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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Коммиссія, по принятой ею программѣ для разбора и изданія древ¬ 

нихъ актовъ, разсматривая ихъ по судамъ, имѣетъ въ виду три глав¬ 

ныя задачи: |ѣ 

1. Собрать матеріалы для проясненія элемента Православія въ Сѣ- 

веро-Западномъ краѣ. Элементъ этотъ такъ былъ подавленъ здѣсь 

враждебнымъ ему католицизмомъ, и все, что носило на себѣ от¬ 

печатокъ Православія въ здѣшнемъ краѣ, или напоминало объ немъ, 

такъ было изглажено, прикрыто, что одни только древніе судеб¬ 

ные акты могутъ бросить яркій свѣтъ на враждебныя тенденціи 

католицизма и разсѣять мракъ, такъ дотго скрывавшій истину. И по¬ 

тому Коммиссія поставила себѣ за правило: а) выбирать и изда- 

вать всѣ привилегіи Польскихъ королей и великихъ князей Ли¬ 

товскихъ, данныя Православнымъ церквамъ и вообще Православному 

Духовенству; б) всѣ, такъ называемыя, Фундушовыя заішси, которыми 

надѣляли Православныя церкви, монастыри и Православное Духовен¬ 

ство не одни только короли и князья, но и частныя лица, и вообще 
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всѣ акты, которые свидѣтельствуютъ о бывшихъ въ Сѣверо-За- 

падномъ краѣ Православныхъ церквахъ, хотя бы онѣ и не существо¬ 

вали теперь; в) когда Унія вторглась въ Сѣверо-Западный край и ког¬ 

да всѣ Православныя церкви, за исключеніемъ весьма немногихъ, обра¬ 

щены были въ Унитскія, послѣднія пользовались также привилегіями 

королей; ихъ надѣляли также дарственными записями частныя лица. 

И какъ онѣ опять, по волѣ Провидѣнія, сдѣлались Православными, то 

судьба ихъ и положеніе въ разное время тѣсно связаны съ исторіею 

Православія въ Сѣверо-Западномъ краѣ; а потому Коммиссія считаетъ 

необходимымъ издавать всѣ привилегіи и фундушовыя записи, данныя 

бывшимъ Греко-Унитскимъ церквамъ и Греко-Унитскому Духовенству, 

вмѣстѣ съ привилегіями и фундушовыми записями, данными Право¬ 

славнымъ церквамъ. 

Въ первомъ томѣ актовъ, изданныхъ Коммиссіею 1865 году, по¬ 

мѣщено 40 документовъ, относящихся къ Православнымъ и Греко- 

Унитсбимъ церквамъ; въ издаваемомъ нынѣ второмъ томѣ — 55; а въ 

приготовленномъ къ изданію третьемъ томѣ ихъ будетъ помѣщено до 

200. Собраніе актовъ этого рода составитъ современемъ богатый ма¬ 

теріалъ для Церковной исторіи Сѣверо-Западнаго края. — Кромѣ при¬ 

вилегій и Фуидушовыхъ записей на церкви, во второмъ томѣ помѣщено 10 

актовъ, въ которыхъ явлены права на приходы, выданные помѣщика¬ 

ми Римско-Католическаго исповѣданія Греко-Унитскимъ священникамъ; 

права эти назывались презентами. Акты этогЬ рода, свидѣтельствуя 

о существованіи Греко-Унитскихъ и древле-Православныхъ церквей, 

обнаруживаютъ вмѣстѣ одно изъ сильныхъ средствъ, которымъ като¬ 

лицизмъ порабощалъ бывшее Греко-Унитское Духовенство и заставлялъ 

его не только забывать свое древнее Православное происхожденіе, но 

болѣе и болѣе уклоняться отъ него и принимать всѣ внѣшнія Формы 

и обряды католицизма. 
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2. Вторая задача Коммиссіи, при выборѣ и изданіи актовъ, есть 

проясненіе самыхъ, можно сказать, первыхъ источниковъ администра¬ 

ціи въ Сѣверо-западномъ краѣ. Съ этою цѣлію Коммиссія считаетъ 

необходимымъ выбирать и издавать: а) всѣ постановленія дворянства 

Сѣверо-Западнаго края. Какъ ни мелки бываютъ иногда эти поста¬ 

новленія, однакожъ въ нихъ выражаются общественная и частная 

жизнь всѣхъ сословій края въ разныхъ частяхъ его; б) преимуще¬ 

ственно издавать инструкціи, которыми снабжало дворянство своихъ 

депутатовъ, называвшихся послами, отправляемыхъ на главные сей¬ 

мы. Въ этихъ инструкціяхъ вполнѣ видны политическій бытъ, поло¬ 

женіе края относительно другихъ народовъ, потребности края, недо¬ 

статки администраціи, улучшенія разнаго рода, также экономическій 

бытъ края и всѣ первоначальныя средства къ политическому его су¬ 

ществованію. Если документы этого рода не могутъ называться чисто 

историческими, то они служатъ основою для исторической ткани, и 

многое могутъ прояснить въ жизни и цивилизаціи Сѣверо-Западнаго 

края; в) Коммиссія также считаетъ необходимымъ выбирать и изда¬ 

вать привилегіи, которыя давали Польскіе короли и великіе князья 

Литовскіе разнымъ обществамъ и сословіямъ, мѣстечкамъ и городамъ, 

равно какъ и акты и опредѣленія королевскихъ комиссаровъ, которы¬ 

ми обозначаются недвижимая собственность разныхъ обществъ и со¬ 

словій, ихъ права на жительство, торговлю, входы въ казенные лѣ¬ 

са, и т. под. Акты эти, проясняя бытъ королевскихъ крестьянъ, 

мѣщанъ, жидовъ и другихъ сословій, могутъ служить для историка 

указаніемъ на нѣкоторыя событія края, а равно подтвержденіемъ 

нѣкоторыхъ отдѣльныхъ историческихъ «актовъ. 

Въ настояще время, когда начинаетъ пробуждаться жизнь Русска¬ 

го народа въ краѣ, вопросъ о жидахъ сдѣлался вопросомъ почти все- 
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общимъ. Что такое жиды здѣсь въ настоящее время? Чѣмъ они были 

въ прежнее время, при Польскомъ владычествѣ? Какое имѣли они от¬ 

ношеніе къ администраціи края и какое на нихъ имѣло вліяніе самая < 

эта администрація? Какимъ образомъ жиды захватили въ свои руки 

всю торговлю, всѣ лучшіе промыслы и, можно сказать, все богатство 

края? Все это должна намъ объяснить исторія ихъ прежняго быта. 

Потому Коммиссія полагаетъ, при изданіи третьяго тома актовъ, обра¬ 

тить особенное вниманіе на все, что можно найти въ нихъ объ этомъ 

предметѣ, именно: собрать всѣ привилегіи Польскихъ королей и великихъ 

князей Литовскихъ, относящіяся къ жидамъ, собрать всѣ сеймовыя поста¬ 

новленія, относящіеся къ ихъ быту, всѣ болѣе характеристическія судеб¬ 

ныя опредѣленія, состоявшіяся по дѣламъ между жидами и христіа¬ 

нами. Акты эти, хотя и могутъ быть подведены подъ вторую выше¬ 

означенную ихъ категорію; однакожъ весьма значительное ихъ коли¬ 

чество, ихъ спеціальность, ихъ современный интересъ стоятъ того, 

чтобы они изданы были отдѣльно. И потому, не помѣщая ихъ во второмъ 

томѣ, Коммиссія предполагаетъ издать ихъ особымъ выпускомъ, вслѣдъ 

за третьимъ томомъ. По этой же самой причинѣ, именно, по спеціально¬ 

сти предмета, Коммиссія, изготовивъ для печати вмѣстѣ съ перево¬ 

домъ съ Польскаго на Русскій языкъ такъ называемую Ординацію ко¬ 

ролевскихъ лѣсничествъ въ б. Великомъ Княжествѣ Литовскомъ, пола¬ 

гаетъ издать ее также отдѣльно отъ актовъ. Изданіе это, какъ про¬ 

ясняющее вообще экономическій бытъ края, безъ всякаго сомнѣнія, 

принесетъ также весьма значительную пользу наукѣ. 

Можно было бы издавать отдѣльно акты, относящіеся къ быту 

крестьянъ и отношеніямъ ихъ къ помѣщикамъ въ разное время; 

но какъ акты эти болѣе юридическаго свойства и заключаются 

въ судебныхъ опредѣленіяхъ, состоявшихся по дѣламъ помѣщиковъ, 
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такъ что крестьяне играютъ въ нихъ роль слишкомъ незначитель¬ 

ную и мало замѣтную; то опредѣленія эти необходимо должны войти 

въ третій отдѣлъ актовъ юридическихъ, составляющихъ третью 

задачу Коммиссіи. 

3. Задача эта имѣетъ цѣлію прояснить внутренній бытъ Сѣверо- 

Западнаго края. Жизнь народа выражается въ его законодательствѣ, 

которое въ свою очередь проявляется въ практическомъ его примѣне¬ 

ніи, или въ юридическихъ его Формахъ. По этому Коммиссія поста¬ 

вила себѣ въ обязанность обратить особенное вниманіе на разнаго ро¬ 

да судебныя опредѣленія, характеризующія этотъ бытъ народа въ раз¬ 

ные періоды его существованія по разнымъ его классамъ и сосло¬ 

віямъ. Такъ называемые акты крѣпостные, заключающіе въ себѣ 

частныя сдѣлки между разными лицами, хотя могутъ прояснить мно¬ 

гое въ быту народа; но большею частію содержаніе ихъ слишкомъ 

мелко и обыденно; напротивъ судебныя опредѣленія по разнымъ дѣ¬ 

ламъ между лицами разныхъ сословій даютъ ясное понятіе о степени 

образованія народа, о нравственномъ его состояніи, о вліяніи одного 

класса, одного сословія на другіе. Сначала судебныя опредѣленія не 

были отдѣляемы отъ крѣпостныхъ актовъ, какъ доказываютъ состоя¬ 

щіе на лице въ Центральномъ Архивѣ актовыя книги; но въ послѣд¬ 

ствіи , когда юридическія Формы получали гораздо большее развитіе, 

судебныя опредѣленія начали вносить въ особыя книги, извѣстныя 

подъ именемъ декретовыхъ. Въ этихъ-то книгахъ заключается огром¬ 

ный запасъ матеріаловъ не только для историческихъ изслѣдованій, но 

вообще для исторіи. Само собою разумѣется, что нѣсколько этого ро¬ 

да актовъ мало могутъ способствовать къ проясненію жизни народа, 

но болѣе значительное ихъ количество составитъ важный матеріалъ, 

который послужитъ мѣриломъ политическаго и нравственнаго разви- 
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тія народа. Въ первомъ томѣ помѣщено этого рода актовъ 32, во вто¬ 

ромъ 21. Количество это весьма еще незначительно, чтобы можно бы¬ 

ло по нему судить о важности этихъ актовъ въ историческомъ отно¬ 

шеніи, хотя въ нихъ заключается много характеристическихъ указав 

ній полезныхъ для историка. Коммиссія не приступила еще къ от¬ 

дѣльнымъ декретовымъ книгамъ. Одинъ архивъ Главнаго Литовскаго 

Трибунала заключаетъ въ себѣ 280 декретовыхъ книгъ, изъ которыхъ 

каждая содержитъ въ себѣ среднимъ числомъ 2000 листовъ. Разборъ 

этихъ книгъ, безъ сомнѣнія, доставитъ богатый запасъ археографи¬ 

ческихъ матеріаловъ. 

