬипЛе еіѵіо- 
Іепіег іп ргітіз ргаѳГаіит Леіаіогега Гатаіит 
Раиіит 2ико\ѵісг, сопзиіет СЬеІгоепзет, ѵегЬіз 
іпЬопезііз, ргоЬгозіз еі сопіитеііозіз: Ту іакі у 
охоакі 8у7іи, сМорки, згаЫе го ІоЫе иіоріеі іп 
ргаезепііа Іат Лотіпогит зІиЛіозогит ех соДедіо 
аЛгаоЛиш геѵегѳпЛогит раігит Ріагига ЗсЬоІагит 
СЬеІтепзі, яиат аііагит регзопагит, іЬіЛега 
ргоіипс ехізіепііит, сит Ггатеа зиа еѵадіпаіа 
іппосепіег аІГесіІ еі, Лит ргаеГаіиз Гатаіиз Аи- 
Лгеаз 2аЬіпжісг, вуизЛет Логаиз раіегГагаіІіаз, 
ргаепотіпаіит Ра\ѵ1о\ѵчсг зиЬтіззе еит годаге 
соеріі, по гіхаз еі сопіепііопез сотіпоѵеаі, ргаѳ- 

Гаіиз яиояие Ра\ѵЬжісг еііаіп Ьіз зітіІіЬиз ѵег¬ 
Ьіз еипЛет раІгегаГатіІіаз, іепеиЛо Ггагаеат іп 
тапи зиа ѳѵадіпаіат, лііесіі еі соІарЬит еіЛѳіп 
раігіГатіІіаз ііпредіі. Типцие, сит поЬШ Лоапие 
Огизгескі Гпсіо сопЛісІлтіпе, еипЛет Леіаіогет 
раІгетГаіпіІіаз Ішті, рго саргопа ассіріепЛо, рго- 
зіѳгпеге Гесегипі, ѵіх ргаеГаІі Леіаіогез, тіІідапЛо 
ргаеГаіоз Ра\ѵІо\ѵісг еі Огизгескі, еипЛет раІгогаГа 
тіііаз аЬ еізЛет Ра\ѵіохѵісх еі Огизгескі, Іугаппііег 

10 Ы7»*і\ 



- 340 - 

регеиІіепІіЬиз, гѳсерегипі. РозЦиаш вііепііши іп- 
Іег иігазчиѳ рагіез Га сіи т еззеі, ргаеГаІиз иоЫІіз 
2апіе\ѵ$кі, пезсііиг ипііе ассиггепз сит Ггатѳа 
оѵайіпаіа, ѵосіГегапсіо: кіо іо ІпЫ у оіѵакізуп Л а 
Іаз ееупьі зіаііга гапсоге (Іисіиз, ргаѳГаГо Реіго 
2аЬіголѵіс2, сопзиіі СЬеІтепзі, іп аЬзепИа'ргаё* 
Гаіогиш йеіаіогиіп ѵиіпиз посіѵига, асі оз зесіит, 
сарііі еіиз іпйіхіі, реііез сопсиззіі, ріісаз сіе са- 
рііе сіѳіаіогіз еѵаізіі еі, зі §епегозиз сазігі ргае- 
зепііз Ьиг§гаЬіи$ ргаеГаЮз ііеіаіогез поп сіеГепсІіз- 
зеі, рго сегю рег ргаеГаІоз Раѵѵ1о\ѵісг, Сгизгескі 
еі 2апіе\ѵзкі іісіет сіеіаіогез оссізі еззепі, ргоиі 
оМисІіо ѵиіпегит, іп асііз сазІгепзіЬиз сарі- 
ІапеаІіЬиз СЬеІтепзіЬпз іпзсгіріа, Іаііиз сіеііисѳіиг. 
^ио Іаіі зио аизи іііісііо зесигііаіет сіотезіісат, 
Іѳ^іЬиз ге"пі «іезсгіріат, ѵіоіагипі роѳпа5^иѳ га- 

Ііоію С)и5ііет ѵіоіепііае іп зо аіігахсгипі, чшнаі 
зитетіаз ііе ірзіз |юепая Іея;ит согат оГГісіо по. 
зіго зіаіиаз. •• Іп чиапіпт ѵего ргаотізза Гасгге 
пе*»1ехѳгіз, зсіаз ІіЬі ірзі рго іііія гезропзіопещ 
іпіип&і, ѵоз чі^ие зіаіиепсіі, рго ипо еосіет^аѳ 
Іегтіпо сіттіпі еі асісііатіпі: зіііз Іегтіпит аі. 
Іепіаіигі еі асі ргаеіпізза ]ис1ісіа1іІег гезропзвгі, 
Оаіит іи сазіго Сііеітепзі Гегіа зесипііа аоіе 
Гезіит запсіае Ргізсае ѵігдіпіз еі тагіугіз ргохі- 
та, аппо Оооііпі пііііезіто зехсепіезіто осіиа^е- 
зіто,—соріат зітііііег зідіііаіат Ьіс іп топазу, 
гіо асі ѵаіѵаз топазіегіі* ерізііепг (Ііе Іюіііегпа, 
іп асіи * сопіепіа , • Таіпіііае топазіегіі суизсіет 
риЫісатіо розиіззе еі геГ^иіззе, ііе ^ио фз ге- 
Іагіо. Я\ 

Тоже; л. 74—75. Я Ш 

№ 331.-1680 г. 10 Іюля. 

Клятвенное удостовѣреніе крестьянъ въ принадлежности Днпультндвой церкви нѣ¬ 

которыхъ земельныхъ участковъ. 

. Регіа ^иа^^а розі Іезіит Ѵізііаііопіз Веаііззі- 
тае ас Оіогіозіззітае Ѵіг^іпіз Магіае ргохі- 
та, аіто Вотіпі тіііезіто зехсепіезіто осіиаде- 
8ІШ0. 

8ирег /ипАит ессіезіае Буриііусепзіз рег Іа- 

Ьогіозоз ІѴазко, Рагѵеі, Рапііо еі аііоз ргае- 

зіііит уигатепіит. 1 

Асі оШсіит еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 
Іапѳаііа СЬѳІтепзіа регзопаіііег ѵѳпіепіез ІаЬо- 
гіозі Раиіиз Сгѳгпік, асіѵосаіиз йіесігіаіоѵісепзіз, 
Юапііо Згѳупа, сіе Ьопіз ѵіііае Кіесігіа1о\ѵісѳ за- 
сгае гедіае таіезіаііз, асі ргаезѳпз іііизігіз еі 
тадпійсі Геіісіапі а Роіок іп РойЬаусо Роіоскі, 
раіаііпі Зіегасііепзіз,—Зокаііепзіз, Сгазпозіаѵіепзіз 
сарііапеі іепиіае, зи^есіі зиЬіШі, Іига ѴѴазко 
Віаіу еі Лап Згугасгик, ііе Ьопіз ѵіііае І)уриііу- 
сге, Іепиіае яепегозі Лоаппіз Ріеікіехѵісг, зиЬііа- 

ріГегі Віеізсеизіз, ііісіет зи^есіі зиЬсіііі, аеіаііз 
ргоѵееіае Ьотіпез, Пехіз асі ітадіиет Лезп СІігі- 
зіі сгисіГіхі Заіѵаіогіз позігі ^епіЬиз, .іигатепішп 
согрогаіе, оЬзегѵаіа зоіеппііаіѳ, Ьиіс асіиі ііеЬіІа, 
согат оГйсіо ргаезепіі Ьіз $е^ие1ЦіЬи5 ргае5Іііе- 
гипі ѵегЬіз: Му—Раѵе{, Бапііо, ѴѴазко у Вѵап 
рггузі^ату Рапи Во§и ѴѴзгесЬтовдсети, 'ѵ Тгоу- 
су з^і^іеу зесіупеши, іг ^гипіа Ро^оюзсгугт у 
Моуііа Ророгозкаэ піе іпс1асіиіі%с іпз/усЬ дгипіотг, 
(іо Гипііизги сегкхѵі Оуриііускіеу Роііпіѳзіепіа 5. 
Кггуга паІеЦсе, іако ташу г сІ2Іаііо\ѵ у госігі- 
со\ѵ пазгусЬ хѵіаііотозс оіі кііки зеі Іаі у іако 
загаі ратіепіату, з^ \ѵ!азпе у паіеЦсе «Іо сегкхѵіѳ 
Оуриііускіеу, сіо кІогусЬ зіе піез1из2піе іектом 
рапо\ѵіе Вііпохѵзсу, таігопкохѵіе, іігіесійісе 'ѵзі 
Руриііуег, іпІегезиЦ у зоЬіѳ рг2у\ѵ1аз2сгаіц, іа- 
ког Іе §гип1а осіѳЬгаІі у па з\ѵоу роіуіѳк роогас 
кагаіі. Так пат Рапіѳ Во2ѳ сіоротоі у піелѵіпна 
т§ка Зупа Ледо! і 

Тоже, л. 650 V 
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Доносовіо вознаго объ арест! слугъ военнаго 

Суши и его родственника Самуила Кулеші 

Регіа зѳхіа апіе Гезіиіп РиГІЯсаІіопіз Нсаіі.^1- 

шае ас ОІогіозізаііпае Ѵігдіпіз Магіао ргохіша, 

аппо Оошіпі шіІЬ-зіто зехсоміозііпо осІті"е$іпіо 
ргітоі 

Тго рагіс геѵсгепЛгззіті 8изга, ерізсорі СІіеІ- 

тспзіз гііиз дгассі. агезіит. 

Асі оГПсіит асіа<]ііе ргаѳзапііа сазігепзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеітепзіа регзоппіііог ѵепіепз тіпізіѳ- 
гіаііз гедиі еепегаііз ргоѵійиз ЕизІасЬіиз N030- 

тсг% оГйсіо ргаозепіі Ьепе поіиз. ипа сит поЬііі- 

Ьиз ЙасоЪо 8око1о\ѵзкі еі Іоаппѳ йиѵогзкі, зіЬі 
тіпізіегіаП Йгшіогіз еі оѵійеііііогіз Іезііпіоіііі 
дгаііа айЬіЬіІіз, іи ѵіт зиае ѵегаѳ ас ййеііз геіа- 
ііопіз раіат, риЫісе ІіЬ.те^ие ас рег ехргеззит 
гесо^поѵіі. чиіа ірзе игіа сит йісііз поЫМЬиз, зе- 

сит регзоиаіііег сотрагспІіЬиз, сііе Ьойіепіа, іп 
асіи соиіепі:», а(1 йотит Гаіпаіі Аийгеае 2аЫго 
ѵісг, сіѵіз СЬеітепзіз, іп сігсиіо сіѵііаііз ргаезеп 
Ііз СЬеітепзіз зііиаіат, Іюзріііит ѵего ^епегозі 
Лоаппіз Кис2е\ѵзкі, соттііііопіз с«>Ьогііз Іогісаіае 
іііизігіз еі та§пібсі поіагіі сатрезігіз, ехѳгеііиит 
гс§пі Сапіоѵіепзіз сарііаиеі еі асі Іеѵапйа зііреп- 
Йіа йериіаіі, ех оіГісіоза геяиізіііопе регіііизігіз еі 
геѵегепйіззігпі ЙасоЬі 8изга, Ьсі еі арозіоіісае зе- 

сііз ^гаГіа СЬеітепзіз еі Веігепзіз гііиз дгаесі сит 

ІІ Янпаря. 

писаря Кучѳвскаго ио настоянію ѳп. 

избитаго ими и ограбленнаго. 

8асга гоЙіаііа ессіезіа ипііі ерізсорі, еі поЫІіз 
Затиеііз Киіезха, е.іизйепі сопзап&иіпеі ас Гагпиіі. 
ргаезепз еі рѳгзопаіііег сопйезсепйеЬаІ іЬісіет^ие 
ехізіепз, арий еипйет депегозит Кисхеѵзкі, Ьо- 

пезіит Магііпипі ОзІго\ѵ$кі апіеа, пипс ѵего Ьѳ* 

\ѵапсіо\ѵзкі пипсираіит, Іит СЬу1е\ѵіс2, ѴѴазі1о\ѵ- 

зкі. ЙасоЬит Когак, е)изйет депегозі Кисгвяѵзкі 
Гатиіоз, оІГісіозе ргаеѵепіоз, іиіиііи ргаеіасіі поЬі- 

П$ Киіезга сопсиззіоиіз, сопѵегЬегаІіопіз, сопѵиі- 

пегаііопіз, циіпяие аигеогит Ьиш^апсаПит еі 
сиггѳпііз тоиеіав зех Йогепогит роіопісаііит ѵі 
еі ѵіоіепіег гесерііопіз аііагипцие ѵіоіепііагит, 
іаііиз іи Іегшіио зресіГісаисіагит, Шаііопіз, ай йе- 

сізіоиеіп саизае аггезіаѵіі .іигійіситдие ітрозиіі 
агезіит, циой агезіит йісіиз ^епегозиз Кисхегѵ- 

зкі ІіЬеге зизсеріі, йе яио ргаезепз е.іизйеіп ті- 

иізіегіаііз геіаііо, поЬП'шт ѵего ргаетіззогит 1і- 

Ьега айігтаііо, ай ргаезепз Гасіа, Ьіецие зиЬіпйе 
ргаезепіаѵіі еісіет оГйсіо із ійет тіпізіегіаііз 
Ггатеат, рііеиш еі зІгорЬіоІит, сігса сопйезсеп- 

зіопеш зиі рег ргаеіасіоз іпсиіраіоз гезіііиіа, (Іісіі 
поЬіІіз Киіезха ргоргіа, диае Іаіііег ргаезепіаіа 
гигзиз аЬ оГйсіо ргаезепіі сГГійе.іиззіІ еі ай зе го- 

серіі еі йе гесерііз зіЬ^ие ехігайіііз оГйсіит кос¬ 

ее диіеіаѵіі. 

Изъ актовой книги Холжкаго гродскаго суда 
за 168г 1.% М 20і87% л. 59. 

№ 333.—1682 г. О Февраля. 

Жалоба Тѳратинскаго священника Евстахія Грабовскаго на Овручскаго стольника 

Михаила Скотниикаго за многія безчинства и обиды, причиненныя ему н церкви. 

Регіа зехіа розі Гезіит Ригійсаііопіз Веаііззі- 

тае Ѵіг^ірів Магіае ргохіша, аппо Оотіпі тіііѳ- 

біто зехсепіезіто осіііа^езііпо зѳсипйо. 

ѴепегаЬіІіз ОтаЬоткі сопіга Зкоініскі ргоіе- 

зіиінг. 

Ай оШсіит ас^ие ргаезопііа сазігепзіа са- 

рііяпеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз ѵепе- 

гаЬіІіз ЕизІасЬіиз ОгаЫпѵзкі, ргезЬііѳг ессіѳзіаѳ 
гііиз 8гаесі Тегаіуиепзіз, сопсезза зіЬі а регіііи- 

зігі еі геѵѳгепйіззііпо ЛасоЬобизга, [)еі еі арозю- 

Іісае зейізёгаііа СЬеітепзі еі Веігепзі гііиз &гаѳ- 

сі ерізсоро, айтіпізігаіоге ерізсораіиз Ьисеогіѳпзіз 
еі Озігодівпзіз, агсЬііпапйгііа Йуйісгупепзі, сит 
запсіа готапа ессіозіа ипііо, ай іиге ѵіпйі;аийаз 
зіЬі еі ессіезіае Тегаіупепзі Гасіаз і^игіав ѳі ѵіо- 
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Іепііаз іп зсгіріо ГасиКаІе даийепз, іпЬаегепіІо 
ргіогі ргоіезіаііопі зиае, согага асііз оГЙсіі ргае- 

звпііз Гегіа яиагіа розі йотіпісат Кодаііопит, 

ргохіте іо аппо, гесѳпіег йеіегтіпаіо тіііѳзігао 
зехсепіезіто ооіиадезіто ргіто *), ргаеіегііат, рго- 

хіта, сопіга іпГгазсгірІат рѳгзопага, гаііопе зіті- 

Ііпш ргае.|ийісіогит еі ѵіоіепііагит Гасіае, еат- 

9ие а<1 ргаезепіеш ай)ипдеийо еі аппесіапйо, $о- 
Іеппет Іат зио. яиат регіііизігіз еі геѵегепйіз- 

зіті ерізсорі зиі, іп сіциз ргаеетіпепііае ерізсо- 

раііз еі аиііюгііаііз ргаѳ,]ийісіа іпіга Гасіа зиоі, 

потіпе, ргоіезіаііопет сопіга депегозит МісЬае- 

Іет Раиіит Зкоіпіскі, йаріГегит Оѵгисѳпзега, 
Ьопогит оррійі Тегаііп гаойегпит зеа Ьаегейет 
зеп яиоѵіз ^гіз Іііиіо роззеззогет, Гесіі дгаѵет. 

Чив йерозиіі яиегеіат ійео, яша ірзе поп соп- 

іепіиз апІегіогіЬиз ргае,)ийісіІ8 еі ІаезіопіЬиз рег- 

зопае ргоіезіапііз, сіего готапо іп ргаегодаііѵіз 
рег сопзіііиііопез гедпі соеяиаіае, Гасііз епогті- 

9пе Ьопезіі ЗіерЬапі Юйгіик, зегѵііогіз зеп саи- 

Югіз еуиз, сопѵиіпегаііопе, гаііопе яиагит Іісеі 
зеогзіѵа іат іпіегсеззіі ргоіезіаііо, піЬіІотіпиз 
чиЬзеяиепІіЬиз айасііз і^игііз еі ѵіоіепіііз еі асі 
ргаезепз ііегига сопіга ешп ргоіезіаіиг, зесі іп 
«Ііез еазйега зешрег айаидепйо ргозеяиаіиг еі 
сопііпиеі,- ас іпргігаіз, яиоіі йисепіоз Яогепоз ро- 

Іопісаіез, Йесгеіо оГЙсіі ргаезепііз айіийісаіоз, поп 
ехоіѵегіі, сит еі адгоз сегіоз, іп еайет зитта 
ірзі ай ехоіиііопет е^з іп изигаГгисІит Ігайііоз 
еі рег еиш іп аппо шіііезішо зехсепіезігао осіиа- 

ёезіто ргігао ехсиііоз, ѵіоіепіег айетегіі еі соп- 

зегаіпаѵегіі, ех еізйетяие йисепіаз саззиіаз зііі- 

діпіз Ьуегааііз іп аппо ргохіте ргаеіегііо соііедѳ- 

пі, рогсоз Ігез еі йесот апзегез ргоіезіапііз іп 
еойет аппо сапіЬиз ѵепаіісіз соисііаііз тогйи 
еогпш зизіпіегіі еі заіеііііі зио сопсіііеге іиззегіі, 
ГаЬгшп Іідпагіига, ай ехігиепйаш ессіезіат еі 
сагарапііе сопйисіаш, сиі ргоіезіапз іп ѵіт Ьа- 

гае яиіпяиадіпіа Йогепоз роіопісаіез йейіі, аЬ 
ореге іпсЬоаЮ рериіегіі, зерігаепіа сігса ЬоПоз 
ргоіезіапііз, рег тадпійсоз Копіесроізкіе ай ес¬ 

сіезіат ргаеіасіат ргоіезіапіі іпзсгіріоз, сопзігисіа 
зиссійеге еі ІоІІеге еі Госо айіісеге гаапйаѵегіі, 

рег нЦие йатпі ргоіезіапіі рег тііііа, сапаЬшп 
еі оіегит Ьогіепзіит іп еіз сопзетіпаіогига йе- 

разііопіз аЦие чиіпйесет аіѵеагіит арат ег». 

зіопіз оссазіопет йѳйегіі, дегтапі сиіизйат саі. 
ѵіпізіае сайаѵег еі тпііогит аііогига сііга ѵ0. 

Іипіаіет ргоіезіапііз, ргоіипс йогаі ргаезепііз, ап¬ 

по ргохіте еіарзо іп соетоівгіо сит сІал^огіЬпз 
ІиЬагит зереіігѳ Гасіогет зиит .іиззегіі, Гипйо* 

Ьіпоз оррійапогит Тегаііпепзіит, поп ехоіпііз 
зиттіз ессіезіае, рег еозйетяие йѳгаогіиів Іедаіц 
еойет аппо ѵіоіепіег айетегіі, Гипйоз сігса сое- 

теіегіит ргохітоз соагаге саіѵагіаз^ие йеГопсю- 

гит Ьотіпит йе Іегга егиеге, сатрапаз йе сат- 

рапііі йе^ісеге ас іпзирег ессіезіат сига запсііззі- 

та ЕисЬагізІіа ірзо Гезіо КаііѵіШіз Веаііззітав 
Ѵігдіпіз Магіае, іп аппо ргаеіегііо уихіа ѵеіиз 
саіепйагіит сеІеЬгаІо, зегіз зиіз оссіийеге тапй. 

ге, Я“яе еі Ьисиздие оссіиза зіпе спііи І)еі та- 

пеі, сит зитто зсапйаіо ййеііцт еі тогіепііпщ 
аЦие рагіи гѳсепіі ейііогит іпГапІит. зіпе м- 

сгатепіогит айтіпізігаііопе йесейепііпт, ірзо 
саизапіе апітагит заіиіагі гетейіо йезШиіагит 
ргаеіийісіо, Іетеге зіЬі кос іп раззи зирегіогііа- 

Ііз сщизйат аггодагі, ргоіезіаге зеп роііиз Іісеп- 
Ііа ргаезитрзегіі. КоЬіІет Магкоѵзкі, ГасЮгеа 
зиит, Гегіа яиіпіа розі Гезіпт Сопсерііопіз Веа- 

Ііззітае Ѵігдіпіз Магіае, ргохіте іп аппо ргае- 

іасіо гаіііезіто зехсепіеззіто осіиадезіто ргігао 
ргаеіегііига, *) еі сит ео зиЬйіІоз сит зеспгіЬпз 
ай йотит зиага рагоскіаіет йігехегіі еит^е 
оссійеге, Гепезігаз, Гогез, Гогпасеш сопіипйеге 
тапйаѵегіі. Нізяио ргаѳтіззіз ѵіоіепіііз еі іп ѵі- 

Іат ргоіезіапііз соттіпаІіопіЬиз Гасііз, оипйет 
іпйе зесейеге еі ай Іиііога Іоса зе гесіреге, заіи- 

Ііз зиае сопзегѵапйае зіийіо, сошриіегіі еі ѵіо¬ 

іепіег йе Ьопіз еуиз еі гезійепііа рагосѣіаіі, зитр- 

ІіЬпз ѳ,)из аейіГісаІа, зирог яиіЬиз, іпіиііи еагип- 

йет ітрѳпзагига, іп зігисіигат егодаіагит. та- 

дпійсі Копіесроізсу, Ьопогит Ьогиш оррійі Тега- 

Іуп Ьаѳгейез, зигатаіпірзі зехсепіогит Йогепогшп 
роіопісаііига адиоѵегипі еі аззесигаѵегипі, пес 
іпйе зесейеге йеЬеге, ргіизяиага зіЬі зишша 
ргаетізза регзоіѵаіиг, йезоіаѵегіі, поп гезіішіа 
еійет ргоіезіапіі зитта ргаейісіа ехрпіегіі, аі- 
Іѳгіяие ргезЬНего, Іііегіз ргпсзепіаііопіз йапз Ье- 

пейсіит Ьоссе, сопіиіегіі. Ргоіпйе ргоіезіапз, іи 
Іапііз ѵііае регісиііз соизіііиіиз заіиіізяие зиае поп 

•) И мая 1681 г. 
*) 11 декабря 1681 г. 
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Ьеов весит., іто ЮІ ІаоіЦие орргввзіопіЬив в» 

ргміп<11с1ю ас іп ѵііат виат сотпііпаІіопіЬив ао 
Ьоп'5 5иі8 І’г°ргіі5 ѳхриівиз, Ьапс виат ргоіезіаііо- 
пет соиіга іраит, гаііопѳ ргаетіадотт отпіит 
потте вио П сіив гоѵоготііззіті орізсорі виі по- 
тіпѳ. ад асіа рга зепііа іпГогІ заіѵа віЫ ргоі.,- 

зіаііопіз фзйет теііогаііопе гезогѵаіа. Еі іп ѵе- 

гібсаііопет ргаошіззогит Мега ргоіезіапз согат 
еоает оГЙсіо асіізчиѳ ргаевепІіЬив сазігспвіЬив са- 

рііапеаІіЬиз СЬеІгаепзіЬия зіаіиіі тіиівівгіаіет 
ге«пі еѳпѳгпіеіп ргоѵМит ЕизІасЬіит Лозоѵісг, 
оШсіо іігні-мшіі Ьеио покат, ииа сит поЬІІі Маг- 
Ііио Зіагпаізкі, весит рсгзопаіііог сотрагепіѳ еі 
іпГгазсгірІа оіппіа ІіЬего аіісвіапіи, диі, зіаіиіив 
ппа сит < осіет поЬІІі, іп Ьасс ѵегЬа гесо(?поѵіі: 
Іг іа, шаіцс рггу воЬіе зігопс згІасЫу, іо іезі ро- 
тіепіопе^о рапа Зіагпаізкіево, ифіезг Мікоіаіа 

Лавіпзкіедо, (іпіа іігівівувгезо гигг^-іоѵпеу геяиі. 
зціеу Іо&озг ргоіѳзіапіа (Іо ііоЬг тіазіесгка Тега- 

іупа у па §гипІ сегкіеѵпу іагп Ь§бг*су гсЬобгі- 
впі, ^(1/іе Ьу\ѵ8гу, \ѵібгіа1ет у игг^бошпіе г ро- 

шіепюпц вгіаскц о§Цба*еш, іако сегкіеѵѵ кіоіко 
гаткоі^іа, бгѵѵопу роггисапе ге бгіѵопісу, ко*о 
стеиіагга Ыізко роогапо, дбгіе у 3І0И7 у 
ко$сі Ігиріе іага ІеЦсе 2асЬо\ѵапе, па тіеузси 
зѵѵі^іут ро\ѵуогу\ѵапе, ріоіу окоіо дгипіоѵ сег- 
кіеѵпуск роро(1сіпапе у (іо б\ѵоги іедо шсі рапа 
8коіиіскіе§о рояаЬіегапе, со шзгузіко рггея зіи$ 
іев052 ігас. р $коІиіскіе$о, зіоіпіка Оѵѵгискіе^о, 
/ Г02ка2апіа оае#082 рос2упіопе, осі іедозг ргоіо- 
8іапіа у ѵѵіеіи добпусЬ ѵѵіагу Іибгі зіузгаі. Оѳ 
Чио Ьапс зиаіп Гесіі геіаііопет. 
Изъ актовой книги Хомскаго гродскаго суда 

за 1682 годъ, М 20188, л. 64—68. 
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Кегіа ^иаIіа розі Гезіиш запсіогипі Ѵііі еі 
Мобезіі шагіугит ргохігиа, аппо Вотіиі тіііезі- 
шо зехсепіезігао осіиа^езіто зесипбо. 

Веіідіозогит раігит Ріагит Зскоіагит Соі- 

Іедіі Скеітепзіз іпІгойисЦопіз оЫаіа. 

Аб оГвсіит асіадие ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

(апеаііа СЬеітелзіа регзопніііег ѵепіепз геіідіозпз 
іп СЬгізІо раіег Сазііпігиз аЬ Аппипііаііопе Веа- 

Іае Магіае Уіг^іпіз, раігит Ріагит ЗсЬоІагит 
соііевіі СЬвІтепзіз госіог, еібет оШсіо оЫиІіІ еі 
(а(і) асіісапбит роггехіі іпігобисііопет зѳи іпіго- 
тіззіопет іпігаасіісаіага, гаііопѳ іп еабет соп- 

Іепіогига Іетроге, то(іо еі Іосо іпГга бѳзсгірііз 
сопіесіат, сопзсгіріагп, тапіЬиз іііизігіввігаі еі 
геѵегепбіззіті (’ЬгізІорЬогі Йвбоскі, Воі еі аро- 
віоіісае зебіз ^гаііа орізсорі СЬеІтепзіз, пес поп 
абтосіит геѵвгепсіі Іоіишіз Козіупзкі, засгае 
ТЬеоІо^іае ііосіоі'із, ^епеіаііз саизагит іііизігіззі- 
Шае сеізітбіпія ашіііогіз, НгиЬіезгоѵіепзіз ргаеро- 

8ІІІ, ргоргііз зиЬзсгірІат зі§і!^ие е]изііѳіп Ши- 
зігіззіті орізсорі СЬеІтепзіз кѳииіпо соіпгаипііага, 
запат, заіѵат еі іііаезат и11іиз^ие зизрісіопіз 
поіа сагепіет, реіепз еаікіет а зѳ оЯѳгепіе асі 
асіа ргаезепііа зпзсірі еЫепцие асііз іпдгозза- 
гі (іетапбагі. Си)ия аЯесІаІіопі оШсіиш ргаезепз, 
иіі .іизіае 61 Іе^ііітаѳ, аппиеп(іо, еап^ет зизсѳ- 
ріі еі асііз зиіз іпзсгіЫ бетаікіаѵіі, с^из Іепог 
бе ѵегЬо аб ѵегЬигп зедиііиг еіизтобі: СЬгізіорЬо- 
гиз а 2в"0Ікі Йе^оскі, Ові еі арозіоіісаѳ зебіз 
дгаііа ѳрізсориз СЬеітѳпзіз. Ш ргітит іп ргаезеп- 
іега зоіісііибіпет разіогаіет ѵосаіі зитиз, Ьапо 
ргітагіат еі ргаесіриат сигат позігат, яиапіит 
іп поЬіз езі, рег біоѳсезіт позігат СЬѳІтопзѳт, 
^иат а Бѳо Отпіроіѳпіѳ еі а запсіа зебе аро- 
зіоііса диЬегпапбі зизсерітиз, діогіат Реі Оріі- 

ті Махігаі рго ѵігіЬиз позігіз рготоѵѳгѳ, ѵіііаех- 
зііграгѳ, ѵігіиіез ріапіаге, зсЬізгааІа еі Ьаѳгезез 
ѳѵѳііеге, Обет запсіат саіЬоІісаіп рготоѵегѳ, 
бі^позчие еі вхѳтріагез іп ѵіпеа Оотіпі орега- 

гіоз сопзіііиеге сиріепіѳз, ѳі^епбат еззѳ бихітиз, 
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иі еа, чиае ай сигаш ѳапдегп позігпт разіогаіѳт 
зресіапі еі регііпѳпі, рго йеЬіІо оГБсіі позігі 
разіогаііз ѳхесиііопі тапсіетиз теііогі, еі типегі 
позіго заІізГасіатиз, иіпие еа(1еш іпіепііо позіга 
йѳЬіІтп ейеспіт соизеииі еі ріогіа Г)еі Отпіро- 

Іеті$ рготоѵегі, Іит зсЬізтаІа еі Ьаегезез ех- 

зііграгі ас ййез саіЬоІіса аидегі роззіі, ѵізііаііо- 

пеш еѳпегаіеш ерізсораічз позігі іпзіііиіат сига- 

ѵішиз поп аііа іпіепііопо, ^иат иі (іо Юіо зіаіи 
ессіезіагит йіоесезіз позігае СЬеІтепзіз ас гаііо- 

пе оѵіит, поЬіз а зиргето Разюге сопсгесіііагиші 
шеііиз іпГогпіагі ѵаіеатиз, диа ехріеіа, сит аііаз 
ессіезіаз (Іезоіаіаз, аііагіа іп еіз сіеписіаіа, ріаз 
Гипсіаіогит іпіепііопез іп еіз ехііпсіаз, іпзіііиііо- 

пеш .іиѵепіиііз пе^іесіат еі ргаейіса Попет ѵегЬі 
Г>іѵіпі, чиа рориіцз саіЬоІісиз, ип^иат раЬиІо 
зрігііиаіі, йеЪиіззеІ разсі, ех рапе та^па іпіег- 

тіззаш іпѵепіззетиз, ехіпйе саизаш ізіогит поп 
аііат регзрехітия, чиат диой іп йіоесезі позіга 
Ьас іпіег гисііззітиш рориіиш раисіззіша §ушпа$іа 
еі ѵіх аіциа соііе^іа, іп циіЬиз іиѵепіиз Иіегіз 
іпзігиі еі ййѳ саіЬоІіса егийігі, аиі иЬі агіез 1і* 

Ьегаіез аиі аііае Гасиііаіез Ігасіагі роззіпі, гере- 

гіапіиг, еі циопіат асі Ноские Іешриз Ьаегезез 
еі зсЬізшаіа ріигіта (іошіпапіиг, ^^ае запсіае й- 

сіеі саСЬоІісае зшпшит Гасіипі ргае.рійісіит; рго- 

іпйе іп еат іпіѵітиз яепіепііат, пі ай ша^огеш 
Беі Отпіроіеиііз §1огіат еі ехаііаііопет запсіае 
геіідіопіз саіЬоІісае, асі ехзііграпйаз Ьаегезез 
зсЬізшаіаяие Іоііепйа, іп ессіѳзіа рагосЬіаІі, оііш 
саіЬейгаІі СЬеітепзі Іііиіі запсіогит Оіѵізіопіз 
арозіоіогигп, рег сопзепзит зегепіззішогигп гедит 
Ігапзіаіа Сгазпозіаѵіат еі іпсогрогаіа шеп- 

зае сарііиіагі, ргаеѵіо ай Ьос ргіѵііе^іо запсіае 
зейіз арозіоіісае, геіідіозоз раігез сіегісоз ге§и!а- 

гез раирегез Маігіз Беі ЗсЬоіагит Ріагига, (іп- 

Ігойисіоз а геѵегепйізяіто Иісоіао 8\ѵігзкі, еріз- 

соро Сіігіпепзі, заіГга^апео СЬеітепзі, йе сопсеззи 
ехргеззо іііизігіззітогит апіесеззогит позігогит 
Іоііи^ие ѵепегаЬіііз сарііиіі), ріеіаіе, тойѳзііа, 

ге1і§іопе, зсіепііа, ѵідііапііа еі аіііз ѵігІиІіЬиз 
ргаейііоз ас ехешріагез еі йіоесезі позігае регдиат 
иШез еі ргаейсиоз, ипа сиш соііе^іо іііогит соп- 
зіііиегешиз еі соііосагегаиз соііедіип^ие іііогит 
егі^егетиз еі арргоЬагетиз. (^иіа ѵего ргаеГаІа 
ейсіезіа рагосЬіаііз СЬеІтепзіз ессіезіае позігае 
саІЬейгаіі, Сгазпозіаѵіат оііт Ігапзіаіае, ипііа 
ехізііі еі сігса еапйет ипия ѵісагіиз, ай сигат 

апітагит еі айтіпізігаііопет засгатепіогищ 
соттойиз, ^иі оіГісіо зио ваІізГасеге еі виГ6сегв 
роззіі, ѵіх іпѵепііиг, рег Іаіеп^иѳ йеГесіит сага 
апітагит еі айтіпізігаііо зрігііиаііит іп еайещ 
ѳссіезіа оЬ йізіапііат чиаіиог Іеисагпт а оозіга 
Сгазпозіаѵіепзі ессіѳзіа пееіі&ііиг аЦие ехіпйе 
рориіиз, еійет ессіезіае рагосЬіаІі зи^'есіиз, іп ай- 

тіпізігаііопо заогатепіогит поІаЬіІѳ йлтпигп еі 
ргасуийісіит раіегеіиг, ійео Йо сопзепзи регШовІгі. 
ит еі айтойит гоѵегепйогит йотіпогигп ргаеіа- 

Іогит еі сапопіеогит ^о^іи5^иѳ ѵепегаЬіііз сарііиО 
ессіезіае позігае СЬеІтепзіз саіЬейгаІіз асі <іопа- 

Ііопет еі сеззіопет еіизйст ессіезіае рагосЬіаііз 
ипа сига сареііа еі ргаеЬепйа Гцпйаікм^це е]п$ 

еі Ьозрііаіі Іегпріо Іііиіі 8. Зрігііиз ехіга гаоеоц 
сіѵііаііз, іага ех рагіе йігиіо еісоііарзо, ипасащ 
сопзепзи сіѵіит еі іпсоіагит сіѵііаііз СЬеІтепзіз, 

ай йісіат ргаеЬепйат еі Іетріит Ьозрііаіе соііа- 
Іогтп, сит отпіЬиз Ьопіз, ай Ьос Іетріит Ь<к- 

рііаіе еі ргаеГаІат ргаеЬепйат ех апи^ио айЬае- 

гепІіЬиз, Гипйіз, йаІіопіЬиз, сепзіЬиз, ргоѵепііЬоз, 

адгіз, сатріз, ргаііз, сазіз, іедаііз рііз попйат 
еѵісйз, .)ихіа .іига еі Іепогет еогппйет, еі аіів 
отпіЬоз аіііпепіііз еі регііпепіііз, Ьгахаіогіо гаи- 

гаіо, пес поп ^паеѵіз аііа Ьопа отпіа, ай еапйет 
ессіезіат рагосЬіаІет СЬеІтепзѳт еі ргаеЬепйат, 

іит еі ргаерозііигат Ьозрііаіега зресіапііа, ргопі 
іп яеогзіѵо іпѵепіагіо а соттіззагііз позігіз, аі 
Ьос йериіаііз, сопзсгіріа еі соппоіаіа тапи^^е 
позіга зиЬзсгірІа, а тепза ѵепегаЬіііз сарііиіі по¬ 

зігі СЬеІтепзіз ргосійепйа еі еійет ессіезіае ра¬ 

госЬіаІі СЬеітепзі рег йериіаііопет, Іосаііопет еі 
соизіііиііопега, сігса еапйет ессіезіат СЬе1тео5ет 
ге1і§іозогит раігиіп ЗсЬоіагит Ріагииі соііе^іі 
ехізіепііига, зиссигепйа еззе сепзиітаз, ^ио€^ аі 
Гасіііиз еі Гѳіісіиз ай ехесиііопет йейпс? роззіі, 

Іііегаз сгійае іп ѵіт сііаііопіз §епега1із сопіга 
огапез еі зіп^иіоз, ]из а1і^иой еі іпіегеззе аі 
еапйет рагосЬіаІет ессіезіат СЬеІтепз^т іііиіі 
Оіѵізіопіз запсіогит арозіоіогит еі ай ргаеЬепйат 
Іііиіі Веаіае Магіае Ѵіг^іпіз, іига еі сареііат еі 
Іетріит Ьозрііаіе, ехіга тоепіа ехізіепз, зеЬа* 

Ьеге ргаеіепйепіез еі риіапіез сит Іеппіпо сот- 

реіепіі ай еЕГосІит сіопаііопіз еі сеззіопіз ессіезіае 
рагосЬіаііз СЬеІтепзіз ргаейісіаѳ а тепза сар№‘ 

Іагі СЬеітепзі еі ай ѳгі^епйоз еі Іосапйоз геПро- 

зоз раігез Ріагит ЗсЬоіагит іп еайет ессі^4 
СЬеітепзі, ехігайійігаиз еі риЫісагі тапйаѵіта>- 
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ех ііздѳгп ІІІ6ГІ8 сгісіао, °1п "есЫезіГ'с.иЫгаП !гГеЬ5'1н’ ІПІвГѴепіеп1е* іпзирѳг сопзепаи, Чио асі 
Сгаапоаіаѵіепяі ві іа вссіезі* рагосЫаІі СЬеІгавпаі шепаіп. еМГ “Г1* 
риЫісаІіа оі сіеЫів, иіі а «ч-рт вагип(1от °1,иииШ гаеп8іит. соііаіогит, иііго еі НЬеге аЬ ессіе- 

арраго- зіа позіга саіЬѳсІгаІІ Сгазпозіаѵівазі сопзепіітаз Ъаі, ѳхесиііз, регзопаіііег сотрагиіі согат поЬіз аіоио „і іГ7 ога5П05Іаѵ'е“8‘ сопзепіітаз 
еі іисіісіо позіго гоііеіозиз паіпг іпг.пп.е ваі1ет есс1евіа рагосЬіаІі СЬеігаепзі еі іисіісіо позіго гоііеіозиз раіег Іоапп-з Сазіті г«іі2 7 Г е<Х,е81а рагосЬ,ви СЬеігаепзі 
гиз а запсіо ТЬеорЬіІо, гвсЮг Х"і и /а‘гв8 ^оіагиш Ріагат. Чиогит гвіі- 

СЬеітепзіз ЗсЬоІагит Катит, ргіпсіраііз асіог піы/еі 0Ѳ' “ЙІІ*“ П0Іа Ы ога* 
ипа сит ЙзсаІІ сигіае иозігав а^ГсопШ * ьі Г™ е1 'аЬ°ГѲ рІиге8 а 8сЬ“- 
шасіа отпіит еі зіп&иіогит, іи» аііоиосі еі іпіе- ѵлгіі ♦ аѳге81 а 8апс1ат 1ііет саІЬоІісащ соп- 

7* *“ 6“1кіа"' рлг“Ы»1»™ Саіііоііса ьГ»і"« “да ,'іГ'аЛ М 
еі асі ргаеЬепйат, Іит сареііат еі хвпосіоеЬіяІе «япрСо» «я„- . р а“ иеі 8*°пат, 

Іепіріит, ІЪМтп ехіга тоепіа сіѵііаііз ехізіепіез, Ііопет сопзіГпТ 

зе ЬаЬеге ріаеіепсіспііиіп еі риіапііит, поп іатеп еозсіет ге%іозоз раігез ЗсЬоІагит Ріагит іп зрі 
сотрагеппит, ... еогит сопіитасіат, ргосіисіо гіІиаІіЬпз еі ІетрогаііЬиз аеѵііегпеТ- 

с зепзи .епегаЫЬз саріШЬ позігі СЬеІтепзіз зи- Ьегпеіиг, асітіпізсгеіиг, апппітиз, сопіітиз 5“- 

сЬЫіГ ГЬеТіпзізТіТѴГ ѲС 5те РаГ0' гаи8 е‘ ІІ0Пагаи5: ПѲ 1агаеп 1і1и|аз сарііпіі позігі сЬіаІ.з СЬеІтепзіз еі ЬаЬсІо ргаеѵ.о ЧиоЧие соп- еі сііоесезіз СЬеІтепзіз ех1іпепі Рег еат сеззіо- 

зепзи спит СЬеітепзшт асі ргаеЬепсІат еі пет еі сіопаііопет ѵіСааіиг, ѵоіитиз еі зіаіиіт Г 
Іетріит Ьозр.іаіе, розі тооп.а сѵ.ІаПз ехізіеп- иі іісіет ргаеіаіі геи-іозі раігез ЗсЬоІагит Ріа- 