Нѣкоторые изъ помѣщенныхъ въ этомъ томѣ актовъ, кромѣ об¬ 

щихъ вышеизложенныхъ свойствъ, имѣютъ еще другія особыя харак¬ 

теристическія черты, которыя придаютъ имъ большій интересъ и 

значеніе, такъ напримѣръ: 

а) Въ первомъ отдѣлѣ актовъ особенно замѣчательна въ этомъ 

отношеніи привилегія Сигизмунда Ш, данная Православному Духовен¬ 

ству въ 1589 году (актъ 5-й, стр. 10). Прежде, какъ видно изъ самой 

этой привилегіи, существовалъ обычай, по которому по смерти архіе¬ 

пископа или митрополита, все имущество ихъ и вообще имущество 

церковное поступало въ вѣдѣніе воеводъ, подскарбіевъ земскихъ и 

старостъ; отъ чего имѣнія, какъ то: замки, мѣстечки, дворы, села и 

земли переходили въ руки свѣтскихъ людей. Чтобы пресѣчь это зло¬ 

употребленіе, разпространившееся по всему б. Великому Княжеству 

Литовскому, и обезпечить имущества духовныя и вообще церковныя, 

Сигизмундъ Ш постановилъ, чтобы старшія духовныя лица при каж¬ 

дой церкви, по смерти епископа или митрополита, всѣ имѣнія, всѣ 

паданья, и всѣ церковныя сокровища принимали сами и передавали но- 



мну спископу, митрополиту или архимандриту. Другой неменѣе важ¬ 

ны* документъ, относящійся къ этом, отдѣлу,_вто опредѣленіе коро¬ 

левскихъ коммиссаровъ по поводу жалобы Православныхъ Червачиц- 

икхъ священниковъ (актъ 17-й, стр. 48) „а дѣлаемыя имъ притѣсненія 

Бобринскимъ подстаростою. По силѣ итого опредѣленія Православное 

Духовенство наравнѣ съ Католическимъ освобождается отъ свѣтской 
юрисдикціи. 

б) Во второмъ отдѣлѣ актовъ, въ актѣ 70, на стр. 152, въ „нструк- 

пш посламъ Брестскаго воеводства говорится: «Что касается до прось- 

«бы короля его милости, чтобы мы позволили королю его милости, 

■только па время дать епископство Вилепекое поляку; то, такъ какъ 

.небезопасно и даже страшно позволять то, что противно давнимъ пра- 

«вамъ „ привилегіямъ и обычаямъ, которые предки короля его мило- 

«стн, святой и вѣчной памяти короли Польскіе и Великіе Князья 

«Литовскіе, не только неоднократно давали предкамъ нашимъ, но и 

«вѣчно и ненарушимо хранили и поддерживали ихъ,- въ этомъ отно- 

«шенш мы лучше поручаемъ посламъ нашимъ, дабы они нижайше и 

«покорно представили просьбы наши его королевской милости, чтобы 

«его королевская милость, по примѣру благочестивыхъ предковъ сво- 

«ихъ, ничего не дѣлалъ такого, что противно правамъ и привилегіямъ, 

«ими пожалованнымъ.» Этою же самою характеристическою чертой 

отличается (актъ 73, стр. 157) протестъ секаторовъ, чиновниковъ грод- 

скихъ и земскихъ и земянъ Брестскаго воеводства на коммисса¬ 

ровъ царства Польскаго, присоединявшихъ незаконно къ Польшѣ имѣ¬ 

нія и земли, принадлежавшія Великому Княжеству Литовскому. 

в) Въ третьемъ отдѣлѣ отличаются особыми характеристически¬ 

ми чертами по своему предмету и по юридическимъ Формамъ слѣ- 
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дующіе акты: 1) Опредѣленіе короля Стефана по дѣлу Стефана 

Баговитиновича Шумскаго съ княземъ Янушомъ Збаражскимъ, ста¬ 

ростою Кременецкимъ съ присовокупленіемъ опредѣленія Брестска¬ 

го земскаго суда о духовномъ завѣщаніи Шумскаго (акт. 97, лист. 

228). 2) Такого же свойства и характера опредѣленіе по дѣлу дво¬ 

рянина Николая съ воеводою Витебскимъ Николаемъ Сапѣгою; 3) Въ 

опредѣленіи по дѣлу Коптей съ княземъ Романомъ Сангупшою 

объ ограбленіи крестьянъ Коптевыхъ видны— бытъ, положеніе и 

состояніе крестьянъ тогдашняго времени, цѣна разнымъ вещамъ 

и продуктамъ; 4) Опредѣленіе по дѣлу между помѣщиками Брест¬ 

скаго уѣзда и Базиліянами о захватѣ имѣнія первыхъ генераломъ 

послѣднихъ Геракдіемъ Лисанскимъ, кромѣ полнаго развитія тогдаш¬ 

няго времени юридическихъ Формъ, показываетъ, чѣмъ были Базилія- 

не въ ето время. Акты подъ нумерами 91, 93 и 110 помѣщены въ 

этомъ отдѣлѣ потому только, что* Коммиссія не сочла нужнымъ дѣ¬ 

лать особаго отдѣла для трехъ актовъ. 



ПРОЯСНЯЮЩІЕ ЭЛЕМЕНТЪ ПРАВОСЛАВІЯ 
ВЪ СѢВЕРО-ЗАПАДНОМЪ КРАѢ. 
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1431 г. 

1.- Фундушевая запись на Семятичскую церковь во имя Святой Троицы, 

съ предѣлами Св. Апостоловъ Петра и Павла и Преподобной Парасвевіи. 

Изъ актовой книги за 1786 годъ, стр. 1619. 

Коки іузщсгпе^о біѳгіетвеіпе&о озетсігіѳ- на горѣ, надъ рѣкою Мухавцемъ, 

8І^ 92бвіе&0> пііѳзі^са Йіѳгрпіа ітеисіиеб- между дорогами Четыговскою и Це- 

Іе?о йгидіе^о ёпіа. хановецкою, храма Святой и Жи- 

Рг2Ѳ(і иг2?йѳш ГКМбсі і акіаші гіѳгавкі- воначальной Троицы, съ предѣлами 
ші теоіетеогізітеа Вггезйедо, віаи-адо оѣеспіе Святыхъ Апостолъ Петра и Па- 

I. X. Тошазя Киііускі, рІеЬаи Тгозсіапі- вла и Преподобной Параекевіи, на- 

сИ, Гивйпзг, сегІпѵіЗіетіаіускіеузіиіЦсу, <іо рицаемой Пятокъ. А на выживленье 
акіройаі, ро пізки те іо віотеа різапу: Лѣ- свещеннику Елисееви Ефремовичу 

та Божого тисеча четыриста три- и будучимъ по немъ свещенникомъ 
десять первого, индикта девятого, при той .церкви падали есмо земле 

мѣсеца Апрѣля двадцать пятого на тріехъ мѣстыхъ: перва волока 

дня, на Святого Апостола и Еван- помѣру королевского въ Ситочномъ, 

гелиста Марка. Во славу и честь отъ дороги Роговецкой и Машкова 
Всосвятыя и Нераздѣльныя Трои- до Розсоши; втора волока на Лож- 

цы. А се я Алексѣй Кмыта Суды- кахъ, отъ дороги Высоцкой до гра- 

монтовичъ зъ Хожова, подскарбій ницы Батыковской; третья волока 
Литовскій, и зъ женою моею Ѳео- отъ рѣчки Каменки, зъ лугами не¬ 

дорого умыслили себѣ на чолобитье резъ дорогу Чартыевску и Цехано- 

земянъ и подданыхъ моихъ въ селѣ вецку до границы Рогавецкой, об- 

Семятычахъ, въ повѣтѣ Дорогиц- меженны зъ поддаными чотырема 

комъ лежачомъ, велѣли есмо по- въ селѣ Боратынцу и землею во- 

стаиовити церковь въ Семятычахъ, локою. Перва волока садыбая полъ 

I 
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села; вторая за греблею; третья яа 

Лиживахъ одъ границы Пирогов¬ 

ской до границы шляхецкого Бо- 

ротынца и зъ сѣножатыо на Лыси¬ 

нахъ отъ дороги Мельницкой зъ за¬ 

рослями, до Буга надлежачими до- 

той волоки, а зъ сѣножатыо на Бло¬ 

хахъ и Соснахъ и зъ загородника- 

ми слуховскими на волокъ чотыри. 

Садиба свещенника надъ тою жъ 

рѣчкою Мухавцемъ до дороги Це- 

хановецкой и за садибамн двома, и 

моргами шестома на горбдъ и за- 

будованье на тыхъ же моргахъ цер¬ 

ковныхъ маютъ быти со служите¬ 

ли до церкве належачіи зъ забудо- 

ваньемъ належачіи, который ма- 

ють належахцу службу чинити день 

единъ въ седмицу, а десетину све- 

щеннику давати будутъ живущія 

въ томъ имѣнью моемъ Семятыц- 

комъ земяне зъ волокъ двадцати и 

осминъ двохъ въ селѣ Клекотовѣ и 

Слохахъ, по копѣ жита зъ каждой 

волоки, въ селѣ Боратынцу зъпяти 

волокъ и трехъ осминъ по копѣ 

едной, въ селѣ Пироговичахъ, въ 

Волыховичахъ, Рѣшотникахъ и въ 

Каянцы зъ каждого городу по сно¬ 

повъ пятьнадесять, млыво въ млы- 

нахъ нашихъ на рѣцѣ Каянцы и 

Мошчонци на властну потребу безъ 

черки и мѣрки свещеннику позво¬ 

ляемо жита бочку и пшеницы, дья¬ 

ку на проскуры давать зъ двора 

нашего будемъ мы и по насъ буду- 

чіи. Къ сему же озеро подъ Водкою, 

которое зачинаетъ сяодъ Буга а ко¬ 

нецъ подъ Дурною городниками и 

дрыва зъ боровъ нашихъ на опалъ 

и всяку потребу; той же свещен- 

никъ жити маетъ по божію и при- 

стойне и повиненъ будетъ за насъ 

и родичей нашихъ каждого мѣсеца 

въ суботу литургію одправлятп съ 

панахидою. Которое то писмо даемы 

до церкви вышереченой и въ кни¬ 

ги земскіе Дорогицкіи иисати каза¬ 

ли и абы вѣчными часы заставало 

и не отъ кого не порушенно было, 

и кто бы тое писмо наше смѣлъ ло- 

мити, таковъ маеть зъ нами роз- 

судитися въ Страшное Второе При¬ 

шествіе Господне. Которое то писмо 

подписую властною рукою моею и 

печатью ствержаю. Данъ въ Семя- 

тычахъ году и дня вышъ вызречен- 

ныхъ. Б іе§о Сшкіпкги рггу ріесг§сі \ѵу- 

сівпіопѳу росірів іако\ѵу: Алексѣй Кмы- 

та Судымонтовичъ зъ Хожова, под- 

скарбій Литовскій. Кіогу іо іишіпзг 

га росіапіеш рггег иугагоп^ овоЬд .іезі <1о 

хізд гіепізкісіі иоіѳѵѵойвіиа Вггезкіѳдо 

рггудоіу і ирізапу. 



3 

1608 г. 

2.—Фундушѳвая запись на церковь Божіей Матери во Вдадимирѣ-на- 

Мухавцѣ. 

Изі ПЕТОВОП книги зп 1696 годъ, лнсіъ 27—29. 