1еѴ лі > Соп8“ІОП1 П03ІГ1 р0ггес1° аЬ ІМет гит і(іопеи'а соттешіагішп ргезЬііегига заесиіа- 
сіѵіЬиз СЬеІтепзіЬиз еі ипюиѳ фзсіет оссіезіаѳ, геш асі засгатепіа асігашізігапсіа іапіит пиііат- 

ргаеЬепсІае, сареііае еі Іегаріі хепосіосЬіаІіз геіі- Яие зіЬі іигЫісІіооет асі ргаеГаіаш ессіезіат изиг- 

8103.3 раІпЬиз Ріагит ЗсЬоІагит а ѵепегаЬІІІ са- рапіет, Іетрогаіет еі ех іизііз саизіз агаоѵіЬіІет 
рііиіо Іепоге, иі зеЧпііиг, еіизтоііі: Ргаеіаіі еі ѵепегаЬІІІ сарііпіо позіго ргіиз еі іііизігіззіто іосі 
сапопісі Юіинцие ѵепегаЬіІе сарііиіит ессіезіае ог(1іпагіо аЬ Шега раІгіЬпз ргаезепіаіига ѳі ргае- 
саіЬесігаІіз СЬеІтепзіз, Сгазпозіаѵіат ігапзіаіае. зепіапііига, сиі поз ех ргоѵепІіЬиз позігіз сепіига 
Ииіѵегзіз еі зіп^иііз, циогит іпіегезі еі іп Гиіи- Йогопоз топеіае іп ге§по спггепііз аппиаііт рег 
гит Іпіегегіі, фпШсатиз, ^иосі сит ессіезіа ра- тапиз гоИ^юзогит раігит, яиі саоіега еіііѳга 
госЬіаІіз СЬеІтепзіз Іііиіі Оіѵізіопіз запсіогиш ргѳзЬіІегозиррІеЪипІ, регреіио сіаіигоз зиЬгаізігаиз 
арозіоіогит, оііт саіЬеіігаІіз, Сгазпозіаѵіат оЬ йесге^ие ргаезепііз сарііиіагіз ѵі^оге (іесегпітиз, 
таіогет Іосі соттосіііаіега, иіі саіЬоІісае МеіЬа- регреіио Гоѵеапі еі ргоѵніеапі, саѵепііо ііісіет 
ЬііаІогіЬиз Ггедиепііогет, ргаеѵіо ргіѵііе§іо засгае Ыетпііаіі ехідиі ргоѵепіиз позігі, диі роііззігаит 
зейіз арозіоіісае, Ігапзіаіа, сарііиіо еі тепзаѳ сарііи- еі огіёіпаіііег ех сіесітіз сазігі СЬеІтепзіз, ргае> 
Іагі, ассеііепіе сопзепзи оііт зегепіззііпогит ге^шп йіаІіЬиз сіѵіІіЬиз еі стеіЬопаІіЬиз, ргаеГаІав ессіезіае 
Роіопіае, иіі е^из(1ѳт ессіезіае раігопогиш еісоііаіо- СЬѳІтепзі аппехіз, а(І тепзага сарііиіагега ѵі^огѳ 
гат,ипіІа еі іпсогрогаіа Гиіззеіас іп роззеззіопепо- Гипсіаііопіз ргітаеѵае ргоѵепіі, еапсіет йесітат 
зіга сарііиіагі Ьисизяие ехііііззеі, ипа сига соп- отпет еі іп1е°;гат ^епегаШег, іат розі сигіат 
зепзи іііизігіззіті еі геѵегешііззіті сіогаіпі СЬгі- сазігі сіѵііаііз, сіѵез ѳі іпсоіаз сіѵііаііз, ^иат 
вІорЬогі а Іе^оікі Йе^оскі, Оеі еі заисіае зеіііз розі отпез еі зіпдиіаз ѵіііаз еі ргаѳсііа ргаейіаііа 
арозіоіісае дгаііа ѳрізсорі СЬеІтепзіз, геіо ііійет еі сгаеіЬопаІіа аЬ апіі^по зрѳсіапіет еі регіі- 

Йисіі ріеіаііз, асі гаа^огега Оіѵіпі сиііиз ргора^а- пепіега, сат іпіедго аіі еазйет, а поЬіз ехйесі- 
Ііопет, яиае ѳх ^иѵеп^и^із ійопеа іпзіііиііопе ро- тап(1аб, ргітаеѵо іиге позіго гѳзегѵатиз еі гѳіі- 

Ііззітит риііиіаі, ргаеѵіа гааіига (ІѳІІЬегаІіопе, петиз. ѴіІІат зітііііег Рагурзу, ргаезіітопіига 
зарег сеззіопет еі сіопаііопет ѳіизсіепі ессіезіае позігит, сігса ^из еі ііогаіпіига позігит сопзегѵа- 
рагосЬіаІів СЬеІтепзіз Іііиіі Оіѵізіопіз запсіогиш гпиз, пес иііит іиз ѳі іпіегеззѳ раігез ргаеГаіі асі 
арозіоіогит ипа сат ііііиз ргаѳЬепсІа Іііиіі Веаіае ргаесіісіаз сіѳсітаз еі ѵіІІат ЬаЬоЬипІ, пециѳ ргаѳ- 

Магіае Уігдіпіз, сареііа еі Іетріо • Ьозрііаіі, іЬі- Іѳпііепі; гѳііяиоз ѵего чиозсипцие ргоѵепіиз. 
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Ггисіиз, Гишіоз, ріа іе^аіа, сатроз, ргаіа, а^гоз, 

ѣопа отпіа, сазаз, зігисіигаз, аесіібсіа, іп атЬіІи 
гаеіагит еі Іітііит сіѵііаііз охізівпіез оі ѳхізіеп- 

Ііа, соттосіа, ѳтоіиіиепіа, ^иаѳсип^иѳ асі оссіе- 

зіаш СЬеІтепзет рагосЬіаІет, циошіит саіЬесіга- 

Іет, Іііиіі Біѵізіопіз запсіогат арозіоіогит, оі асі 
ргаеЬспіІаш сиги ііііиз сарѳііа оі ГипіІаГюпе, зои 
сепзи, івшріитяиѳ Ьозрііаіе вресІаЬапІ еі рѳгіі- 

пеЬапІ, зрвсіаиі еі рѳгііпѳпі, сит ірзіз ессіезііз 
ргаеГаІіз еагипщие огпатепііз, аррягаіи еі отпі 
ессіезіазііса зиреііесіііі, агеіз соегаеіегі^ие, іЬі- 

(Іет сопзізІепІіЬиз, ге1і§;іозі5 раІгіЬиз Ріагит 
ЗсЬоІагит со11е§іі СЬеІтепзіз сига отпі иозіго ]а- 

ге, сіогаіпіо, ргоргіеЫѳ еі ^иоѵіз ргаеіехіи сесіі- 

тиз, сіопагаиз, гепиаііатаз еі гезі^патиз рѳгре- 

Іио еі іи аеѵига отпедиѳ позігига, ^ио(1 поЪіз 
ай (Іісіат ессіезіаш рагосЬіаІет СЬеІтепзет еі 
ргаеЪепсіат сит сареііа Іетріитчиѳ Ьозрііаіе, Іига 
асі огапіа іп сіісіа ессіезіа еі ессіезііз ехізіеп- 

Ііа, ^иошосіоПЬе1 согареІеЬаІ, іп воздет гвіідіозоз 
раігез ЗсЬоІагит Ріагиш ІгапзГегітиз, ргогаіиѳпіез 
рго поЬіз ѳі зиссеззогіЬиз позігіз, ^ио<^ іііі сит 
сопзепзи позіго, иіі асі діогіат Беі еі иіііііаіет 
сиііитяие йіѵіпит атрііапсішп, Гасіит еі сіігес- 

Іит, поп ітри^паЬипІ, пеяиѳ ігари^пагѳ сигаЬипІ, 

(заіѵа ѵізііаііопе, сігса асітіпізігаііопѳт засгагаеп- 

Іогит а іосі ргсігаагіо рега^спсіа, .іихіа з. Сопсіііі Тгі- 
сіѳпііпі запсііа, сиі ргаеГаІі раігез іп асітіпізігаііопе 
засгатепіогига зи^асеЪипІ), іто еозсіет геіі^іозоз 
раігез еі ѳогит зиссѳззогез, иіі Ьопоэ, иіііез еі 
ргойсиоз асі ессіезіаш Беі ІаЬогаІогѳз, іп роззез- 

зіопе езизсіет ессіезіае рагосЬіаііз СЬеІтепзіз еі 
ргаеЪепсіаѳ сит сареііа іетр^ие Ьозрііаіі. іЬі- 

сіет ехізіеиіі, Іига Ьопогит, Ггисіиит ргоѵвп- 

Іиипцие отпіит гаапиІѳпеЬипІ ас поз ірзі та- 

ппІепеЬішиз еі сопзегѵаЬітиз. Іп сиіиз геі йсіѳга 
ргаезепіез тапи ргаезісіепііз еі Іоііиз сарііиіі 
позігі сарііпіагіівг соп&ге§;аіі зиЬзсгіЬі еі зщіііо 
позіго соттипігі тапсіаѵітиз. Оаіит сііе яиіпіа 
шѳпзіз іапиагіі іп Іосо сарііиіі позігі Сгазпозіа- 

ѵіае, аппо Оотіпі тіііезіто зехсѳпіѳзіто зеріиа- 

§езіто зесипсіо, іпсіісііопе готапа сіѳсіта, ропіі- 

йсаіиз зегѳпіззіті (іотіпі позігі, сіотіпі Сіѳтвпііз 
рарае X е.)и$ потіпіз Гѳіісііег шосіегпі, аппо ірзіиз 
весипсіо. №со1аиз Зіѵігзкі, ерізсориз Сіігіпепзіз, 
СЬеІтепзіз ргаерозііиз, тапи ргоргіа. .Іоапиез 
Сопзіапііпиз ,\Ѵо2иогуп8кі, сіесапиз саіЬесігаІІ8 

СЬеітепѳіз, тапи ргоргіа. Ѵа1епііпи8 ТигоЬоІзкі, 

агсЬісііасопііз СЬеІтепзіз, тапи ргоргіа. ДІещ. 

йег Сазітігиз Котапоѵзкі, сизіов СЬеІтеозц 
сапопісиз Ьеороііепзіз, тапи ргоргіа. Іоапо« 

ІІголѵіескі, зсЬоІазІісиз саіЬесІгаІіз СЬеІтеьвія,та¬ 

пи ргоргіа. Зіапізіаиз ИесПіпзкі, сапопісиз саЦ*. 

сігаііз СЬеІтепзіз, тапи ргоргіа. КПсоІаиз Зіи^оскі, 

сапопісиз СЬеІтепзіз, т. р. Nісо1аиз По§оѵзкі, 

сапопісиз СЬеІтепзіз, ргаерозііиз 1)сЬапепзі$, га. 
р. НіасупіЬиз І^скі, сапопісиз СЬеІтепзіз, т.р. 

ЗІѳрЬаииз ііоаппез Зіезіггеѵііо^ѵзкі, сапопісиз 
СЬеІтепзіз Р. V., т. р. РаЫапиз Касгук, сапо¬ 
пісиз СЬеІтепзіз, ііесапиз Оіусепзіз, т. р. Ьосс 
зі^іііі,—еапгіет ессіезіага рагосЬіаІет СЬс1теп*ещ 
Іііиіі Оіѵізіопіз запсіогит арозіоіогит еі ргае- 

Ъепсіага Іііиіі В. М. V. сит сареііа, іп еасіет ес¬ 

сіезіа ѳхізіепіі, Іит еі Іегаріит Ьозрііаіе отпі- 

Ьизяие іигіЬиз, ргіѵііедііз, Ьепейсііз, сареіііз еі 
аіііз отпіЬиз аіііпепіііз еі регііпепіііз, ?а<і еад- 
(Іет ессіезіаш рагосЬіаІет СЬеітепзет еі ргае* 

Ьѳп(1ат, сареііапі ѳі іетріит Ьозрііаіе регііпеп- 
ІіЬиз, пес поп сит отпіЬиз ГгисІіЬиз, ргоѵепІіЬпз, 

а#гіз, ргаііз, сагаріз, ЬоПіз, Гипсііз, сазіз, агеіз, 

сепзіЬиз,. сотгаосііз еі егаоіитепііз, Іедаііз ріі$ 

пошіит еѵісііз, .іихіа іига ѳі Іепогет еоггш(іет, 

ехсѳрііз отпіЬиз еі іпіе^гіз ^епегаіііег сіесітіз, 
Іат розі сигіаш сазігі сіѵііаііз. сіѵез ѳі іп- 
соіаз СЬеІтепзез, диага розі отпез еі зт§и- 

іаз ѵіііаз еі ргаесііа, ргаесііаІіЬиз, стеіЬопаІіЬиз 
зіѵе ресипіагіізаЬ аиі^ио зресІапііЬиз ѳі рѳгііпеп- 

ііЬиз, іит еі ѵіііа Рагурзу, ргаезіішопіо ѵепега- 

Ьіііз сарііиіі позігі СЬеІтепзіз, дпае ошша ѳі 
зіп§и1а репез іиз еі (Іотіпіит ѵепегаЬіііз сарііиіі 
позігі сопзегѵатиз, пес иііит іиз еі іпіегеззе 
ргаеі'аіі раігез асі ргаесіісіаз отпез ііесішаз еі ѵіі* 

Іат ЬаЬеЬипі аиі аііцио іиге аисіеЬипІ ргаеіешіе- 
ге аЬ ессіезіа позіга саіЬесігаІі Сгазпозіаѵіепзі, 

сиі апіеа ипііа еі іпсогрогаіа Гиіі, сіізшетЬгап 
еі ііізипігі, іп еа ѵего ессіезіа рагосЬіаІі СЬѳі- 

тепзі еі ргаеЬешіа, сарѳііа, Іит еі іетріо Ьозрі¬ 

іаіі геіідіозоз раігез сіегісоз ге^иіагез Раирегй 
Маігіз Бѳі Ріагит ЗсЬоІагит Гитіагі, сопзіііиі, 

огсііпагі, (іериіагі еі соПе^іит егіді іізсіеш геіі- 

діозіз раІгіЬиз, ѳапсіеш ессіезіаш, сареііага, № 
поп Іегпріпт Ьозрііаіе асІзсгіЬі, сіагі, (Іопагі, іМв 
гі, іпсогрогагі, іиѵізсегагі сит іигіЬиз рагосЬіаи" 

Ьиз ѳіизсіега ессіезіае рагосЬіаііз, ргаѳЬѳисіаѳ, с*‘ 

реііае, Іетріі Ьозрііаііз іізйет іп регреіиит соп- 

сесіі, сопзепзи ѵепегаЬіііз сарііиіі позігі и 
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теши*, га попе фзйет йопаііопіз еі сеззіопіз 
аЦие еогат гоіідюзогит раігищ іп ессіезіа 
рагосіиаіі СЬеітепзі, іит ргаеЬепЙа. сареііа еі 
іепфіо хеиоЙосЬ.аІі. сіе сопзепзи ІСІсІет іпсоіагит 
сѵ.т із СЬеІтепзіз сопзіііиііопет ріапіаііопіз 
арргоЬагі, сопйгтагі, гаіійсагі йеГесІизаие огапез 
зі яш зит. зирріеге Шегазчие Йопаііопіз еі зис- 

СС5.Ѵ! ишопіз, іпсог, огаііопіз, арріісаііопіз, сеззіо- 

Ш5, сопбггааіюшз. зирріеііопіз сіесегпі еі ехігабі 
шаийап реШі еі розіиіаѵіі. N05 ѵего, ЧшЬиз 
согйі езі, иі отша ай Оеі «Іогіагп еі ехаііаііо- 

пет бііеі саіЬоІіеае еі аіі ехзііграпсіаз Ьаегезез еі 
іоііепйа зсЬізтаІа Гасіашиз еі іп «Гюесезі позіга 
СЬеітепзі запсіат ЙЙет саіЬоІісат сит иЬеггіто 
е|и$ Ігиеіи ргоіпоѵеатиз, аііепіа реііііопе рагііз 
асіогеае еі ерізсораііз поп сопзійегаіізяиѳ _)и8іі8 

еі Іе{піітіз саикіз йопаііопіз еі сеззіопіз еіизйет 
ессіезіае рагосіііаііз СЬеІтепзіз еі ргаеЬепЙае, са- 

реііае. іит еі іетріі Ьозрііаііз, зей ргаезегііт, 

Чпой еайет ессіезіа рагосЬіаІіз СЬеІтепзіз. ргае- 

Ьепйа, сареііа, іит еі іетріит Ьозрііаіе рег 
опит ѵісагіит зиІГісіепІег айтіпізігагі поп роіиіі, 

іит Чиой рориіпз, еійет ессіезіае зи^есіиз, іто 
еі ѵісіпіог, пийіззітиз іп йосігіпа сЬгізІіапа, рег 
ѵісагіит зітріісет іпГогтагі пиііаіепиз роіиіі, 

іп сопіитасіит отпіиіи зіидиіогит, іиз аіічиой 
еі іпіегеззе ай йісіаіп ессіезіат рагосЬіаІет СЬеІ¬ 

тепзет. ргаеЬепйат. сареііат, Іетрішп Ьозрііа¬ 

іе ЬаЬеге риіапііига еіргаеіепйепііит.пес еІГесІит 
ргаезепіѳт ітрейіепііит, заіѵо іи ргітіз иио зя- 

сегйоіе заесиіагі .іихіа іепогет сопзепзиз ѵепѳга. 

ЬШз сарііиіі позігі, сиі ѵепегаЬіІе сарііиіит ап- 

пиаііт ііе зиіз йізІгіЬиІіопіЬиз регзоіѵеге рег 
тапиз геіідіозогит раігига Ріагит ЗсЬоІагит іѳ- 

оеЬііиг, іп геііяио а ргаойісііз раІгіЬиз зиррІеЬі- 

Іпг, ай засгатепіа айтіпізігапйа ійопео еі зиГй- 

сіепіі, атоѵіЫН Іатеп ех .іизііз саизіз еі ргаезеп- 

Іапеіз поЬіз еі іііизігіззітіз зиссеззогіЬиз позігіз 
ѵепегаЬіІіяие сарііиіо позіго, заіѵіз ііет отиіЬиз 
еі «іпкиііз йесітіз ргаейіаІіЬиз, стеіЬопаІіЬиз, 

ресипіагііз яиіЬизѵіз сазігі. сіѵііаііз іпсоіагит еі 
отпіипі аііагит ѵіііагит, ай гаепзат сарііиіагеш 
аЬ апИцио зресІапІіЬиз еі регііпѳпіійиз, ѵіііа чио- 
ЧПе Рагурзу, ай ргаезіішопіиш ѵепегаЬШз сарі- і 
Іиіі зресіапіе еі регііпоиіе, ай чиае отпіа еі 
зіпкиіа еепегаіііег іп іиіеегит сарііиіо позіго 
гезегѵатиз, пес иііит } из ргаеі'аіі раігез аиі 
іпіегеззе ай ошпез еі зіпеиіаз диазѵіз йесітаз 

зиргайісіаз еі ай ѵіііат Рагурзу ЬаЬеге зе пио- 

Чио тойо ргаеіепйепі, аиі ргаеіепйеге аиі изиг- 

рте аийеѣипі, еапйет ессіезіат рагосЬіаІет 
СЬеІтепзет ІііиІІ Юіѵізіопіз запсіогига арозіоіогит 
еі ргаеЬепйат ІііиІІ Веаіае Магіае Ѵіг8іпіз, Іит 
сареііат сит ГипЙаііопе зиа еі іетріит хепойо- 
сЬтІе сит еайет ессіезіа рагосЬіаІі ехізіепіі, іи 
ргоиі еі т зе ипа сит отпіЬиз фзйет ессіезіае 
еі ргаеЬепйае, сареііае еі іетріі хепойосЬіаІіз, 
аКапЬиз, сареіііз, огпашепііз, шипЙШе ессіезіазііса 
оттяие зиреііесіііі, саІісіЬиз, сашрапіз еі 6еае- 

гаЫог сит отпіЬиз геЬиз, чпогаойосипчие ай 
оапйст ессіезіат рагосЬіаІет СЬеІтепзет еі 
ргаеЬепйат, сареііат еі Іетріит Ьозрііаіе регіі- 
пепПЬиз, пес поп сит отпіЬиз Ьопіз, Гипйіз іп еі 
ехіга сіѵіиіет. ГгисііЬиз, ргоѵепііЬиз, сепзіЬиз 
йоІаііопіЬиз, а3гіз, ргаііз, сашріз, сазіз, агеіз’ 
риз Іееаііз попйит еѵісііз. .іихіа іига еі іепогет 
еогипйет. іит еі аіііз соттойіз, етоіитепііз ас 
оЬѵепиопіЬиз, ай еапйет ессіезіат рагосЬіаІет 
СЬеІтепзет еі ргаеЬепйат, ІЬійет сшц сареііа 
зііат, іит еі Ьозрііаіе іетріит геіі^іозіз раІгі¬ 
Ьиз Ріагит ЗсЬоІагит соІ1е§іі СЬеІтепзіз. Чиогит 
іп егийіепйа .іиѵепіиіе саІЬоІіца, іп ргошоѵепйо 
сиііи йіѵіпо, іпзігиепйа рІеЬе іп агіісиііз ЙЙеі 
саіЬоІіеае сЬгізІіапае ІаЬогет еі Йі1і8еи1іащ рго- 
зресіат іп ѵіпеа Ботіпі аіасгіогез гесШтиз, 

іаіііег а(1 ѵізііаііопѳт сігса асігаіііізігаііопега за- 
сгатепіогига, а поЬіз еі іііизігіззітіз зиесеззогі- 
Ьиз позігіз .іихіа задсііа Сопсіііі Тгібеиііш рег- 

а§еш1ащ, регІіпеЬипІ), асізсгіЬітиз, (Іатиз, ііопа- 

шиз ѳі сопГегітиз, сопсеііітиз, арріісашиз регре- 

Іио еі іп аеѵиш, Іаш иі сигаш е.|и$ііеш ессіезіае, 
ргаеЬѳтІае, сареііае, Іетріі хепобосЬіаІіз, аііа- 
гіига, сареііагит еі деиегаіііег Іоіит §иЬегпіит 
еі ге^ішеп ессіезіае рагосіііаііз СЬеІтепзіз еі 
ргаеЬепіІае, сареііае, Іетріі хепобосЬіаІіз ЬаЬеапі, 
роззібеапі, іізбѳт ге1і§іозіз раІгіЬиз Ріагит $сЬо- 

Іагит сопсеіііпіиз еі іп еозііет раігез ^из ріѳпит 
іпІо§гит выбега ессіезіае еі ргаеЬетіае сареііае, 
<ріае зіѵе ѵепегаЬіІі сарііиіо ессіезіае саіЬеіігаііз 
СЬеІтепзіз, зіѵе сіѵіЬиз СЬеІшепзіЬиз ех апі^ио 
сошреІеЬаі, ігапзГегішиз еі ІгапзГипіІішиз ех соп- , 
зепзи ѵепегаЬіІіз сарііиіі позігі СЬеІтепзіз, опіі- 
пагіа аиіогііиіе позіга арргоЬатиз, сопбгшашиз, 

гаіібсаіпиз, (ІеГосіиз ошпез, зі ^иі зипі, зирріе- 
тиз, еі, иі іи еаііет ессіезіа рагосЬіаІі СЬеІтеп- 

зі іісіет геѵегешіі раігез Ріагит ЗсЬоІагит, рго 
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Іегарогѳ ѳхізіѳпіез, зрігііиаііа вхегсѳгѳ, ѵогЬиш Боі 
ргаесіісаге, засгатѳпіа ессіевіазііса асітіпізігаго, 
рориіиш саІЬоІісига оі аііоз ^ио5Vіз асі оѵііе СЬгі- 

зіі гесиггѳікіоз іпзігиеге, сіосігіпаіп сЬгізІіапага 
есіосеге, іп соііе^іо, сігса еапсіѳга вссіѳзіага іпзіі- 

Іиепсіо, ,)иѵепІиІет вгисіігѳ, агівз ИЬегаІез осііѳг 
еі ІіЬеге Ігасіаге, тапиіепііопега зсЬоІагит ЬаЬе- 

гѳ ѳі еа, ^иае а(і оШсіит ѳі іпзіііиіига ѳогиш гв- 

Ирозогит раігит Ріагига ЗсЬоІагит зрвсіапі ѳі 
регііпепі, Іоіаіііѳг еxе^иі сигѳпі, Гасиііаіет еі 
Іісепііага сіапіиз еі сопсеііітиз, Іаіііегчие соііѳ- 

8іит іп ессіѳзіа ргаесіісіа СЬеІтепзі ѳгідітиз ѳі 
ессіезіазіісае ІіЬегІаІі аіізсізсітиз іттипііаІЦие 
рѳгреіио еі іп аеѵит. Іп ^иогит Мет ргаезеп- 

Іез тапи позіга зиЬзсгірІаз зі§і11о согатипігі тап- 

(Іаѵітиз. Ьаіит Сгазпозіаѵііз осіаѵа тѳпвів ]|. 
пиагіі, аппо Оотіпі тіііезіто зѳхсепіѳзіто вер. 

іиадѳзіто зѳсипсіо, іпсіісііопе готапа (іесіта, рос. 
Іійсаіиз запсііззіті (Іотіпі позігі Сіетвпііз рара« 

Йесіті віиз потіпіз Геіісііег тосіегпі, аппо ір&іц 
зѳсипсіо. СЬгізІорЬогиз, ѳрізсоризСЬе1шепзіз,щ.р( 

Ьосиз зідіИі. Лоаппез Козііпзкі, засгаѳ іЬѳоІо^іи 
сіосіог, аисіііог §ѳпега1із саизагит іИизігшша? 

сѳізііисііпіз, ргаерозііиз КиЬіезяоѵіѳпзіз, т. р 
Огі$іпаІе ѵего ргаеіпзегіае іпігосіисііопіз зеи і}. 

іготіззіопіз ехегаріаг розі іп^гоззаііопет ійеа 
зиргазсгіріиз ойегепв асі зе гесеріі еі сіе гесеріл 
зіЬічиѳ ехігаііііо оШсіит ргаезепз диіеіаі. 

Тоже, л. 413—419. 

№ 335.—1084 г. 20 Февраля. 

Обязательство Холмскихъ евреевъ уплачивать уніатскому монастырю отъ половины 

должной Дубенскому плѳбану суммы 1000 эол. по 8% иля 40 вол. въ годъ. 

Асіпш іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зесипсіа розі 
ботілісат „Іпѵосаѵіі* диасіга&езітаіет ргохіта, 

аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто осіиадезіто 
Яиагіо. і 

Іп/ійеіез ]ийаеі Скеітепзев аЛшоЛит геѵегеп- 

Ло Лпкогозкі, рагосію ВиЪпепзі, ЛеЬепі. 

Согаш оШсіо асіізчпѳ ргаѳзепІіЬиз сазІгепзіЬиз 
саріІапеаІіЬиз СЬеІтепзіЬиз регзопаіііѳг согара- 

гѳпіез іпбсіеіез Іско Агопоіѵісг, СЬаіт Згуто- 

поѵісг, Іско Ьеѵкоѵісг,. 2пзтап Ьеѵкоѵісг—}и- 

сіаеі СЬеІтепзез зепіогез, запі рагііег тепІіЬиз еі 
согрогіЪиз ехізіепіез, Того зио сотреіепіі огаіззо 
еі .іигізсіісііопе ргоргіа розІЬаЬіІа, ргаезепіі ѵего 
іп зе, розіегоз ас Ьопа зиа депегаіііег отпіа, ^ио 
асі асіит Ьипс аіііпеі, иііго еі Ьепѳѵоіе аззитріа 
раіат, риЫісѳ ІіЬегеяие ас рѳг ехргеззит гѳсо^по- 

ѵегипі еі диіІіЪеІ Шотт зио рго іпіегѳззе зеог- 

зіт гесо&поѵіі: ^ша ірзі зио ѳі Іоііиз соттипііа- 

Ііз^шіаісае е^зсіет зупа^одае СЬеІгаепзіз, рго ^ио- 

тт гаІіЬаЬіІіопе саѵѳпі ѳі зе ргаезепіі іпзсгіЬипІ 

погаіпіЪиз, асітосіига геѵегепсіо Реіісі Іозерк 
іапко\ѵ$кі, рагосЬо РиЬпепзі, зитгаат ресипіапш 
тіііе Яогепогига роіопісаііит сегіі ѵѳгі, ^зіі іцоіііі- 

Чие сіеЬіІі Іѳпѳпіиг ас сіѳЬепІ; а^иа чиісівгазшшю 
зе зиіз сига зиссеззогіЬиз іп еі зирѳгЬопіз зиіз дѳпега- 

Іііег отпіЬиз тоЬШЬиз еі ітгаоЬіІіЪиз зиттіцю 
ЯиіЬизѵіз ресипіагііз, пипс ЬаЬіІіз еі іп розіегиш 
ЬаЬепсііз, еісіет асітосіит геѵегепсіо Дапко*$Ь 
ргоѵізіопет рег сіесет а сѳпіит асі ѵііаѳ зпае 
Іѳтроге рго диоІіЬеІ Гезю з. ВагІЬоІогааѳі арозіоіі 
іп ^ио1іЬе^ аппо, розі сіесеззит ѵего ѳ.)из<іет аі- 

тосіит геѵегепсіі Лапко\ѵзкі ргоѵізіопіз е^йет 
гаесііеіаіѳт асі ессіезіат рагосЬіаІет СЬе1тѳп§еш, 

гаесііѳіаіѳга ѵего асі ессіезіат гиІЬепісат ѵеі ро* 

Ііиз топазіѳгіига гііиз §гаесі СЬеІтепзе, рѳгосіо 
а сепіит питегапсіо, регреіио еі іп аеѵит зоіи- 

Іигоз зезѳ зиЬтіНипІ, ІпзсгіЬипІ, оЫі^апІ еі 
сигапі; ісЦие зиЬ ѵасііо зітіііз зиттае тіііе Йо- 

гѳпогига роіопісаііит. . . 

Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго 
за 1684—90 г., № 20191, л. 21. 
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№ 336.—1685 г. 12 Іюля. 

Передача еп. Сушею Дрогобускаго монастыря во владѣніе монаху Іоанну Кулешѣ. 

Регіа яиіпіа ргійіе Іезіі 3. Магдагеііме ѵігді- 
пІ8 еі шагіугіз, ап по Богпіпі шіііѳзіто зѳхсѳпіезі- 
то осіиадезіто яиіпіо. 

Регіііизігіз еі геѵегепйіззітиз Визга, ерізсо- 
риз гііиз дгассі СШтепзіз. геіідіозо раігі 

Киіезга сеііі. 

Согат ойісіо асСізцие ргаезепІіЪиз сазігепзіЬиз 
сарііапѳаІіЬия СЬеІтепзіЪиз рогзопаіііег сотра- 

гѳпз регіііизігіз еі геѵегепсііззігаиз ІасоЬиз Визга, 
ерізсориз гііиз дгаесі СЬеІгаепзіз еі Веігепзіз, аг- 

сЬітапсІгіІа 2у(іус^уаепяіз, запи$ шѳпіе еі согро- 

гѳ ехізіепз, Того зио циоѵіз сотреіепіі огаіззо еі 
Іигізсіісііопе ргоргіа розІЬаЬіІа, ргаезѳпіі ѵѳго іп 
зе, розіегоз асЬоиа зиа отпіа, ^иоа(1 асіит Ьипс 
аіііпеі, иііго еі Ьеиеѵоіе аззитріа.раіат, риЫісе 
ИЬегечие ас рег ехргеззит гесодпоѵіі: ^иіа ірзе 
(іе отпі еі іпіедго іиге зио, асі іпГгазсгіріа ЬаЬіЮ, 
ѵМеІісеІ (1ѳ шопазіегіо БгоЬоЬизсепзі, іи раіаіі- 
паіи ѴоІЬіпіае, сіізігісіо ѵего Ьисеогіепзі зііо еі 
^асепіе, сит отпі еіизсіега топазіегіі іиге, сіоті- 

№337.-1685 

Подтвержденіе духовнаго завѣщанія 

Регіа зехіа розі Гезіиш запсіі Реігі іп ѵіпси- 

Ііз ргохіша, аппо Ботіпі гаіііезіто зехсепіѳзіто 
осіиадезіто яиіпіо. 

Регіііизігіз еі геѵегегиііззтиз ерізсориз СМ- 

тепзіз гііиз дгаесі Іезіатепішп зиит ар- 
ргоЬаІ. 

Согат оГйсіо асііцое еіс. рвгаопаіііег ѵѳпіепз 
регіііизігіз ѳі геѵегепіііззітиз ІасоЬиз 8изга, еріз- 

сориз гііиз дгаесі СЬеІпіепзів еі Веігепзіз, агсЫ- 
тапёгііа Йусіусгупепзіз, запиз ѳЮ. гесодпоѵіі- 
яиіа ірзѳ іезіагаепіит иііітае ѵоіипіаііз ;3»ае, 

піо, ргоргіеіаіе, ргоріпяиііаіе, иІіНіаІіЬиз, изіЬиз, 
ГгисііЬиз, ргоѵепііЬиз, ессіезіа тигаіа, аіііпепіііз 
еі регііпепіііз депѳгаіііег ипіѵегзіз, піі рго зе ге- 

содпозсѳпіѳ зиізяие зиссеііапвіз аиі яиоріат аііо 
ехргеззіз отпіѣиз гезегѵапйо зеи тогіо яиоѵіз 
ехсіріепёо, ^ат ехпипс еі сіе Гасіо геіідіозо еі 
асігаоііит геѵегепсіо раігі .Іоаппі Киіезга, огсііпіз 
сііѵі Вазіііі Мадпі топазіегіі СЬеІтепзіз, ассеріа 
аЬ ірзо рго ргаетіззіз отпіЬиз геаіі еі зиШсіепй 
заіізіасііопе, сесііі еі сопііезсепсііі, отпе^ие еі 
іпіедгит Ьос ійѳт .іиз зиит зиргазсгіріит еі 
согареіеоііага ргаетіззогит отпіит іп регзопат 
ргаепотіпаіі сеззіопагіі зиі ІгапзГегІ, ІгапзГипсііІ 
еі іпсогрогаі, ріепагіе еі ех іпіедго сіапз ѳі соп- 
сесіепз еісіега геіідіозо сеззіопагіо зио ріепагіат 
Гасиііаіѳга еіотпітосіат аЬзоІиІатяиѳ роіезіаіѳт, 

ргаѳсепзііига топазіегіига, гаойо ргаетіззо сѳззит 
еі сопсіезсепзига, Іѳпепсіі, ЬаЪепсіі, роззісіепйі, сіі- 
гідепсіі Шояиѳ иІіГгиепсіі еі асі зиоз яиозѵіз Ье- 

періасііоз изиз ІіЬеге сопѵеПепсІі, іпзсгірііопіз 
ргаезепііз сеззіопагіае ѵідоге. 

Тоже, л. 365. 

г. 3 Августа. 

он. Якова Суши отъ 30 Іюля 1685 г. 

гаііопе іа еосіеш сопіепіогит, (іе асіи еі (Іаіа 
іПіиз Ыо СЬеІтае (ііе Ігідезіта Лаііі аппо ргаѳ- 
зѳпіі тііімішо зехсепіезіто осіиадезіто чиіпіо 
сопГесІит еі сопзсгіріит тапияие зиі гесодпозсеп- 
Ііз еі регіііизігіз ас айгаосіит геѵѳгѳпііі Аидизіі- 
пі Шгіаіа, соасЦиІогіз ѳрізсораіиз СЬеІтепзіз еі 
Веігепзіз, ргоргіа зиЬзсгірІит іп отпіЬпз Шіпз 
сопсИііопіЬиз, сопіепііз, рипсііз, сіаизиііз, агііси- 
Из, пехіЬиз Іідатепіізяие депегаіііег ипіѵегзіз ар- 

ргоЬаІ, сопйгтаі ѳі гаіійсаі, гѳсодпіііопіз ргаѳ- 

зѳпііз ѵідоге. 
Изъ черновой актовой книги Xолмскаго грод- 

I скаго суда за 1685—7 гг., № 20192, л. .29. 
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№338.-1685 г. 8Ноября. 

Грамоты съ подтвержденіемъ фундаціи Холмской уніатской гимнавіи. 

Регіа ^иіпіа апіе Гезіит . запсіі Магііпі роп- 

гібсіз еі сопГеззогіз ргохіша, аппо 1685. 

Ай оШсіиш еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іалеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЬіІіз 
беогдіиз Нозіуіолѵзкі, еійет оГйсіо оЫиІіІ еі ай 
асіігапйига роггехіі Іііегаз рагдашепеаз засгаѳ 
гедіае п^'езіаііз іпГга асіісапйаз, рег еапйеш 
засгат гедіат та]езІаІега Іетроге, шойо еі Іосо 
івГга йезсгірііз, еі гаііопе іп еізйеш сопіепіогит 
Ъепідпііег йаіаз еі соііаіаз, тапіцие е,)изйет за- 

сгае гедіаѳ ша]ез1а1із ргоргіа зиЬзсгірІаз еі зі- 

дШо та.)'огі5 сапсеііагіае іп біо зегісео, ІЬеса 1а- 

тіпеа аррепзо, соттипііаз. запаз, заіѵаз еі Шае- 

заз иііадие зизрісіппіз поіа сагепіез, реіепз еаз- 

йеш пошіпе регіНизігіз еі геѵегепйіззіті ^соЫ 
Зизга, ерізсорі СЬеІтепзіз еі Веігепзіз, агсЬітап- 

Йгііае Йуйусіпелзіз, пошіпе. ай асіа ргаезепііа 
зизсері еі іізйеш асііз іпзсгіЬі йешапйагі. С^из 
аііесіаііопі ойісіиш ргаезепз аппиепйо, еазйеш 
зпзсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬі йешапйаѵіі, диагит 
цшйет Іііегагит йе ѵегЬо Іепог ай ѵегЬит зе- 
Япііпг Іаііз: 

Ѵіайізіаиз (^иагіиз, Беі дгаііа гех Роіопіаѳ, 
тадпиз йих ЬіЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазо- 

ѵіае, Затодіііае, Ьіѵопіае, Кііоѵіае, ѴоІЬупіае, 

Ройоііае, РойІасЬіаѳ, Зеѵегіаѳ, С2е^піесЬоѵіае^ие. 
Зідпійсатиз ргаезепІіЬиз Іііѳгіз позігіз, чиогит 
іпіегезі, ипіѵегзіз еі зіпдиііз. Зитшае Геіісііаііз 
Іосо ій поз зетрег йисеге, сит іп йотіпііз, геді- 

тіпі позіго а зиргето Китіпо сопсгейіііз, е,іиз- 

Йет Nитіпіз діогіа поп Іапіиіп Геіісііег Йогѳі, 

зей таіога іп йіез зитіі іпсгетепіа, Ьіпс епіт 
ЙІ, иі а зиргето гедит Кеде чиоіійіапа раепѳ іп 
поз гепцие риЫісагп Віѵіпае Ргоѵійепііаѳ сити- 

Іепіег іпйісіа Гѳіісіздиѳ йе ЬозііЬиз потіоіз СЬгі- 

зііапі сейапі ІгіитрЬіз. Сига ѵего е Іііегагіа ^и- 

ѵевіиііз іпзШиІіопе, (диае іпіег ехітіа гегит 
риЫісагит йесога еі огпатепіа поп ітіпегііо 
сепзегі роіезі), сегііззіта раігіае еі ессіезіае ргае- 

рагепіиг зиЬзійіа, поп розігета сегіае йіѵіпае рго- 

радапйае діогіае зіі ехіпйе ассеззіо, йига гийіз 
Іиѵепит іпйоіез ай отпет ѵігіиііз еі Іііегаіигае 

Гогтаіиг сиііигат. N00 роззитиз ^иосігса поп 
дгаіо ассѳріаге апіто ріат еі ІаийаЬіІет ѵепега- 

Ьіііз іп СЬгізІо раігіз МеіЬойіі Тегіескі, СЬеІшса- 

«із еі Веігепзіз гііиз дгаесі ерізсорі, іпіепііопеш, 

Яиі зіпдиіагі геіідіопіз огіЬойохае іп ѵісіпіз зскіз- 
таіісіз рготоѵепйа.ѳ геіо йисіиз, апио тіііезіта 
зехсепіезіто Ігідѳзігао попо дуіппазіит ай іиѵео- 

іиіет дгаесіз еі Іаііпіз Іііегіз ігаЪиепйат, репез 
Ьазііісат саІЬейгаІет зиЬ Іііиіо аидизііззітае^- 

Ііѵііаііз Магіае Ѵігдіпіз іпзідпііат, СЬеІтае еге- 

хіі еі Гипйаѵіі, афесГіз поппаіііз ай тепзага ір- 
зіиз ерізсораіет регІіпепІіЬиз ргаейііз. ргоиі іп 
аиіііепііса ірзіиз ерізсорі егесііопе, поЬіз ехЫЬИа, 

Іаііиз сопііиепіиг. (^иаѳ йісіі СЬеІтепзіз дугапа- 

зіі егесііо еі Гипйаііо еі Іапіо таіогі пііегеіаг 
сегіііийіпе еі зІаЬіІіІаІе, іпзіапіег езі поЬіз а йісіо 
ѵепегаЬШ ерізсоро зирріісаіиіп, чиаіепиз еатГип- 

йаііопет гедіа йідпагегаиз аиіЬогіІаІе сопйгтаге. 