Лѣта Божого Нароженья 1595, который привилей, въ книги впи- 

мѣсеца Генвара 10 дня. суючы въ слово до слово, такъ се 
На рокохъ судовыхъ земскихъ, о въ собѣ маеть: Жикгимонтъ, Бо- 

трехъ кроляхъ святѣ римскомъ при- я?ою милостью, король Польскій, 

палыхъ и судовне отцравованыхъ, великій князь Литовскій , Рускій, 

передъ нами, врадниками земскими кнежа Пруское, Жомоитскій и 

воеводстваБерестсйского,Ѳедоромъ иныхъ. Чинимъ знаменито симъ на- 

Натеемъ судьею, Богданомъ Тумин- шимъ листомъ, хто на него посмо- 

скимъ подсудкомъ и Иваномъ Па- ' трить, альбо чтучи его слышитъ," 

теемъ ішеаромъ, ставши очевисто нинѣшнимъ и напотомъ будучимъ, 

у суду, велебный у Бозѣ отецъ А- кому будетъ потреба того вѣдати. 

дамъ Ипатій, Епископъ Володп- Билъ намъ чоломъ Владыка Воло- 

мерскій и Берестейскій, покладалъ дилерскій п Берестескій Вассіанъ 

и очевисто призналъ привилей его о томъ, штожъ маршаловъ нашъ 

королевское милости Жикгимонта, староста Володимирскій панъ Ѳе- 

за печатью майстатовою на паркга- доръ Янушевичъ, описалъ по сво- 

минѣ писаный, которымъ его коро- емъ животѣ на церкви Божой Пре- 

левская милость надать рачилъ ку чистой Богоматере въ Володимери 

церкви Божой Светой Пречистой у имѣнье свое въ Берестейскомъ по- 

Володимери на Мухавцы, имѣнья вѣтѣнарѣцѣ наМухавцынаимѣнья 

Тришина а Шпановича, въ повѣтѣ Тришинъ а Шпановичи а жере- 

Берестейскомъ лежачихъ , яко о бей въ Косичахъ, на имя Ыилашов- 

томъ шырей адостаточней привилей скій, выслугу свою, што выслужилъ 

помененыйвъ собѣ обмовляеть, про- на братеничомъ Александрѣ коро- 

сячы, абы, для згубы оного и вше- ли его милости и тежъ куплю свою, 

лякого припадку, до книгъ врадо- щто купилъ въ намѣстника Мель- 

выхъ земскихъ былъ уписанъ, въ ницкогоНемеры Гримайловича ®ор- 

чомъ мы, врядъ, бачачы рѣчь бытп варки жидовскіе, на имя Райковскіи 

водле права слушную, приняли есмо и Ясковскій а Пашковскій у Бере- 

его ку запису до книгъ врадовыхъ, стейскомъ повѣтѣ, и на то на все 
і* 
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онъ тестаментъ пана Ѳедоровъ Я- 

нушевича и тожъ и тые привилея, 

которыми тые имѣнья и Фольварки 

братъ нашъ Александеръ король его 

милость и мы сами пану Ѳедору по- 

твердили, передъ нами вказывалъ, а 

и сама пани Ѳедоровая Янушеви- 

ча о томъ до насъ писала, повѣда- 

ючы, ижъ мужъ ее то записалъ на 

церкви Божое и билъ намъ чоломъ 

Владыка, абыхмо тое все потверди- 

ли церкви Божое нашимъ листомъ 

на вѣчность. Иномы зъ ласки нашое 

на его чолобитье то учинили тые 

всѣ вышеписаные имѣнья и Фоль¬ 

варки потвержаемъ симъ нашимъ 

листомъ ко церкви Божое вѣчно 

и непоругано и ему самому и на- 

потомь будучимъ Володимирскимъ 

Епископомъ со всѣми слугами пут¬ 

ными и людьми служебными и тя¬ 

глыми и зо всими землями шин¬ 

ными и бортными, и зъ сѣножать- 

ми, и зъ бобровыми ГОНЫ, И ЗЪ ЛО¬ 

ВЫ звѣриными и пташими, и зъ ду- 1 

бровами, и зъ лѣсы, и зъ гаи, и зъ 

хворостами, и зъ озерами, и зъ рѣ¬ 

ками и зъ рѣчками, и зъ болоты, 

и зъ ставами и зъ млынами, и зъ 

ихъ вымелками, и зъ дапьми гро- 

шевыми и медовыми и куничны- 

ми, и зъ дяклы, и зъ ихъ служба¬ 

ми, и зъ всѣми входы ихъ и при¬ 

ходы, и зъ всимъ правомъ и паст- 

вомъ, который колвекъ именемъ 

могутъ названы а выменены быти, 

и зъ всемъ съ тымъ, какъ ся тые 

имѣнья и тые Фольварки въ своихъ 

границахъ здавна ея мають, ни- 

чого на насъ и на наши наслѣдки 

не оставляючи. Воленъ онъ и по 

немъ будучые Епископы то ко цер¬ 

кви Божое розширити, прибавити 

и ко церковному пожиточному и 

лѣпшому обернути, какъ сами на- 

лѣпей розумѣючы. А на твердость 

того и печать нашу казали есмо 

привѣсити къ сему нашому листу. 

Писанъ въ Краковѣ. Лѣта Божого 

тисеча петьсотъ осмого, мѣсеца А- 

прѣля двадцатого дня, индыкта оди- 

надцатого. У того привилею печать 

его королевской милости есть завѣ¬ 

шена маестатовая, при которой и 

подписи есть тые еловы: притомъ 

былъ маршалокъ и секретаръ панъ 

Иванъ Сопѣга, подкоморій Нимей- 

шишкій, панъ Андрей Якубъ Довой- 

новича подскарбій Нимутенскій панъ 

Иванъ Андреевичъ, который же 

тотъ привилей за прозьбою его 

милости Владыки Володимерского и 

Верестейского ку записаныо длязгу- 

бы до книгъ врадовыхъ земскихъ 

Берестейскихъ поданъ есть и за¬ 

писанъ. 
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3.—Привилегія короля Сигивмунда Августа о передачѣ Озятской цер¬ 

кви въ обезпеченіе конюшему Гайкѣ. 

Пэт. актовой книги за 1790 г., іисг. 2031 

Ргшіакіаші гіѳшвківті мгоівиодвіиа Вггѳ- Озяти Фольварокъ свой маеть, до ко- 

зМе^о зіаиддес оЬѳспіо иіеІеЬпу >ѵ Во- торое дей церкви перво сего одъ его 

I. X. Адат Вшіиііонісг, рагосЬ сегклгі иакладъ никоторыми церковными 

ОгіаМіѳу, корі,*| Іізіи Хаузазпіѳузге^о Ктбіа потребами далъ, для того билъ намъ 

^$0 Мозсі 2у§шппіа Аи^изіа до зазпіе- чоломъ, абыхмо его при томъ зоста- 

озніесопѳ^о Хірсіа Ішсі МікоЭДа Вадгіті- вилиитуюцерковь въподаванье ему 

іа, жцѳноду ^Ѵііепзкіѳ^о, різапе^о, 1ѳу2ѳ дали. Ино кгды тая церковь у Озяти 
сегкт Огіаівкіеу зіп2дсе?о і \ѵ акіасЬ Ьізки- нашое подаванье господарское, мы 

рісЪ ’ШодгітіѳгзкісЬ оЫакпѵапе&о сіо акі тую церковь заложенье Святое. Мико- 

родаі, ро гизки \ѵ Іе зІо\ѵа різав%: Жык- лы въ селѣ Озятцкомъ для обороны 

гимонтъАвгустъ, Божоюмилостью, отъкрывдъи въ подаванье ему есмо 

король Польскій, великій князь Ли- дали вѣчне. Маеть онъ самъ, его жо- 

товскій, Рускій, Прускій, Жомоит- на, дѣти и потомки ихъ тую церковь 
скій, Мазовецкій и иныхъ. Воеводѣ въ подаваньи своемъ мѣти и отъ 

Виленскому, маршалку земскому, крывдъ боронити, свещенниковъ 
канцлеру великого князства Литов- годныхъ и научоныхъ при ней уста- 

ского, старостѣ Берестейскому, дер" новляти владности владичней надъ 

жавцы Борисовскому иШавленскому свещенникомъ тоее церкви въ спра- 

Миколаю Радивилу и инымъ старо- вахъ духовныхъ ничимъ невой- 

стомъ Берестейскимъ, хто и напо- муючы и пильне стерсгчи, жебы и 

томъ тотъ замокъ нашъ Берестей- хвала Божая въ той церкви не у- 

скій держати будетъ. Повѣдилъ пе- меньшала и справована бьіла ведле 

редъ намиписарънашъ,кошошійГо- обычаю закону Греческого. А што 
роденскій, державца Ошмянскій, сядотычеть земли зъ постановленья 

панъ Янъ Николаевичъ Гайко о вѣчпого отъ насъ къ той церкви на- 

томъ, што которая церковь заложе- данья, того крывдыне чинити, дѣти 

нья Светого Миколая у волости ста- и потомки отъ тое церкви ничѣмъ 

роства Берестейского,въ селѣ Озяц- отдаляти и уймовати не мають, але 

свещенникъ теперешній и по немъ 

будучіе свещенники, который слу- 

комъ подаванья нашого господарско- 

го есть, ино ижъ онъ тамъже у въ 
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жбу Божую въ той церкви служи- 

ти будутъ ведле наданья нашего дер- 

жачи «уживати, а за насъ господара 

Бога просити. Твоя бы милость, 

пане воеводо, о томъ вѣдаіочи. по- 

даванья тое церкви ему поступилъ 

и свещеннику тамошному послу¬ 

шному во всемъ его быть велѣлъ, 

и водле сего листу нашего въ томъ 

се къ нему заховалъ и тотъ листъ 

нашъ у книги замковые, твоя ми¬ 

лость, уписать бы казалъ. А если бы 

коли свещенника отца або ж о на и 

дѣти его потомки ихъ въ той цер¬ 

кви пе мѣлн, а у оной бы церкве 

черезъ дванадцеть недѣль служба 

Божая не была, або панъ если бы 

кгрунтъ одъ насъ къ той церкви 

наданын уменшилъ и якое жъ бы 

кольвекъ укривженьетой церкви отъ 

него самого, жоны и дѣтей его и 

потомковъ ихъ дѣяло, токгды врадъ 

нашъ того стерегчи и боронити и 

зась тую церковь въподанье и спра¬ 

ву нашу взяти маеть. Писанъ въ 

ГІетрковѣ, подъ лѣто Бояюго Нароже- 

нья тисеча пятьсотъ пятдесятъ пя¬ 

того , мѣсеца Іюня шеснадцатого 

дня. У того листу подпись руки его 

королевское милости тыми словы: 

Ві^івтишіиз Аи&ияіив Кѳх, тр. Остяфій 

маршаловъ и писаръ. А па 1)ш§п Іѳд 

коріі Іівіц зивсѳріа іакоіѵа: Ехігасіііит рег 

ѳхігасішп ѵепѳгаѣііі геѵсгеп<1о Мікоіао 2<іа- 

П01ѴІС2, рагосЬо гііпвбгаесі Отіепві—"Ша- 

(Іішігіаѳ, 4іѳ Магіія ргіша, шепяія І)есѳш- 

Ьгів, аппо Сотіпі шіііевіто яерііп^епіеяіто 

ѵідовіто воешкіо. Кшконвкі карііиіі ЛѴІа- 

(Іітігіепвів поіагіив. Кібга іо коріа Іізѣи 

іѳві (Іо хіад хіѳгавкіеіі (ѵоіе\ѵос1зі\ѵа Вгхѳв- 
кіѳдго рг/уздіа і нрівапа. 

1584 г. 

О нападеніи князя Льва Масальскаго на имѣнье церковное Тришинъ. 

Изъ актовой кпигн за 1584 годъ, лисп 650—553- 

Лѣта Божого Нароженья 1584, 

мѣсеца Октебра осмого дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, во¬ 

дле порадку статутового о Светомъ 

Михалѣ святѣ Рымскомъ пришь 

лыхъ, передъ нами врадники судо¬ 

выми земскими воеводства Бере- 

стейского, Адамомъ Патеемъ су- 

дею, и Богданомъ Туминскимъ под¬ 

судкомъ, постановившысяочевисто 

у суду велебный въ Бозѣ отецъ Ѳе- 

одосей, владыка Володымерскій и 

Берестейскій, сторона поводовая, 

злецилъ и далъ моцъ отъ себе у су¬ 

ду въ справѣ своей, нижейписаной, 

моцованому прыятелеви своему па- 

ну Андрею Романовскому, который 

за тымъ порученьемъ жаловалъ съ 
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позву наземонина господарского, во¬ 

еводства Берестейского, князя Льва 

Ивановича Масальского, штожъ дей 

въ року прошломъ тисеча пятьсотъ 

осмдесятъ второмъ мѣсеца Апрѣ¬ 

ля двадцать пятого дня, зъ волтор- 

ка на середу, въ ночы, въ небыт¬ 

ности. его милости самого у Бе- 

рестьи и враднина его тутошнего 

ма.пана Осекровского, тотъ по- 

мененый князь Левъ Масальскій самъ 

особою своею зробившы собѣ нема¬ 

ло слугъ и помочниковъ зъ розмаи- 

тою бронью вчинилъ модно, кгвал- 

томъ на имѣнье церковное въ по¬ 

вѣтѣ Берестейскомъ лежачое, про¬ 

зываемое Трышинъ, тамъ дей у 

дворцу владыки его милости Три- 

шынскомъ, заставшы дворника, на 

имеСенкаКаленка,поймалъиказалъ, 

руки завезавшы, подвору водити и 

мордерство, якое сами хотѣли, надъ 

нимъ чынили, а потомъ дей дверы 

до сѣней, до коморы и до избы вы¬ 

били и вырубали и быдло дворное, 

гато колве въ томъ дворцу было, 

также статковъ домовыхъ и гвал- 

товне побралъ, а то есть мено- 

вите: коровъ дойныхъ съ те- 

ляты четыри, воловъ два, быка 

одного, озимковъ лѣтошнихъ трое, 

кожуховъ новыхъ два, за которые 

дей дано по осмидесятъ грошей, 

сукмановъ одѣваныхъ два, топоръ 

оденъ, биндасовъ два, молотовъ два- 

надцать, сокеръ двѣ, гусей на яй¬ 

цахъ сѣдячыхъ семеро, куръ што 

одно было, то дей все побили, къ 

тому полотенъ поставовъ чотыри 

толстого, чотыри платья бѣлого, 

кошулъ мужскихъ, жоноцкихъ пла¬ 

товъ, скатертей, ручниковъ въ бо¬ 

дни побравшы до имѣнья своего от- 

провадилъ и отвезъ, што дей на вра- 

дѣ оповѣданои вознымъ освѣтчоно, 

которого оповѣдапья и освѣтченья 

вознымъ вынисъ съ книгъ кгрод- 

скихъ Берестейскихъ подъ датою 

року тисеча пятьсотъ осмдесятъ 

второго, мѣсеца Апрѣля двадцать 

пятого дня во всимъ въ жалобѣ съ 

позвомъ сгодлпвы покладалъ, въ ко¬ 

торомъ выписѣ нижей оповѣдапья и 

сознанье возного повѣтового Матея 

Лачынского врадъ признаваеть, ижъ 

тотъ возный бачнымъ въ дворцу 

Трышынскомъ въ сѣняхъ, въ ко- 

морѣ и въ избѣ выбитьемъ и руба- 

ньемъ дверей знаки кгвалту почы- 

неные, о которое жъ дей наѣханье 

кгвалтовное на дворецъ, о збитье 

дворника и шкоды, въ томъ дворцы 

учиненые, первей сего уже по тры- 

кроть на роки до суду земского Бе¬ 

рестейского ку праву князя Масаль¬ 

ского владыка его милость позы- 

валъ и за двоими позвы за нестань- 

емъ у двою вину статутовую здалъ, 

а трети дей позвы большою речью 

до трибуналу великого князства Ли¬ 

товского князь Масальскій одро- 

чилъ, што теперъ за четвертыми 

позвы, яко на року остатнемъ зави¬ 

томъ показати и во всемъ нако- 
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нецъ усправедливитисе есть пови- 

ненъ , якожъ оповѣдаючыся зъ 

стороны владыки его милости съ 

иильностію черезъ тры дни, иле 

праву належало, князя Льва Ма¬ 

сальского до суду приволывать 

давалъ, нижли позваный, яко самъ 

ку праву не сталъ такъ жадное 

вѣдомости о собѣ судови и сторонѣ 

не вчынилъ, за чымъ домовялъ се 

панъ Романовскій, абы позваный 

за нестаньемъ своимъ на четвер¬ 

томъ року, яко упорный а праву 

непослушный, въ року завитомъ 

на впадъ во всей речы, о што есть 

позванъ, зданъ, а владыка его ми¬ 

лость ку дальшому покладанью по¬ 

воду права своего припущонъбылъ. 

А того дня нинѣшнего, остатнего, 
третего, въ датѣ вышейписаного, 

кгды вже было передъ нешпоромъ, 

мы врадъ поступаючы модъ права 

посподитого,здавшыкнязяЛьва Ма¬ 

сальскаго за нестанного, въ року за¬ 

витымъ зъ стороны поводовой по¬ 

водъ права покладати наказали. За- 

тымъ данъ Романовскій доводечы 

позву къ року теперешнего, покла¬ 

далъ выписъ съ книгъ кгродскихъ 

Берестейскихъ познанья возного 

новѣтового.ровича Остро- 

мечовского, ижъ въ часъ передъ 

роки позевъ земскій въ жалобѣ... 

.ки его милости очевисте до 

рукъ князю Льву Масальскому въ 

замку Берестейскомъ подалъ, при 

томъ показуючы першоепозыванье 

а нестанье князя Льва Масальского 

на двоихъ рокахъ покладалъ позвы: 

оденъ на роки о СветомъМихалѣ, 

святѣ Рымскомъ въ року прошломъ 

осмдесятъ третемъ сужоные вы- 

даный, а другій на роки Трикроль- 

скіе, въ року нинѣшнемъ осмде¬ 

сятъ четвертомъ минулые покла¬ 

далъ, тежъ доводъ сознаньемъ воз- 

ныхъ, ижъ тые обое позвы въ часъ 

передъ роки кладеный на имѣнью 

и въ дворѣ князя Масальского Не- 

педьскомъ; потомъ довелъ неста- 

нья князя Масальского и зданья 

у двою вину статутовую за тыми 

обоеми позвы, ктомуположыдъ тре¬ 

тій позевъ земскій, которымъ на 

роки, о Светой Троицы святѣ Рым¬ 

скомъ справованые князь Масаль¬ 

скій позыванъ былъ и довелъ вла¬ 

стнымъ листомъ князя Льва Ма¬ 

сальского, подъ печатью и съ под- 

писомъ руки его и написомъ у раду 

земского на’листѣ отрочономъ, ижъ 

тые третіе позвы большою справою 

до трибунала князь Масальскій 

отрочылъ, менуючи у большой ре¬ 

чы себе быть позванымъ, а вывед- 

пш и показавши троихъ роковъ по- 

зыванье, подавалъ артыкулы въ ста¬ 

тутѣ въ роздѣлѣ четвертомъ описа¬ 

нью, вторый идванадцатый ку тому 

третійнадцать, чет-вертыйнадцать 

и семыйнадцать, а за тыми артыку¬ 

лы домовлялъ се всказанья кгвал- 

; ту и шкодъ на князю Масальскомъ, 

а на доводѣ збитья дворникова двор- 



ника ку нрисязѣ становилъ. Мы су¬ 

дьи, приелухавшисе жалобы и все¬ 

го поводу права владыки его ми¬ 

лости, а бачечи, ижъ князь Левъ 

Масальскій, вже неоднокроть буду¬ 

чи позывамъ ку праву, за двоими 

дозвы не становилъ се и въ двое не- 

отаное зданъ, а третье роки 

большою справою до трибуналу 

сторонѣ отрочивъ, тепёръ, за чет¬ 

вертыми дозвы, самъ не сталъ и 

того, што за большую справу у три¬ 

буналу мѣлъ, не показалъ. А въ 

статутѣ права посгіолитого ясная 

наука, судови яко противно неста- 

нымъ п права непослушнымъ за- 

ховатисе маеть, описана есть. На¬ 

пер вѣй, вь роздѣлѣ четвертомъ, ар- 

тыкулъ вторыхі учить: хтобы за 
позвы становитисе не хотѣлъ, або 

и ставши, а до конца розсудку и 

сказанья не слухаючи,ирочъ отъ су¬ 

ду одышолъ, не хотячи права бы- 

ти послушонъ, на таковыхъ судъ 

маеть поступокъ всказанье и от- 

праву чинить противо кождого, 

яко хто въ што впадетъ, ажъ до 

остатнего стопин права и артыку- 

ловъ нижейписанныхъ поступаю- 

чи, а въ артыкулѣ дванадцатомъ, 

въ томъ же роздѣлѣ четвертомъ, пи¬ 

шетъ: естлибыхто напершіе, дру¬ 

гіе и третіе роки не сталъ безъ 

причины слушное, таковый вже 

въ речи тоей упадываеть и тую 

речъ, о которую былъ позванъ, 

вѣчне тратить и судъ на таковомъ 

упорномъ тое, о што позванъ бу¬ 

детъ, шкоды и наклады правне 

сказати маеть, въ третимъ над¬ 

дать тежъ артыкулѣ на остатку 

мовить: хто бы черезъ трое роки, 

будучи нозванымъ, хоробою засло¬ 

нялъ се, а за четвертыми позвы 

на томъ присегнути не хотѣлъ, 

ижъ правдиве для хоробы ку пра¬ 

ву не становилъ се, тотъ также въ 

речи, о которую позванъ, упады¬ 

ваеть, чствертыйнадцать арты- 

кулъ то въ собѣ маеть: естли бы 

сторона позваная, стоечн права, 

браласе наположенье правалистовъ, 

або заводцы до другихъ роковъ, судъ 

маеть ей того допустити, а гдѣ бы 
се на другихъ роцѣхъ показало то¬ 

же неслушне рокъ былъ собѣ одер¬ 

жалъ,— повиненъ сторонѣ шкоды ’ 

платить за доводомъ, артыкулъ 

тежъ семыйнадцать, въ томъ же 
роздѣлѣ, описуеть: хто бымаючии- 

мѣнья свои въ розныхъ повѣтѣхъ, 

а доколько судовъ розныхъ на одни 

роки заразомъ былъ позванъ, тог- 

ды позваный повиненъ въ томъ 
повѣтѣ стати, гдѣ о большую речъ 

позванъ, вѣдже о томъ сутяжимъ 

своимъ маеть дати знати, а на дру¬ 

гихъ роцѣхъ маеть иоказати пе¬ 

редъ тымъ судомъ, гдѣ се не ста¬ 

новилъ, же правдиве большою спра¬ 

вою вымовялъ се, а на третихъ ро¬ 

кахъ не маеть ся надъ то большого 

справою вымовять, але ся пови¬ 

ненъ становити и въ отказѣ быти, 
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а если не самъ черезъ себе, тогды че¬ 

резъ моцованого своего, подъ утра¬ 

тою речи, о которую позванъ. Про 

тозанестаньемъ князя Масальского, 

и мы, врадъ,прихиляючиседо арти¬ 

куловъ вышейописаныхъ, сказали 

есмо князя Масальского во всей 

речи, о штобылъ позванъ на врадъ, 

и присудили на немъ владыцѣ 

его милости кгвалту дванадцать руб¬ 

лей грошей, а шкоды, въ позвѣ о- 

писаные, зъ навезкою, быдло ша- 

цункомъ статутовымъ и речи ин- 

шые водлѣ важности меновите: во¬ 

ловъ два по грошей осмьдесятъ, 

коровъ чотыре по грошей іхятиде- 

сятъ, за быка грошей сорокъ, трое 

лонщатъ по грошей двадцати, те¬ 

лятъ четыро по грошей дванадцати, 

’ кожуховъ двапогрошей осмьдесятъ, 
сукмановъ два по грошей тридца¬ 

ти, за топоръ грошей дванадцать, 

биндасовъ дна но грошей шести. 