Сиі диійет зирріісаііопі ргаейісіае поз, иіі іиз- 

Іае, Ьепідпе аппиепіез, ргаеіпзегіаз егесііопіз 
йісіі СЬеІтепзіз дутпазіі Іііегаз, ^иаз Ьіс рго 
іпзегііз еі ехргеззіз ЬаЬегі ѵоіигаиз), арргоЬапіІаз, 

еагит рипсііз, сіаизиііз, агіісиііз еі сопйіІіопіЬиз 
арргоЬапйаз, гаіійсапйаз еі сопйгтапйаз еззе йи- 

хігаиз, ргоаі диійет (іп диапіига іигі соттипі 
поп геридпапі), арргоЪатиз, гаіійсагаиз еі сопйг- 

татиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз, йесегпепйо 
еазйеш ѵіт еі гоЬиг регреіиае еі йеЬіІае йгтііа- 
Ііз оЬппѳге йеЬеге. Іп си)из геі ййѳш ргаезепіез 
тапи позіга зиЬзсгірІаз зідіііо гедпі соттипігі 

.Іиззігаиз. І)а1ит Ѵагзаѵіаѳ йіѳ VII тепзіз йиші, 
аппо Ботіпі МБСХЬ, гедпогит позігогиш Роіо* 

піае еі Зиесіаѳ VIII аппо. Ѵіайізіаиз гех. Ьосиз 
зідіііі та^гіз сапсеііагіае гедпі іп ІЬеса Іатіпеа 
аррепзі. Огідіпаіе ѵѳго ргаеіпзегіагит Іііегагит 
ргіѵііедіі засгае гедіаѳ тауезіаііз ійет ойегепз 
розі іпдгоззаііопѳт ай зѳ гесеріі еі йе гесеріо 
зіЬ^ие гезіііиіо ойісіит ргаезепз яиіеіаі. 

Рго рагіе е^изЛет ргіѵііедіит оЫаіит. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЬіІіз 



- 351 - 

Оеогвіиа Нозіуіоѵзкі, і(1от оЛГіеіо оЫиІІІ еі асі 
асіісапбит роггохіі Іііогаз рагбагаѳпеаз зигаті роп- 

ІііісіБ рарао(игЬапі)ОсІаѵі,іетроге, тобо, Іосо еі 
гаііопо іа іізбет сопіопіогиш сопзсгіріаз тапи- 

Чие Магпібі зиЬзсгіріаз ас зі8і11о іаіедго еагип- 

(іет Іііегагит ехсиззо, асі ргаезепз ѵѳго Гасіо 
соттипііаз, реіепз епзбет пошіпе регіііизігіз еі 
геѵегепбіззіті ЛасоЬі Визга, ерізсорі СЬеІтепзіз, 

агсЬітапбгііае Йубісгупепзіз, потіпо, асі асіа 
ргаезепііа зизсірі еі іізбет асЛз іпзсгіЬі тапбагі. 

С^из аіі'есіаііопі оііісіиш ргаезепз аппиешіо, еаз- 
(іет зизсеріі еі асііз зиіз іпзсгіЬі бетапбаѵіі, 

<1иагит яиібега Іііегагит Іепог сіѳ ѵегЬо асі ѵег- 

Ъпт 8е^иі^и^ Іаііз: СгЬапиз Р. Р. Осіаѵиз аб рег- 

реіиаш геі шешогіаш. Котапиз РопІіГех іп $и- 

ргето тііііапііз ессіезіае .. .. *) Визга ерізсориз 

*) Вт. этомъ мѣсгк недостаетъ одного листа актова¬ 
го подлинника. 

СЬеІтепзіз еі Веігепзіз, агсЬітапбгііа Іубісгу- 
пепзіз. Ьосиз зідіііі. N05 заргазсгіріат Гипбаііо- 

пет еі іпіго сопіепіа іп отпіЬиз рипсііз, агііси- 
Ііз еі сіаизиііз аиіЬогіІаіе позіга теігороіііапа еі 
ргоІоагсЬітапсігіІаІі огсііпіз запсіі Вазіііі Ма^пі 
арргоЬатиз еі гаіііісатиз. СЬеІтае, сііе сіѳсіта 
Яиагіа биііі, тіііезіто зехсепіезішо зеріиадезіто 
ргіто. СаЬгіеІ Коіепба, агсЬіерізсориз гаеігоро- 
Іііа СЬііоѵіепзіз, Наіісепзіз іоііизяие Еиззіае, рго- 

ІоагсЬітапбгііа огсііпіз Віѵі Вазіііі Ма^пі. Су- 
ргіапиз ЙосЬоѵѵзкі, ерізсориз Ѵііерзсепзіз еі 
Мзсізіаѵіѳпзіз, соабіиіог піеігороііае, абргаезепз 
Ьиіс арргоЬаІіопі Гипбаііопіз, т. р. Ьосиз зідіЛі. 
Огі^іпаіѳ ѵего ргаеіпзѳгіагит іііегагит ісіет оЯѳ- 
гепз асі зе гесеріі еі сіе гесеріо зіЬічие гезіііиіо 
оГйсіит циіеіаі. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго суда 

за 1635—1694 г., Л? 20140, л. 6—9. 

№ 339.-1685 г. 8 Ноября. 

Грамота короля Яна Кавнмнра 1662 г. Холмскимъ уніатскимъ монахамъ съ под¬ 

твержденіемъ нхъ правъ на владѣніе чудотворною Богородичною иконою, управ¬ 

леніе Спасскимъ монастыремъ и Холмскою уніатскою гимназіею. 

МЬіІіз Нозіуіоткі потіпе регіііизігіз еі ге- 

ѵегепйіззіті ^асоЫ Визга, ерізсорі Сііеітепзіз 

еі Веігепзіз, ргіѵііедіит засгае гедіае та]е- 

зіаііз оЫиІІІ. 

Асі оГбсішп еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі Іа - 
иеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз поЬіііз (хе- 

огдіиз ЫозІу1о\ѵзкі, ібет оГйсіо оЬіиІіі еі асі асіі¬ 

сапбит роггехіі потіпо регіііизігіз еі геѵегепбіз- 

зіті басоЬі Визга, ерізсорі гііиз дгаесі СЬеІтепзіз 
еі Веігепзіз, агсЬітапсІгіІае Яубісгупепзіз, ргіѵііе- 

§іот засгае гедіае таіезіаііз, іетрогѳ, тобо, 

Іосо еі гаііопе іп еосіет сопіепіогит рег еапбет 
зегепіззітат ге6іаш таіезіаіепі баіит еісоііаіит, 
тапіЬи^ие еіизбет засгае геете таіезіаііз еі 
сепегозі ВіерЬапі Напкі.лѵісг, е^збет засгае ге- 

піае таіезіаііз зесгѳіагіі, ргоргііз зиЬзспріит ас 
8І8ІІІО таіогіз сапсеііагіае ге6пі соттишіит, за¬ 

пит, заіѵиіп еі (іі)іаезит, сиіиз Іепог бе ѵегЬо аб 
ѵегЬит зеяиііиг Іаііз: 

бап Кагітіегг г Вогѳу Іазкі кгоі Роізкі, игіѳі- 

кіе хі^ге Ьііе\ѵзкіе, Низкіе, Ргизкіе, Магонгіескіѳ, 
Йтибгкіе, ІпПапізкіе, Втоіепзкіе, СгегпісЬотгзкіѳ, 
а Вгн'ебгкі, (хоізкі, \ѴапбаІзкі бгіебгісгпу кгоі. 
Огпаупіиіету Іут іізіет пазгут ѵзгузікіт ѵоЪес 
у кагбети г озоЬпа, коти іо \ѵіебгіес паіегу. 
Ропіетсаг піс Ьаггіѳу таіезіаіи у бозіоіепзіѵа 
кго1е\ѵ$кіѳ§о, огбо Кгесгу розроіііеу у саіозсі 
оусгугпу гаіггутуѵас у рогапагас піе гтеукіо, іако 
боіггутапіе кагбети ргаѵа, рііпіе 1е§о гагаг об 
росг^іки згсг^зіпѵе^о рапотеапіа пазге^о ргге- 
зіггееату, аЬузту піе Іуіко кайбе^о озоЬпозсі 
г роббапусЬ пазгусЬ, баіѳко ѵѵі^сеу сопѵѳпіу, гдго- 

табгепіа у топазіегу іибгі гакоппусЬ, рггу ро- 
ЬоіпусК у зигі^ІоЫіѵусЬ паіазпіѳузгусЬ рггобко^г 
пазгусЬ у іппусЬ іакісЬкоіѵіѳк апіѳсѳззогоѵѵ Гип- 
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даІіасЬ, рггу ргадѵасЬ іт паІѳі^сусЬ гасЬодѵаІі, 
гасгуго, іі паш рокогпіѳ дѵіеіеѣпу ІакиЬ Зизга, 

геііріѳу дгескіеу ѳрізкор СЬѳІгазкі у Веігзкі, аг- 

сЬітапдгуІа гудусгупзкі, дѵ іедпозсі здѵі^іеу г 
козсіоіет Кгутзкіт каііюііскіт Ь?(і^су, зиррііко- 

\ѵаІ здѵоіга у роЬойпусЬ гакоппікодѵ Вагуііапоѵѵ, 

Іакйе ипііодѵ. рггу сегкдѵі каіЬедгаІпеу СЬеІтзкіеу 
у оЬгагіѳ паздѵі^ізгеу Маікі Войѳу Іатѳсгпут си- 

<іо\ѵпут тіезгкаіасусЬ, ігпіеиіет, аЬузту ісЬ пііѳу 
патіепіопѳ ргадга, .од ко^окоЬѵіек рггед Іут па- 

дапе, дѵсаіе гасЬодѵаІі у опе одподѵідѵзгу гіѵѵіег- 

дгііі у ишосвііі. Бо кіогеу рокотеу ргогЬу сЬ^Іпіе 
зі$ зкіопідѵзгу, гдѵузг рггеггесгопусЬ гакоппікодѵ 
Вагіііаподѵ, іѵ іедпозсі $дѵі$1еу Ь§дасусЬ% рггу 
каіЬедггѳ дгаескіеу СЬеІтзкіеу у сидодѵпут па- 

здѵі$1$геу Раппу оЪгагіѳ Іагаесгпут тіезгкаі^сусЬ, 
кіогуш Іепге оЬгаг сидодѵпу \ѵ дузрозііі^ зресіаіі 
гезсгуріо позіго, сіе даіа \ѵ \Ѵагзгадѵіе (іпіа XXX 

тіѳзЦса Маіа гокп МБСЫІ, га изІаЦсеті піе- 

Ьезріесгепзідѵу піѳрггуіасіеізкіеті 0(і паз Ъѵі од- 

дапу, рггу топазіегге 8дѵі$іе§;о Зраза, кіогу озоЬ- 

пугп гидѵзге рггудѵііеіет осі паіазпіеузгусЬ апіе- 

сеззогодѵ пазгусЬ ройапу ЪуІ у пі§ду (Іо дѵіадусідѵа 
СЬѳІтзкіеео іпсогрогодѵапу піеЪуІ, аіе гдадѵпа дѵ 
(г§касЬ) ІусЬ рогаіепіопусЬ гакоппікодѵ, іако у 
іппусЬ ргідѵаІпусЬ гозіадѵаі, па созгау у ту озоЬ- 

Іідѵу гезсгірі іиг га рапоѵѵапіа пазгѳ^о Іутйе га- 

коппікот дѵудас г сапсеііагуеу пазгеу кагаіі, дѳ 
даіа г ѴѴагзгадѵу (Іпіа XVIII тіезЦса Магса, гоки 
Рапзкіе&о МБСЬ, іакЗо рггу згкоІасЬ ІатесгпусЬ, 

кібге дѵгдѵузг ротіѳпіопу дѵіеІеЬпу ЛакиЬ Бощ 
козгіѳт здѵоіт гезіадѵгиів, дѵ кіогусЬ сі2 рггегге- 

сгепі паЬойпі гакоппісу Вагіііапі ипісі, рггу к*. 

іЬедггѳ СЬеІтзкіеу ртескіеу су, а піе Ц 
исгус роѵѵіппі, у рггу ргадѵіе дадѵпут, рггусЬі- 

ІаЦс зі$ до егесііеу дѵіеІеЪпе^о піе^ду МеІЬоіі- 

изга Тегіескіедо, ерізкора СЬеІтзкіе^о. гасЬоѵас 
итузіііізту. Лакоі дѵедіив родѵіппозсі пазгеу, ко 
ротпойепіи сЬдѵаІу Во2еу сЬ§сі, ротіепіопе ргаѵа 
у рггудѵііеуе Іак дѵзгузікіе дѵ родѵзгесішоясі, іако 
у когде дѵ озоЬиозсі, піс піе дѵітиЦс, апі еісіи- 
диіцс, піе іпасгеу, іакоЬу Іи дѵзгузікіе у койіег 
пісЬ г озоЬпа осі зіодѵа (Іо зіодѵа дѵ здѵоіга Іепогге 
Ьуіу дѵрізапе, дѵе дѵзгузікісЬ у згсге^иІпусЬ ісЬ 
рипкІасЬ, сІаизиІасЬ, у агІукиІасЬ у сопйШасЬ 
арргоЬиіегау, ойпатѵіату у зіѵіепігату у итао 
піагау, у геЪу тос, у роѵіппе у Ігѵаіозсі 
гад?згѳ у па каггіут тіеузси тіаіу, копіесгпіе 
тіес сЬсету у пакагиіегау. Nа со (На Іерзгеу 
дѵіагу г^козту зі§ пазг^ ройрізаіі у ріесг^с ко- 

гопп^ рггусізп^с гогкагаіі. Бап дѵ \Ѵагзгадѵіе (іпіа 
XXI іпіезі^са Ьірса, гоки Рапзкіе^о МОСШІ, 

раподѵапіа пазге^о роізкіе^о XIV, 8г\ге(ігзкіе§о 
XV гоки. Іап Кагііпіегг кгоі. Ьосиз зідіШ ша^гіз 
сапсеііагіае ге^пі. ЗіѳрЬапиз Напкіедтісг, зесгеіа- 

гіиз гевіаѳ тазезіаііз. Огі^іпаіе ѵего ргаеіпзегіа- 

гит іііегагига засгао ге^іае та^е$^аиз і(іет о5е- 
гепз ад зе гесерН еі де гесеріо з!Ы^ие гезіішіо 
оШсіиш (ргаезепз циіеіаі). 

Тоже. 

№ 340.-1687 г. 5 Марта. %Д 

Донесеніе воянаго о вводѣ епископа Холискаго Августина Лодаяты во владѣніе 

имѣніями. 

Регіа цоагіа розі дотіпісат я0си1і* ^иадга-■ 
дезітаіет ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсеп- 

іезіто осіиаёезіто зѳрііто. 

• Ерівсориз гііиз дгаесі іпіготіззиз. 

Ад оЯісіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵѳпіепз іпіпізіегіа- 

Ііз гедпі депегаііз ргоѵідиз Лоаппез Ракіеізкі, 

аиіЬепІісаІиз, оШсіо ргаезепіі поіиз, ипа сит по- 
ЬШЬиз Зіапізіао РаІіЬо\?зкі еі Ыапізіао Зкиіі- 

тодѵзкі, зіЬі ттізіегіаіі та^огІ8 еі еѵідѳпііогіз 
Іезіітопіі ^гаііа адЬіЬіІіз, іп ѵіга зиае ѵѳгае ас 
йдѳііз геіаііопіз раіат, риЫісе, ІіЬеге ас рег ех- 

ргеззит гесо^поѵіі: циіа ірзе ипа сит дісііз по- 

ЬіІіЬиз ех ^е^оІ8І^іопе оГйсіоза іііизігіззіті ас ге- 
ѵегепдівзігаі Аиеизііпі Ьодгіаіа, апіеасіі ерізсора- 
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109 СЬеІтепзіз соафіогіз, агсЬішапсігіІао Йусіу- 
С2Іпеп8І8( іп ргігпіз асі Ьопа ѵіііагиш Віаіуроі еі 
Визпо (Зіѳ Ьозіегпа, асіиіп ргаезепіет ргохіте 
ргаесесіепіе, <1еіпдо сИо ЬосНегпа, іп асіи сопіепіа, 
ад Ьопа ѵіііаѳ Рокго\ѵа, Ьопа оіѵіііаз, а<1 ерізсо- 
раіиго СЬеІтепзет регііпепіез, ргаозепз еі рог- 

зопаіііег сопсІѳзсепсІеЬаІ іЬійепциѳ ехізіепз, зирга- 

зсгірішп геяиігепіѳш іп зиргазсгіріа Ьопа ѵіііагиш 
Віаіуроі, Визпо, Рокгодѵа еі \Ѵ1айус2уп, ѵі(*оге 
ргіѵііедіі засгае гевіпе таіезіаііз, оісіет геяиігепіі 
Ьепідпііег іп оррісіо 2оШеѵ тэпзіз Іиііі сПе ігі- 

везіта ргіта, ап по тіііезіто зехсепіезішо осіиа- 
Везіто яиіпіо сіаіі еі шапи засгае ге^іаѳ таіезіа- 

Ііз зиЬзсгірІі зі§і1Іояие соттипііі шіиогіз сапсеі- 

Іагіае аЦие асі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарііа- 
пеаііа СЬеІтепзіа Гегіа яиіпіа ргісііо Гезіі запсіае 
МагдагеіЬае ѵіг§іпіз еі тагіугіз, аппо тіІ1е$ігао 

зехсепіѳзітоосіиадезішояиіпіо •) рег оЫаІат рог- 
гесіі, сиш отпі Ьопогит еогипсіега іигѳ, сіогаіпіо, 
ргоргіеіаіе. ргоріпяиііаіе, иІіІИаІіЬиз, изіЬиз, рго- 
ѵопІіЬиз ’соттосіізяие еі ешоіигпѳпііз депегаіііег 
ипіѵегзіз оІГісіозо іпіготізіі, іпѵезііѵіі еі асіиаіет 
расібсашяиѳ роззеззіопет, петіпѳ сопІгасПсепІѳ, 
іпсіихіі сопѵосаіізяиѳ виЬсііІіз оЬесІіепІіат ргае- 

зіапсііэ іпсіихіі, яиаѳ роззеззіо рег еипсіет іііизігіз- 
зітиш еі геѵегепсііззішиш Аидизііпиш Ьоігіаіа, 

тоёегпит ерізсорит СЬеІтепзет, зиЬіІо оаріа 
озі. 1)0 яио ргаезепз воздет шіпізіегіаііз геіаііо, 
поЬіІіЬиз ргаесіісііз ісі еі раіат, риЫісе аііепзіап- 

ІіЬиз еі оЮсіозѳ гпапіГезІапііЬиз. 
Изъ актовой книги Холуйскаго гродскаго суда 

за 1686—7 годы, №20193, л. 637. 
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Регіа яиіпіа розі сіотіпісат „Ехаисіі14 ргохіта, 
иппо Потіпі шіііезішо зехсепіезішо осіпа^езішо 

верііто. 

Рго рагіе топавіегіі СЬеІтепзгз гііиз дгаесі 

сегіі зсгіріі оЫаіа. 

Аі\ оІЛс'шт асіаяие ргаезепііа сазігепзіа са- 

рііапеаііа СЬеІтепзіа рег50па1і1ег ѵепіепз геіі^ю- 
зиз еі асітосіиш геѵегепсіиз Роіісагриз Вігпкіе- 

\ѵіс2, опііпіз запсіі Вазіііі Марл сопѵепіиз СЬеІ- 
тепзіз ргіог, еісіет оГйсіо оЬіиІіі ѳѣ асі асіісапдит 
роггехіі зсгіріит ІпГга асіісапсіат ѳх ІіЬгіз Еѵап- 

ееГюгит, согаш оБсіо ргаезепіі гергосіосііз, зіуіо 
гиІЬепісо, іихіа шогега апііяипш. асі бпеш еѵап- 

сеііі яиагіі, ѵісіеіісеі запсіі Іоаппіз еѵап^оіізіае, 
іп^гоззаіиш ас рег еипсіет гомозит еі аДшо- 
сіиш геѵегепсіипі ргіогеш т ісіюша роіопісит 
ігаозѵегзит, гаііопе іп еосіст сопіепіогит, Іет- 
роге, тосіо еі іосо ІпГга сіезсгіріог.іт, си;1из іепоі 
сіе ѵегЬо асі ѵегЬит веяиііиг еіизшосі»; Оіо .а 
віиеа Войу ТакиЬ ИсЬаозкі, геГегепсіагг іе8окго- 

Іелѵзкіѳу шозсі, рапа пазге^о гаііозсі^е^о, Ь$сіас 
па Іеп згаз лѵ. СЬеІтіѳ \ѵ зргалѵасЬ кгоіа іе§;о- 
шозсі, рггузгеііі рггесі паз ис?.спѵу Іопаіазг 8оз- 
полѵзкі, \ѵіасіука Сііеітзкі, ЦсІаЦс и паз о зрга- 

ѵѵіесіііѵѵозсі, аЬузту ѵеіггеіі \ѵ зргаѵѵіесііітѵе гге- 
сгу о піеіакі озІго\ѵ, паг\ѵапу ѴѴоІсгѵпіес, Ь$- 

росі СЬеІтет, іе шіаі іакіез па§аЬапіе осі 
рапа зіагозіу СЬеІшзкіѳдо, рапа АЬгаЬата Бго^і- 
сгупзкіедо, ^сігіе лѵіасіука г\ѵу2 рогаіепіопу ^опа- 

іазг рокага! пат рггулѵііеу па Іеп озіголѵ, кіогез- 
шу рггуигііеу сгуіаіі у \ѵугогитіѳ\ѵаІі, а етоги- 

тіа^ѵзгу, осПойуІізту Іе ггесг сіо кгоіа іе^отозсі, 
рапа пазге^о 2у§шип1а Аидизіа. \Ѵеаіи? рг/у- 
\ѵі1еіи у 1е$2 шоіеу сгоіоЬіІпозсі, гасгуі кгоі іе- 
Кошозс Іеп озіголѵ \Ѵо1сгупіео сіо сегк>ѵі ВоЯеу 
Каз^і^ізгеу Ргхесгузіеу Раппіе гаопазіуго\ѵі СЬеІт- 

зкіеши рг2у\ѵгосіс \ѵіесгпеші сгазу, иа ройуіек 
Іетизйіо Лопаіазхо^і, ѵѵіасіусе -СЬеВизкіети, у 
роіоткот іе^о, у піѳ то2е 2асіеи зіагозіа іе§о 
\Ѵо1с2упса осі сегк>ѵі Во2еу у топазіега СЬеІіп- 

зкіе^о овсіаііс. Со зі$ сігіаіо \ѵ гоки Рапзкіш Іу- 
8’цс ріесзеі сгіегсігіезсі іггесіш, тіезЦса Аи8из1а 
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сіпіа ріфіпазіедо. Огівшаіѳ ѵѳго ргаѳіпяѳгіі зсгіріі 
ійѳт оГГѳгепз розі іпдгоззайопѳт аіі зѳ гѳсеріі оі 
йо гѳсѳріо зіЪЦиѳ гезіііиіо оГЙсіит ргаѳзѳпз ^иі- 
віаі. 

Рго рагіе еіизйет 8ітіІіз оЫаІа. 

Ай оШсіит еі асіа ргаезѳпііа сазігѳпзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтѳпзіа регзопаіііѳг ѵѳпіѳпз гвіідіозиз 
ѳі айшойига гѳѵѳгѳпйиз Роіісагриз Вігикіѳлѵісг, ог- 

йіпіз запей Вазіііі Ма^пі сопѵепіиз СЬеІтепзіз 
ргіог, еійѳт оГйсіо оЬіиІіІ ѳі ай асіісапйит рог- 

гехіі зегіріиш іиГга асіісапйит ѳх ІіЬгіз Еѵапде- 

Ііогит, согат оШсіо ргвзепіі гергойисііз, віуіо 
гиіЬепісо, іихіа тогет апійіиига, ай йпет еѵап- 

§ѳ1іі диагіі, ѵійеііееі запей Лоаппіз еѵапдеіізіае, 

іп^гоззаіипі ас рег еипйет геіі^іозит еі айто- 

йит геѵегепйит ргіогет іп ійіота роіопіеит 
Ігапзѵегзит, гайопѳ іп еойет сопіепіогит, іет- 

роге, тойо еі Іосо іпГга йезегіріогит, сиіиз Іепог 
йе ѵѳгЬо ай ѵегЬит $е^ш^и^ еіизгаойі: іа Ріе- 

окіузіа, \ѵ!айусгупа г Зозпоѵѵісг, кирііат роіѳ 
іейпо зіаіе и СЬгуска Зокаізкіедо, гі$сіа тіезгега- 

піпа СЬеІтвкіе§о, а па іусЬ зІаіасЬ па іут роіи 
озайгііізту сг*олѵіека, па ітіе ШзЮга, у рггуйа- 

Нзту гап Іе зіаіе г Іут егіолѵіекіет, па ітіе 
Иезіогет, йо топазіега Кагойгіепіа Казіѵі^ізгеу 

Раппу сѳгкхгі СЬеІгазкіеу, па *іесгпе сгазу. оа 
іЬитопа, кіогу па Іѳп сгал Ьуі іЬитепет, ітіе- 
піѳт РогГігу; та іеп егіонгіек Шзіог у іе§о ро- 

Ютко\ѵіѳ, кіоггу ро піт Ь§Й^, ів роіе тіес, па 
іЬитепа гоЬіс, у роіоткоіи іе^о йги^іт іЬишепош 
ѵ коййу гок ро йпі С2Іѳгу о вѵѵоізу зігаѵіе, а 
рЦіу йгіоп козіе па іЬитопа о іе§о зігагсіе, айо 
Іедо та іѳзгеге йа\ѵас супзги риікору дгозго* 

іпопѳіу роізкіѳу Іѳтизг іЬитепоѵі, а ѵіайука 
СЬеІтзкі у роІотко\ѵіе іе#о, кібггу ро піт Ь^Ц, 

піѳ тщ зі§ іпіѳгезоѵѵас Йо Іедо егіоѵѵіека, апі 
зіагозіа СЬеІтзкі, апі йгіаікі тоіе, Іуіко зат іЬп- 
теп та Ц роіѳ у г Іут егіотгіекіет тіес; у та 
іЬитеп у роіотконче іѳдо йгпйгу іЬитепоѵіе га 
пзоц йизге гакоппіеу Ріеокіузгу рапа Во$а Ыа- 

дас \ѵіесгпеті сгазу. А кіо Ьу сЬсіа! іе§о егіо- 
>ѵіека г Іут роіет оййаііс ой сѳгкѵі Вогеу у ой 
іЬитепа, іѳп зі$ ге тп^ гогз^йгі рггей шііозсіѵущ 
Рапет Во§;іет. А Іо зі§ зіаіо рггу еріэсоріе 
СЬеітзкіт іопаіазги Зозпоѵзкіга, гоки ой паго 
йгепіа рапзкіе&о Іузі^с рі^сзеі сгіегйгіезсі сгѵаг- 

Іѳ§;о. Огі^іпаіе ѵего ргаеіпзегіі зсгіріі ійеш 
оГГѳгепз розі іп§гоззайопет ай зѳ гесѳріі еі йе* 

гѳсѳріо зіЬідие ехігайііо оЭсіига ргаезѳпз <ріібиі 
Изъ актовой книги Холуйскаго гродскаго суда 
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Рег іа Іѳгйа апіѳ Гѳзіит засгаііззіті Согрогіз 
СЬгівЙ Ротіпі ргохіта, аппо ѳрізйет тіііѳзігао 
вѳхсѳпіѳзіто осіиаеезігао зѳрііто. 

Ех рагіе депегозі Сіезіеізкі сопіга Шизігет 

еі геѵегепйит Еойгіяіа геіаііо. 

Ай оГЙсіит асіадие ргаезѳпііа сазігѳпзіа са- 

рііапѳаііа СЬѳІтѳпзіа рѳгзопаіііѳг ѵѳпіѳпз тіпізіе- 

гіаііз гѳ&пі ^ѳпегаіів ргоѵійиз біапізіаиз Бог^оѵ- 

уніатскому 

нм. Гуснньѳ по 

ва уннчто- 

зкі, оШсіо ргаезѳпіі поіпз, іп ѵіш зиаѳ ѵегаѳ ас 
ййѳііз геіаііопіз рпЫісѳ ІіЬѳгѳяиѳ гѳео^поѵіі, ^ 

сііаііопіз іпГгазсгіріаѳ Іііѳгаііз Іѳпогіз Іаііз: Іоаппез 
Тѳгйиз, Оеі дгаііа гех Роіопіае, та^пиз йих Ьі* 
ІЬиапіаѳ, Ргиззіаѳ, Мазоѵіаѳ, Затодіііаѳ, Ьіѵопіав, 

Ройоііаѳ, РойІасЬіае, 8гао1епзсіаѳ, Зѳѵѳгіаѳ, № 
ѵіав С2ѳгпіѳсЬоѵіае^иѳ. ѴоЬіз іііизігі еі айтойош 
гѳѵѳгѳпйо Аи&изйпо Еойгіаіа, ерізсоро СЬеІтепз 
гііиз егаѳеі, іига 2орЬіаѳ Сойіѳхѵзка, ргішагит 
оііт бвпѳгозі СЬгізІорЬогі Рггапошзкі, айргавзвв* 



ѵего зесиіиіагит пирііагига вепегояі Іоаппіз Ка- 
тойгіпзкі сопзогіі Іевііітае, таігі, іит ЗІерЬапо 
е( Магіаппаѳ Рггптпѵзкіт, ЙІіо еі ЙПае, іп Чиап- 

іиіп асі саизат ргаезепіет зресіаге ѵіёетіпі, 
аЦие тадоШсо Зіапізіао 8гсга\ѵіп$кі, сазіеііапісіі 
Сгазіігепзі, Ьопогиш шесіівіаііз ѵШае Низіеппе 
Ьаегеііі, еі депегозіз іоаппі, Во^изіао еі МісЬаеІі, 
Айато ѳі Аіехашіго Рггапоѵзкіт, оііт ^епегозі 
СЬгізІорЬогі Ргхапоѵзкі, .іисіісіз іеггезігіз Визсеп- 

зіз еі ѵісесарііапеі СЬоітеозіз ЙШз еі зиссеззогі- 

Ьия Іе^ііітіз, аііегіиз тесііеіаііз Ьопогиш ргаеЛс- 

іогит ѵіііае Низіеппе ЬаегесІіЬиз аШзяие яиіЬиз- 

ѵіз ]из Ьаегв'іііаііз аіі еасіет Ьопа зѳЬаЬеге ргае- 
ІепсіепІіЬиз, сіе регзопіз Ьопізцие ѵезігіз ^епега- 

Іііег ошпіЬиз тапсіагаиз, иі согаш іисіісіо позіго 
огсИпэгіо ^епегаН ге^пі ТгіЬипаІіз ЬиЫіпопзіз а 
розіііопе ргаезепііз сііаііопіз гесіе іп яиаіиогзер- 

Іітапіз зеи іипс, (іиіп еі яиапсіо саиза ргаезепз* 

ех гедезіго іпсагсегаіогипі тіхіі іогі аиі аііояио- 

ѵі$, саизае Ьиіс сотреіепіі, рег .іигіісіит ТгіЬи¬ 
паІіз ге^пі ЬиЫіпепзіз аззідпаіо аіі сопііпиаііопет 
саизае Іе^іііте, іпсиіегіі, асі іпзіапііат іпзіі^аіогіз 
досіісіі позігі е.]и5яие ііеіаіогіз депегозі Зіапізіаі 
Сіезіеізкі, еогипііега Ьопогиш Низіппѳ ѵі^огѳ ,)и- 

гіит зиогит роззеззіопіз асіогіз, регзопаіііег еі 
регетріогіе сотрагеаііз, япі ѵоз тіпогеппез сит 
йеЬіІа Іиіогит ѵезігогит паіигаііит аззізіепііа, 
іпЬаегепдо зиае ргіогі геіаііопі, ѵі^оге сіесгеіі ,)и- 

сіісіі ТгіЬипаІіз есШае, аііізяие яиіЬпзѵіз ргіпсіра- 

ІіЬиз, асісііаі, геѵійсаіогіаіііег геѵійсапсіо ѵоЬіз 
саизат еі асііопего, тогіе оііт іііизігіззіті еі ге- 
ѵегепдіззіті ІасоЬі Зизга, апіесесіапеі ерізсорі 
СЬеітепзіз, іпіеггиріат еі попііит сіесізат, асі 
рагаіоз отпез Іегтіпозеі бгас*и5 Іиг'8» *п Яи^и5 
саиза ргаезепз зіеііі іпсіесіза еі тапеі ішіеіеггаі- 

паіа, асісііаі рго ео, яиаіепиз ѵоз, Іи яиісіет Ши- 

зігіз еі геѵегеп(1і8зіте Ьосігіаіа, иіі тосіегпиз ері- 

всориз Сііеітепзіз, зсориіоз, Ьопа Низіеппе а то- 
пазіегіо Сиіетсісепзі еі аіііз ЬооІ8 соІІаІегаІіЬиз 
(1І5Ііп§иеп(Іоз еі оШсіозе ѵі§оге сіесгеіі ТгіЬипа- 
ІіГіі ехзіраіоз ас ехзігисіоз еі регасіоз, тосіегпига 
Іигатепіо согрогаіі зирег ргоргіеіаіепі Гиасіі сога- 

ргоЬаіо, рог іе еипсіетяие апіесеззогега Іиит сііз- 
зіраіоз еі (іігиіоз, ѳхзігиаііз ас гесіійсеііз, і'ипсіоз 
Низзіпопзез, рег топазіегіит Сиіегасгусеизе а 
Ьопіз ПиззіпепзіЬиз асіетріоз, гезіііиаз аЦиѳ сіага- 
па, ех оссазіопе іііззіраііопіз зсориіогит саизаіа, 
асіогі геГипсіаз, ѵоз ѵего §епегозі Рггапоѵзсу, 

ііісіеш шадпійсе Згсгаѵіпзкі еі аііі, иіі ргаесіісіо- 
гига Ьопогиш Ьаегейез. асіогет тосіегпига іп Іііе 
еі асІіопіЬиз, гаііопе Гипсіогиш еогипііега Ьаеге- 
сіііаііз ѵезігае адііаііз еі сопііпиашііз, іпіегеесіаііз, 
сіатпа ех оссазіопе асюгіз е^зііет, рег асіогет 
тойетиш сігса сіеГепзіопет Ьопогиш еогипсіет 
Низіппѳ его^аіа, еійет асіогі геГипсіаІіз, гаиаі- 

тепіа еі (іізрозіііопез яиазѵіз Іеггезігез ^гапісіа- 
Іез, Ьопа еасіет Низіппе сопсегпепіез, сотрогіеііз 
асі аііаяие рипсіа, ѵоЬіз іп Гиіиго Іегтіпо ргоро- 
пепсіа, гезропсіеаііз, ргаезепІіЬиз сііатіпі еі асісі- 
іатіпі: зіііз ІегШіпит Гиіигит аііепіаіигі еі уисіі- 
сіаіііег асі ргаетізза, Іит еі аііа, ѵоЬіз іп іегтіпо 
іпсісіепіі ргоропепйа еі сіесіагапсіа, гезропзигі. 

Баіит ІліЫіпі Гегіа Іегііа розі сіотіпісат Мізегі- 
согсііае ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіе- 
зіто осіиадезіто зерііто,—соріаш зітііеш зі^іііа- 

Іага іп Ьопіз ѵіііае Віаіуроі, спгіа сііаіогига іЬі- 
сіеш зііа. заЬЬаШо розі сіотіпісат „Ехашіі* рго- 
хіте ргаеіегііо ргохігао, ГатШае сигіаіі риЫісапсіо 
розиіззе еі геііяиіззе. Бе яио е]изсіет ттізіѳгіаііз 
ргаезепз геіаііо. 
Тоже, л. 153—4. 

№ 343.—1688 г. 23 Апрѣля. 

Донесеніе вовнаго о вводѣ Адама Бродовскаго въ арендное владѣніе епнскопокнмъ 

имѣніемъ Вусно, на основаніи ваключеннаго съ ѳп. Лодзятой договора. 

Гегіа япіпіа рові Гезіа зоіеппіа васгі РазсЬа- 

Ііз ргохіта, аппо Богаіпі тіііезіто вехсепіезіто 

осіиадезіто осіаѵо. 

Рго рагіе депегозі ѣгоАоткі іпіготі$т. 

Асі оШеіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі 
Іапеаііа СЬеітепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізіе 
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гіаііз ге§пі бѳпѳгаііз ргоѵЫиз Бапіеіо Ораісяик, 

оГйсіо ргаезепіі поіиз, ипа сит поЪШЬиз Лоаппѳ 
2атса<ігкі еі Раиіо Кіеіізкі, зѳсит регзопаіііег 
сотрагепІіЬиз еі іпГгазсгірІа отпіа ІіЬеге аііе- 

БІапІіЬиз, іп ѵіт зиаѳ ѵѳгаѳ ас МеПз геіаііопіз 
риЫісе НЪегеяиѳ гесо^поѵіі, ^иіа ірзе ипа сит 
ііздет поЪШЬиз, таіогіз еі еѵісіепііогіз Іезіітопіі 
Кгаііа зіЫ аййіііз, ех оШсіоза гециізіііопе еепе“ 

гозі Агіаті Вгобоѵѵзкі асі Ьопа ѵіііае Визпо сііѳ 
Ьогііегпа, іп асіи сопіепіа, спгищие іп іЬійет зііа, 
ргаезепз еі регзопаіііег сопсівзсетіеЪаІ іЬігіепциѳ 
ехізіѳпз, сипсіет еепег08ига гвфіігепіѳт іпЬопа 
ргаѳіасіа сит отпі еогипйет іиге, (Іотіпіо, 
ргоргіеіаіе, ргоріпциііаіе ѵі^оге сопігасіиз, іпіег 
рѳгіііизігет еі геѵегепсііззітиіп Аіехапсігит Ьо- 

сігіаіа, орізсорит СЬеігаепзѳга ѳі Веігѳпзет, аг- 

сЬітапгігіІага Яусіусгупепзега, аЬ ипа ѳі ргаѳіасіищ 
^ѳпегозат гѳяиігвпіет рагіѳ аЬ аііега, <ів йаіа 
ііііиз Ьіс, СЬеітао, сііѳ сіѳсіта зесипсіа шепзіа 
Іапиагіі аппо ргаѳзѳпіі сопзсгіріі, петіоѳ іілри- 
бпапів, ^иіпіто поЫП Кгапсізсо Віеізкі, Ьопогцщ 
еогипііізт асітіпізігаіоге, иііго ѳі Ьѳпеѵоіе асітіі- 
Іепіѳ, іпіготізіі, іпѵезііѵіі ас іп геаіет расібсащ 
Ьопогит еогипйет роззевзіопет сига оптіпкхЦ 
зиЬіИіогит оЬоЛепііа Ігаііііііі. Бе дио ргаезепз 
еіизсіѳга тіпізіегіаііз геіаііо ѳі (іісіогит поЫІіит, 

а(і асіа регзопаіііег сошрагепііит, сопГогшіз щ 
ІоЮ аііѳзіаііо. 

Тоже, л. 411—413. 

№ 344.-1689 г. 17 Января. 

Заявленіе ѳп. Лодзяты о количествѣ находившихся въ епископскихъ имѣніяхъ 

дворовъ, съ которыхъ слѣдуетъ уплата рѣшеннаго сеймикомъ налога. 

Гегіа зесипйа апіѳ Гезіига запсіогит РаЬіапі 
* еі ВеЬазІіапі тагіугига ргохіта, аппо Ботіпі 
тШезіто зехсепіезігао осіиа^езігао попо. 

Ех рагіе регИЫзіггз геѵегепАіззіті Лиди- 

зііпі АІеХапйгі ЕоАгіаІа, ерізсорі Скеітепзіз 

еі Всігепзіз гііиз дгаесі дигатеаіит. 

Асі оГйсіа еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеігаепзіа регзопаіііег ѵепіепз регіііи- 

зігіз еі геѵегешііззітиз Аи^изііпиз Аіехапсіег 
І/хігіаіа, Беі еі арозіоіісае зе(ііз дгаііа ерізсориз 
Сѣеітепзіз ѳі Веігепзіз гііиз дгаесі ипііі, агсЬі- 

тапсігііа ^угіусгупзкі, Ьопогит ѵіііагит Рокго- 

ѵа, Віаіероіе, Визпо, Шагіусгуп еі \Ѵо1ка, ѵіа- 

(іісаіиз Сѣеітепзіз ргоргіогит, іпЬаегѳпсіо Іаисіо 
риЫісо Іеггаѳ СЬеітѳпзіз ѳі (іізігісіиз Сгазпозіа- 

ѵіепзіз еіесііопіз пппііогига рго Сошііііз §епега- 
ПЬиз гѳ^пі ѴагзаѵіѳпзіЬиз, .іигатепіит согрогаіѳ, 
Іасіо ресіоге, асі іта&іпет іези СЬгізІі сгисііііі 
Заіѵаіогів позігі, согага оіі'ісіо ргаѳзѳпіі Ьіз $е- 
диепІіЬиз ргаезііііі ѵѳгЬіз: .Іа Аидизіуп ргхузіе- 
^ат Рапи Во^и ѴѴзгесЬто^сети, \ѵ Тгоусу 
злѵі^іеу іесіупегаи, ге па іеп с/аз, кіесіу ііпс. рап 
Вобизіа\ѵ Кеу, тіесгпік СЬоітзкі, ех тепіѳ Іаи- 
сіі гіегаіе СЬеітзкіеу геѵЫоіѵаі сіуту, Іесіу п» 
Ьуіо \ѵі$сеу (іуто\ѵ, іуіко \ѵе \ѵзі ІЗіаіороІв 
зіесіт, па \Ѵіасіусгупіѳ Іггу, па \Ѵо1се іакіе 
Іггу, 2 кіогусіі рогіаіек Кгесгу розроіііеу сіо гіетіѳ 
СЬеітзкіеу \ѵесіІид исЬіѵаіу, па Іеп сгаз розіапо- 
ѵіопеу, ріасопу Ьус ро\ѵіпіеп, паусіоѵѵаіо зі$. Со 
ге Іак іезі, а піе іпасгуі, іак ті Рапіе Воге <іо- 
ротой у піѳ\ѵіппа 8упа Іе§о т$ка. 
Изъ актовой книги Холмскаго гродскаго ф 

за 1689—91 годъ, М 20196, л. 20. 

' ^ 
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Л 345.—1689.г. 11 Августа. 

Пововъ Станиславу Хоинскому по жалобѣ Выпродовицкаго священника Алексея 

Уляницкаго за побои и грабежъ. 

Гѳгіа яаіпіа іи сгазііпо Гезіі 8. Ьаигепііі 1е- 

ѵііае еі тагіугіз, аппо Бошіпі пііИезігао зехсеп- 
Іезігао осіиадезіто попо. 