АдворникаТришинского Сенько Ко¬ 

лѣнка на бою и на шкодахъ съ 

присегою ку доводу припустили, 

которую присегу дворникъ у суду 

на бою кгды учинилъ, всказали ес¬ 

мо навезки ему, яко тивунови, на 

князѣ Масальскомъ три рубли гро¬ 

шей. Што все вложивши на одно 

мѣстцо за кгвалтъ, шкоды совито и 

и навезку тивунову чинить сумою 

копъ сорокъ девять, кгрошей со¬ 

рокъ личбы Литовское. Которой 

сумѣ сказаной рокъ заплатѣ поло¬ 

жили отъ дня нинѣшного въ датѣ 

вышейписаного мѣсяца Октебра 

осмого за шесть недѣль. ПІто все, 

для намети, до книгъ судовыхъ зем¬ 

скихъ записано. Нисанъ у Бе- 

рестьи. 

1689 г. 

5-—Привилегія короля Сигизмунда III, данная Православному духовен¬ 

ству и обезпечивающая, какъ церковныя имущества, такъ и самое 
духовенство. 

Изъ актовой книга за 

• 

Лѣта ІБожого Нароженья 1590, 

мѣсеца Іюня 28 дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, 

отъ дня Светое Троицы Римского 

свята припалыхъ и судовне отправо- 

ваныхъ, передъ нами врядники зем- 

• • ѵ. 

1690 годъ, люты 486—486. 

сними воеводства Берестейского 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Бог¬ 

даномъ Ту минскимъ, подсудкомъ, • 

и Львомъ Патеемъ, писаромъ, по- 

становившысе очевисте у суду ве- 

лебные въ Бозѣ ихъ милость 
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архіепископъ митрополитъ Кіев¬ 

скій и Галицкій и всея Руси, 

Михайло Раі'оза, а владыка Во- 

лодимерскій и Берестейскій Ме- 

лентей Хребтовичъ , Луцкій и 

Острозскій , Киридо Терлецкій, 

Пинскій и Туровскій, Леоитей 

Пельчіщкій, Львовскій и Галиц¬ 

кій, Гедеонъ Болобанъ, Хелм- 

скій, и Бѣльскій Деонисій, покла¬ 

дали нривилей короля его ми¬ 

лости, теперешнего пана нашего 
Жикгимонта третего, съ подписомъ 

руки его королевской милости, на 
паркгаменѣ писаный, съ печатью 

лривѣсистою, справы его милости 

пана Ѳеодора Скумина, писара го- 

сподарского, на сесь часъ воево¬ 

ды Новгородского. Которымъ при- 

вильемъ его королевская милость 

вси наданья церковные старожит- 

не въ цѣлости заховынаючи до- 

стоенства въ лѣпшомъ порядку, 

ни въ чомъ оныхъ не нарушаючи, 

вцале, при зуполной моцы, владно- 

сти, зацности, яко и духовенству 

закону Римского, нотвердити ра- 

чилъ, зъ выписаньемъ личбы зъ 

доходовъ церковныхъ каждому на- 

ступцы одному по другомъ зъ ста¬ 

новъ духовныхъ, зъ сего свѣта схо- 

дячыхъ, яко шырей нривилей ко¬ 

роля его милости о томъ докладаеть, 

жедаючи, абы до книгъ врядоныхъ 
вписанъ и вынисы каждому зъ 

ихъ милости* зособна подъ пе- 

.чатьми нашими выданы были. Мы, 

врядъ, бачечи въ томъ речъ бы- 

ти слушную, приняли есмо ку за- 

пису до книгъ, который привилей 

его королевское милости въ слову до 

слова такъ се въ собѣ маеть: Жикги- 

монтъ третій, Божею милостью, 

король Польскій, великій князь 

Литовскій, Рускій, ІІрускій, Жо- 

моитскій, Мазовецкій, Инфлянт- 

скій и королевства Швецкого на- 

близшій дѣдичъ и пришлый ко¬ 

роль. Ознаймуемъ симъ нашимъ 
листомъ, всимъ вобецъ и кож- 

дому зособна, кому бы то вѣ- 

дати належало, шкъ, будучы намъ 

господару у Варшавѣ, на ерймѣ 

вальномъ, доносили до насъ прозь- 

бы свои архіепископъ митропо¬ 

литъ Кіевскій, Галицкій и всея 

Руси, въ Бозѣ велебный Ониси- 

( Форъ Петровичъ и тежъ вси епи- 

скони, архимандриты, игумены 

и все духовенство .закону Грече¬ 

ского, въ панствахъ нашихъ бу- 

дучіе, и зъ великимъ обтеженьемъ, 

прекладали то намъ господару, 

ижъ што отъ данныхъ часовъ прод- 

ки нашы, славное намети короли 

ихъ милость Польскіе и великіе 

князи Литовскіе, также благоче¬ 

стивые князи, Панове шляхта, и 

побожныхъ жывотовъ люде, нада- 

ли и уфундовали на церкви Бо¬ 

жіе въ панствахъ нашихъ не ма¬ 

ло замковъ, мѣстечокъ, имѣней, 

дворовъ, селъ, кгрунтовъ и людей, 

то дей теперь имъ далѣй отъ часу 
2* 



тымъ се большое опустошенье, очи¬ 

щенье, и зменыпенье тымъ надянь- 

ямъ и добрамъ церконнымъ черезъ 

розные особы дѣеть. А то съ тыхъ 

причинъ. ижъ кгды дей архіепи¬ 

скопъ, митрополитъ, альбо кото¬ 

рый владыка, архимандритъ и игу¬ 

менъ съ того свѣта сходятъ, ино 
по ихъ животѣ воеводове и под- 

скарбіи земскій, старосты, дер- 

жавцы наши и ихъ намѣстники, 

имѣнья, наданья и добра церков¬ 

ные, также монастыри, церкви, и 

вси скарбы церковные, въ которо¬ 

го што воеводствѣ, альбо старост- 

вѣ будетъ, то все заразомъ въ моць, 

справу и въ завѣданье свое берутъ 

и на себе уживають до того ча¬ 

су, поколь тое архіепископство 

митрополія, або епископія, ар- 

химандритство и игуменство ко¬ 

му иншому зъ ласки нашоебываеть 

отдана; а въ томъ часѣ, маючи то 

въ рукахъ своихъ, не только имѣ¬ 

нья, Фольварки нищать и подда¬ 

ны хъ, врадники и слуги ихъ бра- 

немъ и вытеганьемъ на нихъ не- 

звыклыхъ цыншовъ и податковъ 

пустошать и розганяють; але 

и привилья, листы, фундушы 

цродковъ нашыхъ и тежъ княж¬ 

еніе, панскіе, земянскіе и иншые 

розного стану людей паданья, дав- 

ные и теперешніе, скарбы церков¬ 

ные, за справою ихъ не вѣдати гдѣ 

се подѣвають и гинуть ; за чимъ 

и добрамъ церковнымъ зменьшенье 

и розобранье кгрунтовъ отъ роз¬ 

ныхъ особъ звыкло се дѣяти. Чо- 

му они забѣгаючи, абы се то впе¬ 

редъ не дѣяло, и вси наданья цер¬ 

ковные въ цѣлости захованы были, 

просили насъ, господаря, абыхмо 
зъ знирхности нашое, того носте- 

регаючи, листомъ—прнвильемъ на¬ 

шимъ то имъ варовали и утвер¬ 

дили, якобы тые достоенства въ 

лѣпшомъ порядку на вси пришлые 

часы зоставали и добра церковные 

по эейштыо его архіепископа ми¬ 

трополита, епископовъ, тепереш¬ 

нихъ и напотомъ будучихъ, не 

воеводове, або нодскарбіе земскіе, 

и старосты наши, але прикладомъ 

правъ вольностей и достоенства 

духовенства, капитулы костела 

Римского, крылошане и духовенство 

старшое при кождой церкви голов¬ 

ной будучіе, вси имѣнья, наданья 

и скарбы церковные, до рукъ сво¬ 

ихъ брали, и то все въ цѣлости 

I другому архіепископу митропо¬ 

литу, альбо архимандриту дохо- 

вали и отдали, ничого не утрачаю- 

чи. Въ чомъ насъ и ихъ милость 
I 

Панове рады и вси станы сойму, 

належачіе Короны Польское и ве¬ 

ликого князства Литовского, у при¬ 

чинѣ за ними же дал и. А такъ мы, 

видечи въ томъ прозьбу архіепи¬ 

скопа митрополита Кіевского, 

епископовъ и всего духовенства 
закону Греческого ейушную и по- 

! требпую ку доброму порядку и по-. 
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житку церковному, а будучи фун- 

даторомъ и найвысшимъ оборонною 

церквей Божіихъ и паданья ихъ, 

тые дастоенства духовные, архі- 

епископыо митр ополью, епископ¬ 

ства, архимандритства, игуменства, 

и увесь стажъ духовный закону 

Греческого, ни въ чомъ ненару- 

шаючи вцале и при зуполной мо- 

цы и вдадности, въ зацности и до- 

стоенствѣ, яко и духовенскво за¬ 

кону Римского зоставуемъ, изъ ла¬ 

ски нашое госиодарское, моцыо 

сейму теперешнего, за прозьбою 

всихъ становъ, сойму належачыхъ, 

то имъ надаемъ и симъ листомъ- 

привилеемъ нашимъ на вси потом¬ 

ные часы вѣчне варуемъ и такъ 

мѣти хочемъ, ижъ по животѣ кож- 

дого архіепископа митрополита, 

епископовъ, также архимандри¬ 

товъ и игуменовъ, и всихъ ста¬ 

новъ духовныхъ закону Греческо¬ 

го, не мы, господарь, и подскар- 

біе наши, ани воеводове, старо¬ 

сты и ихъ намѣстники, и нихто 

иным зъ свѣтскихъ особъ, але толь¬ 

ко сами крыл шпане кождое цер¬ 

кви соборное, то есть, протопопа 

и старшые зъ нимъ презвитеры, 

яко дѣдичи добръ и имѣней цер¬ 

ковныхъ, церковь соборную зъ 

скарбами церковными и вси иніпые 

церкви мѣстскіе и волостные, так¬ 

же и имѣнья, мѣщаны, Фольварки, 

села, кгрунты и вси наданья цер¬ 

ковные, подъ которою што влад- 

ностыо было, въ моцъ, справу и въ 

завѣданье свое правомъ дѣдичнымъ 

брати, и все по достатку на инвен¬ 

тарь списавши, въ цѣлости то 

все въ рукахъ своихъ мѣти и ни¬ 

чего неутрачаючи другому архі¬ 

епископу митрополиту , также и 

всимъ епископомъ и архиман¬ 

дритомъ, которому то зъ нихъ зъ 

ласки нашое будетъ дано, дохова- 

ти, и личбу при отданью имъ зо 

всихъ доходовъ церковныхъ чини- 

ти мають, и повинни будутъ съ 

пильностыо того постерегаючи, 

якобы се задержанья ихъ ни якая 

' шкода церкви Божой и добрамъ цер¬ 

ковнымъ недѣяла. А мы господарь 

и по насъ будучые короли ихъ ми- 

лость и великіе князи и тежъ воево¬ 

дове, подскарбіе земскіе, старосты, 

і державцы и вси врядники наши, и 

намѣстники ихъ никоторымъ обы¬ 

чаемъ въ тые вси церкви скарбы, 

имѣнья и наданья церковные ни- 

чимъ се вступовати и ни якихъ 

пожитковъ оттуль собѣ привла- 

щати не мають и не будутъ мочи. 

Але водле сего варунку и привнлыо 

нашего тотъ порядокъ вѣчне и на 

вѣки непорушне отъ кождого дер¬ 

жанъ и при зуполной моцы захо- 

ванъ быти маеть. А на у тверже¬ 

нье тое речи, въ семъ листѣ на- 

шомъ описаное, дали есмо архі¬ 

епископу митрополиту Кіевско¬ 

му и всимъ епископомъ, архи¬ 

мандритомъ и всему духовенству 
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закону Греческого, въ панствахъ 

нашихъ будучимъ, сесь нашъ 

иривилей съ подписомъ руки на- 

шое и зъ пашою печатью при- 

вѣсистою. Писанъ у Варшавѣ 

на соймѣ вальномъ. Лѣта отъ 

Нароженья Сына Божого тисеча 

пятьсотъ осемьдесятъ девятого, мѣ¬ 

сяца Апрѣля двадцать третего 

дня. У того привилею подписъ ру¬ 

ки короля его милости тыми сло- 

вы: Відівтішііив Вѳх, а писарская: 

Ѳеодоръ Скуминъ, подскарбій зем¬ 

скій и писаръ, староста Городен- 

скій и Олицкій. Которого жъ ири- 

вилею короля его милости выгіи- 

сы ихъ милости отцемъ митро¬ 

политу и владыкамъ съ книгъ 

подъ печатьми нашими выданы 

суть. Писанъ у Берестьи. 

1589 г. 

б.-Привилѳгія короля- Сигизмунда Ш на церковь Св. Михаила въ По¬ 
ловцахъ, данная священнику Перфиновичу. 

Изъ актовой кинги за 1784 г. листъ 987. 

Коки іузі^с зіесіпізеі озтбгіезі^і 

сглѵагіе^о, шіезіаса Аи^изіа згозіе- 

§о (Іпіа. 

Ргге<1 иггЫет ІКМсі і акіаті гіет- 

зкіеті лѵоіелѵосізиѵа Вггезскіе§о, 

рггеДепші} Ріасусіет Тгиазко\ѵзкіт, 

ге^епіет рггузі^І.ут гіетзкіт іе§ог 

лѵоіе« о«І8І\ѵа, зіалѵадес оЬеспіе роію- 

йпу хііріг Вагуіі ВисІ2І1о\ѵіс2, рго- 

Ьоз2С2 соасішіог Роіелѵіскі, рггу\ѵі1еу 

Яу^типіа кгоіа, лѵгоки іузі^с рі<?сзеі 

озтПгіезі^і (Ігіелѵі^іут, Липіі зесіу- 

8Іе8° (Іпіа , па сегкіе\ѵ Роіо\ѵіскг|, 

у дгипіи 1апо\ѵ <ілѵа, зіиг^се^о Да- 

поѵі РегЯполѵісголѵі, а \ѵ гоки іу- 

яі^с згезсзеі рі§(І2Іезі^і (1гіе\ѵізіут, 

РеЬгиагуі (Ьѵисігіезіе^о (Іпіа рггесі 

(Іиюггапіпет ЛЩсі, іо зезі, УѴІР. 

3еггут №е\ѵіаго\У8кіт ѵѵ сгазіе ро- 

(Іапіа кіисга Маіеусгускіе^о, УУ.ІР. 

Ра\ѵіо\ѵі Теіегге га рга\ѵет рггу- 

\ѵі1еіега <1ойу\ѵоіпіт, рггесі іушге 

•ілѵоггапіпеш ргегепіолѵапу і \ѵ го¬ 

ки іузі^с зіесііпзеі сігіеѵѵіеіпазіуш, 

Матса сігіезі^іе^о (Іпіа \ѵ хі^асЬ 

\Ѵізуіаіогзкіс1і оЫаіолѵапу, «Іо акі 

робаі, кіоге^о пазіеріц^се за \ѵу- 

га/у: Жикгимонтъ Третій, Бо- 

жою милостью, король Польскій, 

великій князь Литовскій, Рускій, • 

ІІрускій, Мазовецкій, Инфлянскій 

и королевства Шведзкого найближ- 

шій дѣдичъ и пришлый король. 

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ. 

Билъ намъ чоломъ богомолецъ 

нашъ свещенникъ церкви заложе¬ 

нья Светого Михаила въ староствѣ 

Берестейскомъ, въ селѣ Полов- 



цахъ, Иванъ ПерФиновичъ, и повѣ¬ 

далъ передъ нами, ижъ дей вжо отъ 

немалого часу, отъ кольконадцати 

лѣтъ маетъ онъ тую церковь, за¬ 

ложенья Светого Михаилазъ земля¬ 

ми и зо всими пожитками, къ ней 

належачими, въ держанью и ужыва- 

нью своемъ, за поступеньемъ п за- 

писаньемъ собѣ отъ свещенника тое 

церкви, передъ нимъ будучого, не- 

бощика Ѳедора Семеновича, кото¬ 

рый то зъ наданья данного цравемъ 

дѣдичнымъ мѣлъ, также и за де¬ 

кретомъ пана Виленского, яко ста¬ 

росты Берестейского небожчика 

пана Остаѳія Воловича и то ему 

зъ потомки оного Ѳедора чине¬ 

нымъ; который листъзаписъ Ѳедора 

Семеновича также и листъ судот 

вый небожчика пана Виленского 

передъ нами покладалъ, кгдѣ то все 

ширей по достатку описано естъ, 

и просилъ насъ, абыхмо его при 

той Церкви и земляхъ, до нее на- 

лежачихъ, до живота его заховали 

и листомъ нашимъ то ему утвер¬ 

дили. А такъ мы, зъ ласки на- 

шое господарское, на чоломбитье 

его чинечи а заховуючи его во 

всемъ водлѣ тыхъ листовъ, передъ 

нами иокладаныхъ, тую церковь и 

двѣ волоки земли зо всимъ на все, 

яко то и до сего, часу мѣлъ, при 

немъ есмо оставили, и то ему симъ 

листомъ нашимъ до живота его ут- 

вержаемъ. Маеть помененый Иванъ 

ПерФиновичъ оную церковь Све¬ 

того Михаила въ селѣ Половцахъ 

зъ двѣма волоками, застинками и 

огородами, до ней належачими, дер- 

жати, всякихъ пожитковъ, оттоль 

приходячихъ, на себѣ уживати до 

живота своего, не будучи повиненъ 

зъ того намъ господару, ани на у- 

радъ Берестейскій ничего давати и 

ниякой повинности полнпти, толь¬ 

ко службу Божую въ оной цер¬ 

кви служити а за насъ господаря 

пана Бога просити; а того пильне 

постерегати, якобы се въ той цер¬ 

кви хвала Божая завжды пристой- 

не, ведле закону Руского, одправо- 

вала и наука добрая чинена была, 

звлашча для людей простыхъ. И на 

то дали есмо ему сесь нашъ листъ 

съ подписемъ руки нашой госпо- 

дарской, до которого и печать на¬ 

шу притиснути есмо велѣли. Пи¬ 

санъ у Нарвы. Лѣта Божого отъ 

Нароженья Божого тысяча пятсотъ 

осмьдесятъ девятого, мѣсяца Іюня 

одинадцатого дня. И іер;о рггу\ѵі- 

Цп» рггу \ѵусі.зпіопеу па таввіе 

сгег\ѵопеу ріесг^сі \Ѵ. X. Ілй. ро<1- 

рІ8у кгбіа Ітсі у різагиа \ѵ пазіе- 

рпе 8Іо\ѵа: 8і§ізтшкІи8 Кех (Ъ. 8.), 

Лагозг ЛѴоІо^ісг, різаг, а па гіоге- 

піи Іе§о рггулѵііе^и ргег§іу, ргге<1 

сЬѵоггапіпеш ІКтсі сгупіопеу, па- 

8І§риіі|се зд, \ѵугагу: ѣеп Іізі рггу- 

\ѵі1еу ІКтсі рггесіе тп^ Лѵѵоггапі- 

пет 8кагЬо\ѵут, рггу ройапіи кіи- 

сга Міеіеусгускіе^о ІР. Ра\ѵІо\ѵі 

Теіегге ргалѵеш богулѵоіпіт га рггу- 
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лѵііеіет кгбіа ІКтсі, іепш копі'сго- 

лѵапут, рокіасіапу, ро(12и§ кіогедо 

оусіес злѵіезгсгеппік Роіолѵіскі та 

піерогизгешс гозіалѵаё. Баи лѵРіезг- 

сгаіси, <1ѵѵиіІ2Іезіе"0 Рекгиагуі, іу- 

зіас згезсзеі рі^сігіезіці сігіелѵіаіе- 

§о. Деггу Шелѵіаголѵзкі, сілѵоггапіп 

ЗкагЬолѵу -ІКтсі. Зизсеріа лѵ хіе- 

§асЬ ^ѴігуіаіогзкісЬ сгупіопа лѵ іе 

зіолѵа: Езі іпасііз Оепегаіііз Ѵізііа- 

ііопіз. Ашю тіііѳзіто яерііндепіезі- 

то (Іесііпо попо еі <1іе сіесіта Магііі. 

Расігіапиз РаЬгусіу С. Б. В. М. оГі- 

сіаііз ѵізііаіог @;епега1із ІоИизуие ері- 

зсораіиз Вгѳвіепзіз гііив Сгаесі тр. 

Кібгу іо рггулѵііеу, рггег лѵуй лѵуга- 

&оп% озоЬ§ (іо акі роііапу, іезі (Іо 

хііі§ гіетзкісЬ лѵ. Вггезкіе&о рг/у- 

іеіу у лѵрізапу. 

1590 г. 

7.—Жалоба Игумена Кобринскаго Гоголя о захватѣ монастырской земли. 

Пзт. актовой книги за 1584—1595 г. листъ 87. 

Лѣта Божого Нароженья 1590, 

мѣсяца Іюля 11 дня. 