Ех рагіе В. ІЛапіскі г Низ дгаесі сопіга по- 
Ыіем Скоупогѵзкі (Скоіпзкі) геіаііо, 

Асі оЯісіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 
Іапеаііа СЬсІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз тіпізів: 
гіаііз гедпі депегаііз ргоѵібиз ЕизІасЬіиз Яозоичсг, 

оГбсіо ргаезепіі поіиз, іи ѵіпі зиае ѵегае ас ббе- 

Ііз геіаііопіз риЫісе ІіЬегечие гесодпоѵіі, зе сііа- 
ііовіз іпГгазсгіріае еЗизгаобі Іепогіз: Віапізіаиз 
МаіЬаеиз іп Когбоі Кге\ѵи$кі. СЬеІтепзіз, Ко\ѵо- 
зіеіесепзіз еіс. сарііапеиз. ТіЬі поЬіІі Зіапізіао 
СЬоіпзкі, Ьопогиш ѵіііае Сгагпоіо/у сегіае зогііз 
оЫідаІогіо роззсззогі, асі ргаезепз ѵего іп ѵіііа 
81ерапко\ѵіс7,е гезібепіі. сіе регзопа Ьопізяие іиіз 
депегаіііег отпіЬиз ѵідоге гедіо еі позіга, ^иа 
Ьас іп рагіе Гипдітиг, сарііапеаіі аиіЬогіІаІе шап- 

батиз, иі согаш позіго сазігепзі сарііапеаіі СЬеІ- 

гоепзі оГбсіо іп іегшіпіз ^ие^е1а^иш зеи оВГісіі 
саизагиш, Гегіа ^иіп^а. розі Гезіит Аззитрііопіз 
іп соеіиш Сіогіозіззітае ас Веаііззітае Ѵігдіпіз 
Магіае ргохіте ѵепіига, ргохіша *). іп сазіго 
СЬеІтепзі сеІеЬгапбіз ѵеі, Ьіз сіейсіепІіЬиз, іп аПіз 
Іапбеіп зиІ^иепІіЬиз ргохітіз регзопаіііег сот- 

рагеаз,—асі іпзіапііат геѵегепсіі Аіехіі ІЛапіскі. 
рагосЫ гііиз дгаесі \Ѵургобо\ѵесепзіз. ѵідоге Га- 

сиііаііз, зіЬі аЬ іііизігіззіто еі геѵегепбіззіто 
ерізсоро, разіоге зио, баіае асі ргозечиепбат саи- 
заш, асіогіз, <]иі Іе, іпЬаегепсІо ргоіезіаііопі зцае, 

сопіга іе согат асііз сазІгепзіЬиз НогосіІепзіЬиз 
Гасіае, сііаі рго роепіз, ІедіЬиз гедпі сопіга ^иоз- 
ѵіз орргеззогез зіаіиз зрігііиаііз еі регзопагиш 
зеѵеге запсіііз, рег Іе бегаегіііз ех ео, яиіа іи, 
поп тегііиз еазбет роепаз Іедигп, аизиз ез Іеше- 

геяие ргаезишрзізіі гаобѳгпит асіогеш. іп пиііа 
ге, еііаш шіпіша. оЬпохіот, гаіоіше ЬаЬіІа гаііопе 
регзопае зрігііиаііз еі ігашипііаііз ессіезіазіісае. 
ргішо аб зе іпѵііаге. іпѵііаіиш ѵегЬіз зсоттаіісіз, 
сопіитеііозіз, Гашаш Ьопат ІаебепІіЬиз, аГбсеге, 
сопіешріиагѳ еі ідоогаіпіозе Ігасіаге; беіпбѳ Ьізсѳ 
поп заііаіиз, іеіпроге. іп ргоіезіаііопе зресібсаіо, 
Ьассиіо дгапбі аггеріо сопсиіеге ѵиіпизчиѳ сгиеп- 
Іит ребі асіогіз іпбідеге, розішобит розі ргае- 

тіззаз раігаіаз ѵіоіепііаз ргаіит ксіогіз, ^иоб а 
депегоза Робогеска. Ьаегебізза, ЬаЬиіІ зіЬі баіиш, 

ѵіоіепіег сит сиггіЬиз іпеяиііаге аЦпе іп іЬібет, 
асіоге регсиззо Ггатеа ѵіЬгаІа, Гоепит гесіреге, 

аб Ьоггеа зиа беѵеЬеге. Іпзирег ѵіоіепііаз ѵіоіеп- 
іііз аббепбо еі асситиіапбо, Іетроге, іп ргоіезіа¬ 
ііопе зресібсаіо, соетеіегіит ессіезіае ѵіоіепіег 
аддгеззиз езі, аддгебіеибо іп ѵііага раіат біГбба- 
ѵіі еі отпіпо асіогет, зі ехігеі, ргозе^иеЬа^иг, 
^иа5 ргаетіззая ѵіоіепііаз еі аііаз ріигітаз, іп 
Іегтіпо Іаііиз ехргітепбаз еі ищиізіііопе ргоЬап- 
баз, регедіі еі ѳхесиіиз езі. (^ио зио еіизгаобі 
іііісііо аизи еі ргодгеззи расет еі зесигііаіет 
риЫісат ѵіоіаѵіі, сопіга Іедез біѵіпаз еіЬитапаз 
ехсеззіі. гезресіи зиі асіогіз іаезіопіз, ргоіпбе іп 
роепаз, ІедіЬиз еізбет безсгіріаз, іпсібіі еі іисиг- 

гіі, рго диіЬиз, зирег еобет бесегпепбіз, ргае¬ 
зепіі сііагіз. Баіит іп сазіго СЬеІтепзі Гегіа зехіа 
розі Гезіит з. Аппае Маігіз Юеірагае ргохіша *), 

аппо ІЗотіпі шіііезігао зехсепіезігао осіиадезіто 
попо;—соріага зігаііега зідіііаіат іп Ьопіз ѵіііае 
\Ѵургобо\ѵісге сиг^ие сііаіі, іп іЬібет зііа, Гегіа 
Іегііа апіе Гезіит з. Ьаигепііі Іѳѵііае еітагіугіз 
ргохіте ргаеІегііа, Гагаіііае сигіаіі риЫісапбо ро- 

зиіззе еі геіщиіззѳ. Бе яио ргаезепз выбега ті- 

пізіегіаііз геіаііо. 
Тоже, л. 197. 

*) 18 августа. ) 29 іюля. 
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№340 —1690 г. 28 Января. 

Подтвердительная грамота ун. митрополита Кипріана Жоховскаго 1686 года 

Ходмовому монастырю на новвціатъ и владѣніе чудотворною иконою Божіей 

Матери. 

ВаЪЪаіЬо розі Гезішп Сопѵегзіопіз запсіі Раиіі 
арозіоіі ргохіто, аппо Ботіпі тіііезіто зехсеп- 

Іезіто воБадезігао. 

ОЫаіа, рго рагіе геіідіозогит раігит топа- 

зіегіі Скеітепш аЬ Шизігізэіто теігороіііа 
(іаіа. 

Асі оШсіига еі асіа ргаезепііа сазігепзіа са- 

рііапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз асіто- 

сіит геѵегепсіиз Роіісагриз Вігикіе\?ісг, топазіегіі 
СЬеІтепзіз гііиз §гаесі зирегіог, з. ТЬео1о§іае 
Восіог, оЫиІіІ еі асі асіісапсіит оШсіо еісіет рог- 

гехіі зсгіріит іпГгазсгірІит, аЬ іііизігіззіто те- 

ігороІИа рго рагіе геіі^іозогит раігит шопазіегіі 
СЬеІтепзіз ВазШапогит сіаіит гаапияие еіизсіега 
іііпзігіззіті теігороіііае ргоргіа зиЪзсгірІит, іп- 

Гга асіісапсішп Іепогіз Іаііз: Сургуап 2осЬо\ѵзкі, г 
Вогеу у зіоіісу злѵі^іеу арозіоізкіеу Іазкі агсЬі- 

ерізкор теігороіііа Кцо\ѵзкі, Наііскі у ѵѵзгузікісу 
Кизі, агсЬіерізсор Роіоскі, \Ѵііерзкі, Мзсізіатезкі, 
Огзгапзкі у МоЬіІотгзкі ерізкор, па тесгщ гге- 

сгу рагаЦІке. Огпаутиіету Іут Іізіет пазгут 
агсЬуразІегзкіт, іг зІозиЦс зіе (іо зтѵЦІоЫітсеу 
йузрогусуеу іазпіе ^ѵіеітогпеео паутѵіеІеЪпіеузге^о 
уі Во^и іедотозсі хі^йга ІакиЬа Визгу, ^ ерізсора 
СЬеІтзкіе^о у Веігкіедо, агсЬігаапсігуІу Йуііусгуп- 

зкіедо, кіогу сЬсе тіес, аЬу <і1а гозгзгеггепіа 
сЬтеаІу ѵіеікіті сисіаші зіуп^сеу Раппу Рггѳпа- 

зѵі^ізгеу СЬеІтзкіеу, піеіуіко поѵісуаі Вагуіедо 
зміфіево \Ѵіе1кіе§о іп зио еззе еі гоЬоге гозіаѵаі, 

аіе Іе2, аЪу сіг гакоппісу Вагуіеео з\ѵі§Іер;о па 

роіотпе сгазу тіеіі оЬгаг сисіоѵпу Казѵѵі^ізгеу 
Раппу СЬеІтзкіеу ѵ згаГипки у сіузрогусуеу сищ 
изиГгисІи Іе§о, со г іазкі Казш^ізгеу Раппу 
тигп з\?і$іусЬ, аіЬо Гипсіасу іакісЬ рггурасіас Ь$- 

сігіе. N3 со ту, сіе ріепі1и(ііпе роіезіаііз агсЬіе- 
різсораііз сЬ^Іпіѳ гегѵѵоііѵѵзгу, Іак ротіепіопу до- 

ѵісуаі, іако у сігіегЯепіѳ оЬгаги ^знч^ізгеу Раппу 
асі саІЬесігаІет СЬеітепзега рггег гакоппікочг Ва¬ 

гу) ево з^ѵі^іево, іесіпозсі зѵі^іеу ЦсЦсусЬ, еі 
изитГгисІит, со ріеіаз сопІгіЬиеІ, рго гаіо еі 
регреіиит гоЬиг Ьас сопсеззіопе позіга ѵаіііипип 
тіес сЬсету у па Іо оЬоіе Ыо^озіа^іегау. Іп 
сазит газ сопігаѵепііопіз Іеу копйгтасуеу па- 

згеу рггег зиксеззогоѵѵ саіЬесігаІіз СЬеІтепзіз, 
Гогит рггесі теігороіііѳ, \ѵ іесіпозсі з\гі§1еу Ц- 

Й%сут еі рго Іетроге ехізіепіі, пагпасгату. Асііа 
Іерзгеу лѵіагу у ѵѵайпозсі рггу ріесг^сі пазгеу г§Ц 
росірізиіегау тсіазп^. Вап ТогокапіасЬ сііе ѵще- 

зіта ргігаа тіезЦса ВерІетЬга, Іузіас згезсзеі 
озіпсігіезЦі згбзіе^о гоки. Сургуап, теігороіііа 
лѵзгузікіеу Кизі, агсЬіерізкор Роіоскі, \ѴіІер$кі 
тр. Сугіі Вгуріііо, гакопи з\ѵі§іево Вагу1е§о \Ѵіеі- 

кіе§:оэ злѵі^іеу ТЬеоіо^іеу Вокіог, аисіуіог шеіго- 

роіііапзкі (Ьосиз зі^іііі ііііиз). Ка ѵіазпе го5ка- 

гапіе іазпіе ѵіеітогпе^о іе§;отозсі хі^сіга теіго- 
роіііу: МаіЬеизг .ГогарЬаІ Зіетіепотѵісг, різагг 
капсеііагуеу теігороіііапзкіеу тр. Огідіпаіе ѵего 
ргаеіпзегіі зсгіріі ісіет ойегепз гигзиз асі зе ге- 
серіі еі сіе гесеріо зіЫдиѳ ехігасіііо оГйсіит ргае- 

зепз диіеіаі рег ргаезепіез. 

Тоже, л. 272—273. ;Э 
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^ 347.—1691 г. 25 Января. 

Пововъ епископу Лодватѣ по жалобѣ Вячеслава Отѳцкаго ва невыдачу бѣглыхъ 

крестьянъ. 

Регіа яиіпіа ірзо Діѳ Гезіі Сопѵегзіопіз запсіі 
Раоіі аровіоіі, аппо Пошіпі тШезішо зехсеіиезі- 
шо попа§е$іто ргіто. 

Ех рагіе ёрийт (Зіескі) сопіга іііизігет еі 
геѵегепЛі$8Ітит ЕоЛгіаІа (геіаііо). 

Асі оГйсіиш еі асіа ргасзепііа сазігепзіа са- 

рііалеаііа СЬѳІтепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз гаі- 

пізіегіаііз ге$»пі депегаііз ргоѵісіиз беог^іиз \Ѵоу- 
сіесЬолѵзкі, оІГісіо ргаезепіі Ьепе поіиз, іп ѵіга 
зиае ѵегае ас бсіеііз геіаііопіз риЫісе ІіЬегеяие 
Гесовпоѵіі, 5е сііаііоиіз іпГгазсгірІае Іііегаііз Іе- 
вогіз е.)и5тосіі: Віапізіаиз МаіЬаеиз іо Кохсіоі 
Кгелѵизкі, СЬеігаепзіз, Коѵозеіесепзіз еіс. сарііа- 

пеиз. ТіЬі Шизігі еі геѵегепсііззіто сіотіао Аіе- 
хапсіго Ьосігіаіа, СЬеігаепзі, Веігепзі еіс. ерізсоро 
гііиз дгаесі, агсЬітапіІгіІае Йусіусгупепзі, Ьопогит 
Віаіороіе аііагитяие роззеззогі, сіѳ Ьіз еі аіііз Ьо- 
піз іиіз депегаіііег оіппіЬиз ѵі^оге ге^іо еі позіга, 

Яиа Ьас іп рагіе Гип^ііпиг, сарііапеаіі аиіЬогіІаІе 
тапсіатиз, иі согат позіго сазігепзі сарііапеаіі 
СЬеітепзі оЯісіо іп Іегшіпіз яиѳгеіагиш зеи іисіі- 
сіісііз саизагит оШсіі Гегіа яиіпіа іп ѵі^іііа Гезіі 
РпгіПсаІіопіз Оіогіозіззітае Ѵігдіпіз Магіае рго- 

хіте ѵепіигі ргохіта, іп сазіго Коссе сеІеЬгапсІіз 
ѵеі, Ьіз сіебсіепііЬиз, іп аіііз Іапгіепі зиЪзеяиепІі- 

Ьпз ргохітіз, регзопаНіег регетріогіеяие сотра- 
геаз, асі іпзіапііаш іпзіщаіогіз оГбсіі позігі е,)и8- 

Япе сіѳіаіогіз депегозі Ѵепсезіаі Зіескі, ріпсегпае 

Куоѵіепзіз, асіогіз, яи* ^ Рг0 *аха ті^ѳ 

шагсагиш роіопісаііит гезресіи сиіизІіЬеІ зиЬсііІі, 
зеогзіѵе зитріі, сопзіііиііопѳ ге^пі гаііопе поп 
ехігасііііопіз ргоГидогит зпЫіЮгит Іе&іЬиз сіез- 

сгіріа, рег Іѳ (іешегііа, ех ео, я°іа Іи асі геяиізі- 
Ііопет гаиііоііез депегові асіогіз ІаЬогіозоз МісЬа- 
еіет Реііопік, Кііт, тіупагз, Ап(ігисЬ Тиг, Ло- 

аппѳт, зіггеіес—асіогіз ргоргіоз паііѵоз еі Ьаеге- 
(Іііагіоз, и на сит ихогіЬиз, риегіз, ресисІіЪиз Іо- 
Іаяие зиреііесіііі сіотезііса ргоГи&оз, япі ргаезепіі 
сііаііопе арисі Іе агезіапіиг, асі Ьопа ѵіііае Віа- 

іероіе, асіргаезепз роззеззіопі Іиае зи^есіаѳ, еі 
іЬісіет гезЫепІея гесМсге еіехігасіеге поп ѵіз ті- 
пітеяие сигаз, яио Гасіо іахага зиргазсгіріат 
гезресіи сиіизІіЬеІ зиЬіІііі сопзіііиііопе ге^пі зап- 

сііат зиссиЬиізІі, рго еасіет, зирег Іе сіесѳгпепсіа, 
еі иі піЬіІотіпиз зиЬ^іііоз еозсіѳт ехігасіаз, ргае¬ 
зепіі сііагіз: зіз іегтіпит аііепіаіигиз еі аіі ргаѳ- 
тізза отпіа іидісіаіііег гезропзигиз. Баіига іп 
сазіго СЬеІтепзі Гегіа зесипііа розі Гезіига запсіо- 

гит Тгіит Не^ит ргохіта*), аппо Ботіпі тіііѳ- 
зіто зѳхсепіезішо попаёезігао ргіто—соріага зіті- 
Іѳт зійіПаіат іп Ьопіз ѵіііае Віаіероіѳ сигіаяиѳ 
сііаіі, іЬісіет зііа, Гегіа зѳсипсіа, асіит Ьипс рго- 
хіте ргаесеііепіе, Гатіііае сигіаіі риЫісапсіо ро- 

зиіззе еі геііяиіззе; бе яио ргаезепз е.)и$сіет ті- 
пізіегіаііз геіаііо. 

Тоже, л. 548 

•) 8 января. 

№ 348.—1691 г. 21 Мая. 

Свидѣтельство, данное Холмскимъ уніатскимъ монахамъ въ совершеніи погребенія 
Регины Мнржеевской, завѣщавшей въ польву монастыря нввѣотную сумму денегъ, 

отданную въ долгъ Томиславскнмъ. 

* Регіа зѳсипсіа розі (іотіпісат Кодаііопит рго 
хігаа, аппо Эотті тШезішо зехсепіезіто попа 

везіто ргіто. 

ОЫаІа аііезіаіюпіз іп регзопат раігит Аіѵі 
Вазіііі Мадпі зегѵіепз. 

Асі оГбсіит еі асіа ргаезѳпііа сазігѳпзіа сарі- 
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Іапеаііа СЬѳітепзіа регзопаіііег ѵепіепз аЛтоЛит 
геѵегепЛиз Гоіісагриз Вгискіеѵѵісг (Вігикіе\ѵісг) 

оѣіиііі еі а(і асіа сазігѳпзіа сарііапеаііа СЬеітоп- 

зіа аЛ асШапЛит оШсіо еіЛепі роггехіі аііезіа- 

Ііопет, іп регзопаш геѵегепсіогиш раігит топа- 

зіегіі СЬеітепзіз Ліѵі Вазіііі Мадпі зегѵіепіст, 
рег ^епегозит РіеІкіе\ѵіс2, зиЬіІаріГегит Віеізсеп- 

зет, Лаіат тапицие ірзіиз зиЬзсгірІат, іпГга асіі- 

сатіат Іепогіз Іаііз: Му пііеу росірізапі сіаіешу 
Іе пазге іезіііпопіит рггешіеІеЬпеши копи'еп№\ѵі 
ісЬтозсіо\ѵ оусо^ѵ Вагу Напои' СЬеітзкісЬ у саіети 
зи*і§ІоЫі\ѵети 2§гошаЛгепіи: іг іеутозс злѵі^іеу 
раті^сі рапі Кеіпа Міггеіоѵѵзка, піе§Лу іе^отозсі 
рапа Лапа Міггеіо^ѵзкіе^о рогозіаіа таігопка, \? 

тѵіеік^ зоЬо1§, >ѵ гоки Іегагпіеузгут зіегііііег ге- 

згіа, лѵісіг^с зі§ ЪуЛг Ыізко зшіегсі, іп е.^иіаз 
согрогіз у іпзге роІггеЪу у оЬгг^Лу сіаіа піѳ ша- 

Цс гка.(1 іп^Л па Іо зрозоЬи, зигат§ зоЬіе у піе- 

Ъо$2сгуко\ѵі \гугеу ротіепіопеши іе^огаозсі раті 
Міггеіояѵзкіети, таігопкошз\гегаи, оЛ ісЬтозсіош 
рапош ТотізіашзкісЬ паІеЦс^, ш ргосезіѳ рггѳ- 

шіеЛгіопут шугагоп^ Іак па гаіипек зшоу у 
піеЪозгсгука таігопка зше§о Лизгу, іако іеі іп 
ехреьзаз розіЬиті согрогіз, іако зі<} шугеу па- 

тіепііо, ротіепіопут шісІеЪпут оусош Вагуііа- 

пот, огаг у г рггешоЛет ргосвззи, гЛгоша іевга* 

па итузіѳ у рггу (іоЬгугп Ьасгѳпіи Ь§Л^са, ргге- 

кагаіа у опеу ЛосЬоЛ/.іс зоЬіе ісЬтозсіош оусош 
ротіепіопут гіосііа, іаЛпе^о (іо Іеу зитгау г 
зиссеззогош зшоісЬ, іезІіЬу зіе іакі оЛѳгшаі, піе 
20$1а\ѵиі^ іпіегеззи, аіе затуга рггеѵѵіеІеЬпуш 
ісЬтозсіош оусош ВагуПапот СЬеітзкіт рго ех- 

репзіз, ісЬтозсіот па родггеЬіепіе сіаіа его^аіі^ 

Ліпд Іеп шсаіе рггокагищс. Лакой Іо шзгуіко ро$і 
зиЬзесиІат піогіѳт ротіепіопеу іеутозсі рапіеу 
Міггеіошзкіеу коіо сіаіа оЬггфігепіет еі зиЙха* 

бііз'апітае рггузіоупут сіаіа рггу сегкші зѵі^іеу 
каіесігаіаеу СЬеігазкіеу, Ішігіей рггу оЛргашоѵа- 

піи ойаг ВозкісЬ ехедиіаІпусЬ, росЬошапіега, іп 
Ггеяиѳпііа гойпусЬ ІиЛгі, шоЦ у ргогЬ^ іезигі 
сіг лѵукопаіі ісЬтзс оусошіе Вагуііапіе. Со ге іак 
Ьуіо, а піѳ іпасгеу, роЛрізет г^к пазгусЬ шіа5* 

пусЬ рггу ріесг^сіасЬ озшіаЛсгату. Бгіаіо зі§ т 
БуриИусгасЬ (іесіта зесипсіа Маі, гоки Іузцс 
згезсзеі Лгіеші^ЛгіезцІедо ріегшзге§;о. Лап Ріеі- 

кіелѵісгэ росізіоіі гіетіе Віеізкіеу. ТЬеоЛог Не*- 

ко\ѵзкі, ргоІоргегЬуІег ЬиЬотзкі, рагосЬиз Бериі- 

Іускі, тапи ргоргіа. Ьоса зідіііогига. 
Тоже, л. 717. 

№ 34У.—1691 г. 12 Іюня. 

Жалованная грамота Александра Сапѣгн 1655 г. священнику Андрею Маркевичу 

на Мацеевскій приходъ. 

Гегіа Іегііа розі Гезіит Запсііззітае еі Іасіі- 

ѵіііиаѳ Тгіпіірііз ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто 
зехсепіезіто попадезішо ргіто. 

ОЫаіа (ипйаЫопіз ессІе$іае Масгеіоѵіеп&І8. 

АЛ оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігѳпзіа сарі- 

Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіѳпз ѵепегаЬі- 

Ііз Веѵко(ѵзкі оЬіиІіІ еі ай асіісапйит оШсіо 
еісіот роггехіі Іііегаз ГипсіаГюпіз ѳссіезіаѳ Масіе- 

іоѵіепзіз гііиз дгаесі, сит ‘з. готапа ессіезіа ипііі, 
рег гвѵегепйит ЗаріеЬа (іаіаз еі арргоЬаІаз та- 

пияие ірзіиз ргоргіа зиЬзсгірІаз, іпГга асіісапйаз 
Іепогіз Іаііз: АІехапЛег па Масіеіолѵіе ЗаріеЬа— 

Ьізкир Меіопзкі, зиГга^ап у ргоЬозгсг \Ѵі1епзкі, 

огпаутиіе Іуга Іізіеш тоіт \ѵ$гу1кіт, коти іегаг 

у па роіут \ѵіесігіес Ь^Лгіе паіѳгаіо, іг іа ро к 
зсіи г Іе^о з\ѵіа1а- ѵіеІеЬпѳ^о оуса ВіерЬапаМаг- 

кіе^ѵісга—ргегЬіІѳга сегк\ѵі Масіеіо\ѵ$кіеу, ѵѵісігас 
ессіезіат ѵасапіѳт злѵі^іеу Рагазко\ѵіѳу, а зІозпЦс 
зі§ Ло ГипЛас^ апіесеззого^ тоісЬ, Ь^Лас па іеп 
сгаз рапега ЛгіѳЛгісгпут, аЬу рготиі^асуа Оіѵіпі 
сиііиз Лоти Вогут піе и$1а\?аіа, \гіЛгас ** 

гтуікіт зрозоЬпедо аа оГйсіа Біѵіпа те сопзе- 

сгаіа, оЛ рггѳтѵіѳІеЬпедо оуса ЛакоЬа Визгу— ер* 

зкора СЬеітзкіѳ^о у Вѳігкіедо, аЛтіпізІгаІога 

ѴѴіоЛгітігзкіедо у Рггузкіе^о, у г иаіесепіа Ы!і 
гаспусЬ оЪу^аІѳІодѵ у розІгоппусЬ ЬуЛг |^оЛпе§о. 
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на ішю Апсіггѳіа Магкіеѵісга, ргехЪііега, вупа 
піоЪозгсгукоѵзкіеео, (г) гиреіпеу шоіеу ѵіагігѳ у 
ѵоіі ѵ тіезсіе іпоіт (іхіеііхісгпут сѳгкіеѵ ВоЦ 
Масіеіо\ѵ$Ц \ѵ агітіпізігасу^ еі роіезіаіет опѳти 
(іаіе у іе§о роіоткот у ро піш пазіегарсот Ь§- 

<ЦсУт ге \ѵ$гуікіті сіо Іеу сегклѵі зѵі$іеу ргху- 
паіѳйуіозсіаті, рггусЬосіаті, аррагаіаті, \г озоЫі- 
ѵут ге^езігхе тіапо\ѵапеті; Іакйе у. вдіаФІ» 
зіапох^сіаті, г о^годаті, ѵеёіиз (ІаѵѵпусЬ Гипйи- 

зголѵ, о(і апіесеззогоѵ тоісЬ паіІаиусЬ, Іо іезг 
ѵ*ок (1\ѵіе, іесіпа іегцса дѵе лѵзі Хасгегпісви г па- 

й&ікаті роі ТгиЫаті, ііги^а \ѵ Окипіпіе, тгесііе 
Окипіпзкіеу сегклѵі хозіацса, (Іо Іееоозігоѵ, іако 
ш зоЬіе та, ро<1 Свагпуп Ріезет ІеЦсу, кіогу зі$ 

росгупа осі гхесгкі ^аусвукоткісу, а г (іги^іеу 
зігопу 0(1 Сватеу июйу% а койсгу зі$ Розтидіе 
пахѵѵаиа; сіо Іе^о разіеѵѵпік росі тіазіѳт ІеЦсу, 
пасі го\ѵкіет КоІІпгвогозкіт па Ігху козагхе; Іетий 
оу си сіаіе у ѵоіпозс ѵзгеіака, \ѵо1пѳ теісіе 
тіупасіі тоісЬ, Іак Іех у еогхаіек кигхепіе па 
зѵоі$ >ѵ!азп^ роІгхеЪ$ у р'пѵа гоЬіепіе, \ѵг^Ъ 

ѵ ризхсху тоіѳу па ораіепіѳ у Ьигіоѵапіе. Тут 
Іегіу Гипёизхет гаоіт ѵіесхувіут зіѵѵіепіхат, 
(Іаіе рогаіепіопети зѵѵіезсхепікоѵі Масіѳіоѵзкіѳта 
у іе§о пазіетрсога, ро піт Ь$<і%сут, схазу ѵіесх- 
петі, аЬу ттеІкісЪ ІусЬ ѵ ѵувх тіапоѵапусЬ 
(ІоЬг у ргоѵепіоѵ, (іо іеухе сегк\ѵі х(іа\ѵоа паіе- 
2%сусЬ, зрокоіпіе хахуѵаі, аЬу пі осі ко^о, у осі 
рокгѳ\ѵпусЬ зѵоісЬ, у ргхуіасіоі ЫізкісЬ у осі іп- 
зхусЬ 2 Іеухе геіуі дгескіеу пі ѵ схут іигЬоѵапу, 
\ѵагицс Іей, аЬу Іепхе ротіепіопу зшіезхсхеппік 
оЪгхфІояг сегкіеѵѵпусЬ Ьуі рііеп тсе шзхуікіт у 
аЬу скѵаіа Войа піѳ ивіаѵаіа у ѵѵзхуЬкіе закга- 

тепіа. № со (11а Іерзхѳу рѳѵпозсі ьеп ІізЬ йщ г 
ройрізега г§кі тоіеу ^ѵіазпеу у ріесх^с ргхусіза^с 
гохкахаіегп. Різап \? Масіекте сіпіа озгапазіе^о 
пиезЦса К\ѵіетіа, гоки Рапзкіе^о іузЦс зхезсзеі 
рі^ііхіезціедо рЦІѳвО. Аіехапсіег ЗаріеЬа. Огі^і- 
паіе ѵего ргаѳіпзегіае Гипііаііопіз арргоЬаЬаѳ 
еіііега оіТегепіі ѳхігайіішп ѳзі, (1ѳ яио зіЬі ехіга- 
(Шо оШсіит ргаезепз чиіеіаі рег ргаезепіез. 

Тоже, л. 753. 

№ 350.—1691 г. 28 Іюни. 

Жалоба Ивана Боровскаго н его катерн на Урбана Щуркевича за нарушеніе нхъ 

патронатскаго права н многія обиды, причиняемыя какъ имъ, такъ и уніатскимъ 

священникамъ Щитинской церкви. 

Репа яиіпіа іп ѵі^іііа Гезіі запсіогит Реігі еі 
Раоіі арозіоіогит, аппо Потіпі шіііезігао зехсеп- 

іезіто попа^ѳзіто ргіто. 

Оепегозиз Воготкі сопіга депегозит 8гсгчг- 

кіеіѵісг ргоіезіаіиг. 

Ай оГйеІит еі асіа ргаезѳпііа сазігепзіа сарі- 

іапеаііа СЬеІшепзіа регзопаіііег ѵепіепз депегозиз 
Лоаппез РаиШшз (Іо Вого^се Вогоѵѵзкі согаш 
еосіет оГЙсіо ргаезепіі зио еі депегозае Ьѵае бе 
ббезгѵп, оііт Еепегозі Апбгеае АЬгатоѵнсз Виг- 

тк сопзопіз, рагепііз зиае. потісе зоіепшіег 
ргоіезіаіиз езі іп еі сопіга 8епегозпт ЬгЬапи'о 
Згсгигкіеѵісг, ібЧпе ібео, Чи.а .Рзе, сит Ьопа 
Ьаегебііагіа пиііо лиге аЬ еабет 8епегоза Вигсга- 

коѵа абЬис іп риріііагі зиіи ех.зіепіе, т Ьотз 

ѵіііае Згсгуіуп еі аіііз, ео регІіпепІіЬиз, рег та8- 
пійсоз Папііоіѵісхе ргаеіехіи Іиіогіае Іаезіѵае, ап 
аІЦио аііо і11е8іІігао гаоііѵо гесеріа, ргаеосси- 
раіа, ШедіИгае роззезза еі ай таииз ѵагіогит 
сгебііогит бізрозііа зіпі еі еогипбет Ьопогит ех 
ргаетізза геаііззігаа геіаііопе сегіае зогііз зіі ша- 
Іае йбеі пиШизяие Іііиіі 1е8і1іті роззеззог зетрег- 

Яие Іісііе аЬ еізбет Ьопіз, иіі ѵіоіепіиз оссираіог, 
гетоііопі із ііет цепегозиз Йгсгигкіеѵѵісг зиЬѳзІ; 

іатеп ео поп аііепіо, ѵегит іп иііегіогеш орргез- 
зіопет Ьаегебіззае депегозае Вигсгакоига лигіз 
раігопаіиз еі соііаіигае ессіезіае дгаесо-ипііогит 
іп Ьопіз ѵіііае Зисгуіуи, ѵагііз іетрогіЬиз ргезЬу- 
іегоз ѵеі роііиз засегбоіез дгаесо-ипііоз сопѵегЬе- 

гаі, яиоб пеГагіо аизи ѵепегаЬіІега Зуіѵезігит 
КоЬіегзкі, зиЬ зоіеппііаіет Каііѵііаііз СЬгізІі 
Оотіпі аппо елизбет шіііезіто зехсепіезіто по- 

46 
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мдеаіто, рго зоіііо шогѳ васѳгсіоіаіі сиш іпвід- 

піі8 засоггіоІаІіЬиз ас сгисе Раззіопіз СЬгізІі Бо- 

тіпі іп Ьопіз ѵіііаѳ Згсгуіуп, (Іогао оіизйога де- 

пегозі Згсгигкіеѵісг ргоргіа, дгаіиіапіет, іп ірза 
дгаіиіаііопе ідпотіпіозіззіте ргоЬгіз аддгѳззиз, 

соІарЬізаѵіі, сгисѳт Раззіопіз ех тапіЬиз ехігизіі, 

аггѳріит сарііііз Іеггае аііізіі, рѳ(ііЬиз аііізиш 
сопсиісаѵіі. Ніз поп сопіѳпіиз, іп зпттига оррго- 

Ъгіит, риегіз заіз сопзиіепіет заіиіі зиае ргозЬу- 

Іегит, іп сІатаІіопіЬиз іпсііапііо, регзечиі еі со- 

ІарЬізаге ташіаѵіі, ргоиі соІарЬізагипІ еі іп ріаіеа, 

іп ргосіпсПі ессіѳзіае уасепіе. ііегиіп 8 ига то соп- 

іетріи еипгіет геѵегепсіпт КоЬіегзкі аЯесегипі: 

Ьіз поп сопіепіиз, ѵегиш иіі ргаегаіззига, сіаѵѳз 
аЬ ѳссіезіа Згсхуіупепзі роропіЬиз, .іигі еі соііа¬ 

іигае ргоіезіапііит зиЬуесІіз, Іоііез іпсопіетріига 
еіпзйет депегозае Вигсгакоѵѵа ѵі еі ѵіоіепіег ге- 

сіріі, сігса зе сіеііпеі ѳі ѵіаіісит засгозапсіит, іп 
адопе тогііз регісІіІапІіЬиз с!ап(1ига, ітрейіі; Ьіз 
поп сопіепіиз, ѵегит іп розірозіііопега Ьаегегііз- 

яае яііогипцие соЬаегѳсІиіп, іп ѳссіезіа Ьопогига 
ѵіііае Згсгуіуп, піЬіІ .іигіз еі соііаіигае сит Ьа- 

Ъеаі, зсатпит, аііаз Іаюк& іп ехігаогсііпагіо іосо, 

аііаз сеІеЪгаІіопет «Нѵіпогит ітрейіепіе, іп дио 
аЬ апііцио еа(іеш ЬаегеЛзза сит депегозо соп- 

зогіе ргоіезіапііз Йехіз.депіЬиз Віѵіоа аисііге зо* 

Іеі, ехзігихіі, Ігапзіаііопет ѵісіітае, аііаз опіату 
рггупіезіепіе, ітресііѵіі; зиЬ сеІеЬгаІіопе гаіззаѳ, 
ѵеі роііиз еіеѵаііопе Засгаііззіті Согрогіз СЬгізІі 
Ботіпі, (ІеЬіІат геѵегепііат, иіі сіесѳі саІЬоІісига, 
поп ехЬіЬиіІ, ігао іпеойет ехзігисіо зсатпо асси- 

Ьапз рііеаіиз зсапсіаіит аіііз ѳі р1еЬе]ае сопсіі- 

Ііопіз ЬогаіпіЬпз ргаезііііі. (^иоасі ѵего Іаезіопіз 
ргоіезіапііз тосіеті Іоііез ргоргіі согат ѵагііз 
ЪотіпіЬиз аЯГесІІ, іп ѵііат (ІіГйсІаѵіі, сутЬа, сит 
а гіра Йиѵіі, іЬісіет сіейиепііз, геѵесіиз еззеі рго- 

Іѳзіапз еі ехіга сопііпепз а Іопдіогі ехізІеЬаІ, 
Ігатеаіиз еі ЬотЬагсіаіиз іізіет сит Гатиііз зиіз 

депогозиз Згсгигкіоѵѵісг ас виЬйіііз зиів ехіііещ 
сигіа, ііісіет ѵѳгЬів ргоЬгояіз ргоісзіапіеш щ 
ргаѳзепііа тиііогиіп Ьотіпит іпзесіаіиз, Ггагиеа 
зігісіа ѳѵадіпаіа а^иат ГигіЬипсІиз ві роіи іССа- 

Іезсепз рѳгсиііепз, іп ѵііагп ргоіезіапііз «ІіПИаѵіі 
ех ЬотЬагйа аіічиоііез еуасиіаѵіі, і<]дие іп сгазіі- 
пит Сопёисіиз РазсЬае аппо ргаезепіі ргаегаіиа 
ехесиіиз, зиез Ьіпаз еойеш Іетроге ѵеі роіі« 

Ьгеѵі зиЬзечиепІі, гѳриіапз еззе ргоіезіапііз, еа^ещ 
ѵаіогіз ѵідіпіі осіо Йогепогит роіопісаііпт, * 

рогсеіііз тіпогіЬиз ипат еі аііегат рагіиі рго- 

хітат депегояаѳ .Іизііпае Зокоіоѵѵзка, риріііав 
ргоіезіапііз, дІоЬо рІитЬео ех ЬотЬаг(іа Ігауесіі, 

со^асиіаѵіі еі ѳхапітаѵіі. Ніз поп сопіепісз, 

Ьізсе (ІіеЪиз, иіі геіаіит езі, ргаіа іп Ьопіз ѵіііае 
Згсгуіуп, ЙаіисЬолѵіе оі ѴѴоІа Згсгуіупзка, ргоіе¬ 

зіапііз ргоргіа, е^иІ5 зиіз ас ресогіЬиз йераЬаІа. 

ѵіі еі сопсиісаѵіі, рег зиЬйіІоз ѵагіоз адгоз ѳі 
різсаіигаз, аііаз Іоюізка аІЬо }азу, іп Ьопіз ѵіііае 
Згсгуіуп еі сігса 2а*исЬо\ѵ рег ІаЬогіозоз Мукіи 
01е$іо\ѵ, гіепс ^ско Зіісгуи, Іит еі ТЬсойогат 
Розроіііу арізіегіа, Мотоіоюзкіе (Іісіа, іп аЬзепііа 
ргоіезіапііз, асіЬис ргаеіегіііз аппіз іп ѴѴоШуш 
соЬаЬіІапІіз, оссираѵіі, гедиізііиз ^зііііат ёе зиЬ- 

гііііз поп асітіпізігаѵіі, іторіига зе Гасіигит рго- 

шізіі еі зизсііаѵіі, іп ѵііат ргоіезіапііз (ІіШіІаѵіІ, 
рег чио«і расет риЫісат еі зесигііаіет ѵісіпі- 

Іаііз, диоіі тахітигп, иіі ргаетіззит, уиз Ьаеге- 

йііаііз еі соііаіигае депегозае Вигсгакоѵѵа. Ьае- 

гесііззае, ѵіоіаѵіі ^юѳпаз^ие ехішіе ]игіз зпссаЬш'Ь 
гаііопо яиогит отпіит із ісіет ргоіезіапз зоо еі 
еуизйет депегозае Еѵаѳ (1е бсіезгуп, сопзогй 
зиае рагепііз, потіпе. зоіеппііег ргоіезіаіиз езі, 

оіТегепз зезѳ сига ірзо іп Того Гогі ]‘иге асіигет 
ѵеііѳ, заіѵа теііогаііопе, зі еі іп чиапіит ёе 
песеззе Гиѳгіі, еііат рег сііаііопет ѳуизйеш рго- 
Іезіаііопі зиае гезегѵаіа. 

Тоже, л. 790. 
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№ 351.—1691 г. 15 Сентября. 

Пововъ Владимірскому увіатскому епископу Льву Залѳнокому, администратору 

Холмской епархіи, по возобновленной по смерти еп. Лодзи ты жалобѣ Станислава 

Цѳсѳльскаго аа нарушеніе граничныхъ знаковъ. 

баЬЬаіЬо іа сгазііпо Гезіі Ехаііаііопіз 8. Сги- чиапіиш аіі саизаш ргаезопіѳга рѳгіідегѳ ѵісівші- 
сіз, аппо Бошіпі тіііѳзіто зехсепіезіто попа- пі, зеи еііат ,)из еі іпіогеззе аііциосі Ьаѣегв а(1 

§е$іто ргіто. Ьопа іпГгазсгірІа ргаеіешііііз, сііаі зеи асісііаі а<і 
рагаіат саизат еі асііопвга ех асіогаіи депегозі 

Ех рагіе депегозі ѴіезіеШ соніга іііизігів- Сіевівйкі сит оііт іііизігіззіто еі геѵегепсііззіто 
.._ Визга, Іит оііт іііизігіззіто еі геѵегепгііззіто Ъо- мтит еі геѵегепагззітит /Шезкі, ергзсорит . . А 4 . 

Т7| . » . агіаіа, апівсба&пшв орізсоріз СЬеітѳпзіЬцз, Іит 
ѴШттепзет, геіаію. еі аіііз іп ргосеззи саизае зресійсаііз, сііагіз іп 

Ай оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- Іийісіо ІгіЬипаІіІіо ретіепіет рагаіигачие іигіз 
Іапеаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵеаіепз тіпі- 
гіаііз ге8пі 8епегпІіз ргоѵійиз Зіапізіапз Погцдоѵ. 

Іогшіпиш еі йесгеіит ,)ийісіі ІгіЬипаІіііі іпіег зѳ 
асіогеш еі іііизігіззітпт еі геѵегепіііззітит 5п- 

зкі, оГйсіо ргаезепіі поіиз. іп ѵіт зиае ѵегае ас 31!а, врізсорит ОЬеІтепзет гііиз 8гаѳсі Іаіпш, поп 
ййеііз геіаііопіз риЫісе ІіЬегечие гесо8поѵіІ, ке іттиіапйо ІіЬі іигіз дгайиз, сит ргаеГаІіз еііаііз 
сііаііопіз іпГгазогірІае Іііегаііз іепогіз нѳдиепііз: іпііоз, зей Іапіига ай поііііат йейисепйо, пейпт 
Лоаппез Тегііиз, Беі 8гаІіа гех Роіопіае, та8пиз пссеззііаз іигіз розіиіаѵегіі, і8погапІіат ргаеіеп- 
Йих ЩЬиапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазоѵіае, 8а- йепз гаііоае сопѵиізіопіз рег зиргазсгіріоз сііаіоз 
шоніііае, Ідѵопіае, Зшоіепзсіае, Ройоііае, Ройіа- «ей айсііаіозсошгаіззіопіз, йіззіраііопіз зсориіогош, 
сЬіае, Зоѵегіае СгегпісЬоѵіаеяие. ѴоЬіз іііизігіззіто ггаиісіегит ас аііогит 1іёпогит іпіег Ьопа ѵіі- 
еі геѵегепйіззіто Ьеопі 2аІ§зкі, ерізсоро ѴЮЙІті- Іаѳ Нпзіппе, аоіогіз Ьаегейііагіа, еі С'сЬапка гѳ- 

гіепзі гііиз 8гаесі, розі Гаіа оііт ЙеГипсІІ Шизігіззіті еаііа аЦие ессіезіат гиіепісат, іи топазСѳгіо 
еі геѵегепйіззіті Ли8озІіпі Ьойзіаіа, іттейіаіі Киіетсгусепзі зііат, рег та§піЙсоз соттіззагіоз, 

ерізсорі СЬеІгаепзіз, (сит Чио іп ге8езІго Ыс а гееіа тауезШе Йезііааіоз, иі аззі8па- 
ЬиЫіпі іпсагсегаіогит гаіхіі Гогі іи геіесііопе *3 бег. іиззогит рго роешз Іееит рег .рзоз 
апіе зітріісез іпзсгіріа егаі асііз еі іп1шсизЧие зиссиЬ.І.з шзі.іиіа еі тіепіаіа рагаІаЧие Йесгеіа 
ехізііі) еіпзйет ерізсораіпз айтіпізігаіогі сига соттіззопаі.а рагаіоз рипсіиз еі егайиз ]апз, 

Роіісагріо ВігиКіеѵѵісг, огйіиіз Йіѵі Вазіііі Мадаі іп ЧшЬиз ргаезедз саиза з еін тйес.за репйеЦие 
ргіогі еі сит еойет іііизігіззіто еі геѵегепйіззі- .пйеіегттаіа, ргосеззи еойет йергает.зз.з Іаі.ог. 

то ерізсораіиз СЬеІгаепзіз айтіпізігаіоге зиЬзІІ- ехізіеаіе, с.іатт. .іаЧие: з.І.з рапіип і^ЬЫь 
пгярчппч ехізіепіі Йе регзопа ЬопізЯие іегЧие гезропзпп ай огаша. Яиае ѵоЬ.з Гиіиго т 

« согмГі.- «ГШІО» рпчшппг. О...Ш Ш 
ішз еепегаі п тГ1КиПаПз геепі Гѳгіа зесипйа розі Гезіит запсіі Ае8.й.і аЬЬаІіз 

^ “““ —- —— * ЬпЫіпепзіз а . зеп ^ ацш ^ па8ѳ5Іто ргіто,-соріат зітііега зі8ІИаіага ипіиз 
т Я^ог -риш дРх ^ и1 ргаогаІ8зит фзйеш еззепііае, еі япійет ргітат іп топазіегіо 

ЧТтіхГгогі вітріісіз іпзсгіріа, ай ]ийісапйит СЬеІтепзі ге8и1ае йіѵі Вазіііі Ма8пі рогІаЧпе іп 
еві, шіхіі іогі ытр от .ііа &Ы4ет ішЫісапсІо. зесипсіат ѵего ш Киіетсгу- 
ѵосаіа 

; ; «таи іееііігае іпсійегіі, апі а.іо ІЬійет риЫісапйо 
»* в»А<иа , . , і_•_ л» пі>ппіІ ілл'і.о іпігі< 

ІЬійет риЫісапйо. зесипйага ѵего іп Кпіетсгу- 

се ргаѳйіоч'ие ІЬійет зііо Гатіііае сигіаіі риЫісаи- Ьиіс.-ай іпзіапііага т- се ргаеиюЧие .шив... »» к.—- 
^ТгічТпЙісі позІгі ^изяие Йеіаіогіз 8епегозі Йо, Гегіа Чиагіа ргохіте ргаеіегііа, ргохіта ро- 
8і.8аюпз 1"йіс . поз ѵШае Нид.ппѳ ѵ._ диі58е е1 гѳіічаі55е. 0е Чио ргаезепз еуизйеш т.п.- 

Віапізіаі Оіез » ,»«гслпоіі- чі>-гіп1ія гаіаііо. 
§;оге зигіит 

зиогит роззеззогіз, асіогіз, регзопаіі- зіегіаііз геіаііо. 

Тег еі регетріогіе сотрагеаііз. диі ѵоз, з. еі т Тоже, л. 911. 
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Мировая между овящѳнижкомъ Евстафіемъ Грабовскимъ ж стольникомъ Павломъ 

Скотницкимъ. 

Регіа весипба іп сгазііпо Гѳзіі запсіі Магііпі 
ропііЙсіз, аппо Ооіпіпі гаіііезіто зехсепіезіто по- 

падезіто ргіто. 

ОЫаІа диіеіаііопіз тапиаііз, іцрегзопащ де- 

прго$і Зкоіпіскі зегріепв. 

А(і оГйсіит еі асіа ргаезепііа сазігепзіа сарі- 

іапѳаііа СЬеІтепзіа регзопаіііег ѵепіепз иоЬіІіз 
біапізіаиз Еізоѵзкі оЫиІіі еХ аіі асіісапбит оЯ- 

сіо еібет роггехіі ^шѳ^а^іопѳт тапоаіет, рег 
ѵепегаЪіІет ЕизіасЬіит ОгаЬо\?зкі, ргезЬііегит 
Корукшіепзет, баіат, іп регзопаш депегозі 
8ко1піскі зегѵіѳпіет таш^ие е,)'и5бѳт ѵепегаЬі- 

Из бгаЬоѵзкі еі Шизігіззігаі геѵегепбіззітідиѳ 
Іобгіаіа, СЬеігаепзіз Веігепз^иѳ ѳрізсорі, рго- 

ргііз зиЪзсгіріат, іпГгаасіісапбат іепогіз зечиеп- 

Ііз: Ла піЯеу па робрізіе \ѵугагопу гегпатѵат іут 
вкгуріет тоіт г^сгпут, іі ші зі§ бозус зіаіо 
об іедотозсі рапа Раѵіа МісЬаіа Зкоіпіскіедо, 
зіоіпіка Оѵгискіедо, бгіѳбгіса боЬг \ѵзі Тегаіупа, 

а іо га ргаеіепзуѳ шоіе у ргосез \ѵгдІ§бет зшп- 

ту згезсіизеі гІоіусЬ роізкіск, ргге2 іедотозсі 
рапа Копіесроізкіедо гарізаиеу, па іедотозсі 
раті зіоіпіки ргге^іѳбгіопеу, ропіеѵаг ріасѳпіа 

іеу зитгау піѳ об іѳдотозсі рапа віоіпіка, Іѳсг об 
іедотозсі рапа Копіѳсроізкіѳдо паіѳйу, рггеіо гв 
ѵѵзгуІкісЬ ргѳіепзуі гаоісЬ, бо бпіа бгізіеузгѳдо (іо 
івдотозсі рапа зіоіпіка Оѵѵгискіедо шіапусЬ, га 
бозуб зоЬів исгупіепіет кшііиіѳ, Яабпедо гесигзи 
а іѳ. зитгау рцбіид баѵѵпіеузгусЬ согаріапасуі іо 
ір&оіпозсі рапа зіоіпіка піѳ гозіаѵігиі^ у г іе§о 
«ѵзгуікіедо, зіапоѵзгу, ба В6§, ѵ дгобгіе СЬѳІш- 

зкііп іп аззізіѳпііа іазпіе \ѵіе1тогпедо іедотозсі 
хі$бга ерізсора, разіег2а тедо, кѵііоѵас, котріа- 

пасуе ѵѵзгуікіе, бекгеіа. у копбетпаіу каззоѵас 
роіппіѳп Ь$б§, а іо паубаіѳу га (іпі рі§с, іо іезі 
біе ѵідезіта зѳрііша Маі, гоки Іегагпіеузгут 
іузЦс згезсзеі бгіелѵі^бгіезі^іут. У Ьеп гаоу кѵгіі 
рггу Ьуіпозсі іазпіе \ѵіеігао2педо іедотозсі хі§бга 
ерізкора, разіегга гаедо, робрізеш г§кі гаоіеу 
зІ\ѵіѳгбгага. Бгіаіо зі§ ѵ СЬеІтіе біе бесіта 
зѳхіа Маі, аппо гаіііезіто зехсепіезіто попаяв- 

зіто. Аіехапбег Аидизі Ьобгіаіа—ерізкор СЬеІт- 

зкі у Вѳігкі, гаапи ргоргіа, ЕизіасЫ ОгаЬоѵзкі— 

ргегЬііег Коруіомгзкі. Огіділаіе ѵѳго зиргазсгіріі 
зсгіріі ібет оНегѳпз абі зе гесеріі(еі бе гесерй 
зіЬічие, ехігабііо.оШсіит ^иіеіаі рег ргаезѳпіез. 

Тоже, л. 995. ' • • ^піч'ч^И 

конецъ ХХШ ТОМА. 



I. 
УКАЗАТЕЛЬ 

ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ. 

А. 
Абрамъ, Любомльскій еврей, 193. 

Абрагамовичъ Арсеній, игуменъ Холмскаго мо- 

настыри, 275. 
— Захарія, Сокальскій мѣщанинъ, 208; Аб¬ 

рамовичъ, 210. 
Абрамовичъ Григорій» Реевецкій священникъ, 85. 

— Матвѣй. Любомльскій ратманъ 168, лав- 

ннкъ 303. 
— Яковъ, старшина Холмской евр. синагоги, 

17», 180, 189.і 
Августинъ, піарскій слуга, 318. 
Авраамъ (Абрагамъ), священникъ Столпенокагс 

Спасскаго монастыря, 132. 

Адамовичъ Ромаиъ, дворянинъ, 275. 

Адамовскій (Ядамовскій) Станиславъ, двор., 19. 

Александровичъ Меѳодій, діаконъ Холм, каѳедр. 

церкви, 325, 327. 
Александръ, король польскій, 217, 283, 284. 

Альбертъ, Холмскій мѣщанинъ, 229. 
Андреевичъ (Апджеевичъ) Альбертъ, Холмскій 

мѣщіиіиііъ,. 74. 
Андреевская (Анджеенская) Софія, дворянка, 

вдов и Збируйскаго, 3. 

— Елисавета, жена Чаславскаго, 144. 

Андреевскій (Анджеевскій) Александръ, дворя¬ 

нинъ, 106, Дитюкъ, 144, 145. 

— Арсеній, владыка Холмскій и Белзскій, 1, 

2, Арсеній или Іоаннъ Степановичъ, 3, 4, 

•I- 6? 9, 24, 27, 28. 
— Войтехъ, двор., 26. 

— Иванъ (Янъ) Стефановичъ, 3. 

— Михаликъ, дворянппъ, 67. 

— Павелъ, дворянинъ, 26: 

— Степанъ, двор., 3. 

Андрей изъ Горки, кагателянъ Познавскій 286. 

— священникъ Войславицкой Онуфріевской 
церкви, 16. 

— священникъ- Холм. Успенской церкви, 29. 

— Холмскій мѣщанинъ, 229. 
Андрушовнчъ Авраамъ (Андреевичъ), священ¬ 

никъ Ратненской Богородич. церкви, 20. 

Андрышѳвокій Севастіаиъ, Холмскій каноникъ, 

Любомльскій плебанъ, 158, 170. 

Антоній отъ Св. Духа (а Зрігііи Запсіо), рек¬ 

торъ Холмскаго иіарскаго монастыря, 329, 

331, 332. 
Антоновичъ Симеонъ, Полянскій войтъ, 171. 

Ароновичъ Ицко, Холмскій еврей, 348. 
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Архиповичъ Захарія, учепикъ Холмской піар¬ 

ской школы 325. 

— Георгій, Холмскій мѣщанинъ, 229. 

Аѳанасій, священникъ Холмской Николаевской 
церкви, 6, 7. 

Аѳанасовнчъ Михаилъ, настоятель Жидичинскаго 
уніатскаго монастыря, 292, 293, намѣст¬ 

никъ Жпдич. архпмандріп, 295. 

Б. 
Вабннскій Иванъ, двор., 93, 119. 
Бабнчинскій Иванъ, возный, 294. 

Бабичова Хведорова, Холм, мѣщ., 229. 

Вавчовскій Иванъ, возный, 14, 30, 31, 32, 36, 

47, 48, 54, 59, 67. 

Вадовскій-Старнюковичъ Филиппъ, Холмскій 
мѣщанинъ, 73, 74. 

Вазарабъ Ѳедоръ, Грубешовскій мѣщанинъ, 157. 

Ваковѳцкій Мокосѣй Александръ, двор., 276. 

— Венедиктъ, архиманд. Жидичинскій, 269, 

270, 273. 

— Викторинъ, дворян., 288, Екатерина, его 
жена, 290. 

— Дмитрій, двор., 273. 

— Іосифъ, уніатъ епископъ Владимірскій и 
Брестскій, 276. 

Балабанъ, двор., управляющій въ Бѣлополѣ, 245. 

— Гедеонъ, архимандритъ Жидичинскій 50. 

— Діонисій, епископъ Холмскій и Белзскій, 

253—261. 

— Исаія, б. У невскій архимандритъ, 71. 

Валабашъ Васько, Холм., мѣщанинъ, 229 

Валашъ, Бѣлопольскій крест., 227. 

Ванютъ изъ Шаржины Воли Иванъ, возпый, 

69, 70. 

Варжинскій Андрей, Опалинскій мѣщ., 231. 

— Максимъ, Опалинскій мѣщанинъ, 231. 

Вартковскій Валентинъ, Белзскій подстаростій, 
' 159. 

Вартницкій Иванъ, дворянинъ, 57. 

Бартошовскій, дворянинъ, 280, 281 

Барщевскій, 318. 

Ваторъ Василій, монахъ, учитель Холмской 
уніатской школы, 325. 

Ватый Ярошъ, дворянинъ, 30. 

Вахминскій Мартинъ, Холмскій впце-нотарій 
гродскій, 103, 106. 

Вѳдлянокій Станиславъ, Холм, каноникъ, 346. 

Вѳдонсвій Григорій, двор., 120. 

Бекешъ, Грубешовскій мѣщанинъ, 164. 

Вѳлаѳцкій Александръ Станиславъ, Белзскій 
староста, 209. 

Вѳл8икъ Давидъ, Островскій мѣщанииъ, 142 

Бел ши къ, 146. 

Вѳлховнчъ Ѳеодоръ, священникъ Ольховецкой 
церкви, 263—4. 

Вѳндухъ Дмитрій, Парчовскій мѣщанинъ, 133, 

' 141. 

Венѳвскій Прусакъ Веснасіапъ, дворянинъ 86. 

— Станиславъ, державца Парчова, 136. Ста¬ 

ниславъ Казиміръ, воевода Черниговскій, 

староста Богуславскій, 302. 

Веніаминъ, Любомльскій еврей, 193. 

Береза Альбертъ, Холмскій мѣщ., 229. 

Вѳревѳцкій Василій, двор., 107. 

— Станиславъ, двор., 320. 

Вѳрѳэовка Самуилъ, Сокальскій мѣщаиинъ, 208, 

210. 
Вѳруцкій Станиславъ, 13. 

Ввицкій Иванъ, двор., 3. 

— Каспаръ, двор., 61. 

Вндунъ Герасимъ, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 

210. 
Вирукѳвичъ Поликарпъ, игуменъ ун. Холмскаго 

монастыря, -353—4, 358, 360, 363. 

Бланикъ Васько, Любомльскій мѣщанинъ, 15. 

Влащикъ Петръ, Холм, мѣщанинъ, 229. 

Влиновскіѳ супруги, владѣльцы Депультичъ, 340- 

Влнновскій Иванъ, двор., 202. 

Влущикъ Грицко Хомичъ, мѣщаиинъ, 35. 

Вобошко Иванъ, Сокальскій радца, 207, Во- 

бушко, 210. 

Бобровскій Іоаннъ, настоятель Холмской римской 
церкви, 91—2, 100, 116, 150—2, 186—7, 

194, 197—8, 200, 201. ^ 

— Стефапъ, братъ Іоанна, двор., управляю¬ 

щій имѣніями, 279. -*** 

Вобрыковнчъ Іерофей, священникъ Стрѣлецкой 
‘ церкви 280, 281. ' 

— Савка, Сокальскій мѣщаппнъ, 207, 210. 

Вогушъ. Холмскій войтъ, 229. 

Войнецъ Троцъ, Парчовскій мѣщапипъ, 133, НЬ 
Вокѳѳвнчъ Леско, Сокальскій ыѣщан., 207, 210- 

— Симеонъ, Сокальскій мѣщаиинъ, 208. 
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— Филиппъ, Сокальскій мѣщанинъ, 207—8, 
210. 

— Ѳедоръ, Сокальскій мѣщ., 207, ‘ЛО. 

Воддуръ Михаилъ, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 
Волескій, 113. 

Вовдвинскій Иванъ, Волыпскій мечникъ, 31. 

— Францъ изъ Осѣка, двор., 2о4, 233. 

Вонѳцкій Христофоръ, двор., 7. 

Вронѳвскій Николай изъ Дубровицы Фирлей, 

Черниговскій подкоморій, 234. 
Вроновсвій Ивапъ, слуга плебана Мыстковскаго, 

29. 
Врохъ Петръ, возный, 161. 
Врудвевскій Ивінъ, каіптеляпъ Калишскій, 286. 

Вубко Георгій, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Вудэикъ Ивапъ, Холмскій мѣщ., 260. 

Вонковскій Стефанъ, двор., 186. 

— Христофоръ, плебанъ Савинскій и Чуль- 

чнцкій 186, Холмскій дек&въ, 175, 197— 

199, 200, 201, 203. 

Воноровнчъ Димитрій, Холмскій ун. монахъ, 222. 

Ворженцкій Александръ, двор., 291—2, 299, 

300, 324. 

— Маркіанъ, войскій Кіевскій, 324, изъ Ко- 

заръ 329. 

Борковскій Альбертъ, двор., 216. 

— Генрикъ, воинъ, 236. 

— Мартннъ, вониъ, 244. 

Боровскій Валентинъ, двор., 27, 47—8. 

— Иванъ Паулпиъ, двор., 361. 

Вородѳйчнкъ Иваиъ, тивунъ Магаовскій, 83. 

Воронка Лука изъ Березова, возный, 145. 

Борсуковъ Илія, Ратненскій лавпикъ, 101. 
Ворщѳвка Стефапъ, Холмскій мѣщ., 229, 260, 

Барщовка 267. 
Вочевнчъ Палемопъ, Владимірскій мѣщ., 276. 

Боярчукъ Федько, крест., лавочный, 306. 
Враницкій Севастіанъ, лат. епископъ ІІозпан- 

скій, 286. . _ . 

Враткевичъ Семенъ, священникъ Дубненской 
Михайловской церкви, 125, 143. 

Врашовецъ Альбертъ, подвойтъ Грубешовскій, 

168. 
Вржевинскій Казиміръ. Иарчовскій городскій 

писарь, 135—6. 
Вржешовскій Валентинъ, двор., 48. 
Вродацкій Христофоръ, двор., ученикъ Холм- 

ской школы, 294, 296. 
Вродзинскій Станиславъ, двор., 75. 

Бродовскій Адамъ, двор., 356. 
— Аидрей, Холмскій земскій писарь, 67, 114. 

— Станиславъ, двор., 81. 
— Христофоръ, двор., 324. 

Бродскій Иванъ, двор., 93, 119. 
Врожина Варѳоломей изъ Уханя, 5. 

Вужннокій Станиславъ, правитель корол. канце- 

I ляріп, 304, 306. 
Вукаръ Ѳеофилъ, нодвоевода Белзскій, 303, изъ 

Ювча, 304. 
Буковскій Лука, слуга плебана, 29. 
Вулавскій Василій, священникъ Любомдьской 

Богородичиой церкви 170, 193, оффиціалъ 
или протопопъ 264, 267, 274. 

— Стефапъ, лавпикъ 303. 
Вурдашѳвичъ Николай, двор., 2І7. 

Вуркацкій Адамъ, двор., 34. 
Вурчакъ Аидрей Абрамовичъ, двор., 361. 

— Ева изъ Гдешнва, жепа Андрея, 361. 

Вуссовинскій Христофоръ, двор., 48. 
Вусъ Семевъ, Холмскій мѣщ., 32. 

Бутлерова Констанція, подкомориная, 306. 
Вутыра Иванъ, Дубпенскій бурмистръ, 125, 143. 
Вутковичъ Матвѣй, свящеиппкъ Сосиовицкой 

церкви, 211. 
Вучацкій Яковъ, Холмскій лат. епископъ, И, 

12, 16. 
Вучковнчъ Ярмошъ, назв. ІІопекъ, Холм, мѣщ., 

229, 245. 
Вуяльскій Андрей, корол. секретарь, 187. 
Буяцкій Ивапъ, двор., 253* 

Быковичъ Ѳеодоръ, дьякъ Любомьской Георгіев¬ 
ской церкви, 303. 

Быковскій Апдрей, плебанскій слуга, 29. 

Выховскій, воппъ, 268. 
Бѣлѳвичъ Матвѣй, Любомльскій городскій пи¬ 

сарь, 18. 
Бѣлецкій Варѳоломей, двор., 133. 

— (Бѣлицкій) Симеонъ, отчимъ еп. Фурса, 

двор., 249. 
Бѣлиха Сепькова, Холм, мѣщ., 229. 

Бѣлицкій Иваиъ, двор., 81. 
Вѣлобоцкій Илья, двор., 54. 

Бѣльскій Дмитрій, Холм, мѣщ., 229. 
— Иванъ, дворянинъ, 54, 69—70; державца 

м. Тератниа, 174. 
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— Николай Ивановичъ, двор., 174. 

— Фраццъ изъ Райскаго воеводства, 318— 

320; управляющій им. Бусио, 366. 

Вялобржеская Ковстаиція изь Высокаго, 311. 

— Тереса изъ Слугоцина, 311. 

Вялцбржѳскій Мартинъ, владѣлецъ Могильницы 
и Кулика ЗІ1. 

— Яковъ, 311. 

Вялый Васько, крест., 340. 

В. 
Ваврышовичъ Андрей, клирошанинъ (протоіерей) 

Холмской каѳедр. церкви, Успенскій свя¬ 

щенникъ, 75, членъ капитула 78, 81, 115, 

148-9, протопресвитеръ 197, 203, архи- 

пресвитеръ 227, 232, 237, протопопъ, 263. 

— Леско (см. Гавриловичъ). 

Валентинъ, каноникъ, Грабовецкій плебапъ, 13. 

— Холм. мѣщ. столяръ, 229. 

Варговскій Матвѣй, каноникъ Владиславскій, 286. 

Варнвода Николай, Холм, мѣщ., 310. 

Вариводка Василій, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 

Варшавскій Іоаннъ, моиахъ Кіевскаго Златовер. 

Михайловскаго монастыря, 130. 

Василевскій, слуга Кучевскаго, 341. 

Васнлейковнчъ Андрей, Холмскій священникъ, 

60. Ермолай (Ярмола) свящ. Холм, церкви 
Рождественской 31, членъ капитула 62, 

66, 73, архппресвитеръ и членъ капитула 
78, 81, Василькевичъ, 86, Василейковичъ 
115, 131. 

Василькевичъ Иванъ, сынъ Холм, священника, 

247, 260, Іоаннъ свящепиикъ Холмской 
Никольской церкви, 306. 

Васичинскій Христофоръ, державца Краснаго, 40. 

— Ѳома (см. Сыцѳвичъ). 

Васковичъ, Ясько, крест, изъ Гоща, 231, Карпъ, 

Белзскій мѣщ., 62. 

Вашинскій Даніилъ, Грубегаовскій мѣщ., 84. 

Вѳйгѳръ Людвикъ, воевода Помераніи, 238, 244, 

Ваеръ 247. 

Вѳлевкій, двор., 152. 

Вѳлѳмовичъ Мартинъ, войтъ Скербешовскій, 34. 

Величко Григорій, 274. 

Вѳнцкилевичъ, слуга Иоцѣя, 268. 

Вѳнцковскій Каспаръ, двор., 171. 

Вербицкій, слуга Поцѣя (Вержбицкій), 268. 

— Іоаииъ, Владимірскій протопопъ, в, 7. 

— Семенъ, возный, 122. 

— Станиславъ, двор., 275. 

Вербовскій (Вержбовскій), свящ. Верещидсвоі 
і церкви, 41. 

Вѳрвицкій Семепъ, возный, 122. 

Верещака Василій, корол. секретарь, 253. 

Вѳрещинскій Николай, двор., 41. 

— Северинъ, двор., 41, слуга Угровепкаго 
252. ' 

Верховскій (Вѣржховскій) Мартинъ, двор., 277. 

Веселовскій, нлебанъ Добротворскій, 160. 

Вѳцфинскій Адамъ, Холмскій зем. писарь, 150. 

Викентій, лат. епископъ Владиславовскій, 285. 

Вильга Станиславъ изъ Годзимира, 324. 

Вильчопольскій Ивапъ, двор., 274. 

Винницкій Антоній, нареченный епископъ Пере- 

мышльскій и Самборскій, 255. 

— Кіевскій митрополитъ, 329. 

Винярскій Адріанъ, монахъ—берпардииъ, 185, 
186. 

Вионѳвскій Андрей, гродскій писарь, 264, судья 
Холмскій эемскій, 324. 

— Станиславъ, дворянинъ, ученикъ Холмскй 
294, 296. 

Вишневецкій Димитрій Георгій Корпбутъ, князь 
Збаражскій, воевода Белзскій, вольный гет¬ 

манъ, староста Любомльскій, 300, 303—4, 

— Іеремія, князь 117—121. 

— Константинъ князь, владѣлецъ Радехова 
и Матова, 93, 119. 

Владиславъ, король Венгріи и Польши, 283—4. 

— IV, король польскій 12, 84—5, 91—2, 95, 

106, 124, 130, 133, 139—40, 147, 151, 
155, 171, 176, 187, 205, 208, 212-215, 

217, 221, 237, 282—3, 287, 318, 350. 

Влога Матвѣй, Скербешовскій ратманъ, 34. 

Влодковичъ Бартошъ, Сандомірскій нодкоморій, 

218. 

Воасучинскій Іоаннъ Константинъ, Холмскій 
лат. каѳедр. каноникъ и деканъ, 346. 

Войничъ Семенъ, Парчовскій мѣщ., 4*33, 141. 

Войславъ (Выславъ) каноникъ Холмскій, 266. 

Волковнчъ Андрей, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

— Семенъ, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 
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Воловичъ Абраамъ, Островскій мѣщ., 142, 146. 

— Даміанъ, Островскій мѣщ., І42, 146. 
— Кузьма Островскій мѣщ., 142, 146. 

Волосковнчъ Александръ, двор., 243. 

Волошиновнчъ Климентъ, Холм, мѣщ., 115. 

Волошъ Петро, крест, изъ Гощи, 231. 
Волчекъ Даніилъ, двор., 129. 

— Марина изъ Сосповицы, 129. 

Вольскій, слуга епископа Замойскаго, 34. 

— Альбертъ, двор., 216. 

— Николай, двор., 196, Сандомірскій каште- 

линъ 286. 
— Павелъ, каштелянъ Радомскій, кор. кан¬ 

цлеръ 283, 286. 

Вонсовнчъ Альбертъ, двор., 136. 

— Андрей, Лгобомльскій ратманъ, 18, 23. 
Воронецкая Авдотья, княжна Збаражская, вдова 

Брацлавскаго хоружія Николая Шашке- 

вича, 58—60. 
Воронецъ Иванъ, крест., 306. 
Воютинскій Семенъ Гулевичъ, Луцкій земскій 

писарь, послѣ правосл. епископъ Пере- 

мышльскій, 95—8, 110, 123. 
Вроснякъ Павелъ, Белзскій мѣщ., 159. 
Вцислицкій Николай, ученикъ Холм. ун. гим¬ 

назіи 190, 195. ѵПіі2 
Выговскій Остапъ, намѣстникъ Кіевскаго замка, 

254. ' - 
Высоцкій Лука, Люблинскій земскій писарь, 311. 

Вѣтринскій (Вѣтржинскій) Иванъ, двор., 4. 

Вѣщицкій Иванъ, двор., 19, 28. 

Г. 
Габленсъ Христофоръ Лгодвикъ, капитанъ, 238, 

244. 
Гаварецкій Тимоѳей, ученикъ Холмской уніат¬ 

ской гимназіи, 180. 
Гавришовичъ Леско, Грубешовскій мѣщап., 157, 

Вавришовичъ 164. 
Гавріилъ, священникъ Машовской церкви, 83. 

_ крестьянинъ Стрѣлецкій, 280 1. 

— Тышовецкій свищепвикъ, 192. 
— Холискій православный діаконъ, 97. 

Гадомокій Семенъ, двор., 139—40, 184, Холм, 

мѣщанинъ, 229. 
Гаевннцкій-Спитекъ Николай, двор., 12. 

Гайдучокъ Матвѣй изъ Бѣлополя, 227 

Галицкій, ученикъ піарской школы, 336. 
| — Грицъ, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 210. 

Галятовскій Павелъ, дворянинъ, 235, 240. 
Гананай Иванъ, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 

Хананай 210. 
Гансъ, военный фельдшеръ, 238. 
Гамратисъ Петръ, лат. архіепяскопь Гнезнен- 

скій, легатъ папскій и примасъ королев¬ 

ства Польскаго, 286. 
Гаикѳвичъ Степанъ, королевскій '-екретарь, 351, 

352. 
Гараснмикъ Иванъ, Холмскій мѣщ., 229. 

Гарасимовичъ Василій, Холмскій мѣщ., 107, Ге¬ 

расимовичъ, 260. 
Гараскій Григорій, намѣстникъ Ратненской прото- 

попіи, 185, Гарашко, священникъ Воскре¬ 

сенскій, 186. 
Гарашко Абрагамъ, двор., 189. 
Гарлинскій Иванъ, Холмскій мѣщ., 32, 35. 

Гацумъ, Опалинскій некарь, 231. 
Гвиэна Григорій, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 
Гѳдраварскій (изъ Гедравары) Лаврентій, вое¬ 

вода венгерскій, 285. 
Гѳлѳта Трохимъ, Грубешовскій мѣщ., 164—6. 
Гѳмбицкій Иванъ, королев, секретарь, 172. 

— Петръ; лат. Перемышльскій епископъ, ко¬ 
ролевскій канцлеръ, 187, 217, 219. 

Гѳмборжовскій Игнатій, Опалинскій комендарій, 

231. 
Гѳравецъ Лаврентій, бурмистръ г. Любомля, 158. 

Германовичъ Іосифъ, игуменъ Городискаго мо 
настыря, 221. 

Гѳрмолай, священникъ Холмской Рождествен 
ской церкви. См. Василѳйковичь. 

Гѳршѳль Иванъ, Холмскій ландвойтъ, 32. 

Гиза Альбертъ, Холм, мѣщ., 229. 

Гиаикъ Матвѣй, Холм, мѣщ., 229. 
Гилѳвскій Ивапъ, дворянинъ, 120. 

Гиль Вагиль, Гусинскій крест. 325. 

Гисовскій, дворянинъ, 45. 
Гладковичъ Максимъ, Белзскій мѣщ., 62. 

Главно Константинъ, ун. монахъ, проповѣдикь 
Холмской церкви, 278. 

Глинскій, владыка Владимірскій и Брестскій, 3*8. 

Гловацкій Романъ, ученикъ Холмской уніатокой 
гимназіи, 190. 

Гноннскій Семенъ, двор., 14. 
47 
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Гоголь Антонъ, двор., 222. 

Годобокій Ѳедоръ, двор., 93, 119. I 

Годлевская Софья, по первому браку Пржапов- 

ская, по второму Камодзинская, 354—5. 

Годлевскій Иванъ, дворянинъ, 55. 

Голедкій Альбертъ, Парчевскій бурмистръ, 134. 

Голодный Лука, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

— Николай, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 

Голушннскій, бурмистръ Сокальскій 273. 

Голынскій Павелъ, державна села Сосновицы, 211. 

Гол янскій Станиславъ, двор., 34. 

Гомонъ Корвило, Ратненскій мѣщ., 191. 

Гораинъ Иванъ Богуславъ, Кіевскій земскій 
судья, 293, 295. 

Гордынскій Иванъ, двор., 245, 250. 

Горецкій Ѳома, двор., 176. 
Горшеховскій Иванъ, Любомльскій нодстаростій, 

158, 170. 
Горнца, Бѣлопольскій крест., 227. 1 

Горкаведъ Авдрей, крест., 306. 

— Николай, крест., сельскій войтъ, 306. 

Горскій Альбертъ, схоластикъ Владиславскій и 
корол. секретарь, 286. 

— двор;, слуга кан. Бонковскаго, 196, 198. 

— Андрей, Холм, мѣщ., 229. 
— Иванъ, Пелзскій йѣщанинъ, 81, 114, 116, 

137, Холмскій лавникъ, 139, 178. 

— дворянинъ, 100. 
Горышовецкій (изъ Горышовецъ) Николай, кух- 

мистръ кор., 285. 
Горышовскій Станиславъ, Белзскій земскій су- 

>. , дьичъ, 14. <т .... , 
Госко Куріанъ, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 

Гостиловскій Георгій, двор., 350, 351. 

— Павелъ, двор., 301. 

Гочѳвичъ Григорій, Хотеничскій священникъ, 

94, Красноставскій и Тарногорскій 155. 

Гочъ Василій, Грубешовскій протопопъ, 209. 

Грабовѳдкій Авраамъ, 255. 

Грабовскій Евстафій, протопарохъ Тератпнскій, 
312, 341, свящ. Копыловскій, 364. 

Гребѳничокъ Гіацинтъ, Красноставскій мѣща¬ 

нинъ, 105. 

Гречинъ Мануидъ, Холм, мѣщ., 229. 

Гржесьола Иванъ, Грубешовскій мѣщанинъ, 164, 

165, 166, 167. * ’ 
Грибовскій Бернардъ, пріоръ Луцкихъ домипи- 

кановъ, 251. 

Гривннскій Петръ, возный, 88—9. 

Грнвнисѳрнѳвичъ Николай, Грубешовскій иѣ- 
щапинъ, 157. 

Григорій, свящевникъ Любомльской Михайлов¬ 

ской церкви, 37—8. 

— священникъ Холиской Николаевской цер. 

кви, 66. 

— священникъ Холмской Пятницкой церкви, 

члеиъ капитула, 2. 

Григоровичъ Ѳедоръ, Холмскій мѣщ., 147. 

Грифинскій Иванъ, ученикъ Холмской піарской 
школы, 326. 

Грицкевичъ Николай, дворяиинъ, 239. 

Грицко изъ Поморянъ, воевода Подольскій, стар. 

Холмскій, 285. 
Грицоній Михно, Грубешовскій мѣщ.4 164. 

Грицъ, сынъ священника Холмской Никольской 
церкви, 195, Холмскій мѣщ., 229. 

Гродѳцкій Петръ, хоружій, 255. 

Гродэицкій Павелъ, дворянинъ, 51—2. 

— Иванъ, ученикъ Холмской уніатской гим¬ 

назіи, 190, 195 

Грондскій Иванъ, 14. 

Гроскій Янъ, двор., 145. 

Гротовскій Ѳома, дворянинъ, 131, 255. 

Гротъ Валентинъ, Холмскій лавникъ, 32, 35. 

Гроховскій Климентъ, возный, 41. 

Грушецкій Иванъ, двор., слуга еп. Суши, 334— 

Губуръ Ирша, Любомльскій еврей, 303. 

Гугуревичъ Ѳеодосій, ун. монахъ Холмскаго 
монастыря, 282, 287. 

Гудвичъ Мартинъ, Любомльскій мѣщ., 37. 

Гулевичъ Семенъ. См. Воютннскій. 

Гуляницкій Андрей, 279. 

Гупало Назаръ, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Гуровичъ Ѳеодосій, настоятель Холмскаго ун. мо¬ 
настыря, 308, Кулемчицкаго—816,321—2. 

Гусаковскій Иванъ, шляхтичъ, 164, 166, П6. 

Гутовскій Станиславъ, дворянинъ, 57. 

Гучъ Иванъ, крест., 299. 

Дави докъ Павелъ, Островскій мѣщ., 142, Нб; 

Далеѳвскій Коля Павелъ, воевода Подольск 

286. 
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Данил о, Ои&линскій мѣщанинъ, 231. 

Даниловичи, двор., 361. 

Даниловичъ Елена, жена Николая изъ Журона, 
Дорогобужскаго старости, 5. 

— Иванъ, ХолмскіП староста, 38, Иванъ- 

Николай изъ Журова, коронный скарбникъ, 

73—4. 

— Николай, Львовскій каштелянъ, староста 
ХолмскіП, Самборскій, Дорогобужскій, 

Бѣльскій и Червоногродскій, !і2—4, коро¬ 

левскій скарбникъ, Красноставскій старо¬ 

ста, 41. 

— Иетръ, Парчевскій староста, 117. 

Даніилъ, еврей, Любомльскій мѣщанинъ, 37. 

Д&рболевичъ Иванъ, Красноставскій мѣщанинъ, 

106, Дарбоговпчъ 155. 

Дацевнчъ Семенъ, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Дашкевичъ Степанъ, Холмскій мѣщ., 104. 

Двигубка Ѳедоръ, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Девульскій. 166. 

Дембинскій Валентинъ, канцлеръ кор., 282—3. 

Демковнчъ Маркъ, Грубешовсвій мѣщ., 85. 

_ Степанъ, Грубешовскій мѣщ., 156. 

Демьянъ, Парчовскій священникъ, 135—6, 146. 

Денищикъ Герасимъ. Грубешовскій мѣщ., 164. 

Дѳрѳпальскій Станиславъ, 225. а.ѵ.- 

— Христофоръ, 225. 

Дервачъ Ѳедоръ, Грубешовскій мѣщ., 157, 164. 

Дечнкъ Іоско, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Дѳшѳвскій Иванъ, шл., 253. 
Джевошовскій Иванъ, управляющій имѣніемъ, 

280—81. 
Даержговскій Николай, лат. епископъ Холмскій, 

нареченный Куявскій, 286. 

Даивншекъ Ѳома, Ратненскій плебанъ, 185. 

Даичко Гжесь крест., 306. 
Дилевичъ Мартинъ, ученикъ Холмской піарской 

школы, 326. 
Дитюкъ Хведько, Грубешовскій мѣщ., 165. 

Діаковскій Василій, писарь гродскій Грабовец- 

кій, 298. 

Дннтручко Карпъ, изъ Дембивы, Тыгаовецкій 
старый радца, 191—3. 

Дмитръ. сапожникъ Опаливскій, 231. 

Долганъ Ясько, крест. 306.' ' ' **' 

Доденговокій Павелъ, двор., 256. 

Дольскій Андрей, Волковыскій подкоморій, 87. 

Домановскій Иваиъ, шляхтичъ, 276. 

Домбровскій, слуга Поцѣя, 268. 

— Иванъ, 14. 

— Мартинъ, Ольховицкій ксевдзъ, 26. 

Доронговскій Станиславъ, возный, 354, 363. 

Дорошевичъ Александръ, священникъ Отроч- 

ской церкви, 124. 

Дрѳвѳцкій Ѳома изъ Депультичъ, 259. 

Дрѳвицкій (изъ Древицы) Матвѣй, препозитъ 
Скарбирскій и впцеканцлеръ коронный, 

286. 
Дрѳнѳвичъ Аитонъ, Острожскій бурмистръ, 224 

Дриэнякъ или Радчикъ, Холмскій мѣщанинъ 

104, 147. 
Дрогичннскій Авраамъ, староста Холмскій, 353 

Дроздовскій, 121. 
Дубиковскій Иванъ, двор., 82. 

Дубило, Скербешовскій ратманъ, 34. 

Дубовичъ Іоаннъ, архимандритъ , Дерманскаго 
, Л монастыря, 169. 

— Филиппъ, Ратпепскій мѣщ., 190. 

Дубчнкъ Даніилъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Дуднкъ Андрей, 31. 

— Васько, 31. УЛ: 
— Степанъ, 31. 

Дудчнкъ Романъ, Оиалнискій мѣщ., 231. 

Дунинъ Модлишѳвскій Альбрехтъ - Констан- 

? тинъ, Любомльскій староста, 156, 158. 

Дунчнкъ Гансъ, мѣщанинъ, 299—300. 

Духъ, Холмскій мѣщанинъ, 229. 
Душенка Лаврентій, священникъ Дубненской 

I церкви, 18—19, 28. 

Е 
Длотовскій Михаилъ, двор., 230. 

Ддужневскій Иванъ, 200. 
Дмтруковичъ(Диитриковичъ) Павелъ, Парчов¬ 

скій иѣщ.. 133, 141. 
_ Степанъ, Парчовскій мѣщ., 133, 141. 

Дитрукъ Мартинъ, Тышовецкій предмѣщавинъ, 

191—3. 

Ева ивъ Гдешина, жена Андрея Абрамовича 
Бурчака, 361. 

Евгеній IV, папа римскій, 286. 
Евлашевнчъ Іоаппъ, священвпкъ Хопнской цер- 

кви, 219—20. 
Евфнній, Любомльскій ратманъ, 225. 
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Евѳрсвій Адамъ, Любомльскій городскій пи¬ 

сарь, 38. 

Едеиокій, свящеиинкъ, 298. 

Еловнцкій Іеронимъ, Холмскій староста, 148—9, 

изъ Лановецъ 172, 182, 236. 

Емедятый Ѳома, Холмскій мечникъ, 202. 

Емѳдовокій Иванъ, слуга уи. еиископа Малин¬ 

скаго, 10. 

— Сигизмундъ, двор., 14. 

— Флоріанъ, Холмскій каноникъ, 14. 

Енджеевсвій Иванъ, двор., 271. 

Еремѳвскій Антонъ, урядникъ, 270. 