Передо мною Миколаемъ ІІацемъ, 

подкоморимъ земскимъ воеводства 

Берестейского, кгды се дѣлъ ров¬ 

ный и вѣчистый окончилъ земяномъ 

воеводства Берестейского, всимъ 

вчастникомъ имѣнья Именинского, 

теды панъ Иванъ Богушевичъ Го¬ 

голь, наречоный игуменъ Бобрин¬ 

скій, оповѣдалъ се на зсмянъ по¬ 

вѣту Берестейского, на ианаКасио- 

ра Чановицкого и па пана Олехна 

Ждановича и на Петра Якубовича и 

сыновъ его, такжо ина Зорну Плохо- 

вну Павловую Якубовича и на сы¬ 

новъ ее, озебранье дей кгвалтовное 

не мало кгрунту его монастырского, 

уволоки теперь новопомѣроные во 

| имѣнью Именинѣ, за што дей слуш- 

ное нагороды и таковымъ жо кгрун- 

томъотмѣны емупануІІвануГоголю 

тые пановеИменинскіе невчинили, а 

тые дей кгрунты его монастырскіе 

помѣривши, уволоки новые до дво¬ 

ровъ своихъ кгвалтомъ розобрали, 

а панъ Каспоръ Чановицкій и ни¬ 

щіе учасники его Панове Именин- 

скіе пану Ивану Гоголю на то по¬ 

вѣдали, же дей они пану Ивану 

Гоголю, яко особѣ свѣтской, ни ко¬ 

торого кгрунту церковного въ томъ 

имѣнью своемъ- Именинѣ межи со¬ 

бою быть не признавають и ему не 

поступаютъ, только дей они до ча¬ 

су зъ ласки для подданыхъ своихъ 

Именинскихъ кгрунту были прида¬ 

ли. А панъ Иванъ Гоголь иовѣ- 
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дилъ, якъ дей продли его зъ дан¬ 

ныхъ часовъ тотъ кгрунтъ монас¬ 

тырскій во Оленинѣ держали спо- 

койне, такъ и онъ дей самъ въ | 

держанью былъ спокойномъ, и про¬ 

силъ панъ Иванъ Гоголь, абы тое 

оновѣдаиье его до книгъ подкомор- 

скихъ было записано. 

8.—Подтвердительная привилегія Сигизмунда Августа на право владѣнія 
Пѳщатскому священнику двумя уволоками вемли, огородомъ и 

плащомъ. 

Изъ актовой кпигіі за 1597 г. дастъ 432. 

Лѣта Божого Нароженья 1597, 

мѣсеца Іюня первого дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, 

о Святой Троицы святѣ Римскомъ 

прииалыхъ и судовые отправова- 

ныхъ, передъ нами, врадники зем¬ 

скими воеводства Берестейского, 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Бог¬ 

даномъ Тумпнскимъ, подсудкомъ, 

ставши очевисто у суду, поповичъ 

Пещацкій, Иванъ Кунцевичъ, опо- 

вѣдалъ и намъ, урадови , до рукъ 

подалъ листъ короля его милости 

славное намети Жикгимонта Авгус¬ 

та, подъ датою року тисеча пять¬ 

сотъ осмдесятого, мѣсеца Августа 

четвертого дня, подъ печатью и съ 

подписомъ руки его королевское 

милости также съ подписомъ руки 

подскарбего дворного и писара его 

королевское милости, пана Лаврина 

Войны, которымъ его королевская 

милость ствердити рачилъ двѣ во¬ 

локи земли съ пляцомъ, зъ огоро¬ 

домъ и съ торговымъ въ мѣстѣ 

Пещатскомъ, при церкви Святой 

Пятницы, попови тамошнему Ива-, 

ну Кунцевичу, дѣтемъ и потомкомъ 

его вѣчными часы, которого опо- 

вѣдаючи просилъ, абы, для згубы 

и вшелякого припадку, яко речь 

вѣчистая, тотъ листъ короля его 

милости до книгъ нынѣшнихъ зем- 

скихъБерестейскихъуписанъбылъ. 

Мы, врядъ, бачачи въ томъ речь 

быти водле права сдушную, каза¬ 

ли есмо его до книгъ унисати, ко¬ 

торый же въ словѣ до слова такъ 

се въ собѣ маеть: Жикгимонтъ 

Августъ, Божью милостью, король 

Польскій, великій князь Литов¬ 

скій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, 

Мазовецкій, Лифдяндскій и иныхъ. 

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ. 

Билъ намъ чоломъ богомолецъ нашъ 

попъ Пещатскій, церкви заложенья 

СветоеПятницы, Иванъ Кунцевичъ, 

и иовѣдилъ передъ нами, ижъ панъ 
з 
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Троцкій, подканцлерый великого ми, съ пляцомъ и зъ огородомъ, 

киязства Литовского, староста Бе- торговымъ о праздникохъ и ины- 

рестейскійиКобринскій,панъОстаг ми всякими доходы и пожитки, ку 

Фей Воловичъ, по смерти нершого той церкви приходячими, держати 

попа Пещацкого, за прозьбою вой- | и въ ней во всемъ слушне, предне, 

та, бурмистровъ, радецъ п всихъ водлугъ закону своего Греческого 

мѣщанъ мѣста Пещатского, при справовати, а за насъ, господара, 

той церкви Пещатской святой Пят- Бога просити. И на то ему даемъ 

ницы зъ двѣма волоками, съ пля- сесь нашъ листъ зънашою печатью, 

цомъ изъ огородомъ, здавна ку той Писанъ у Варшавѣ. Лѣта Божого 

церкви надаными, его зоставилъ Нароженья тисеча пятьсотъ де- 

и листъ своп на то ему далъ, ко- ветдесятого,мѣсеца Августа четвер- 

торыи листъ передъ нами покла- того дня. У того листу печать его 

далъ, биочц намъ чоломъ, абых- королевской милости маестатовая 

мо ему то листомъ нашимъ пот- а подписъ руки его королевской ми- 

вердили. Л такъ мы, зъ ласки на- лости тыми словы: 8фвтіш<1из Аи- 

шое господарское , на чоломбитье дивіиз гех. Также подписъ писарару- 

его то' чинечи, его есмо при той киегокоролевскоймилоститымисло- 

церкви и при тыхъ двохъ волокахъ вы: ЛавринъВойна,подскарбійдвор- 

съ плацомъ и зъ огородомъ зоста- ный и писаръ. Которого жъ листу 

вили, и симъ листомъ нашимъ ему короля его милости, до книгъ зем¬ 

скому и потомкомъ его потвер- скихъ уписаного, сесь выписъ подъ 

жаемъ; маеть онъ самъ и потомки нашими печатьми Ивану Купцеви- 

его тую церковъ зъ двѣма волока- 1 чу есть выданъ. Писанъ у Берестьи. 

1592 г. 

9,—Выдѣлъ на Токаревскую Православную церковь одной уволоки 
и пяти морговъ земли. 

Изъ актовой кииги за 1584—1595 годи, листъ 127. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча Передо мною Миколаемъ Пацомъ, 

пятьсотъ девяносто второго, мѣсе- подкоморимъ земскимъ воеводства 

ца Апрѣля двадцать четвертого дня. Берестейского, кгды былъ вѣчи- 
* 
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стый дѣлъ и певное иостановенье себе его отбирати и роздѣляти не 

межи всими вчастниками паны То- мають, але то при церкви Тока- 

каровскими во всемъ тежъ имѣнью ровской на пожитокъ поповскій 

ихъ Токаровскомъ, въ повѣтѣ Бе- вѣчне зоставаеть. И такъ то ме- 

рестейскомъ дежачомъ, теды вси жи собою вѣчными часы вмоцни- 

одностайне Панове Токаровскіе и ли. Еслибы хто жъ колвекъ съ па- 

хтожъ колвекъ[ кгрунты свои ку¬ 

плею вѣчистою, альбо заставою 

въ Токарѣхъ мѣли, зезволивши се 

надали вѣчными часы кгрунту сво¬ 

его сполного зо всихъ частей сво¬ 

ихъ на церковь Рускую, стародав- 

ную, Токаровскую, всего волоку 

одну, моркговъ пять, то есть: на 

тыхъ мѣстцахъ и врочшцахъ, пер¬ 

шая рѣза моркговъ десеть, гдѣ хто накладъ правный о то прій- 

церковь и попъ сѣдить; въ дру- меть, закладу въ мѣсто кгвалту 

гомъ мѣстцу въ садибѣ, съ краю двадцать копъ грошей Литовскихъ; 

при стѣнѣ отъ Киваки рѣза одна, а по заплаченью того закладу 

моркговъ десеть, прутовъ шесть; предъ се тотъ кгрунтъ церковный, 

въ третьемъ мѣстцу рѣза на Ло- яко сполное наданье ихъ, при цер- 

выничахъ , съ краю отъ Борзое кви Токаревской вѣчне зоставаеть. 

Што все за сполнымъ зезволень- 

емъ и прозьбою всихъ пановъ То- 

неного церковного, хотя бы попъ каревскихъ до книгъ моихъ под- 

съ Товаровъ отышолъ, бо змеръ, коморскихъ есть записано, 

теды они Панове Токаровскіе до і . . • .* .. . , 

з* 

Воли, въ которой моркговъ петнад- 

цать. Которого кгрунту вышейме- 

новъ Токаровскихъ, альбо и потом¬ 

ковъ ихъ тотъ увесь кгрунтъ 

церковный, альбо которую жъ кол¬ 

векъ часть его колижъ колвекъ 

ку пожитку своему взялъ, тотъ, 

будучи о то позванъ до права, отъ 

которого жъ колвекъ участника 

Токаровского, одного альбо двохъ, 

виненъ будеть заплатити тому, 
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10.-Отказная или изрѳкатѳльная запись Ярослава Солтана сыну сво¬ 
ему Іерониму Солтану на имѣніе Клойники съ монастыремъ 

Св. Симеона. 

Изъ актовой кшігіі за 1666—1642 годи, лист. 720—722. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ четвертого, мѣсеца Ген- 

варя деветнадцатого дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, 

о трехъ Кролехъ святѣ Римскомъ 

припалыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами, врадники зем¬ 

скими воеводства Берестейского, 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Бо¬ 

гданомъ Туминскимъ, подсудкомъ, 

и Львомъ Патеемъ, шісаромъ, по- 

•становивши се очевисто у суду 

панъ Ярославъ Солтанъ, при уст¬ 

номъ сознанью своемъ, оповѣдалъ 

и намъ, урадови, до рукъ подалъ 

листъ свой вызпаный, водле пра¬ 

ва посполптого справленый, кото¬ 

рый далъ на себе сынови своему 

пану Ерониму Солтану, па речь 

меновите въ немъ описаную, о ко¬ 

торого просилъ, абы до книгъ вра- 

довыхъ уписанъ былъ. Которого 

тотъ врадъ принели и вписать до 

книгъ велѣли, который въ словѣ 

до слова такъ се въ собѣ маеть: яг 

Ярославъ Ивановичъ Солтанъ, зе- 

менинъ господарскій ,воеводства 

Берестейского, чиню явно и созпа- 

ваю то симъ моимъ доброволь¬ 

нымъ вѣчистымъ выречонымъ ли¬ 

стомъ кождому, кому бы о томъ 

вѣдати належало, нынѣшнимъ и на- 

потомъ будучого вѣку людемъ, 

ижъ што сынъ мой, панъ Еро- 

нимъ Солтанъ, первѣй сего отъ 

мене Ярослава Солтана имѣнье 

мое отчистое Клейники, вѣчи¬ 

стымъ правомъ набывши, потомъ 

у брата моего, его милости пана 

Давида Солтана вѣчностью ку¬ 

пилъ монастырь церкви Светого 

Семіона и село Муравецъ, то есть 

мѣщане и подданые, добра, у во¬ 

еводствѣ Берестейскомъ лежачіе, 

яко то шырей въ листѣ нашомъ, 

также и въ листѣ его милости па¬ 

на Давида Солтана ему, сынови 

моему, пану Ерониму, на тые вы- 

шейпомененые добра даныхъ, опи¬ 

сано и доложоно ёсть; тогды я, 

вперодъ помененый Ярославъ Сол¬ 

танъ, потвержаючи тое право сы¬ 

на моего, отъ мене на имѣнье 

Клейники набытое еще зъ сторо¬ 

ны того вышейменованого мона¬ 

стыря и села Муравца, признава- 

ючи слушное вѣчное право его, 

отъ его милости пана Давида Сол¬ 

тана брата моего набытое, зъ 

оныхъ и всихъ маетностей и по¬ 

житковъ, яко имѣнья Клейниковъ, 

также монастыри и села Муравца, 

добръ, у повѣтѣ Берестейскомъ 

лежачихъ, вѣчными часы вырека- 
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ѳмъ. II маетъ онъ, сынъ мой, панъ ми часы. И на то далъ есми ему 