Ж. 
Жабнровичъ (Забировичъ) Аидрей, Холмскій 

мѣщанинъ, 334—341. , ; 

— Анна, жена ИванаЖабировича, 223. 

— Иванъ, Холмскій мѣщанинъ, 223—4, 250, 

260, 279, 308. 
— Конрадъ, Холмскій мѣщанинъ, 32, 74, 92, 

104, 106, 111—14, 136, 138—40, 147, 

бурмистръ 149, 167, 195, 223, 229, 260. 

— Николай, Холмскій мѣщанииъ, 35. 

— Петръ, Холмскій мѣщанинъ, 334—40. 

— Романъ, Холмскій мѣщанииъ, 32, 35, 66, 

91—2, 104, 107, 116, 121, 127, 136, 139, 

140, 147, 151, 187, 335. 

— Степанъ, Холмскій мѣщанинъ, 223—4. 

Жадввкъ Яковъ, Краковскій епископъ, 152. 

Жданъ Ѳедоръ, Холмскій мѣщанинъ, 229, 246. 

Жегоцкій Христофоръ, латнн. епископъ Холм¬ 

скій, 343, 345, 348. 
Желнборскій Арсеній, владыка Львовскій, Га¬ 

лицкій и Каменецкій, 213—15, 255. 

Желѣвницкій Лаврентій, каноникъ, 13. 

Жемборскій Александръ, клерикъ, ученикъ 
Холмской піарской школы, 314, 818. 

Жидокъ Павелъ, бурмистръ Скербешовскій, 34. 

Житкевичъ Ѳеофанъ, уніатскій монахъ, 292, 

296. 
Жолковскій Алексѣй, канелянъ Холмскаго епи¬ 

скопа, 13. 

— Станиславъ, Львовскій каштелянъ, лоль- 

ный гетманъ, Каменецкій староста, 65. 

Жоховскій Кипріанъ, Кіевскій и всея Руси ун. 

митрополитъ 335; епископъ Витебскій и 

Мстиславскій, коадъюторъ Кіевской митро¬ 

поліи, 351, 358. 

Жуковячъ Павелъ, мѣщанинъ, 334, 336—340. 

— Захарія, Холмскій мѣщанинъ, 188, 229 

260, 274. 

Жуковскій Иванъ, двор., 75. 

— Петръ изъ Воли Тучапской, 16. 

Жукъ Явекъ, лавникъ, 225. 

Жулинокій Збожный, писарь зем., 45. 

Жураковокій Георгій, ученикъ Холмской піар¬ 

ской школы, 326. 

3. 

Заблоцкій Иванъ, Тышовецкій нодвойтъ, 191, 

193. 

— Петръ, двор., 14. 

Завада Филаретъ, игуменъ Кулемчицкаго мона¬ 
стыря, 76. 

Завадокій Войтехъ, двор., 144. 

— Захарія, двор., 41. «Я 
— Иванъ, двор., 356. 

— Христофоръ, писарь зем. Городельскіа, 

• 290. 

З&вальскій Григорій, двор., 57, Терновскій свя¬ 

щенникъ, 99. 

— Захарія, двор., 39. 

— Стефанъ, священникъ Превальской цер¬ 

кви, 129. - ' 41 
Завшпинскій Николай, Сокальскій мѣщанинъ, 

208, 210. 

Завойскій Георгій, Холмскій мѣщ., 229. 

Загоровскій Аидрей, королев, комисаръ, 95, 104, 

105, 122. 

Задѳрѳйко Стецко, Холмскій мѣщанинъ, 229. 

Заіончковскій Станиславъ, клерикъ, учений 
Холмской піарской школы, 314. 

8акъ Николай, Холмскій мѣщашшъ, пивоваръ, 

229. 5 
Заленскій Левъ, ун. епископъ Владимірскій, 

328, 363. 
Залужный Захарія-Гриць, Холмскій мѣщ., 32 

Залѣскій Иванъ, двор., 5. 

— Мартинъ, Холмскій возный, 39,48, 5б-~’. 

71—2, 75, 100,102, 108—9, 117, 151, 18Ь 
189. 
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8амойскій Георгій, Холмскій лат. епископъ, 5, 
16, 34. 

— Ѳома, воевода Кіевскій 56, изъ Замостья, 

вицекаицлеръ, староста Краковскій, Со¬ 

кальскій и Кнышвпскій 88, 91, 124 151 

152, 175. 

Заневскій Михаилъ Казиміръ, двор., слуга епи¬ 
скопа Суши, 334—340. 

Заннокій Каспаръ, правитель Белзской гродской 
канцеляріи, 159. 

Завкевнчъ Иваиъ, возиый воеводства Волын¬ 
скаго, 275. 

З&нчнкъ Григорій, Холмскій ратманъ, 35—6. 

— Ивапъ, Холмскій мѣщанинъ, 32. 

— Ѳедоръ, Холмскій мѣщанинъ, 229. 
Запартовскій, слуга Поцѣя, 268. 

Запорскій Негръ, ротмистръ Люблинскаго вое¬ 

водства 225 — 6. 

Заремба Альбертъ, возиый, 272, 277. 

— Войтко, крест, изъ Вольки Владичей, 229. 

— Станиславъ, клерпкъ, ученикъ Холмской 
піарской школы, 314, 318. 

— Яковъ, Опалипскій мѣщанинъ, 231. 

Заславскій, 298. 

— киязь Василій или Сидоръ, 117 — 19. 
— Георгій Доминикъ, князь, 117—20. 

Захарія, прав, еннсконъ Холмскій, 283. 

Зачикъ Иасько, Холмскій мѣщ., 229. 

Збикальскій Александръ, дворянинъ, 120. 

Збировсвій Павелъ, Сѣдлискій священникъ, 76, 

88. 
Збируйскій Михаилъ, дворянинъ, 3. 

Зборовскій Станиславъ-Гавріилъ, Городельскій 
староста, 70, Гавріилъ 95, 101, 122. 

Зброжекъ Щасиый, крест., 306. 
Здвтоведкій Андрей, двор., 316, 321. 
Эдуновичъ Леско, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

— Николай, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Зебро Николай, Чумовскій Мебанъ, 13. 
Земянъ Каспаръ, плебанъ Скербешовскій, 11. 
Эимницкій Іоаннъ, Павловскій плебанъ, 26, Зем- 

ницкій 27. 
Злоткѳвичъ Матвѣй, дворянинъ, 144. 
Элотофостъ Андрей, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 

— Иванъ, Сокальскій мѣщанинъ, 208, 210. 

— Юсько, Сокальскій мѣщанинъ, 208, 210. 

-- Ѳедоръ, Сокальскій мѣщанинъ, 208, 210, 

вубрицкій Станиславъ, двор., 19. 

Зубро Ѳедоръ, изъ Степанковицы, возиый, 34. 
Зѣнковичъ Лука, 3. 

Эювка Семенъ, священникъ, 236. 
8ябка Георгій, дворянинъ, 93, 119. 

И. 
Иванъ, крест., стрѣлецъ, 359. 

— сынъ священника Верещноской церкви, 72. 
— Сокальскій мѣщанинъ, ратманъ, 207. 

— Холмскій мѣщанинъ, кузнецъ, 229. 

— Холмскій мѣщанииъ, пивоваръ, 229. 

Ивашкевичъ Николай, дворянинъ, 307. 
Ивнцкіѳ, двор., 7. 

Игнатовичъ Андрей, Ратненскій мѣщ., 101—2. 

Игровѳцкій Варсонофій, священникъ Львовской 
Ѳеодоровской церкви, 215. 

Иэдѳбская Анва, жена двор. Ивана Шимкевича 
Шклинскаго, 216, 

Ильяшовнчъ Константинъ, Красноставскій мѣ¬ 
щанинъ, 33. 

Имскій Осипъ, двор. 103, 114, 155, 166, 194, 
205, 207, 224, 250, 264. 

Ипатій, Кіевскій митрополитъ. См. Потей Ипа¬ 
тій. 

Иршѳвнчъ Яковъ, Холмскій еврей, цирюльникъ, 
294, 296. 

Ицко, Превальскій еврей, 129. 
Ицковичъ Іозефъ, старшина еврейской Холмской 

синагоги, 179. 

I. 
Іеронимъ, священникъ Стрѣлецкой церкви, 173. 

Іоаннъ, епископъ Краковскій, 285. 
*— епискоиъ Позпанскій, 285. 

— лат. епископъ Холмскій, 12, 265—6. 
— священникъ Красненской церкви, 25. 

— священникъ Любохинской церкви, 170. 

— священ. Руденской Троицкой церкви, 25. 
— священникъ Холмской Успенской церкви, 

членъ капитула греч. обряда, 2. 

Іоаннъ III, король польскій, 315, 321, 333, 354, 

363. 
— Казиміръ, король польскій, 228, 230, 232, 

і т. 234—5, 241—2, 244, 248, 253—4, 256, 
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262, 264 -5, 271 — 2, 277, 282, 287,1 

351—2. { 
— отъ св. Ѳеофила, ректоръ Холмскихъ піа- 

ровъ, 345. 
Іоахиновнчъ Левко, старшина еврейской Холм- 

ской синагоги, 17Я. | 

Іовъ, священникъ Клятвенской церкви, 167. I 

Іовва. еврей Холмскій, 320. 
Іоввичъ Семенъ, крестьянинъ изъ м. Дубешси, 

328. I 
Іоэефовнчъ Андрей, учеппкъ Холмской уніатской 

гимназіи, 180. 

К 
Кадвидловск ій Альбертъ, королевскій секретарь, , 

212, 262. 
Кабанъ Иванъ, Холмскій мѣщ., 229. 

Казвміръ отъ Благовѣщенія Пр. Д. Маріи, рек¬ 

торъ Холмскаго піарскаго монастыря, 343. 

Каламаръ Андрей, крест., 231. 

Кажодзинскій Иванъ, дворян., 355. Его жена 
Софья Годлевская, по первому браку Пржа- 

повская, 354—5. 
Канскій, дворянинъ, 145, Андрей, подстаростій 
• Холмскій, 258. ’ 
Канторида Миско, Добротворскій мѣщ., 161. 

Каписъ, крест., 366. 
Карапуды Адамъ п Крпхъ, крестьяне, 306. . 

Карась Михаилъ, ученикъ Холмской піарской 
школы, 325—7. 

Карачевскій Григорій, священникъ Любомльской 
церкви, 73, 170, 193—4, 303. 

Карачинскій Василій, двор., 272. 

Карвасецкій, дворянинъ, 175. 

Карлъ, королевичъ польскій, 274. 

Карповичъ Иванъ, Белзскій мѣщ, 221. 

Квасневскій 274. 
Кизаревичъ Филоѳей, игуменъ Кіевскаго Ар¬ 

хангело-Михайловскаго монастыря, 127. 

Кинскій Адамъ, двор., 312. 

Кирдеевна Анна, двор., 45. 

Кирилловичъ Іосифъ, священникъ Ратненской 
• Богородичной церкви, 20. 

Киріакъ, Полапскій уніатскій священникъ, 225. 

Кій Иванъ, Холмскій мѣщанинъ, 133. 

> Кіюкъ Мартинъ, Машовскій крест., 83, 117, 119. 

— Хома, Машовскій крест., 117, 119. 

Кладко Семенъ, крест., 306. ві,;ТИ 
Клейчѳнье Денисъ, Машовскій крест., Ш, 

119. 

Клеовичъ Константинъ, пѣвчій Кулемчицзой 
церкви, 316. 

Клесня Петръ, Сокальскій мѣщанинъ, 207, Кле- 

сина 210. , 
Клетчнкъ Савка, Красноставскій мѣщ., 33. 

Клещъ Васко, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Климентъ, каноникъ препозитъ, 13, 266. 

Клнмчукъ Явимъ, Кормановскій крест., 57. 

Климъ, мельникъ, крест, 359. 

Клишъ Яцко, Грубешовскій мѣщ., 165. 

Клопотовскій Іеронимъ, двор., 188. 

— Христофоръ, 199, 200. д 
Клуоъ Иванъ, Холмскій мѣщ., 115. 

Кмита Петръ, изъ Висницы, 219, воевода н ста¬ 

роста Краковскій, 286. ^ 

— Станиславъ, Белзскій воевода, 219. 

Княгинскій, 6. '' 
Кобѳрскій Сильвестръ, свящ. Щитинской цер¬ 

кви, 361—2. 

Кобецъ Васько, Холмскій мѣщ., 229. 

Ковалѳвичъ Петръ, крест., %31. 
Коваль Войтехъ, Ратненскій мѣщанинъ, рат¬ 

манъ, іоі. 
Ковалѳнье Степанъ, Опалинскій мѣщ., 231. 

Кожанъ Матвѣй, влодарь, 225. 

Кожуховскій Петръ, дворянинъ, 82. 

Коэакъ Яковъ, слуга Ку невскаго, 341. 

— Ясько, крест, изъ Гощи, 231. 

Кованикъ Семенъ. См. Хвостовичъ. 
Ковановскій Казиміръ, слуга Николая Цесель- 

скаго, 323. 

Кованъ Иванъ, Белзскій мѣщанинъ, 62. 

— Семенъ, Белзскій мѣщанинъ, 62. 

Коваръ Димитрій, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

— Степанъ, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 

Коэачко Макспмъ, Холмскій возный, 156. 

I Новицкій Матвѣй, капелянъ суффрагана Слад- 

I ковскаго, 156—7. 
Ковловнчъ Матвѣй, священникъ Верхней РуА^ 

277. Ж 
Козловскій, дворянинъ, 40. 

Коэляковокій Леоиъ, дворянинъ, 64. 
Ковудя Софронецъ, Грубешовскій мѣщанинъ, 

строитель и фундаторъ Грубешовской ^ 

пенской церкви, 84—5. 
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Колачннокій Прокопій, настоятель Холмскаго 
Базпліапскаго монастыря, 332. 

Ко ленда Гавріилъ, Войславпцкій свящ.,297; Ар¬ 

хіепископъ, митрополитъ Кіевскій, Галиц¬ 

кій и всея Руси, протоархимаидритъ Ба- 
зиліанскаго ордена, 361. 

Колѳховскій Василій, Парчовскій свящ., 134. 

Колтуниха Климкова, Холм, мѣщ., 229. 

Колюдвскій Павелъ, королев, секретарь, 86. 

Колянко Дмнтрашъ, Добротворскій мѣщ., 161. 

— Иванъ, Добротворскій мѣщ., 161. 

Стецко, изъ Чернена, Холмскій возный, 
168. 

Коляскій Андрей, крест., 225. 
— Иванъ, крест., 225. 

Коморовская Варвара, жена Велзскаго нодкомо- 
рія, 173—4. 

Коморовскій Иванъ, Белзскій нодкоморій, 173. 
Конецпольскіе, 342. 

Конецпольскій Иванъ, канцлеръ кор., 285, 364. 

— Самуилъ, Холмскій каштеляиъ, 57. 

— Станиславъ, изъ Конецноля, Краковскій 
каштеляиъ, коронный великій гетманъ, 

староста Бужскій, Барскій, Ковельскій и 
проч. 205—7. 

Конопка Оннско, Белзскій мѣщанинъ, 221. 

Кончикъ Григорій, Сокальскій мѣщанниъ, 207. 
— Сенько, Сокальскій мѣщанинъ, 208, 210. 

Констанція изъ Носковъ, жена Станислава Ян¬ 

ковскаго, 318. 
Конющнкъ Гавріилъ, Грубешовскій мѣщанинъ, 

94, Гацко, 156. 
Копннскій Исаія, Сѣверскій архіепископъ, на¬ 

стоятель Кіевскаго Михайловскаго Злато- 

• верхаго монастыря, 130. 
Копыловскій Генрикъ, синдикъ Луцкихъ домн- 

никанонъ, 251. 
Копцевскій Лаврентій, 236, монахъ 239, 259, 

260. 
Копцеша Валтасаръ, канеляяъ, 12. 
Копыстынскій Янъ, Каменецкій подстаростій, 65. 

Копытчикъ Давосъ, крест., войтъ, 299. 

Корецкій Карлъ, Волынскій каштеляиъ, 50. 
— Степант,, ученикъ Холмской піарской шко¬ 

лы, 326. 

Корокора Николай, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 
— Ѳедоръ, Сокальскій мѣщанинъ, 208, 210. 

Короне Маркъ, настоятель Львовскаго франци¬ 

сканскаго монастыря, 215. 

Короп&тницкій, монахъ Львовскаго франци¬ 
сканскаго монастыря, 215. 

Корсакъ Александръ, дворянинъ, 222. 
— Рафаилъ, ун. владыка Галицкій, 64, архіепи¬ 

скопъ Кіевскій, Галицкій и всей Руси, 

128—9, митрополитъ 169. 
Корташѳвичъ Климентъ, 68—70. 

Корташѳвскій Матвѣй, дворянинъ, 75. 
Корунчакъ Анастасія Моцарская, вдова, мѣ¬ 

щанка, 29. 

— Матвѣй, Холмскій мѣщанинъ, 29. 
Косѳцкій Григорій, шляхтичъ, 15. 

Кособуцкій Николай, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 
Коссовъ Сильвестръ, митрополитъ Кіевскій, 235, 

2.І8—242, 244—5, 247—9, 263—6. 
Костѳкъ Матѳей, каноникъ, 267. 
Костковскій Иванъ, Скербешовскій радца, 12. 

Костукѳвичъ Вавринъ, 176. 

Костыискій Іоаннъ, генеральный аудиторъ Холи- 

скаго еп. Жегоцкаго, настоятель Грубе¬ 
шовскій, 343, 348. 

Костгоковичъ Таврило, Грубешовскій мѣщ., 157. 
— Иванъ, Грубешовскій мѣщ., 157, 164. 

Костяновнчъ. Андрей, крест., 231. 

Косцѳлѳцкій Иванъ, воевода, 286. 
Котѳлко, Сехъ, крест., 299. 

Котѳцкій, клирикъ, 311. 
Котлубай Сильвестръ, Новогород. игуменъ, 61. 
Коханикъ Валеріанъ, Холмскій мѣщ., '29. 

Кочикъ Григорій, Сокальскій мѣщ., 210. 
Кравецъ Емельянъ, Холмскій мѣщ., 35. 

Краевскій Альбертъ, двор., 136. 

— Валентинъ, двор., 140, 184. 
— Флоріанъ, двор., 13. 

Красицкій Мартинъ, Любомльскій староста, 17, 

Львовскій каштеляиъ, Перемышльскій ста¬ 

роста, 29, 36. . “ ‘ ;л 
Краско Левъ, Грубешовскій мѣщанинъ, 156. 

— Матвѣй, Грубешовскій мѣщанипъ, 157. 

— Степанъ, Тышовецкій ратманъ, 177. 

Красковнчъ Степанъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 
Краснопольскій Флоріанъ, дворянинъ, 160—61. 

Красносельская Марія (Маругаа) Шашкевн- 

човпа, жена Богдана Красносельскаго, 58, 

59, 60. 
Красносельскій Богданъ, 53—60. 
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Красный, Скербешовекій радца, 34. 

Красовскіе Иванъ и Яковъ, родиые братья, 
ученики Холмской піарской школы, 326. 

Красовскій Иванъ, ученикъ Холмской піарской 
школы, 318. 

Кремва, ученикъ Холмскпхъ піаровъ, 811. 

Кретковскій Николай, воевода Младовладнслав- 

скій 286. 

Крнвчицкій Александръ, двор., 29. 

— Иваиъ-Ѳома, въ Угровскѣ, Холмскій ста¬ 

роста, 228, 246—8, 257. 

Кримовскій Матвѣй изъ Холма, возный, ЮЗ, 

106, 114, 116, 136, 139, 228, 243, 248, 

258—60. 

Крншковичъ Андрей, Белзскій лавникъ, 61, 63. 

Кробоновскій,- двор., 144. 

Кротоская Дорофея, жена Андрея Кротоскаго, 
воеводоча, 6. 

Кротоскій Андрей, воеводичъ, 6. - 

Крупа Григорій, Холмскій мѣщанинъ, 74, Гриц¬ 

ко, ратманъ, 92, 104, 106, 121, 137, 

139—40, 147. 

— Илья, Холмскій мѣщ, 137, 139—40. 

— Павелъ, Холмскій мѣщанинъ, 104, 111, 

113, 137, 139—40, 147, 229. 

— Степанъ, Холмскій мѣщанинъ, 137, 139, 

140, 229, (Стецко) 257. 

— Федоръ, Холмскій мѣш., 257—8. 

Крушѳльницкій Христофоръ, дворянинъ, по¬ 

вѣренный, 87. 

Крушина, Павелъ, двор., 14. 

Крущовскій Николай, двор., 145. 

Круяновскій Антонъ, двор., 9. 

Кудельскій Александръ, 153. 

Кудиновнчъ Левко, изъ Радехова, Любомльскій 
возный, 158, 194. 

Кудннчикъ Григорій, Ратненскій мѣщ., 190. 

Кукла Ѳедоръ (Хведько), изъ Сверщова, воз¬ 

ный, 46. 
Кулава Васька, Ратненскій мѣщ., 190. 

Кулачковичъ, 150. 

Кулема, князь, фуедаторъ Кулемчицкаго мона¬ 

стыря, 325. 

Кулеша Іоаннъ, іеромонахъ Холмскаго Базиліан- 

скаго монастыря, 349. 

— Самуилъ, родственникъ и слуга епископа 
Суши, 341. 

Куликовскій Петръ, двор., 29. 

Кульжикъ Иванъ, Холмскій мѣщ., 195. 

— Николай, Холмскій мѣщанипъ 73, 96, 100, 

104, 106, 116, 147, 229, бурмистръ 230, 

249, 260. Щ 

Кульпа Ѳедоръ, Холмскій мѣщ., 133, 141. 

Кульхавый Игнатъ, Холмскій мѣщ., 229. 

Кульчицкій Михаилъ, свящепиикъ Богородвч- 

ной церкви въ мѣстечкѣ Ратпѣ, 101-3, 

17.1, 185, 190. 

— Максимиліанъ, двор., 189. 

Кумовскій Иванъ, двор., ЮЗ, 133, 145. 

Куницкій Каспаръ, двор., 78. 

Курдвановскій Станиславъ Казиміръ, ловчій 
Галицкій, 297. 1 

Курдѳѳвичъ (Кердеевичъ) Грицко, дворянинъ, 218. 

Куркѳвичъ Прохоръ, игуменъ Язвинскаго мона¬ 

стыря, 65. 

Куровскій 267. о 
Курозванскій Николай, воевода Люблинскій, 

286. 

Куропатва Станиславъ, изъ Лачухова, 219. 

Курчай Криштофъ, дворянинъ, 128—9, Христо¬ 

форъ 169. 

Курчѳвичъ Ѳедоръ, Холмскій мѣщ., 189. 

Кутынскій Петръ, экономъ Холмскаго мона¬ 

стыря, 315. 
Кухарскій Петръ, студентъ Холмской уніатское 

гимназіи, 180. ^ < 

Кучѳвичъ Ѳедоръ, студентъ Холмской уніатской 
гимназіи, 180. 

Кучѳвскій Иванъ, товарищъ панцырной хо¬ 

ругви, 341. 
Кучинскій Осипъ, изъ Подляшскаго воеводства, 

318—20. 

Л. 
Лаврентій, Владимірскій епископъ, канцлеръ 

царства польскаго, 17. 

Лаврышѳвичъ Андрей, ун. монахъ, 259—60. 

Лагода Дмитрій, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

— Лука, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Лазовскій Іоаннъ, священникъ Депультидкой 
церкви, 249; протопопъ Холмскій 294, 

296, 302, 306. 
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Лавука Дмитрій, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

— Мартинъ, Сокальскій мѣщ., 210. 

— Ѳедоръ, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 
Ласкій Іоаниъ, канцлеръ коронный, 286. 

Лащннскій Осипъ, діаконъ, закристіаиъ Холм. 
каоедр. церкви, 326, 327. 

Лащовскій Ѳедоръ, двор., 301. 

Лащъ-Ноледенскій Николай, двор., 43. 

Лебедка Альбертъ, Холмскій радца, 32, 73. 

Лѳбѳдскій (Лабенцкій) Лаврентій, изъ Лебедя, 

бурграфъ Холмскаго замка, 228, 248. 

Лѳвандовскій Мартинъ, прозывавшійся прежде 
Островскимъ, двор., 341. 

Левко, Грубешовскій священникъ (попъ), 85. 

Левковичъ Зусманъ, Холмскій еврей, 348. 

— Ицко, Холмскій еврей, 320, 348. 

Леликовичъ Блазій (Власій), свящ. Лгобомльской 
Георгіевской церкви, 303, Блажей, 304, 

Василій, 304. 

Лѳличко Напасъ, Любомльскій радца, 158. 

Лѳнтковскій. См. Лонтковскій. 

Лѳндій Адамъ, завѣдующій Холмскимъ госпи- 

* - талемъ, 22. 
Лѳшкѳвичъ (Лескевичъ) Ѳеодоръ, мѣщанинъ. 

334—340. 

Лещинская Анна, дворянка, 280. 

Лещинскій Андрей, графъ изъ Лешна, воевода 
Дорпатскій, подстаростій Дембинскій, 227, 

280. 
— Владиславъ, б. подкоморій Брестскій, 280 

— Самуилъ, воеводпчъ, 278. 

Лнпскій Андрей, Белзскій чашникъ, 89. 
— Ауктъ Андреевичъ, Белзскій чашиико- 

впчъ, 89. 
— Иванъ, 68, Иванъ Андреевичъ, 89, 293. 

• — Іеронимъ Андреевичъ, Белзскій чашнпко- 

вичъ, 89. 
— Николай Андреевичъ, Белзскій чашнико- 

вичъ, 89. ь . 
— Святославъ Андреевичъ, Белзскій чашпи- 

ковичъ, 89. 
Лисецкій Людовикъ, мечникъ Львовскій, 328. 

Лисовская Софія изъ Хобржанъ, 313.. 

Лисовскій Григорій, двор., 117. 
_ Станиславъ, двор., 364. * • • 

Литвинъ Савка, крест., 306. 
Литмановичъ і Симонъ, Дубнеискій• еврей,. 5. 

Лнциній. См. Намысловскій., 

Лобачевскій Стефанъ, настоятель Шацкой цер¬ 
кви, 291, 299. 

Лобачъ Ѳеодоръ, священникъ изъ Голы, 268. 

Лодвята Августинъ (Александръ), коадъюторъ 
Холм, и Белзскаго еп. Суши, 349, 352— 

.55, еп. Холм, и Белзскій, 356, 359, 363,' 
364. 

Лововицкій Григорій, Владимірскій протопопъ, 
30. 

Лонтковскій (Лентковскій) Адамъ, студентъ 
Холмской уніат. гимназіи, 180, 181, Лент¬ 

ковскій, ректоръ приходской школы, 188. 
Лонцкій Гіацинтъ, Холмскій каноникъ, 346. 

Лоусъ Францъ, вице-капитанъ, 238, 244. 
Лопалнкъ Яцко, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Лопацкій Ѳома, дворянинъ, 93, 119. 
Лубѳнцкій Францъ, двор., 301. 

Лукашевичъ Гіацинтъ, Дубненскій радца, 19. 

— Кириллъ (Курило), священникъ Полапской 
церкви, 170. 

Лупковскій Иванъ, двор., 227. 

Лысакъ Миско, Белзскій мѣщ., 159. 

Лѣсничій Кирикъ, крестьянинъ, 299. 

Львовскій Доброгостъ, каштелянъ Познанскій, 

286. 
Любѳцкій (изъ Лгобчи) Иванъ, каштелянъ Сан- 

децкій, 286. 

Любраицкій Гардзина Николай, воевода Кадис¬ 

скій, 219, 286. 

Лясковокій Георгій Францъ, ученикъ Холмской 
піарской школы, 326. 

— Мартинъ, двор., 49, 69. 
Лятальскій Янушъ, воевода Познанскій, 286. 

Ляховѳцкій Георгій, Сокальскій мѣщ., 272. 
Лячикъ Самуилъ, 57. • • Я 

М. 
Мадалинскій Яковъ, двор., 79. 

Маковскій Петръ, ученикъ Холмской піарской 
школы, 325. 

Малееве кій Христофоръ, 330. 

Малинскій Евстаѳій Еловнчъ, владыка Луцкій, 10. 

Мальчевскій Иванъ, двор., державца деревин 
Сѣдлнскя, 76—7, 88, 277—8. 

Маничикъ Григорій. См. Мартышковнчъ. 
Маральди, подписавшій грамоту папы Урбана 

VIII; 351; 
48 



- 878 - 

Маркевичъ Андрей, сынъ Стефана, свящ. Ма- 

цеевской церкви, 361. 

— Стефавъ, свящеппикъ Мацеевской церкви, 

361. 

Марковскій, двор., 342. 

Мартинъ, священникъ Запольской церкви, 170. 

Мартышковнчъ илиМапичикъ, Григорій, Холм- 

скій мѣщанинъ—русской стороны, 73—4, 

лапникъ 100, 106, 137, 139, 177—8, 195, 

259—60. 

Мархлевнчъ, слуга Яр. Поцѣя, 268. 

Матвѣй, изъ Ломжи, Холмскій лат. епископъ, 

12—13, 285. 

— (Матысъ), священникъ (попъ) Язвппскаго 
монастыря, 65. 

Матодюша Семенъ, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Матысовичъ Василь, 65. 

— Стась, 65. 

— Яцко, 65. - 

Мацекъ, крест., 306. . ,і; , 

Мацкевичъ Иванъ, дворянинъ, 227. 

— Самуилъ, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 210. 

Мацѣевскій Самуилъ, епископъ Краковскій, 61, 

епископъ Плоцкій, 286. 

Махалевнчъ Димитрій, Ратнепскій мѣщ., 190. 

— Михаилъ, Ратнепскій мѣщ., 191. 

— Протасій, Ратпенскій мѣщанинъ, 190. 

— Савонъ, Ратнепскій мѣщанинъ, 191. 

Махиинскій Мартинъ, вице-нотарій Холмскихъ 

актовъ, 85. .. •. і * 
Машеня Андрей, Сокальскій мѣгцашшъ, 207 

Мащепя 210. • 

Мѳлѳйскій Станиславъ, 144. 

Мелешко Ѳеодоръ, бывшій Владимірскій архи¬ 

діаконъ, цовоназначенпый епископъ Холм’ 

скій и Белзекій греческаго обряда, 53, Ме 
лешковичъ 54, 56, 6 8, 77, 88—9. 

Мелешковичъ Даніилъ, Ратпенскій мѣщанинъ— 

радца, 101. ; Я ; кскдй 
Мевдель, Холмскій еврей, 189. 

Мерецкій Альбертъ, изъМѳреча, двор., 43. 

Метелица Ѳедоръ, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Метельскій Іаковъ, Холмскій каноникъ, 212. 

Мѳтковскій (также Вербицкій) бояринъ изъ Хме¬ 

лева, 275. 

Микитичъ изъ Кумова, 266. 

— Хилимонъ, Дубненскій радца, 19. 

Николай, Белзекій мѣщанинъ—„злотникъ* (зо¬ 

лотыхъ дѣлъ мастеръ), 62. 

Милѳнкѳвичъ Христофоръ, настоят. Холмскаго 
базил. мон., 296. к 41 

Миржеевская Регина, 360. 

Миржѳевскій Иванъ, 360. . л 
Мисючко Василій, Островскій мѣщапинъ, 142, 

146. 

Михайловичъ Григорій, служебникъ Кіевскаго 
митрополита Ипатія Потея, 6, отчнть 
господъ Ивицкнхъ, изъ деревни Окуннн- 

ки, 7, 8. і а 

Михаловичъ Стефанъ, священникъ Косыищской 
' церкви, 156, 170. 

Михаловскій Григорій, Любомльскій священ¬ 

никъ (попъ),' 64. 

— Станиславъ, двор., 16. * 

Михаилъ, король польскій, 303—306. 

Мицѳвичъ Иванъ, Холмскій бурмистръ, 66. 

Млынарчикъ Васько, крестьяпонъ изъ деревня 
Побойска, 167. 

Мнишекъ Іоашіъ, староста Краспоставскій, 265, 

267. 

Могила Петръ, митрополитъ Кіевскій, 97, Кіев¬ 

скій архимандритъ 126—9, архимандритъ 
ііечерскій 130. 

Могмльницкій Войтехъ, дворянинъ, 149. 

Модлишѳвскій. См. Дунинъ-Модлишевскій. 

Мойжѳшовичъ Ицко, Холмскій еврей, 46—7. 

Мокосѣй—Баковецкій. См. Ваковѳцкій. 

Мокосѣѳвна Анна, жепа Символа Бѣлецкаго, 249. 

Мокрѳцкій, двор., 144. 

Молчанъ Степанъ, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 

Модьцунъ 210. 

Моравскій Николай, бурграфъ Холмскаго замка, 

38. 
Моргунъ Иванъ, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Моримуха Иванъ, Тышовецкій мѣщанинъ, лав- 

никъ, 192., -тмтТМИ 
— Николай, Красноставскій мѣщ., 33. 

Моримушакъ Петръ, Краспоставскій мѣщанинъ, 

105. 

Мооцицкій Андрей, двор., 297—8. 

Мотовидло, полковникъ, 307. , ' “ 

Мошковичъ Абрамъ, еврей Любомльскій, 303. 

Мошонка Грицъ, Грубешовскій мѣщ., 164. 

Мощикъ Стефанъ, влодычній войтъ 230, 249. 
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Мрововокій, 34. 

Мшальокій Александръ, дворяннпъ, І18, 127. 

Мыстковскій Пванъ, сынъ дворянина Стани¬ 
слава Мыстковскаго, 34. 

— Каспаръ, Любомльскій плебанъ, 9, 18, 23, 
Хомскій деканъ, 29, 34. 

— Петръ, Варшавскій каноникъ, 34. 
— Станиславъ, двор., 34. 

Мышковскій Петръ, воевода Ленчицкій 219, 286. 
Мѣсяцъ Несторъ, Ратненскій мѣщ., 101. 
Мѣшковокій, 293. 

Мясковскій Андрей, правитель корол. канцеля¬ 
ріи, 287. 

Н. 
Навтолій, Превальскій еврей, 129. 

Наваръ Николай, Грубешовскій мѣщ., 164, На¬ 

заровичъ 165. 
Намысловскій Ѳеодоръ Лнциній, ун. монахъ, 

проповѣдникъ Холмской каѳедры, 79, 80, 

82, 83, 93, 108, 109, 114, 119, 182. 

Наремба Петровскій Ѳома, дворянинъ, 185. 

Неборскій Валентинъ, двор. 22. 
Нѳвабытовскій Іоаннъ, Холмскій каноникъ, 11, 

13. 
Некрашѳвичъ Янъ, дворяпипъ, 129. 

Нелисвій (Шелискій) Павелъ, двор., 356. 
Нѳпранокъ Иванъ, Холмскій мѣщанинъ, 133, 134, 

135, 141. 
Нерода Ѳедоръ, Грубегаов. мѣщ., 157. 
Несторъ, человѣкъ наданпый Холмскому мона¬ 

стырю Рождества Пр. Богор., 354. 
Нѳѣло Грицъ, Грубешовскій мѣщанинъ, 157, 

164, 185. • 
Нидзюкъ Стефанъ, нѣвчій Тератинской церкви, 

342. іг. 
Никлѳвичъ Альбертъ, двор., 318. 
Николай, Галицкій архіепископъ, 218. 

— бакалавръ Холмскій, 274. 
— священникъ Олеской церкви, 170. 

— Тышовецкій священ., 192. 

Никончикъ Стефко, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Нитковскій Иванъ, возный, 76. 

Новицкій Лаврентій, двор., 114. 
Носовичъ Евстафій, возный, 301, 307, 315, 323,. 

334, 341, 343, 357. : 

Ночнкъ Николай, Холмскій мѣщанинъ, 106. 

Нѣмчикъ Иванъ, Белзскій радца, 205. 

— Стецко, Грубешовскій мѣщ., 164. 

О 
Овлочнмсвій Павелъ, Уневскій архимандритъ 

71. 

Одровонжъ изъ Спровы Станиславъ, воевода Рус¬ 
скій, 286. 

Ожаровсвій Андрей, вицеротмнстръ Люблинскаго 
воеводства, 225. 

Овѳмбловичъ, ученикъ Холмской піарской школы, 

318. 
Оклфаеій Яковъ, Скербешовскій радца, 12. 

Окрушксвичъ Василій, Ратненскій мѣщ., 190. 

Октавіанъ Флорентинъ, начальникъ Перемышль- 
ской соловарни (жупы), 17. 

Олѳсевъ Никита, крест., 362. 

Олѳшковичъ Сенько, Грубешовскій мѣщанипъ, 
157, Семко, 165. 

Одихвировичъ Ѳедоръ, священникъ Головенской 
.церкви, 170. 

Олтарѳвскій Альбертъ, дворянинъ, 224. 

Ольдаковскій Іоаннъ, каноникъ Холмскій, пде- 

бапъ Кумовскій, 266. 

Омѳлько Стефанъ, Крыловскій священ., 209. 
Опалинскій Лука, изъ Бнипа, Познапскій под- 

коморій, Грубешовскій староста, 230. 
— Петръ, каштелянъ Гпезпепскій, 286. 

Опацкій Марціанъ, державца Воли Лещапской, 
13, 14. 

Опальчукъ Данило, возный, 356. 
Оранскій Иванъ, дворянинъ, 235, 239, 240. 

— Яковъ, подсудокъ Черняховскій, 270. 

Орда Василій Павловичъ, дворянинъ, 90. 
— Павелъ, дворянинъ, 90. 

Орловскій Михаилъ, плебанъ Кумовскій, ректоръ 
Холмской лат. нрнх. церкви, 265, кашшикъ 

Холмскій, 274. . , 
• — Станиславъ, двор., 267, 274. 

Орнатовскій Власій, изъ Бѣлополя, возпый, 208, 

209, 210, 212, 213, 214. 
Орховскій Мартинъ, подстолій Холмскій, маршалъ 

• . ^ сеймика, 288. 
— Флорі&нъ, стольпикъ Холмской земли, 289. 
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Орѣховская (Оржеховская) Софья, изъ Копары, 

жена умершаго Павла Орѣховскаго, 76. 

Орѣховскій Николай, двор., 76. 

— Павелъ, Холмскій подкоморій, 9, 76. 

— Станиславъ, дворянинъ, 85. 

Оссовскій Иванъ, Красностав. грод. регентъ, 33. 

Островскій Варѳоломей, Парчовскій священ., 134- 

— Захарія, дворянинъ, 93, 119. 

— Мартинъ, названный впослѣдствіи Левап- 

довскимъ, двор., 341. ' ' ‘ 

— Николай, 200. 

— Павелъ, дворянинъ, 216. 1 

— Севастьянъ, завѣдующій Павловскою цер¬ 

ковію, 178, 179. 

Острожская Екатерина, вдова, 175. 

Острожскій Владиславъ Доминикъ, кпяэь па 
Острогѣ и Заславѣ, 49, 51, 52, 69, корон¬ 

ный конюшій 169. 

— Доброгостъ, каштелянъ Каменецкій, 285. 

— Иванъ, Калушскій староста, 175. 

Остророговая Анна, изъ Подгорецъ, жена Влади¬ 

слава графа Остророга, 52, 69. 

Остророгъ Николай, 8. 

Офримъ, Любомлскій еврей, позолотчикъ, 93. 

Охальскій Станиславъ, двор., 52. 

Охримъ, Грубешовскій мѣщанинъ, 162, 165. 

Ощѳпальскій Валентинъ, двор., 23. 

П 
Павелъ, 318. 

Павлидѳсъ (Павловичъ) Валентинъ, завѣдующій 
(ректоръ) Мацеевской шкоды, 23. 

Павловичъ Исаакъ-Иванъ, двор., слуга еп. Суши, 

334, 335, 336, 340. 

— Лесько, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 210. 

— Стефанъ, 102. 

Павловскій Иванъ, двор., 291, 299, 300. 

Павдючковичъ Иванъ, Холмскій мѣщанинъ, 133, 

141. 
— Андрей, Холмскій мѣщ., 133, 141. 

Паисій, православный епископъ Холмскій, 

рукоположенный Іерусалимскимъ патріар¬ 

хомъ, 62. 

Пакоста Аѳанасій, нареченный епископъ Холм¬ 

скій и Белзскій", 30, 33, 38, 39, Холм¬ 

скій епископъ греческаго обряда 42, 46, 

47, 48, 53, 65, 56, 62, 69, 88. 

— Василій, двор., 42. 

Пакостянка Марина, дочь двор. Василія Пакости 
въ замужествѣ Ясинская, 42. 

Пакуцкій Адамъ, студентъ Холмской уніатской, 

I гимназіи, 190. * 

Пальскій Иванъ, шляхтичъ, 122. 

Памповскій Амвросій, воевода Сѣрадскій, 219, 

286. . ШИММ 
Панасовичъ Михаилъ, ризничій Холмской ка¬ 

ѳедральной церкви, 278. ■ • 

Панчошникъ Георгій, 236. а 
Папроцкій Александръ, шляхтичъ, 31, 198. 

Парѳло Леонъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Паржипѳскій Арнольфъ, Холмскій радца, 32, бур¬ 

мистръ, 35. 

— Лаврентій (Вавринецъ) Холмскій мѣщ., 92, 

137, 138, бурмистръ, 139, 149, 150. 

Парцовіушъ Бернардъ, пріоръ Луцкихъ домшш- 

каповъ, 251, 252. 

Пацановскій (нзъ Пацанова) Флоріанъ, нодстолій 
Краковскій, 285. ^ 

Пацъ Стефанъ, писарь вел. кп. Лит., 287. 

Пачоса Матвѣй, Холмскій лавннкъ, 32, Пачоша, 

35. М 
Пашей см. Паисій. 

Пашковскій Павелъ, дворян., 93, 119, 141, 

142, 143. 

Пащѳвскій Стецко, 176. 

Пѳлисовичъ Григорій, Холмскій мѣщанинъ— 

радца, 111. 

Пѳльчицкій Лука, Красноставскій мѣщ., 33. 

Пѳлярковичъ Матвѣй, писарь Любомльскій, 304. 

Пѳндиковскій Андрей, двор., 9- 

Пѳстриковскій Иванъ, двор., 90. 

Пѳся, Любомльская еврейка, жена „доктора" п 
мѣщанина Даніеля, 37—8. 

Петкѳвичъ Иванъ, нодстолій Бѣльскій, 340, 360. 

Пѳтлѳникъ Михаилъ, крест., 359. 

Пѳтрашовичъ Николай, 177. 

Петрикъ Мартинъ, крест., 306. 

Петровичъ 38, Андрей 54, 70, Андрей Василье¬ 

вичъ 77, 80, 132, 195, 204. 

— Василій, двор, изъ Новогродскаго повѣта, 

77, 80. •!! ‘•• : г. ..і іі« 13 
— Иванъ, Сокальскій мѣщан., 208, 210. 

— Ясько, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 210. 

Пѳтровокій Александръ, студентъ Холмской 
уніатской гимназіи, 180. 
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Иванъ, двор., 72, регентъ Холмскаго 
гродскаго суда, 319.' 

Петръ, домиипкапппъ, 267. 

Пеховнчъ Степанъ, Холмскій мѣщ., 35. 

Инкуль Тимошъ, Грубегаовскій мѣщ., 157, 166. 
Пикуля Олекса, нозиый, 321. 

Пильховскій Самуилъ, пастоят. Холмскаго 6а- 

знліанскаго монастыря, 314—16, Холм¬ 
скаго п Кулемчпцкаго, 324, 327. 

Липецкій Николай, ученикъ Холмской піарской 
школы, 326. 

Пяскорскій Петръ, двор., 160—61. 

Пнсоцкій Іоаннъ, священ. Любомльской Богоро¬ 
дичной церкви, 15. 

Плава Даніилъ, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 
Плохій Андрей, Холмскій мѣщапяиъ, епископ¬ 

скій слуга, 31. 

Плохоцкій, ученикъ Холмской піарской школы, 
326. 

Плютка Петръ, каноникъ, 13. 

Повхъ Матвѣй, -Гусинскій крест., мельникъ, 325. 
Погоновскій Іоаннъ, Павловскій плебанъ, 85—6. 
Погрошѳвскій Николай, двор., 34. 

Подвинскій Иванъ, двор., 296. 

Подвысоцкій Андрей, Холмскій мѣщанинъ, лав- 
никъ, 137, 167, 201. аЧ 

Подгородѳнскій Мартинъ, двор., 64. 

— Фридрихъ, двор., 1. 
Подгорскій Иыапъ, двор., 39. 

— Николай, двор., 55. 
Подорѳпкая, дворянка, 357. 
Поликарповичъ Иванъ, Холмскій мѣщанинъ, 

32,.106. 
Полнтовнчъ Григорій, Холмскій мѣщанинъ, 115, 

201. 
Полочко Войтехъ, крест., 306. 
Полюшинская Екатерина, жена Викторина Мо- 

косѣя Баковецкаго, 289—90. 

Помостовичъ Ѳеодоръ, намѣстникъ Холмскій, 

253—4. 
Понятовскій Яковъ, Люблинскій подстаростій, 145. 
Попѳлицкій Андрей, сынъ Чульчицкаго священ¬ 

ника, „поповичъ Чульчицкій*. 289—90. 

— Василій, священникъ Чульчицкой церкви, 

186. 
— Игнатій, священникъ Чульчицкой церкви, 

103. 
Попѳль Матвѣй, дворянинъ, 151—4. 

Поплавскій Іоаннъ, Холмскій каноникъ, 196, 
198, 200. 

Поповичъ Евстафій, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 

— Карпъ, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 
— Николай, Холмскій мѣщ., 73, 102, 137, 

189. 

— Петръ, изъ Стежерища, 173. 
— Савка, Грубешовскій мѣщ., 164. 

— Ѳедоръ, Холмскій мѣщ., 246. 
Норыцкій, 69-70. 

Порфирій, игуменъ Холмскаго моп. Рожд. Бо¬ 
городицы, 354. 

Поополитый Ѳедоръ, крест., 362. 

Поступѳльскій Мартииъ, дворянинъ, 185. 
Потей Ипатій, архіепископъ митрополитъ Кіев¬ 

скій, Галицкій и всея Руси, владыка Во- 

лодимірскій и Берестейскій, 6—8. 
— (Поцѣй) Михаилъ, нареч. епископъ Вла¬ 

димірскій и Берестейскій, 268, 270. 
— (Поцѣй) Ярославъ, хорупжій Новогрод- 

скій, 268, 270, 275. 
Потоцкая Елена Воловичовна, 188. 
Потоцкій Иванъ, Галицкій подкоморій, 81—2, 

199. 
— Николай, воев. Подольскій, 296. 
— Фелнціапъ изъ Потока, въ Подгайцахъ, 

воевода Сѣрадскій, Сокальскій и Красно- 
ставскій староста, 340. 

— Христофоръ, дворянинъ, 82, 132, владѣ¬ 

лецъ деревни Новоселокъ 188, 199,201—2, 
247, Холмскій староста 288, подчашій в. 
кн. Лит. 289, 329—32. 

Почаповскій Іеремія, епископъ Луцкій п Острож- 
скій, 50. 

Прассовичъ Николай, двор., 155. 
Пржановская Маріанна, 355. 
Пржановскій Адамъ, 355. 

— Александръ, 355. 

— Богуславъ, 356. ' 

— Іоаннъ, 355. 
— Михаилъ, 355. 
— Стефанъ, 355. 

— Христофоръ, Бусскій земскій судья, зем¬ 
скій Холмскій писарь, маршалокъ Красно- 
ставскаго сеймика, 290, судья земли Рус¬ 

ской, 324, 354, подстаростій Холмскій, 

356. 
— Яковъ, двор., 247. 
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Пржеборовскій Станиславъ, капопикъ Краков¬ 
скій, 286. 

Пржѳрѳмбскій Иванъ, 61, каштелянъСѣрадзскій, 

286. 

Пржѳкшта Мартинъ, 274. 

Пржѳцишѳвскій Иванъ, священникъ Любомльской 
церкви „Пречистой", 17. 

Пржѳщѳльскій Казпміръ, Холмскій бурграфъ, 149, 
172, 181, 182. 

Држіалговскій Иванъ, Холмокій грод. вицено- 
тарій, 106. 

Пржіѳмѳцъ Иванъ, ученикъ Холмской Базиліан- 
ской школы, 326. 

— Григорій, Холмокій возный, 292. 

Приступа Захарко, крест., 306. 

Прокоповичъ Димитрій, Сокальскій мѣщ., 210. 

Прокопъ, священникъ (попъ), по прозванію 
Чму та, 62. 

П рохоръ, игуменъ Добротворскаго монастыря, 

называемаго „на Язвинахъ", 169, 160, 161. 

Процковнчъ Дмитрій, Сокальскій мѣщ., 207. 

Пруссовичъ Павелъ, изъ Новоселокъ, возный, 

22, Труссовичъ, 23. 

Пташковскій Фелиціанъ, двор., 52. 

Пуэина Александръ Анастасій, изь Козельска, 

епископъ Луцкій и Острожскій, 208. 

Пукѳльскій Иванъ, возный, 352. 

Пухала Павелъ, Холмскій мѣщанинъ, 92, 111, 

137, 139, 140. 

Пушкаровичъ Дмитръ, Тышовецкій мѣщ., 192. 

Пѣховичъ Петръ, Холмскій мѣщанинъ, 106. 

Пѣшковскій Георгій, шл., 126. 

Пясецкій Николай, клерикъ, ученикъ Холмской 
піарской школы, 314, 318. 

— Ремигіапъ, регентъ меньшей коронной кан¬ 
целяріи, 233. 

Пятко Северинъ, Грубешовскій мѣщ., 156. 

Пятковскій Иванъ, двор., 264. 

— Павелъ, 264. 

Р. 

Рабннскій Валентинъ, двор., 116. 

Радиковскій Сигизмундъ, Холмскій возный, 3, 

10. 
Радимеискій Матвѣй, Дубненскій гор. писарь, 19. 

Радиминская Варвара, 87. 

Радчнкъ Степанъ, Холмскій мѣщанинъ, 107 

121, 136, 139-40, 147, радца 167. 

Раѳцкая Святослава, жена Николая Потоцкаго 
296, жеяа воеводы Смоленскаго Саковнщ' 
280. 

Райскій Павелъ, дворянинъ, 159. 

Ракова Маруся, Холмская мѣщ., 133—5, 141. 

Ракъ Григорій, Холмскій мѣщанинъ, 133, Гриць 
134—5, 141. 

— Васько, Грубешовскій мѣщ., 157, 166. 

Рапко Конрадъ, Грубешовскій мѣщаиинъ, 164. 
Рапчинскій Матвѣй, двор., 260. 

— Павелъ, двор., 260. 

Рачикъ Фабіанъ, Рацыкъ, Холм, каноникъ, 346. 

Рачинскій Андрей, протопопъ, членъ Холискаго 
епископскаго русскаго капитула, 57. 

Рачко Ромапъ, Парчовскій мѣщанинъ, 135. 

Рачковокій Николай, 253. 

Ревковичъ Лука, священникъ Столпенской Спас¬ 

ской церкви, 249. 

Рѳвковскій Ѳеодоръ, дворянинъ, 317, протопре¬ 

свитеръ Любомльскій, парохъ Депултш- 

скій, 360. мілИ 
Реговскій Северинъ, подстаростій и сборщикъ 

Холмской земли, 24—7. 

Рей Богуславъ, мечникъ Холмскій, 356. 

Ржѳвуокій Михаилъ, изъ Роздола, Холмсы!, 

Новоселецкій и пр. староста, 334, 339. 

— Станиславъ Матвѣй изъ Роздола, старосп 
Холмскій, Новоселецкій и пр. 357, 359. 

Римаровичъ Константинъ, Грубешовскій мѣща¬ 

нинъ, 157. - іП 
Римарчикъ Яцко, Грубешовскій мѣщ, 164. 

Рнмашѳвнчъ Иванъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 

— Яцко, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Ритель Мартанъ, двор., 34. 

Рихцнцкій Иванъ, Каменецкій староста, 61. 

Робакъ Мартинъ, крест., 306. 

Рогѳръ Антонъ, пап. нунцій, 154. 

Роговскій Николай, Холмскій каионикъ, настоя¬ 

тель У ханскій, 346. 

Рогоэинскій Василій, королев, комиссаръ, 95. 

Родишевскій Станиславъ, завѣдующій Холмсю» 

школою, 34. 

Рова Андрей, епископъ Львовскій и Перемыт»' 

скій, 219, архіепископъ Гнезненскій, 235- 

Роввадовкій Ѳома, 29. 

— Яковъ, Холмскій мѣщ., 196. 
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Ровгонъ, епископъ Ягерскій, 286 

Роврнока Ѳедоръ, Грубешонскій мѣщ., ,В7. 

Рои Петръ, ученикъ Хомской піарской школы, 

Романовскій Александръ Кавиміръ, кустошъ 
Аолмскій, каноникъ Львовскій, 346. 

- Альбертъ Ивановичъ, Красностивскій под- 
старостпчъ, з. 

— Иванъ, Красноставскій подстаростій, 8. 
— Иванъ Карлъ, подкоморій Холмской зём- 

ли, королевскій ротмистръ, 324. 

— Николай Ивановичъ, Краспоставскій под- 
старостпчъ, 3. 

Ѳома Иванъ, хоружій Холм, земли, 324. 
оманскій Иванъ, Красноставскій мѣщанинъ, 33. 

Матвѣй, Краспоставскій мѣщанинъ, 33. 
Романчикъ Василій, Грубешовскій мѣщ., 167. 

Павелъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 
— Юрко, Грубешовскій мѣщ., 165. 

Романъ священникъ, („пресвитеръ апостоль¬ 
скій"), 6, 7. 

Ростковскій Яковъ, Холмскій каноникъ, 195 
197—8, 200. 

Ростоцкій Лука, студентъ Холмской уніатской 
гимназіи, 180. 

Рошинскій Сташіславъ, дворянинъ, 156. 

Рошко Иванъ, студентъ Холмской уніатской гпм 
назін, 180. 

Рошковскій Станиславъ, Холмскій мѣщанинъ, 32 
— Хрпстофоръ, двор., 71. 

Рудавскій Ивапъ, 152. 

Рудницкій Адамъ, Холмскій гродскій иодстаро 
стій, 26. 

— Брониславъ, двор., 10. 
— Христофоръ, дворянинъ, 121. 

Рудый Копрадъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 
Ружичъ Георгій, двор., 307. 

Руновскій Станиславъ, Холмскій земскій судья, 

112. 
Русинскій, Грубешовскій бурм., 166. 

Рутичъ Иваиъ, Ратнеискій мѣщ., 101. 
— Николай, Ратненскій мѣщ., 101. 

Рутеній Іосифъ Велямивъ, уніатскій архіепи¬ 
скопъ митрополитъ Кіевскій, Галицкій и 
всей Руси, 30, 60—51, 53—4, Рудскій, 
Руцкій 57—68, 68, 72, 128, 283. 

Руцкій, ученикъ Холмскихъ піаровъ, 8Л. 

Рушковскій, 293. 

Рыбакъ Семенъ, Красноставскій мѣщ., 156. 

Рыбинскій Варооломей, Красноставскій мѣща- 
нипъ, 155. 

Рыбитвъ Павелъ, Красноставскій мѣщ., 33. 

Рыбицкій Адамъ, клерикъ, ученикъ Холмской 
піарской школы, 314. 

Рыпинскій Шимонъ, 328. 

Рѣпѳцкій (Ржепецкій) Лаврентинъ, двор., 48. 
Рѣчинскій Маркъ, членъ Холмскаго капитула, 62. 

С. 
Саборокъ Николай, изъ Савона, возный, 236. 
Савдвовнчъ Дмитрій, двор., 217. 

— Олехно Дмитровпчъ, двор., 217. 
Савицкая Агиета, дворянка, 29—30. 
Савицкій Каснаръ, двор., 29-30. 

— Станиславъ, двор., 204, 205. 
Савуля Николай, коронный возный, 52. 

Саѳвичъ Михель, еврей Холмской синагоги, 180. 
Сакало Грицко, крест., 296. 

Саклѳнчицъ, Тышовецкій мѣщаивігь—лавнпкъ. 
192. 

Саковичъ Кассіанъ, Дубенскій архимандритъ, 
178. 

— Матвѣй, воевода Смоленскій, 280. 

— Николай, ремесленникъ изъ Владычппа, 
327. * . 

— Стефаиъ, ун. пгумепъ Холм, мои., 278. 
Сангушко Адамъ Александръ, князь, Волынскій 

воевода, 87. .-:'і . , : 

Санднвогъ Екатерина, вдова Сандпвога, графа 
па Острогѣ, Межнрѣцкаго каштеляна, 81. 

Сандомірскій Петръ, каноникъ, 267. 
Санкодакъ, слуга лат. епископа, 267. 

Сапѣга Александръ, епископъ Метопскій, суф- 

фрагапъ и плебаиъ Виленскій, владѣлецъ 
м. Мацѣева и деревни Чарпоолесы, 216, 
360—61. 

— Иванъ, двор., 217. 

— Филиппъ, мѣщ., 251, 260. 

— Фридрихъ, Витебскій воевода, 21. 
Сарабунъ Петръ, Томашовскій мѣщ., 192. 
Сасинъ Іоаинъ, Холмскій каноникъ, 212. 

Сачикъ Гацко, Холмскій мѣщ., 35. 

Свѳнцнцкая Софья Ивановна Слупецкая, изъ Ко- 
лары, жепа чашника Холмской земли 
Иваиа Свепцпцкаго, 48—4. 
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Свѳнцнцкій Александръ Ивановичъ, двор., 46. 
— Иванъ, ловчій Холмской земли, 26, 43, 

45—6, 48. 
— Николай Ивановичъ, двор., 45. 

Свѳрщовскій Петръ, двор., 22. 
Свидикъ Иванъ, Холмскій мѣщ., 31. 
Свнрокій Николай, епископъ Цитринскій, суф- 

фраганъ Холмскій, 344, 346. 
Свитичъ, Янова, Дубненская мѣщанка, 19. 
Свитогоровичовна Оксимія, названная Свитан- 

ская, Владимірская мѣщанка, 276. 
Свнтѳгоровичъ Александръ Смолѣй, Владимір¬ 

скій мѣщанинъ, 276. 
Свищъ Степанъ, Холмскій мѣщ., 35. 
Свѣжннскій Мартинъ, двор., 151. 
Святославъ Мартинъ, каноникъ, 267. 
Сѳгѳнь Мартинъ, двор., 144. - 

— Ядвига Сторучанка, 144. 
Сѳдмкроть, Скербешовскій бурмистръ, 34. 
Сѳлецкій Гедеонъ, Холмскій мѣщ., 97. 
Сѳльчукъ Маркъ, Грубешовскій мѣщан., 157, 

Марко 164. 
Сѳлява, ун. митрополитъ Кіевскій, 235. 
Семашко Екатерина, дочь Павла Ухапскаго, 6, 

— Изабела или Елисавета, дочь Павла Ухан¬ 
скаго, жена Николая Семашко, Брацлав¬ 
скаго каштеляна и Луцкаго старосты, 6. 

— Николай, Брацлавскій каштелянъ и Луц¬ 
кій староста, 6. 

Семеновичъ Матвѣй Іосафатъ, писарь митроп. 
канцеляріи, 358, 

Сенкевичъ Григорій, священникъ Линской цер¬ 
кви, 175. 

Сѳнявская Елисавета, изъ Лезеницы, вдова, 27. 
Сенявскій Прокопъ, маргаалокъ, 27.; 
Серота Ѳедоръ, Грубешовскій мѣщ., 164. 
Серный Захарія, двор., 43, 46, 48, 131. 

— Лука, изъ Сверщова, 44—6, 48. 
Сестржевитовскій Григорій, двор., 228. 

— Стефанъ Іоаннъ,. Холм, каноникъ, 346. 
Сигивмундъ I, король Польскій, 283—4, 286. 
Сигивмундъ Ш, король Польскій, великій князь 

Литовскій, 10, 16—17, 20, 22—3, 36—7, 
51—3, 63—4, 68—9, 71, 84, 283. 

Сигизмундъ Августъ, король Польскій и великій 
князь Литовскій, 60, 282, 353. 

Сидорковичъ Ѳеодоръ, шляхтичъ, слуга Суши, 
269, 272. 

Сидоровичъ Григорій, священникъ Холмской 

Николаевской церкви, членъ капитула, 78 

81, 115, 131, 148-9, 197, 205, 227,232,* 
246, 249—50, 260. 

— Петръ, Холм, мѣщанинъ, 260. 

Сидоровскій Григорій, 319. 
Сидючикъ Курило, 76. 

Сикорскій Константинъ, двор., 41, 47*—8. 
Силичъ Иванъ, двор., 195, 235. 
Сильчинъ Яцко, крест., 362. 

Снмонковичъ Грицъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 
Снмончелли Кароль, пан. нунцій, 164. 
Симонъ, изъ Равы, каноникъ, 13. 

— викарій Любл. кост., 146. 

Сисаній Иванъ, Грубешовскій мѣщ., 164. 
Сицѳвичъ Тимоѳей, двор., 213. 

— Васичинскій Ѳома, писарь копсисторін 
Холмской, 273. 

Сичѳвичь Валентинъ, дворянинъ, 243. 
Скальскій Памфилъ, священникъ Бердищенской 

церкви, 313. 
Скемпицкій Иванъ, Холмскій мѣщ., 35—6. 
Скибицкій Станиславъ, двор., 30. 

Скоморовскій Ивапъ, слуга епископа I. Бако* 
вецкаго, урядникъ Владимірскій, 276. 

Скорбицкій Станиславъ, двор., 93, 119. 
Скотницкій Михаилъ Павелъ, стольникъ Ов* 

ручскій, 342—3, 364. 

СкулимовскіЙ Станиславъ, двор., 352. 
Скупъ Иванъ, Дубненскій радца, 19. 

— Станиславъ, Холмскій мѣщ., 74, 106, 137, 
139, 201. 

Скшѳчковскій, двор., 291, 299, 300. 
Слабѳнь Грицъ, Грубешовскій мѣщ., 84. 

— Захарія, Грубешовскій мѣщанинъ, 157. 
— Леско, Грубешовскій мѣщ., 157. 
— Романъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Славинскій Іоаннъ, священникъ Бусенской цер¬ 
кви, 174. 

— Мартинъ, священникъ Могильницкой цер¬ 
кви, 311. ^іСІІ 

Славута Александръ, двор., 70. 
Сладковскій ,((Ілядковскій) Абрамъ, суффрагапъ 

Холмскій,. Цитринскій епископъ, 117, 166. 
Слѳнскій, 274. 
Сливинскій Лука, клерикъ, ученикъ Холмской 

піарской школы, 314, 325., 
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Олодовннцкій Семенъ, Белзскій мѣщ., 221. 
Слонѳвскій Петръ, двор., 47. 
Слонка Адамъ, 200. 

Сдугоцкій Николай, Холм, каноникъ, 346. 

Служовскій (изъ Служева), воевода Калисскій, 
286. 

Слупѳдкій Иванъ, двор., 43. 

Смайко Григорій, Сокальскій мѣщ., 207, Смаха 
210. 

Сметанка Андрей, фундаторъ и колляторъ Оль- 

ховецкаго костела, 26. 

— Альбертъ, Войтехъ, фундаторъ и колля¬ 

торъ Ольховецкаго костела, ‘/6—7. 

— Иванъ, фундаторъ и колляторъ Ольховец¬ 
каго костела, 26.. . 

— Мартинъ, фундаторъ и колляторъ Ольхо¬ 
вецкаго костела, 26. 

— Николай, фундаторъ и колляторъ Ольхо¬ 

вецкаго костела, 26. 

Смнгель Лука, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 

Смоленскій Мартинъ, двор., 31. 

Смотрицкій (Смотриціусъ) Іеропимъ, Холмскій 
уніатскій каѳедральный проповѣдникъ, 157. 

Снопковскій Степанъ, изъ Спопкова, хоружій, 

Красноставскій староста, 33. 

Собѣскій Иванъ, верховный маршалъ, коронный 
гетманъ, 307—8. 

Сокальскій Грицко, зять Холмскаго мѣщ., 354. 

Соколовская Іустипа, двор., 362. 

Соколовскій Валентинъ, изъ Хплина, возпый, 26. 

— Іоаннъ, священникъ Жданской церкви, 320. 

— Яковъ, двор., 341. 

Соколянъ Николай, Лгобомльскій бурмистръ, 37. 

Солярскій Степанъ, двор., 123. 

Сопоцько Геннадій, викарій Холмскаго мои., 325. 

Сорока Николай, Грубешовскій мѣщ., 157, 164. 

— Ѳедько, Грубешовскій мѣщ., 164. 

Сосновицкій Гавріилъ, двор., 211. 

Сосновскій Богданъ, двор., 2. 

— Василій, 293. 
— Георгій, Холмскій каноникъ, 11, 13. 

— Діонизій, базиліанскій монахъ, 292, 302, 

309, паст. Жидич. монастыря, викарій 
Холмскаго базиліанскаго мон., 314—315. 

— Іонаѳанъ (Іона), владыка Холмскій, 284, 

353—4. 
— Рафаилъ, іеромонахъ Холмскаго й Кулем- 

чнцкаго монастырей, 316, 321—2. 

нихонскій Лаврентій, дворяпанъ, 85. 
Спнльковскій Николай, двор., 42. 
Спинѳкъ Павелъ, 222. / * ' 

Сннско Яцко, Грубешовскій мѣщ., 157. 
Спотъ Владиславъ, 13. ~ - 

Стабнѳвнчъ Романъ, Грубешовскій мѣщ., 94. 

Ставецкій Иванъ, слуга епископа Іосифа Бако- 
вецкаго, 276. 

Ставікій Станиславъ, Холм, подстаростій, 202. 
тадннчокъ Николай, изъ Орлова, возный 112 

ИЗ. 

Станиславскій Иванъ Михаилъ, хоружій Галиц¬ 
кій и ротмистръ, 261. 

Станиславъ, каноникъ, 13, деканъ 266. 

викарій Люблинскаго костела, 146. 

Станишевскій Иванъ, королев, комиссаръ, 95, 
Луцкій ключникъ 104, 122. 

Станишицъ Игнатій Оксеновичъ, 127. 

Стантаръ Михаилъ, двор., слуга Веснасіаиа Сѣ- 
ницкаго, 323—4. 

Старковичъ Аидрей, Дубинскій уніат. священ- 
пикъ, 227. 

— Гарасимъ, 157. 

Старнальскій Мартинъ, дворянинъ, 343. 

Старчаеовокій Андрей, дворянинъ, 83, 93, 97, 
108, 109, 114. 

Стѳмпковскій Гавріилъ, на Несвижѣ, Брацлав¬ 
скій каштеляпъ, 227. 

— -Мартинъ, двор., 72. 

Стефановичъ Александръ, Холмскій мѣщ., 104. 
Стефанъ, каноникъ, 13. 

Стѳцкій Венцеелавъ, чашникь Кіевскій, 359. 

Стрижовскій Альбертъ, двор., 16. 

Стоинскій Николай, Люблинскій земскій писарь, 

121, 166. 
Стокальскій (Штокальскій) Семенъ, священникъ 

Волоско-Вольской церкви, 137, 271. 

Стоцкій, поручикъ Люблинской хоругви, 268. 

Стояновскій Лука, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Стржалковскій, 198. 

Стрижовскій Грицъ, Грубешовскій мѣщ., 157. 

Стрыйковсвій Иванъ, двор., 196, 198. 
Сулимовсвій Станиславъ, двор., 99, 124—5. 

Сулятицкій Илья, двор., занявшій Уневскую 

архнмапдрію, 71. 
Сунко Мартинъ, крестьянинъ изъ деревни Чуч- 

нева, 154. 
Сухій Яцко, Грубешовскій мѣщ., 164. 

49 
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Суходольскій Мартинъ, двор., 169. скій 67, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 80 

— Иванъ Павелъ, изъ Суходолъ, 219—20. 
— Яковъ, В08ВЫЙ, 15. ' < I « ;'і. 11 

Суша Яковъ, ректоръ Холмской уніатской гим- 

пазіи, 180—1, 187—9, 222,234—5, 238 — 

39, 242, 244—7, 260—61, администраторъ 
Холмской енископіи 262, нареч. епископъ 
Холмскій 263; епископъ Холмскій и адми¬ 

нистраторъ енископіи Владиміро-Врестской 
268, 270—71, епископъ Холмскій 272, 

274, 276—7, 279, 282, 287, 292—3, 295, 

299, 301—2, 306—7, 311, 313—15, 321, 

323—5, 327, 331, 334, 339, 341, админи¬ 

страторъ енископіи Луцко-Острожской, 

349 -52, 355, 358, 360, 363. 

Сушѳвскій Мартинъ, Тышовецкій гор. писарь, 

193. 

Сциборѳкъ Николай, возный, 271. 

Сѣдлецкій Станиславъ, 91—2, 287. 

Сѣдлиокій Адамъ, двор., 3; 

Сѣклюцкій Яковъ, каштелннъ Войинцкій, 286. 

Сѣницкій Веспасіанъ, изъ Бонча, подчашій Холм¬ 

скій, 323—4. 

Сѣраковскій Николай, вице-ротмистръ, 261—3. 

Сѣркунъ Андрей, Грубешовскій мѣщ., 164. 

Т. 
Талибанъ, Скербешовскій радца, 34. 

Таржимѣйскій Блазій, двор., 34. 

Тарло Станиславъ, лат. епископъ Иеремыгаль- 
скій, 286. 

Тарнавецкій Николай, двор., 16. 

Тарнавскій Степанъ, Белзскій мѣщанинъ, 221. 

Тарновскій графъ Иванъ, каштелннъ Краковскій, 
286. • 1 1 

— Спитекъ, каштелннъ Войницкій, 286. 

Татоміръ, архидіаконъ, 260. 

Тѳлѳжинскій Михаилъ, 225, 226. 

Тѳнчинскій Иваиъ, воевода Сандомірскій, 286. 

Теодоровичъ Филиппъ, свящ., 260. 

Тѳрбоковичъ Конрадъ, Грубешовскій мѣщ.-лав- 
никъ, 157. * >' 

Тѳрлѳдкій Адамъ, студентъ Холмской уніатской 
гимназіи, 180, 181, 195, 198, 199, 200. 

— Иванъ, двооянинъ, 195, 198, 199, 200, 203- 
— Меѳодій, монахъ, 49, пресвитеръ, 51, 53, 

54, изъ Терла, епископъ Холмскій и Бела- 

81. 

СО 
СО 84, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 104, 105 106, 108, 109, ПО, 
П1, т, 118, 123, 124, 126, 131, 132, 
133, 134, 136, 137, 140, 141, 143, 146, 
147, 149, 154, 162, 163, 164, 167, 169, 
172, 174, 176, 176, 180, 188, 189, 193, 
195, 198, 199, 200, 208, 205, 206, 207, 
208, 209, 220, 222, 224, 225, 227 , 228, 232, 
241, 246, 248, 283, ; 303, 334, 350, 352. 

Тѳрпиловокій Чурило, Островскій мѣщ., 142, 146. 

Тѳолюкъ Грицт Грубешовскій мѣщ., 157. 

Тимоѳей, Тышовецкій священникъ, І91, 192, 193. 

Тоииславскіѳ, 360. *' д 
Томиславскій Петръ, 53, ‘ 

Точнцкій Иванъ, двор., 320. 7З 
Трѳмбинскій Каспаръ, Белзскій гродскій писарь, 

323. 

Трѳмбицкій Андрей, регентъ большой коронной 
канцеляріи, 242. 

Тривна Мартинъ, референдарій вел. кп. Лат., 

287, *288. 

Трикса Иванъ, Островскій мѣщ., 142, 146. 

Тромбскій Станисзавъ, Холмскій каноникъ, 
11, 13. 

Трофимъ, священникъ Подгороденской церкви, 9. 

Троцикъ Казиміръ, Островскій мѣщ., 142, 146. 

Трояновичъ Дацко, Сокальскій мѣщ., 207, 210* 

Трубельскій Семенъ, возный, 216. 

Труссовичъ. См. Пруссовичъ. 1 

Трущинскій, 34. 

Тулигловскій Иванъ, дворянинъ, 24, 39. 

— Ѳеодоръ, священникъ (попъ) Спасской 
церкви, 28, 29, Столпепскаго Спасскаго 
монастыря, 39. 

Турминъ Грнцъ, Ратненскій мѣщанинъ, райца, 
101, 102. 

Туробольскій Валентинъ, архидіаконъ Холмскій» 
346. 

Туръ Андрей, крест., 359. 

Тучевичъ Матвѣй, войтъ, 190. 
— * Панко, 190. 

Тхоржѳвскій Іеронимъ, подстаростій Ратненскій, 
'• 305. 

Тышкевичъ Евстафій, двор., 279. 

— Казиміръ, б. подком. Брестскій, 279. 

— Янушъ, изъ Логойска, воевода Кіевскій, 

староста Житомірскій и Снятинскій, 130. 
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У. 
Убыв..» Яковъ, королевскій секретарь, 175, 288 
Угловнчъ Григорий, дворянинъ, 68, 64. 

Угровѳцкая Варвара Сѣиипская, 124. 

Угровецкій Олехю, Холмскій мечникъ, 217. 

— Яковъ, 124, нодстэросгі Холмскій 251, 
Яцко, 217. 

Уааковскій Михаилъ, Сокальскій мѣщапниъ, 210. 
Уелѳйсеій Николай, воаный, 114, 128, 127,132. 

133, 141, 142, 143, 147, 166, 176, 190, 

197, 199, 200, 205,224,228,239,240, 248, 
250, 256, 264. 

Украинецъ Игнатъ, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 

210. 
Уласовичъ Аидрей Ивашковичъ, Красноставскій 

мѣщанинъ, 3. 1 ’ 

— Ивашко, Красноставскій мѣщанинъ, 3. 

— Константинъ Ивашковичъ, Красноставскій 
мѣщанинъ, 3. 

Улашѳвнчъ Таврило, Сокальскій мѣщанинъ, 207, 

210. 
Уляницвій Алексѣй, священ. Выпродовпчской 

церкви, 357. 
Улятовскій Альбертъ, двор., 72. 

Урбанъ VIII, папа, 351. 
Уровѳдкій Іоаннъ, схоластикъ каѳедр. Холм¬ 

скій, 546. 
Ус&ковсвій Иванъ, дворянинъ, 195, 196, 198, 

199, 201, 207. 
Усовнчъ Семенъ, 303. 

Усъ, Владычипскій войтъ, 177. 

Устиловичъ Николай, лавникъ, 303. 
Устимовскій Наумъ, ІІарчовскій священникъ, 

134. • к с;4 
Уханская Апиа, изъ Фульштина, жена Павла 

Уханскаго, Белзскаго воеводы, 5. 

Уханскій Павелт», Белзскій воевода, 5, 6. 
— Яковъ, королевскій референдарій, 353. 

Ф. 
Фалибовскій Станиславъ, двор., 352. 
Фалимировна Евфросинія, настоят. Холмскаго 

Успенскаго Вазиліанскаго мои., 308. 

Федунчнкъ Григорій, Ратненскій мѣщанинъ, 191. 

Фѳрейскій Каспаръ, Белзскій мѣщанинъ, 81. 

Филиповнчъ Георгій, КраспоставскіЙ мѣщапинъ, 
105, 155. 

Филиппъ, священникъ Сачковской церкви, 170. 

Фнлонардъ Маркеллъ, гѳнер.-аудиторъ, 153. 

Филоновнчи: Лука, Петръ и Степанъ, сыновья 
Повецкаго священника, 305. 

Филоновичъ Іоаннъ, священники Повецкой цер¬ 
кви, 305. 

Фирлѳй Андрей, двор., 79, изъ Домбровицы, Белз¬ 

скій каштелянъ, 222, 223. 

Фонмоллѳръ Иванъ, поручикъ, 238. 

Форианскій Иванъ, КраспоставскіЙ мѣщанинъ, 
105, 155. 

— Францискъ, двор., 248. 

Фурсъ Захарія Аѳанасій, епископъ Холмскій и 
Белзскій, 232, 233, нареченный епископъ 
Холмскій, 234, 249. 

X. 
Хаѳвокій Александръ, двор., 57. 

Хананай. Си. Гананай. 
Харковичъ Николая, Сокальскій иѣщ., 207. 

Хвѳдько, Владимірскій иѣщ., 15. 
Хвостовнчъ или Кованнкъ Семенъ, Белзскій 

мѣщавинъ, 221. 

Хѳхельскій Иванъ, бурграфъ Холм, замка, 28. 
Хилѳвичъ, слуга Кучевскаго, 341. 

Хмѳлѳцкій Апдрей, урядникъ Бѣлопольскій, 274. 

Хоннокій Иванъ, двор., 172. 

— Станиславъ, двор., 357. 

— Яковъ, двор., 66. 

Холѳва Юско, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 
Холѳвицкій Христофоръ, Мацеевскій ксендзъ, 21. 

Холоѳвскій Альбертъ, двор., 232. 
Холявскій Лаврентій, Холмскій возный, 4, 9. 

Хомицкій (Хомипскій) Григорій, студентъ Холм- 

ской уніатской гимназіи, 190, 194—5. 

Хомичнкъ Василій, Холмскій мѣщ., 246. 
Хорохоринъ Гавріилъ, Сокальскій мѣщ., 272. 

Хотинчикъ Иванъ, Ратнеискій мѣщ., 190. 

Хотывельокій Ѳедоръ, двор., 29. 

Хоцимовскій, слуга ііоцѣя, 268. 

Хришовокій Матвѣй, двор., 5. 

Худыкъ Ясько, крест., 306. 
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д. 
Цѳлецкій Матвѣй, корол. секретарь, 254. 

Немержица Иванъ, Сокальскій мѣщан., 272. 

Цесѳльскіе, 326. 

Цесѳльскій Николай, двор., 323, 325. 

— Станиславъ, двор., 309, 315—16, 321—2, 

325, 355, 363. 

Цецерскій Станиславъ, дворянинъ, 225. 

Цешкѳвичъ, ученикъ Холмской піарской шко¬ 

лы, 318, Стефанъ, 325—6. 

Цнхошъ Иванъ, Холискій бурмистръ, 167, 188, 
Цехошъ, 201. 

Цюпннскій Симонъ, Ратпенскій бакаляръ (учи¬ 
тель) 186. 

,, 'ч. 
Чайковичъ, возный, 121, Иванъ, 166. 

Чашшцкій Самуилъ, 305. 

Чапличъ Іосифъ, 127. 

Чарковичъ Николай, Сокальскій мѣщ, 210. 

Чарнацкій Андрей, двор., 23. 

Чарникѳвичъ Василій, Сокальскій свящ., 209. 

Чарнковскій, схоластикъ Краковскій, 286. 

Чарноло8свій Цёлекъ Адамъ, гродскій писарь 
Кіевскій, 255. 

Чарнявскій Павелъ, дворянинъ, 195—6, 198—9, 
201. 

Чаславская Елисавета, дворянка, 137—8, 144. 

Чаславскій Андрей, дворянинъ, 137—8, 144—5. 

Чвврнѳвичъ Василій, священникъ Колеховской 
церкви, 225—6. 

— Евстаеій Васильевичъ, 225. 
— Іоаннъ, 226. 

— Нроконь Васильевичъ, 225—6. 

— Эразмъ Васильевичъ, 225. 

Чеваникъ Василій, слуга Мальчевскаго, 277—8. 

Чекеръ Василь, Холмскій ыѣщан., 116. 

Чепель Аѳанасій (Панасъ), Холмскій мѣщанинъ, 

28, 32, 35—6. 

Черленковскій Самуилъ, діаконъ, 221. 

Черневскій Адамъ, двор., 71. 

Чѳрниковская Хвенна, Красноставская мѣщан¬ 

ка, 3. 

Чѳрнвковсвій Тарасій, намѣстникъ, настоятель 
Холмскаго собора, 235—6, 241—6, 248— 

253, 257—8, 260. 

Червякъ Павелъ, войтъ Недвяловицкій, 340. 

ЧескіЙ Александръ, дворянинъ, 196, 200, 201. 

Четвертинскій Григорій, королев, комисаръ 
95, 104, 122. 

Чехъ Венцеславъ, Холискій мѣщанинъ, 132. 
Чижукъ Кчкоіай, крест., 306. 

Чижъ Лука, Сокальскій мѣщанииъ, 207, 210. 

Чнкошъ Иванъ, Скербешовскій бурм., 12. 

Чмута, священникъ. См. Прокопъ. 
Чопъ Гіацинтъ, Островскій мѣщан., 142, ш. 

ш. 
Шадый Гіацинтъ, возный, 320. 

Шалонъ (СЬаІопд) Матвѣй, банъ Дальмаціи и 
проч., 285. 

Шанявскій Стефанъ, слуга еп. Суши, 269. 

ПІарлаевскій, ученикъ піарской школы, 336. 

Шарлойскій изъ Отиборецъ Николай, каште- 

лянъ Владиславовскій, 285. 

Шафранокъ Пагелъ, Холмскій мѣщанинъ, 133, 
134, 135, 141. 

Шашкевичовна Марья (Маруша), въ замуже¬ 

ствѣ Богданова Красносельская, 58—60. 

Шашкевичъ Николай, Брацлавскій хоружій, 
58—60. 

Шейна Давіилъ, крестьянинъ, 340. 

Шибинскій Никодимъ Мокосѣй, Жидичинскій 
архимандритъ, 50. 

Шидловскій (изъ Шидлова) Христофоръ, Кра¬ 

ковскій староста, 16—17. 

Шнмановвчъ Степанъ, студентъ Холмской уніат¬ 
ской школы, 195. 

Шиманскій, 298. 

Швмха Лавринъ, Ратненскій бургомистръ, 101, 
102. 

Шнмковичъ Олекса, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Швмоновичъ Новакъ, еврей Холмской синагоги, 
180. 

Лейба, еврей, арендаторъ и жена его Эстеръ, 
263—4. 

— Хаимъ, Холмскій еврей, 348. 

Шимончикъ Васько, Сокальскій мѣщаиинъ, 207, 
Шимочикъ 210. 

Шимчукъ Иванъ, крестьянинъ, 340. 

Шимшоновичъ Мошко, еврей Холмской сина¬ 
гоги, 179. 
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Шнпилдо Кириллъ, аудиторъ митр. Жоховска- 
го, 358. ! 

Ширма Георгій, дворянинъ, 93, 119. 

Шиока Иванъ, Сокальскій мѣщ., 208, 210. 
Шнстовнцкій Андрей, 200. 

Шнхъ Пваиъ, возный, 85. 

Шишковокій Гавріилъ, двор., 85. 

Шкатудьннкъ Куріатъ, Ратненскій лавникъ, 
101. ' м . , . 

Шклвнская Анна Издебская, жена двор. Ивана 
Шимкевича Шклннскаго, 216.' 

Шклннскій Иванъ Шимкевичъ, ДЕор., 216. 

Швутнвкъ Олеско, Сокальскій мѣщ., 210. 

Шиуйло, Любомльскій еврей, 193. 

— Хапмовичъ, старшина Холмскихъ евре¬ 
евъ, 257. 

Шмуйлова Вульновичовпа Маріанна, дочь Люб¬ 

линскаго купца, Хана и Вера, дочери 
Шмуйловой, 257. 

Шост&къ Петръ, Сокальскій мѣщ., 207, 210. 

Шпѳрка или Шпѳрчннскій, 80. 

Шуба Станиславъ, Любомльскій войтъ, 73, 303. 

Шулярсвій Александръ, 210. 

— Степанъ, двор., 204. 

Шупронъ Николай, изъ Бѣлополя, возный, 42, 

Шупррвикъ 49. 

Шустнвовсвій Иванъ, двор., 117. 

щ. 
Щавннсвій Станиславъ, каштеляничъ, 355. 

Щевоцинсвій (изъ Щекоцина) Петръ, вице- 
канцлеръ, 285. 

Щепановскій Станиславъ, дворяпппъ, \Ц9 Ц4 

127, 141, 142, 143. 

Щигѳльсвій Валеріанъ, Холмскій радца, 32, 35. 

— Матвѣй, дворянинъ, 81, 85. 

— Матвѣй Христофоровичъ, Холмскій город- 
скій писарь, 78, 79. 

— Христофоръ, двор., 78. 

Шечивва Николай, каноникъ, 13, 267. 

Щнгливовичъ йцка, Любомльскій еврей, 303. 

Щува Станиславъ, королевскій секретарь, 333. 

Щурвѳвичъ Иваиъ, двор, 361, 362. 

Щувоцкій Андрей, 200. 

Щуръ, крест., 225. 

Э. 
Эразмъ, ецпсконъ Плоцкій, 285. 

Ю. 
Юрчивъ Лаврентій, Холмскій мѣщанинъ, 257, 

ІОциковичъ Василь, Ратненскій мѣщанинъ, 102. 
Яяш$овичъ Каспаръ изъ Войславичъ, возный, 

16. мі *• '-г * 

Я. 
Яблонскій, ученикъ Холмскихъ піаровъ, 311. 

Лука, 314, 318. 

Яворскій Андрей, двор., 15, возный, 18, 29, 64 

82, 93, 94. 

— Иванъ, двор., 341. 
Ягѳлловичъ, 323. 

Ягодннсвій Андрей, 52. 

— Каспаръ, Белзскій зем. судья, 14. 

Лаврентій, сынъ Белзскаго зем. судьи, 14. 
— Павелъ, дворянинъ, 106. 

Яковнцвій Захарія Божеиецъ, Кіевскій стольникъ, 
королевскій секретарь, 64. 

Явовичъ Павелъ, Бескій пресвитеръ, 202. 
Яковъ, Холмскій деканъ, 13. 

— священникъ Верещинской церкви, 20—21 

Яцко, 72. 

Якушовичъ Михаилъ, Холмскій еврей, 47. 
Янковскій Лаврентій, двор., 100. 

— Стефанъ, двор., 318. 

— Феликсъ Іосифъ, парохъ Дубне нскій, 348. 

— Францискъ, регентъ Холмскій гродскі'і,318. 
— Христофоръ, двор., 307. 

Янушъ, лѣсничій, 293. 

Ярославскій (изъ Ярославля) Снитко, каштелянъ 
Краковскій, 286. 

Ясинская (Ясенская) Якубова, Марина Васильевна 
Пакостянка, 42. 

Яоинскій (Ясенскій) Николай, двор., 343. 

— Яковъ, двор., 42, 55, 71, 72. 

Ясликовскій Николай, 26. 

Яхнмчикъ Бенко, Ратненскій мѣщаиинъ, 101. 

Яцевичъ Михаилъ, клерикъ, ученикъ Холмской 
піарской школы, 314, 318, 325, 326, 327, 
330. 
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Ячевчвкъ Гіацинтъ, Островскій мЬщапвнъ, 142, 

146. 

Ялкульѵъ Фравиншекъ, Холмскій бакалавръ, 

196. 

ѳ. 
Ѳеодоровичъ (Теодоровичъ) Григорій, Любомль- 

скій протопресвитеръ или протопопъ, свя¬ 

щенникъ Вишневской церкви, 170. 

Ѳеодоръ, священникъ Холиской Николаевской 
церкви, членъ капитула греч. обряда, 2. 

— (Теодоръ или Хведоръ), священникъ (ноігь) 

изъ и. Добротг.ора, 60. 

— свящѳагікъ Столпепской Спасской церкви, 

членъ капитула гр. обр. 2, Хведоръ 24. 

— Тератипскій священникъ, 174. 

Ѳѳодооій, Холмскій русскій епископъ, Зо. 

Ѳеоктиста, владычина (жена владыки), изъ Со- 

снобицъ, 364. «• , 

Ѳома, викарій Павловскаго костела, 26. 



п. 
УКАЗАТЕЛЬ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАШЙ. 
—- 

А. 
Амхвнчки, лѣсъ, 218. 

Авдрусовщжна, Андрушковщина, участокъ им. 
Бѣлополя, 77. . 

Аураврунѳцъ, поле Ловецкой Михайловской цер¬ 
кви, 305. 

Б. 
Вагликовская земля въ Любомлѣ, ЗоЗ. 
Вѳаднаменокъ, урочище на Ратненской церков¬ 

ной землѣ, 101. 

Велаъ, городъ, 61-2, ПО, 159, 209, 211, 221, 

321; В. воеводство, 6, 43, 46, 48, 62, 232, 
233, 265; В. епархія (см. Холмъ); земля, 

89, 322—3; протопопія, 62; Спасская цер¬ 
ковь, 62. 

Венѳвъ, лѣсъ Спасскаго монастыря, 188—9. 
Вѳрдищѳ, село съ церковью, 313. 

Веревно, им., 41. . 

Вѳрѳвовичи, село Белзскаго пов., 278. 
Березовъ, село, 145. 

Верещѳ, село, 64. 

Веско, село (съ церковью и священникомъ), 156, 

202, 203. 

Вискупнчи, село, 269. 
Внннъ, село, 230. 

Вогаѳвка, фольваркъ, 128. 
Вольты, село, 270. 
Воньча, село, 324. 

Ворбннъ, им. Луцкаго владыки, 10. 

Ворзовскій огородъ въ г. Грубешовѣ, 84. 
Борово озеро, 218. 

Брацлавскій монаст., 288; В-оѳ воеводство, 318. 
Брестъ, городъ, 218. 
Врудвовъ, им., 219. 
Брусъ, село, 3. 

Вугъ, рѣка, 8, 10, 217—18. 
Вуды, им., 128. 

Буки, им., 128. 

Вуремѳцъ, село, 50. 

Вусно, Бусеиь, село, нм. Холмскаго владыки, 

6, 24, 41—2, 57, 70, 174, 207, 227, 249, 

256, 283, 306—7, 352—3, 356; Буснен- 
скіе лѣса, 306—7. •" , ?/!/.& 

Вусня Вѳлвкая, корол. село, 266. 

— Малая, село, 266. 

Вутинъ, село, 49, 52, 69, 124, 217—18. 
Вучачъ, городъ, 12, 16, 81. 

Выстрнца, рѣка, 226. 

Выховъ, им., 87. 
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Вѣлобѳрѳги, пи., 311. 

Вѣлополѳ, Бялеполе, Бѣлоиоль, пм. Холм, владыки, 

6, 18, 24, 41—2, 49. 64—б, 67, 70, 77, 

207—9, 213-14, 227, 240, 245, 249,266, 

266, 278, 283, 306—7, 362—3, 366—6, 

359. 

Бѣльская земля, 328, 360. 

В. 

Варшава, городъ, 10, 17, 20, 23, 37, 49, 52—3. 

64, 68—9, 71, 84,91—2, 126, 133, 139— . 

<іО, 145, 147, 152, 165, 172, 187, 206, 

212—5, 219, 233, 235, 241, 254, 272-3, 

279, 287—8, 295-6, 304, 306, 308, 314, 

317, 333, 350, 352. 

Вѳдѳная вода, 173. 

Вѳрѳмовичн, село. 31. 

Вересецкій гай, 183. 

— гостинецъ, 173. 

Верѳсце, село Холм, стар., 173. 

Верещииъ, село, 20—1, 41, 72 (священникъ 
Бер. церкви). 

Верховина, село, 266. 

Вижулка, Вичулка, рѣка, 20. 

Внльна, городъ, 85, 117, 130; В. Пятницкая 
церковь, 288; В. Св.-Троицкій монастырь, 

288; плебанъ, 360. 

Винная гора, 148, 163, 168, 173. 

Висничѳ, им., 219. 
Витебскъ, городъ, 288. 

Вишнбвская стѣна—граница, 304. 

Вишневъ, село, 83, священникъ В. церкви, 170. 

Владиміръ, Володпміръ, городъ, 7, 15, 104, 

269—70, 273, 276. Вл. замокъ, 7. Вл. 

епископство, 6, 288, 360; Вл. повѣтъ, 

293, староство 302. Вл. соборная церковь 
□речистой Дѣвы, 6, 269—270, 273. 

Владычинъ (Владычипо), Холм, предмѣстье, 258, 

310, 326—7, 353, 356. 

Влодава, мѣст., 8. 
Воэнесенскій монастырь, поле въ окрестности 

Холма, 173. 

Войславичи, мѣст., 16, 266, В—ая Онуфріевская 
церковь, 297. 

Волковяны, село, 266. 

Волоская Воля, село, 137—8, 144—5. 

Волуча, рѣка, 12. 

Волчина, рѣка, 218. 

Волчинецъ, лѣсное урочище, островъ, 148-9, 

172, 353. '5 
Волынь, область, земля, 31, 87, 335, 362; В—ое 

воеводство, 252, 293, 302, 349. 

Волька, деревин, 229, владычняя 249, 256, 356. 

Воля Вѳрещинская, деревня, 21. 

— Лѳщанская, дер. 13. 

— Тучапская, дер., 16. 

— Хоинская, им., 232. 

— Щнтинская, дер., 362. 

Волявцы, село, 266. 

Воробьѳвичи Новые, село, 128. 

— Старые, село, 128. 

Ворсавѳхъ, рѣчка, 218. 

Выпродовичи, село, церковь, 357. 

Высокое, село, 266, 311. 

Г. 
Гадячъ, м., 289. 

Гаѳвники, деревня, 13. 

Галиція, 51. ' ІоІ 
Галичаны, село, 266. . г • 

Гданскъ (Данцигъ), городъ, 8, 10. 

Гдѳшинъ, им., 362. 

Гирачѳвская нивка, въ Любомлѣ, собственность 
Георгіевской церкви, ЗоЗ. 

Глухая, Глухо, дер. Рат. стар., 20, 27. 

Гнойно, уроч. Любомльской церкви, 304. 

Головно, дер. Любомль. стар., 26, 36. Г. Покров¬ 

ская церковь 26, 170. 

Городище, монастырь въ Г., 62, 221. 

Городло, городъ, 43; Г. староство, 43, 46; Г. за¬ 

мокъ, 70, 357., .а 
Городна, дер., 216. Щ 
Гродно, городъ, 124; Г. монастырь, 288. 

Гоща, село, 85, 231, 253. « . • Я 
Гощаковъ домъ въ Ратнѣ, 185. 

Гощка Волоская, дер., 13. • ' МД 
— Дѳржковая, дер., 13. 

— Жѳрбиновая, дер.ѵ 13. 

Грабовецъ, городъ, стар., 297—8, 316. 

Грубешовъ, городъ, 84, 85, 104, 105, Івб Ь 
166, 301, 306, Успенская церковь пъ 
84—5; Г. староство, 154. 
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Грушка, урочище, 101. 

Гуржево, им., 283. 

Гусяньѳ, Гусиаиое, седо, 43—46, 48, 310, 315, 

317,321, 822, 325,355,363. 
Гуты, седо, 128. 

Д. 
Датннъ, дер. Рат. стар., 27. 

Дегтяровыя ямы. 173. 

Дембнна, предм. Тышовецкое, 191. Дембляиская 
(Дембипская) церковь Рожд. Богородицы. 
191. 

Дѳмбна см. Дубна. 

Депультичи. село, церковь Воздвиженія Ч. кре¬ 
ста, 340, 360. 

Дѳрмань. монастырь, 169. 
Дерне, им. Луцкаго владыки, 10. 

Дѳшнамѳногъ, лугъ, 20. 

Дипултицкая (Депультицкая) дорога, 173. 

Добровода, болото, 218. 

Добротворъ, мѣстечко, 60—1, 65, 159, 161; свя¬ 

щенникъ въ Д., 60, монастырь „па Язви¬ 

нахъ", 159—161. 

Дольско, им., 87. 

Домбровица, Дубровица, им., 222—3, 234. 

Дорогоничи, село, 269. 

Дорог уско, дер., 76. 

Дрѳвнца, им., 219. 

Дрѳвняки, дер., 13. 

Дрогнцкая земля, 328. 

Дрогобускій монастырь, въ Вол. воев, 349. 

Дрожджаловъ, село, 266. 

Дрыщовъ, корол. село, 266, 306. 

Дубна (Дембпа) Дубепка, мѣст., 5, 18, 19, 28, 

• 55, 126, 228, 296, 310, 328, 348; Михай¬ 

ловская церковь въ Д., 125, 143; Троиц¬ 

кая церковь, 227; синагога евр., 5. 

Дубно, городъ Луцкаго повѣта, 276. 

Дубочно, дер. Рат. стар., 27. ' " 

Еремички, село, 128. 

Ж. 
Жданы (Дждаиы), село, 266, свящ. въ Ж., 320. 

Жидичинокій монастырь, архимандрія, бо, 288, 

капитулъ, 292-3, 295, 302 (см. еп. Суша). 
Жидовщнвна, хуторъ Холм, владыки, 30. 
Жнлава, рѣка, 218. 

Жмудь, корол. село, 306. 

Жолковь, городъ, 353. 

Жуковъ, село, б. им. Холм, владыки, 13, 56, 88, 
89, 117. 

Жулинъ, село, 126. 

Журовицы (Жировпцы), мѣст., чудотворная ико¬ 
на Ж., 193. 

Журовъ, им.. 6, 22, 24, 41, 73-4. 

3. 

Забытовъ, дер., 13. 

Завадовъ, им., 203. 
Завальокая улица въ г. Любомлѣ, 303. 
Завѳприца, дер., 225. 

Зажимовъ, село, 128. 

Залуховъ, село, 362. 

Залѣсье, дер. Рат. стар. 27. 

Замостьѳ, городъ, 5, 16, 8і 276. 

Занѳтецкая улица въ г. Ратнѣ, 102—3, Зане- 
течъ, 185. '-г- 

Заполье, с., священникъ Запольскій, 170. 

Зарудьѳг село, 128. 
Заславъ, городъ, 169. 

Зачѳрничи, село, 361. 
Збаражъ, городъ, 58, 59, 60.- 

Засторонѳцкая церк. земля въ Ратнѣ, 102. 

3домысль, дер., 20. 

И. 
Ивановоѳ иоле, 290. . .. . 
Иловецъ, дер., 13., 
Ильинскій монастырь, въ окрестности г. Лю- 

бомля, 9. 

К. 
Каменецъ, 219, повѣтъ въ Мазовін, 34; городъ 

наПодоліи, Троицкая церковь въ К., 214. 
50 
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Каменка, Каменецкое стар, (въ Галиціп), 60, 65. 

Камень, дер., 148, 182. 

Каневъ, стар., 341. 

Кантовое поле, 173. 

Канье, Каньская Воля, село, 324. 

Кателѳшя, дер., Рат. стар., 27. 

Кіевъ, городъ, 7, 8, 51, 126,246, 255, 293; Ар¬ 

хангело-Михайловскій (Златоверхій) мона¬ 

стырь въ К., 127, 130; митрополія Кіев¬ 

ская, 128. 

Клеховичн, дер., 226. 

Клештовъ, село, 266. 

Клятва, дер., 167. ;‘* 

Кобыльскій гостинецъ (трактъ), 173. 

Кобыляны, им., 218. 

Ковель, городъ, 127. 

Ко8вльско, им., 208. 

Коломинъ, село, 128. 

Колѳховнчн, дер., 226, священникъ въ К. 225, 

226. 

Конары, им., 43—4, 76. 

Конѳцполѳ, им., 205—6. 

Конище, дер., 20. 

Копыловъ, село, церковь, 264.. 

Нормановъ, дер., 57. 

Корона, Польша, 11, 36, 54, 63, 285, 335. 

Коритины, уроч. Любомльской Георгіевской цер- 

. квн, 303, замковые, 304. 

Корытннца, им., 208, 223. 

Космовъ, село, 283. 

Коснищѳ, село, 156, священникъ въ К., 170. 
Котляровскій ровъ, 361. 

Кочовъ, дер., 266. 

Кошинъ, дер., 52. 

Краковъ, городъ, 10, 17, 61, 205, 219, 283, 302, 

сеймъ въ К., 77. 

Красненская улица въ г. Холмѣ, 31. 

Красное, дер., 25, 40; свящ. К., 25. 

Красноставская брама (ворога) въ г. Холмѣ, 36. 

Красноставъ, городъ, 3, 33, 104—5, 150, 163, 

344, 348; К. повѣтъ, 202, 204, 233, 234, 

288, 290, 291—2, 299, 300, 308, 312, 316, 

322, 356; лат. каѳедр. церковь, 345—7. 

Красный островъ, урочище, 218. 

Крѳмѳнѳцкій повѣтъ, 293. 

Кремно, дер. Рат. стар., 27. 

Криваволя, дер., 132. 

Кробоношсвій дугъ, 218. 

Кросно, староство, 317. 

Крушнно, фольварокъ, 128. 

Крыловъ, село, священникъ въ К., 209. 

Ксанжѳ (Княжеѳ) болото, 218. 

Кулѳмчицкій монастырь, съ Успенскою церковыс, 
296, 309, 315—6, 321—2, 324—5, 327—8, 

855; Кулемчнцы, село, 76. 363. 

Куликъ, им., 311. 

Кумовъ, им. лат. Холмской епискозіи, 5, 13, 

266-7. 

Купѳчовъ, им. Владимірскаго владыки, 7, 270, 

275. (На стр. 7: Кунеговскіе урядники вм. 

Купѳчовокіѳ). 

Купрачовъ ланъ (поле) въ Любомлѣ, 304. 

Курозванки, им., 219. 

Л. 

Лазиека, дер., 18. 
Лановѳцъ, нм.. 172, 182. 
Ласко, им., 219. 

Лачуховъ, им., 219. 

Лебедь (Лабевдзь), им., 228, 248. 

Левеничи, им., 27. 

Леоновичи, село, 266. 

Лешно, графство, 227. 

Лещаны, дер., 88, 89, 266- 
Лнликовый кутъ, урочище въ Любомлѣ, 304. 

Лнпнчи Большія и Малыя, уроч. въ Буснѣ, 306. 

Липсео, дер., Лиискій священникъ, 175. 

Лисоцвая дорога въ Любомлѣ, 304. 

ЛитовсЕое вел. княжество, 11, 295, 329, 335. 
Логойсео, им., 130. 
Ломжа, им., 12. 
Луни, озеро, 218. 

Лувова, им.. 217, 218. 
Луцвъ, городъ, 104, 275, 293, 302; каѳедр. цер¬ 

ковь въ Л., 50; Л. повѣтъ, 293, 349, Луцко- 

Острогское епископство, 341. 

Лычанва, село, 128. 

Львовъ, городъ, 215, 218, 328, 335, 339; Геор¬ 

гіевская каѳедр. церковь во Л., 214; Ѳео¬ 

доровская церковь, 215; Францисканскіе 
монастырь, 215. 

Люблинъ, городъ, суд. трибуналъ, 90,98,104, 101. 

169, 170, 201—2, 209, 230—1, 245, 249, 

269, 274, 276, 278, 315, 316, 321—2, 
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325 — 6, 355, 863; Л. воеводство, 222, 225, 
265. 333. 

Люблинское предмѣстье въ Холмѣ, 326. 
Любовнпа, рѣка, 218. 

Любошль. городъ, 9, 15, 17, 23, 26, 29, 37—8, 

73, 82, 93. 158, 194, 225, 303-4; Л. ста¬ 

ростей, 36,156, 170, 304; Л. церкви: Вого- 

родвчнап, 15, 17, 26, 170, 193—4, 304; 
Георгіевская, 193, 303—4; Михайловская, 

26, 37, 73. 170, 303; Л. протопресвитеръ 
360; лат. церковь. 168. 

Любохннъ. село, свящепвикъ Л., 170. 

Любранчъ, 219. 

Лахвнца. им., 87. 

Ляховыѳ луга въ Пневиѣ, 218, 290. 

м. 
Магновская, рѣка, 218. 

М&зовія, 34. 

Малино, им. Луцкаго владыки, 10. 

Мацеѳвъ, мѣст., 21, 23, 216, 361; Пятницкая 
церковь, 360; костелъ въ М., 21, школаі 
23. 

Мацѳйковскій лавъ, 116. 

Мацсшинъ, дер., 52. 
Матовъ, им., 83, 93, дер., 114, 117—21; церковь 

и священникъ въ М., 83, 93, 108—9, 119. 

Межирѣчка, село, 128. 

Мѳрчѳ, нм., 41. 

Микуличи, село, 128. 
Мильцѳ, монастырь, 127. 

Минскій моиастырь, 288. 
Михалки, село, 128. * . , , 

Млодучинъ, село, 266. 
Могила поповская, церк. земля въ Депульти- 

чахъ, 340. г ,. * ! . 
Могилка, урочище, 218. 
Могилевскій монастырь, 288. 
Могильница, село, 311, церковь, 311. 

Модринь, деревпя, 154. 

Момотовскіѳ пчельпики, 362. 

Монастьгрщи8на, им., 9. 

Мощона, им., 12, 13. 
Мстиславскій монастырь, 288. 

Мыстковица^им., 34. 

Мшаное, озеро, 20. 

Н. 
Небьѳ, дер., 266. 

Нѳвѣрковъ, дѳр., 89, 90. 

Нѳдѣловнчи, село, войтъ изъ И., 340. 
Нѳжиловнчи, дер., 128. 
Нѳлѳдовъ, дер., 174. 

Нѳсвнжъ, им., 227. 

Новнны, урочище, 22. 

Новогродокъ, гор., 288; Н. монастырь, 288; Н. 
иовѣтъ, 77. 

Новоселки, им., дер., 22, 23, 81, 126, 132, 188, 
199, 200, 201, 247. 

Носковъ, им., 318. 

Нудитъ, дер. Любомль. стар., 36. 

О. 
Об летки, село, 128. 

Окунинка, дер., 7, Окунннъ, церковь, 361. 

Олѳско, село, свящ. О., 170. 

Олѳсница, им., 218. 
Олнка, мѣст., 276. 
Ольховка, им., церковь въ О., 26. 

Олыпина, уроч. въ Любомлѣ, 303. 
Онашковъ лѣсъ, называемый Петриловъ, 218. 

Онуфріѳвскій монастырь, 288. 

Опалинъ, мѣст., 231. 
Орлиныя горы, возлѣ Холмскихъ гор. полей, 22. 

Орловъ, 112, 113. • 

Орховѳцъ, им., 289. 
Осеки, им., 204, 233—4. 
Осѳтно, озеро въ Вулемчицахъ, 316. 

Осовка, лугъ, 20. 

Оссова Воля, дер., 62. 
Островѳць, прудъ, 266. 

Островокъ (Застровокъ), 20. 
Островъ (пГостровъ“), им., 12, 142, 146. 

Острогъ, им., графство, 49, 51—2, 69, 81, 169 
175, 219, 223, 224; Острожская тппогра 

фія, 177. : !! 
Отроча, дер.,-124, 125; церковь въ О., 124. 

П. 
Павловъ, им., 26, илебапъ въ П., 26, 27, 85 

церковь, 178—9. 
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Парнпсы, им. Холм, рим.-к. капитула, 203, 

345—7. 

Парчовъ, городъ, 134, 135, 141; П. староство, 

146; церковь, 133—5; Успепская ц., 146. 

Перемнволкн или Пѳрѳмнловки, дер., 89, 90. 

Пѳрѳмуть, рѣка, 218. 

Перемышльсвая солеварня („жупа"), 16, 17. 

Пѳтеевка, село, 128. 

Петриковъ, городъ, 283, 285. 

Петриловъ, урочище, 218. 

Пннскъ, городъ, 128; П. епископство, 288; по¬ 

вѣтъ, 90. 

Пвще (Пѣще), дер., 218. 

Плаваннчв, дер., церковь, 25. 

Плишѳво, лугъ, 20. • ’ ' 

Плишковъ, дер., 266. • 7 

Пневно, им., 217—8; церкви: Пятницкая и Спас¬ 

ская, 289, 290. 

Побоиска, дер. въ Тпшов. стар., 167. 

Поболовичи, дер., 266. 

Повецьѳ, дер. Рат. стар., 27; Михайл. цер. въ 
П., 305. 

Погребы, село, 128. 

Подберѳстьѳ, дер., 52. 

Подборьѳ, уроч. въ Любомлѣ, 303. 

Подгородна, дер., 9, свящ. въ II., 304. 

Подгорокъ, дер., 52, 69. 

Подляшское воеводство, 318. 

Подолія, обл., 213—4, 285, 296. 
Покрова, Покровка, село, им. Холм, владыки, 

9, 30-1, 71—2, 90, 140, 148-9, 163, 

172, 183, 207, 237, 240, 256,. 353, 356; 

* П. мельница близь Холм, замковаго пруда 

Угра, 182. 
Полапы, дер. въ Любомльскомъ стар., 170—1; 

Ц. священникъ, 170, 225. 

Лолемце, озеро, 218, 

Полъ-ланки Владычиіѳ въ Грубешовѣ, 301. 

Полоцкъ, городъ, 288; II. архіепископія, П. мо¬ 

настырь, 288. 

Польмо, дер., 217—8. 

Полѣсскіе край, 276. 

Померанія, воеводство, 238, 244. 
Поповщина, земля Депултицкой церкви, 340. 

Посмугн, поде, 361. 

Построхомлъ, урочище, 218. 

Превалье, мѣст., 129; П. церковь, 129. 

Припѳть, рѣка, 20. 

Проходъ, Ироходецъ, дер., 20. 

Прубаковъ, гай Холм, замка, 183. 

Пустивскій монастырь, 288. 

Путновичи, дер., 266. 

Р. 
Рабинцы, село, 128. ‘ 

Рава, им., 13, 52; Р. воеводство, 318. 

Радѳховъ, им., 93—4, 117, 119, 158, 194. 

Радошковъ, дер. Рат. стар., 27. 

Раздѣловъ, им., 182. 

Раколупы, село, 266. 

Ратно, гор., 20, 27, 101, 171, 185, 305, 317; Р. 

нротоиопія, 185; Богор. церковь, 20, 101, 

171, 185, 190—1; лат. церковь, 185; Р. 

староство, 27, 305, 306. 

Рѳевѳцъ, мѣст., 85, 126; Р. церковь, 85. 

Риэнянка, село, 128. 

Рожанка, им. Кіев. митр., 7, 8; Рожанѳцкая 
пуща, 8. 

Рожище, им. Луцкаго владыки, 10. 

Романовичи, урочище, луга, 29, 30, 148» 20*. 

1 256. - Я 
Ростова, село, 266. 

Ротово, лѣсъ Холм, монастыря, 188. 

Рубьѳ, дер., 85. іЯ 
Руда, дер., 25; Руды, 128.; Р. церковь, 25. 

Рудки, им., 30. 

Рудно, уроч. въ Бѣлополѣ, 306. 

Русская, ручей, 218. . чЯН 
Русское воеводство, 41, 52, 56, 217. 

Русь, русская земля, 6, 7, 8, 30, 50—1, 128, 

169, 185, 285. 

Рута, им., 54. 

Рутвянка, село, 128. 
Рымацкія ворота, Р. улица въ Любомлѣ, 303. 

Рытвяиы, им., 70, 104, 122. 

С. 
Савинъ, мѣст., 198—9, 230. 

Самаровнца, дѳр. Рат. стар., 27. 

Сачко, дер. Любом, стар., 36, 170; С. церковь, 

170, 291, 299, 300. 

Свѣнцнца (Свинцица), село, 43, 48. 
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Свнтанчъ, озеро, 218. 

Свнтачъ, дер., Любом, стар., 36; церковь Сии- 
тецкал, 170. 

Свѣржовъ, им., 148. 

Свѣрщовъ, с* 44, 48. 

Сельце, дер. 221; С. Яика,- 266. 

— или Кривнчка, дер., 266. 
Сѳребрнщѳ, село, 182. 

Сѳстрѳвитовъ, нм., 228. 
Сннѳ-ласкн, уроч., 218. 

Синица, им., 76. 

Скварская стодола (амбаръ), 28. 

Скѳрбешовъ, гор., 12—3,Ь4; рвм.-кат. Усиенская 
церковь, 11—3, 34. 

Скурдѳевъ, дер., 76. 

Слепчѳ, дер., 283. 

Слугоцнн’-, им., 311. 

Смоленское еинскопство, 288. 

Снопви, им., 33. 

Собнборъ, дер., 217, 218. 

Сокаль. городъ, ПО, 207—10, 272; С. церкви, 
273; С. священникъ, 209. 

Сосница, рѣчка, 218. 

Сосновица, пм., 129, 211, С. священникъ, 211. . 
Спасскій монастырь. Сп. церковь—см. Столпьѳ. 
Спичинъ, дер., 225—6. 

Стѳжѳришѳ, им., 173. 
Степанковица, дер., 34, Степанковичи, 357. 

Столпьѳ (Столпъ), дер., Столпенскій Спасскій 
монастырь, церковь, 2, 24, 27—8, 39. 132, 

188, 237, 242, 246—7, 256, 352. 

Сторонникъ, рѣчка, 101, 103. 

Стохогостъ, дер., 27. 
Страхославъ, дер., 184, 266. 
Струпинъ, дер., 173; Струпшіскій боръ, 168, 

173, 183—4. 

Т. 
Тарговрца, мѣст., 302. . ' 

Тарнава, село, 99 (свящепникъ Т. церкви). 
■Тарновъ, гор., 169, 219. 

Телиблото, лугъ, 20. . , \% 
Тѳратинъ, мѣст., 54, 174, 227; село, 364; Т. 

церковь, 174, 312, 341—2. 
Терѳбнчъ, 218. 

Терло, село. См. Тѳрлѳцкій Меѳодій. 
Толкуны, село, 128. 

Торокани, село, 358. 

Трубиловская пивоварня („броваръ") въ Лю- 
бомлѣ, 303. 

Трубли (йодъ „Трублпми“), земля Мацѣевской 
церкви, 361. 

Туробинъ, мѣст., Г24—5, замокъ, 125. 
Туръ, дер. Рат. стар.; 27. 

Тыкоцинъ, мѣст., 71. 

Тышовцы, гор., 17ь—7, 191; Т. рынокъ, 192; 
староство, 167; церкви: Рожд.-Богоро- 

дичная, 176, 191; Никитская, 176—7; 

Ііятницкая, 177. 

У. 
Угѳръ, прудъ, 149, 172, 183. 
Угровско, им., 217—8, 228, 246—7. 

Уневъ, им., 71, 128; У. монастырь съ архи- 

мандріего, 71. 
Уроска, дер. Рат. ст., 27. 

Усиньѳ. См. Гусинье. 

Уханка, с., 296, 363. 
Уханье, им., 5, 266. 

Стрыевъ, дер., 13. 
Стрыжовъ, им., 43—6, 48, 131. 
Стрѣльчѳ, дер., 56, 281; С. церковь, 173. 

Стульно, нм., 49, 62. 
Сулнмичи, дер., 13. 
Суторнный огородъ въ г. Грубешовѣ, 84. 

•Суходолы, им., 219. 
Сушибабы. им., 6, 7; С. ставъ (прудъ), 7. 

Сѣдлнска, дер., 76; Сѣдлищѳ, 62, 88, 218, 278; 

С. церковь, 76, 88. 
<€ѣчка Каломиаъ, поле ііовецкой Михайловской 

церкви, 305. 

Ф. 
Филнповичи, село, 128. 

Фульштинъ, им., 5. 

X. 

Хилинъ, им., 26. 
Хншовнчн, деревня, 40, 174. 

Хлопнѳвъ, село, 293. 

Хмелевъ, село, 269, 270. 
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Хобржаны, ни., 313. 

Ходжванка, им., 14; церковь, 14. 

Хойва, им., 182; церковь въ Хойвѣ, 219, 220. 

ХОЛМЪ, городъ, 3, 4, 9, 10, 14, 28, 30—32, 36—6, 

39, 47—8, 54—6, 71—3, 80, 95, 97, ЮО. 

102—6, 108, 111,114,116-7,122,126—7, 

138-9, 148—9, 151,163,169,172.182—4, 

187, 189, 199, 200, 202, 204, 207, 212, 

218, 223, 228, 234, 237, 243—4, 246-8, 

269, 270, 289, 291, 306, 314, 318—9,320, 

324, 326, 329,332, 335, 341, 350—1, 353, 

364; Холмская брама (ворота) „Красностав- 

ская“, 36,—гимназія или школа греч. обр. 
(уніатская), 179, 187—9, 350;—діецезія 
(епархія) прав., греч. обр. или русская, 

30, 33; р.-кат., 344;—земля, 24—6,43—5, 

52, 204, 233—4, 252, 265, 288, 290—2, 

299, 308, 312, 316, 322, 356;—синагога 
евр., 178—81, 348;—тюрьма („вежа*), 38;— 

школа, 35; Холмская богадѣльня („шпиталь*) 

при Успенской церкви, 75; при рим. ча¬ 

совнѣ Св. Духа 91—2, 116, 150—2, 186, 

194, 326, 344—6;—замокъ (гродъ) 22, 

28, 38, 49, 59, 172—3, 182, 345, 357;— 

капитулъ греч. обр., 2, 28, 30, 49, 54, 67, 

60, 62, 71, 78, 235, 289, 306; рим. обр., 

12, 13;—мопастырь греч. обр. при каоедр. 

церкви, 48, 46, 48—9, 56, 82-3, 88—90, 

149, 172, 178, 180—1, 222, 244, 296, 308, 

314—6, 318—9, 321—2, 324—8, 332, 335, 

340, 348—9, 353—4, 358, 360; піаровъ со 
школами, 311, 314, 318—9, 326, 329—32, 

336,339, 343—8;—повѣтъ (уѣздъ), 22,41, 

49, 56, 59, 149, 173, 182—3, 218, 232,240; 

Холмскія церкви греч. обр.: каѳедральная и 
монастырская Рожд.-Богородичная, 27, 29, 

30—1, 39, 43, 46, 48—9, 66—7, 69, 73, 75, 

79, 80, 122, 148, 163, 172, 235, 238, 274, 

306, 314-5, 327, 336, 348, 350, 352, 358, 

360; Богородичиая Успенская („Спленская“) 

2, 27, 29, 57, 75, 78, 106—7, 115, 122, 

131, 137, 139, 140, 148, 256, 308; Нико¬ 

лаевская („Микулинская*. „Микульская"), 

2, 6, 27, 66, 78, 115-6, 122, 131, 148, 

205, 236, 245—7, 306,311; Пятницкая, 2, 

27,122, 256; рим. прих. церковь, 22, 91 — 2, 

115,186—7, 344—8. Холмское, Холмско- 

Белзскоѳ епископство („владыцтво") рус¬ 

ское греч. обр., 30, 39, 41,' 48, бЗ-ч 
67, 60, 62, 68, 70, 90, 123, 127, 140-1 

147-8, 155, 166, 172, 176, 183, |8б[ 

190, 197, 199, 200, 205, 207, 225, 928, 

232—5, 241, 243, 248, 283, 288,291, 349- 

Холм. епископство рим. обр., 5, 11—Із,^ 

17,34, 266. Братство литераторовъ „Маріин¬ 

ское" при рим.-кат. церкви, 22, 23,116. 

Холоевъ, им., 232. 

Хотѳницвая Николаевская церковь, 94. 
Хотечъ, 219. , ^ 

Ц- 
Цихостовъ, дер. Парч. стар., 146. 

ч. 
Чашники, дер., 13. 

Червѳнь, аббатство, 5, 16. 

Черная вода. 361. 

Черневъ, село, 148—9, 163, 168, 172, 182; Чер- 

невскій гостинецъ (дорога), 148. 
Черное озеро, 218. 

Чернолозы (Чориолозы), дер., 357. 

Черноплѳсы, дер., 216, островъ подъ „Черныхъ 
Плесомъ", 361. 

Чешинъ, дер., 13. 

Чтырѳлнпечна, дер., 20. 

Чульчичн, дер., церковь, 103, 186, 289—90. 

Чучановка, рѣка, 218. 

Чучневъ, дер. 154. 

ш. 
Шамотулы, дер., 219. 

Шарина Воля, пм., 69, Шарина, 70. 
Шацко, см. Сачко. 

Шидловица, дер., 219. 

Шидловъ, мѣст., 16—7. 

Штунъ, дер., 117, 119. 

Щ. 
Щѳкотинъ, дер., 218, им., 285. 

Щекотъ, поле Холм, мод., 189. 



Яавинскій монастырь, вО-1, 65, 159, 161. С*. 
Добротворъ. 

Яйчнковокая рѣчка, 361. 

Янковица, мѣот., 128. 

Яновокій бернардинскій монастырь, 186. 

Яровида, дер., 296; поля Яр., 293. 

Ярославъ, гор., 219. 

Щенановскій домикъ въ Любомлѣ, 303. 

Щапнъ, дер., съ церк., 361—2. 

Я. 
Яворовъ, городъ, 333. 

>5^ 
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ИЗДАНІЯ 

ВИЛЕНСКОЙ КОММИССІИ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХЪ АКТОВЪ 
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.а) 'Акты: 

Акты Гродненскаго земскаго суда. Вик на, 1365 г., стр. XXIV, 377. Ц. 1 р. 
Акты Брестскаго земскаго суда. Вильна, І|67.г. стр. Х, 361. Ц.1 р. 
Акты Брестского ідодскаго суда. Вильна, 1870 г., стр. XX, 416. Ц. 1 р. 50 к. . 
Акты Брестскаго гродскаго суда. Біш.на, 1870 Р. стр.БХІѴ. 615. Ц. 2-р. , _ \ 
Акты Брестскаго и Гродненскаго гродскаго суда. Вильна, 1871 г., стр. ХЫ, 4о0. . — 
Содержитъ въ себѣ: 1) акты Брестскаго гроіскаго суда (поточные); 2) "акты • Брестскаго подко¬ 
морскаго суда; .3) акты Брестской магдебургін: 4) акты Кобоинской магдебурпи п 5) Акта Ка¬ 
менецкой магдебургін. Вильна, 1872 г., стр. БХ1Х, 593, 77. Ц. 2 р. 50 к. 
Акты Гродненскаго грЬдсгагбсуда. Вильна. 1874 г., стр. XVI,, 600, 80. Ц. 2 р. 50 к. 
Акты Виленского гродскаго суда. Ви.іьіКі, 1875 г., стр. XXV, 652, 83. Ц. 2 р. 50 к. 

« Акты Виленск. земскаго суда, магистрата, магдебургін и конфедераціи. Вильна, 18/8 г., _сгр. 

Акты Вилеуск. м а Нитрата и магдебургін. Внльна, 1879 г., стр. XXXVIII, 592, 48. ЦЬна 2 р. 
Акты Гягчцагб>Лптонскаі о трибунала. Вильна, 1860 г., стр. ХІЛ. 545, 69 Ц. 2 р. 
Акты Главцаіч) Литовскаго трибунала. Вильна, 1883 г., стр. XI., 651, 67. Ц. 2 р. 
Акты Глав и* го Литовскаго трибунала. Вильна, 1886 г., стр. XII, 480. Ц. 1 р. 50 к. 
Иіівентарп XVI столѣтія. Вгільна, *18?8 стр. XXIV. 702. Цѣна 2 р. 
Декреты Главнаго Литовскаго трибунала.. Вильна. 1888 г., стр.* XI«, 552. Цѣна 2 р. 
Документы; относящіеся ігь исторіи церковной уніи въ Россіи. Вильна, 1880 г., стр. СЫ1, 704. 
Цѣна 2 р. 50 к. 
Акты Гродненскаго земскаго суда, Вильна, 1889 г-, стр. ЬХХШ, ; 60. Цѣна 2 р. V ; 
Акты о конных1т. судахъ. Ви.ікпа, 1892 г., стр. ЬХП, 578. Ц. 2 р. 
Акты, относящіеся къ исторіи бывшей Холмской епархіи. Вильна, 1892 года, стр. СБХХѴІ, 405. 
Цѣна 2 р. 
Акты касающіеся города і и.н.і ы. і н.іыіа, 1893 г.,, стр. ССХXVI, 668. Цѣна 3 р. 
Амы Гродііоісіаго земпаго-суда. Билкна, 1894 г., стр. ХЫ, 418.-Цѣна 2 р. 
Акты Слонимскаго земскаго суда. Внльна, 1895 г., стр. 1.Х1 V, 471. Цѣна 2 руб. 

. Акты Х.олмскаго гродскаю суда. Вильна, 1896 г., сір. С СХ IV, 400. Цѣна 2 р. 

б) Отдѣльныя изданія: 

1. Ревизія королёвскихъ пущъ въ б. Великомъ Княжествѣ Литовскомъ — Григорія Воловича 
1559 г., Вильни, 1867, стр. V, 381. Ц. 1 р. 

2. Краткія таблицы ДДЯ исторіи и хронологіи-г. Горбачевскаго. Вильна. 1867 г., стр. IV, 49,. 
(объѵсіштельный текстъ и 17 таблицы. Ц. 50 к. 

3. Ордіпкіцш королевскихъ пущъ въ лѣсничествахъ б. Велшіаі о Княжества Литовскаго, ПІ4І г. 
(Подлинникъ съ русскимъ переводомъ и а.ііаіштнымъ указателемъ). Внльна, 1871 года. сгр. 
ХѴЩ, 325. Цѣпа 1 р, 

4. Алфавитный указатель къ И, Ш, IV и V’ томамъ актовъ Виленской Археографической Ком¬ 
миссіи. Внльна 1872 г., стр. И 5. Цѣна 60 к. 

5 Алфавитный указатель къ реінзіи нуіі(ъ Г] игоріи Воловича. Вильна, 1873 года стр. 1:5. 
Цѣна 40 к. 

6. Писцовая книга Пинскаго старсстна-Лаврнна Войны, 1661—6 г. Часть I и II, стр. X, VIII 
421, XVI, 599, 140/ съ русскимъ переводомъ и алфавит, указателемъ. Бнльна. 1874 года. 
Цѣна б руб. 

,і 7. Ревизія Кобршіской экономіи .1563 іода. Вильна, 1876 года, стр. XII, 387, 56, 1 снимокъ. 
Цѣна 1 р. 50 к. 

8. Писцовая киш а Гродненской экономіи XVI столѣтіи въ двухъ частяхъ. Ч. I. Вильна, 1881 г., 
стр, XXIII, 502. Ц. 2 Р -Ч. II, Вильна, 1882 г., сгр. 606. Ц. 2 руб. 

9. Писцовая книга Пинскаго и Клсцкаго княжествъ—Станислава Хвальчевскаго, 1552—1555 г. 
Вил.ьиа, .1884 г., стр. ХХХ11, 714, 1 снимокъ. Ц. 2 р. 50 к. 

ЛО. Сборникъ палографнчеемт. снимковъ съ Древнихъ грамогь и актовъ, хранящихся въ Ви¬ 
ленскомъ Центр іи ьиомъ Архивѣ и Виленской публичной Библіотекѣ. Вы и. I. (1432—1548 г.). 
Вильна, 1874 г. іи іоііо, стр. \ Ш, 45, XXX листовъ еннмковь (59 номеровъ). Цѣна 4 р. 

Примѣчаніе: Всѣ вышепоименованныя изданія состоятъ въ распоряженіи Управленія Вн- 

лонскаго Учебнаго Округа; хранятся и продаются въ Канцеляріи Округа. 

л 