Еронимъ Солтанъ, то псе спокой- сынови моему, пану Ерониму Сол- 

не держат и и уживати, воленъ бу- тану, сесь мой добровольный вѣ- 

дучн отдати, продати, заставити, чистый листъ, подъ печатью и 

замѣнити и такъ, яко хотечи, во- съ подписомъ руки моее, до кото- 

длугъ найлѣшдого уподобанья сво- рого за устною и очевистою 

его шаФовати. А я вжо самъ, мал- нрозьбою моею люди зацные, ихъ 

жонка и иншые вси дѣти, потом- милость панъ Павелъ Верещака, 

ки мои, до тыхъ вышейпомененыхъ подстолій Берестейскій, панъ Янъ 

добръ маетности приступу съ но- Верещака жъ и панъ Самуель Ста- 

зыскованья ихъ ни которымъ спо¬ 

собомъ мѣти не мають и мочи не 

будутъ вѣчными часы, подъзапла- 

ченьемъ отъ мене ему, сынови мо¬ 

ему, пану Ерониму и кождому, сесь 

листъ мой и тую менованую ма¬ 

етность держачому, заруки тисеча тыми словы: Ьгоз}а\ѵ 8о!іап т$1щ 

копъ грошей Литовскихъ; ведже Ра\ѵеІ ѴѴегезсгака, росізіоіі 

и то заплативши предъ се до тыхъ Вгяевскі г§к^ ^п \Уеге$сга- 

всихъ вышейпомененыхъ добръ ка г§ка злѵа лѵіазш*. 8апше1 8іа- 

маетностей я самъ, дѣти и потом- голѵоізкі гекд, 5\ѵ$. Писанъ у Бе¬ 

ки ничого мѣти не мають вѣчны- рестыо. 

1609 г. 

11.— Фундушевая эапись князя Ивана Шуйскаго на Корощинскуго 
церковь. 

Изъ аітовоІі книги за 1609—1611-й годы, диет. 267—271. 

Року тисеча шестьсотъ десятого, сними воеводства Берестейского, 

мѣсеца Февраля третьего дня. Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Бог- 

Нарокохъ судовыхъ земскихъ, о даномъ Туминскимъ, подсудкомъ, и 

Светой Троицы снятѣ Римскомъ Львомъ Патеемъ, писаромъ, поста- 

припалыхъ и судовне отправова- новившисе очевисто у суду, земе- 

ныхъ, передъ нами, врадники зем- нинъ воеводства Берестейского, 

ровольскій печати притиснули и 

руки свои подписать рачили. Пи¬ 

санъ у Берестыо. Року тысеча 

шестьсотъ четвертого, мѣсеца Ген- 

варя двѣнадцатого дня. У того ли¬ 

сту при печатѣхъ подписи рукъ 

9 
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панъ Миколай Бувраба, именемъ 

ее милости пани подкомориное Бс- 

рестейское кнегини Я новое Шуй¬ 

ское, оповѣдалъ и намъ, урадови, 

до рукъ подалъ выписъ съ книгъ 

кгродскихъ Верестейскихъ, подъ 

печатьми врадовыми и подписомъ 

руки писарское, уписанья въ немъ 

листу очевистого признанья небож- 

чика князя Яна Шуйского, дана- 

го на церковь Корощинскую и на 

десетнну до тое церкви на речь 

меновите въ томъ листѣ оппсаную, 

при которомъ выписѣ и самый ори¬ 

гиналъ передъ нами суду покладалъ, 

о который просилъ, абы тымъ пере¬ 

несеньемъ его тотъ выписъ кгрод- 

скій до книгъ нинѣпінихъ врадо- 

выхъ земскихъ былъ уписанъ. Въ 

чомъ мы, врядъ, видечп речь быти 

слушную, принели есмо его и до 

книгъ уписать велѣли, и въ словѣ 

до слова такъ се въ собѣ маеть: 

Выписъ съ книгъ кгродскихъ ста¬ 

ростей Берестейского. Лѣта Божо- 

го Нароженья тисеча шестьсотъ 

десятого, мѣсеца Февраля третьего 

дня. На рочкохъ судовыхъ кгрод¬ 

скихъ, передъ нами, врадннки кгрод- 

скими Верестейскими, Прецлавомъ 

Горбовскимъ, стольникомъ и под- 

старостимъ, Адамомъ Свидерскимъ, 

судьею, и Лавриномъ Ѳедюшкомъ, 

писаромъ, постановивши се очеви- 

сто у суду его милость князь Янъ 

Шуйскій, подкоморыйБерестейскій, 

при устномъ сознанью своемъ, опо¬ 

вѣдалъ и намъ, врадови, до рукъ 

подалъ листъ свой «куидацыи вѣ- 

чистое на церковь свою Корощин¬ 

скую въ повѣтѣ Берестейскомъ ле¬ 

жачую и на десетину до тое цер¬ 

кви нопови теперешнему , и по немъ 

другимъ наступцомъ попомъ нале- 

жачую, яко о томъ всемъ ширей 

тотъ листъ его милости Фундушу 

въ собѣ обмовляеть; которымъ же- 

то очевистымъ признаньемъ его 

милости, просилъ его милость князь, 

панъ подкоморый, абы есмо, тотъ 

листъ Фундушу принявши, до книгъ 

кгродскихъ уписать казали, и въ 

словѣ до слова такъ се въ собѣ ма^ 

еть: я, Янъ Шуйскій, подкоморый 

Берестейскій, чиню явно и вызна- 

вамъ тымъ вѣчистое Фундацыи мо^ 

ей листомъ всимъ посполите и каж- 
# - 

дому зособна, теперь и напотомъ 

будучимъ, кому бы того потреба 

належала вѣдати, ижъ бачечи при¬ 

кладъ людей хрестіянскихъ здавна 

вѣчистый, побожный, добрый, ко¬ 

торый ку помноженью хвалы Бо- 

жое, а позыскуючи души своей 

одни церкви вѣры Светое Грече¬ 

ское, а другіе костелы Фундовали, 

надавали, собѣ и потомкомъ своимъ 

наметь несмертельную оставова- 

ли, чого и теперь межи выбраны- 

ми Божими досыть есть. Атакъ и 

я, помененый Янъ Шуйскій, при на- 

недостойнѣйшихъ молитвахъ мо¬ 

ихъ наподлѣйшое передъ маеста¬ 

томъ милого Бога створенье, на- 
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слѣдуючи предковъ своихъ и лю¬ 

дей хрестіянскихъ прикладовъ, ко 

послузѣ пану Богу, Створителови 

моему, збудовалемъ церковь зало¬ 

женья Рожества Пречистыя Бого¬ 

родицы во имѣнью моемъ Корощи- 

нѣ, у воеводствѣ Берестейскомъ ле- 

жачомъ; а нжъ бы хвала Божая 

вѣчне а никгды не отмѣненой цер¬ 

кви порядкомъ вѣры и закону Гре¬ 

ческого, а не иншого набоженства, 

шла, надаю на тую церковь мою 

Корощинскую, попу тое церкви 

Бенедикту и всимъ по немъ по¬ 

помъ наступцомъ селищо въ селѣ 

тамошнемъ Корощинскомъ, зъ о- 

городомъ при домѣ и на пашню во¬ 

локу земли, а десетину збожа ози¬ 

мого жита зъ кождое волоки под- 

даные тамошніе укождый годъ, ча¬ 

су жнива, по копѣ жита, а зъ Со- 

мовичъ села зъ кождое волоки по 

копѣ овса давать повинни. Иберу- 

чи то и уживаючи, свещенники во- 

дле сего Фундушу моего мають вѣ¬ 

чне, па вѣки службу Божую въ той 

церкви служить и пана Бога за 

души продковъ моихъ и мою грѣш¬ 

ную и всихъ потомъ наслѣдниковъ 

просити. А дѣтей, потомковъ мо¬ 

ихъ и всихъ щадковъ сумнѣньемъ, 

подъ клятвою Божою, которая есть 

пометою наспротивника хвалы Бо- 

жое, и родичовъ своихъ обовезую, 

абы тая воля моя вѣчне, на вѣки, 

водлугъ сего Фундушу, ни въ чомъ 

не нарушона, и церковь зо всимъ 

тымъ, яко се вышей варовало, вца- 

ле, въ покою заховывано и въ дѣлъ 

ровный межи ними, потомками мо¬ 

ими, не займована была; въ чомъ 

всемъ дѣти, потомки мои, и по нихъ 

на вси прошлые часы на счадки и 

на настуицы обоего, муяіекого и 

женского стану, никгды жадное од- 

мѣны сего Фундушу моего чинити 

и тыхъ кгрунтовъ церковныхъ въ 

дѣлъ межи себе утручати, брати и 

въ отдаванью десетины съ тыхъ 

селъ вышейречоныхъ нарушати не 

мають и не будутъ мочи. А церковь 

Корощинская абы до иншого набо¬ 

женства, мимо вѣру Греческую, не 

была привояюна, сумнѣньемъ ису- 

домъ Божимъ потомковъ моихъ и 

наступцовъ обовезую; ижъ еслибы 

отъ кого зъ нихъ въ чомъ отмѣ¬ 

на учинена, даю моцъ владыцѣ Бе- 

рестейскому, яко пастерови и сто- 

рожови домовъ Божихъ и хвалы 

его светое,. чинить съ кождымъ 

противникомъ правомъ, на мѣстцу 

належачомъ, ажъ до остатнего пон- 

кту права и сегожъ Фундушу мо¬ 

его. А на утверженье и на умоц- 

иенье ку хвалѣ Вожой сего Фун¬ 

душу моего, печать свою до него 

приложилъ и рукою подписалъ, до 

которого за очевистою и устпою 

просьбою моею и Панове пріяте¬ 

ли мои ихъ милость: панъ Янъ 

Халецкій съ Халча, мечный вели¬ 

кого князства Литовского, папъ 

Прецлавъ Горбовскій, стольникъ и 
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подстаростій Берестейскій, а панъ 

Лукашъ Солтанъ печати свои при¬ 

ложить п руки подписать рачили. 

Писанъ въ Теребуню. Лѣта Божо- 

го Нароженья тисеча шестьсотъ 

девятого, мѣсеца Ноября четвер¬ 

того дня. У того листу фундацыи 

печати приложоны суть вси цѣ¬ 

лый, а подписъ руки тыми словы: 

^п бгиізкі, роіікошогяу Вггезскі 

г§кд, 8\ѵа. .Іап СЬаІескі, шіесгпік 

\ѵіе1кіе§о хі§яі\ѵа Ьііе\ѵ$кіе§о г§к$ 

\ѵ!азп^. Рггес&нѵ НогЬо\ѵзкі, зіоі- 

пік і росізіагозісі Вггезкі г§к^ \ѵ!а- 

зп^. .Ьиказг 8о1іап г§к^ з\ѵ^. Ко¬ 

торый же сесь «уйдутъ за очеви- 

стымъ признаньемъ его милости 

пана лодкоморого до книгъ кгрод- 

скихъ Берестейскихъ уписанъ есть, 

съ которыхъ и сесь вылисъ подъ 

печатьми нашими церкви Корощин- 

ское есть выданъ. Писанъ у Бе- 

рестыо. У того выпису при печа- 

тѣхъ врадовыхъ подписъ руки пи¬ 

сарское тыми словы: Аврамъ Ѳе- 

дюшко, кгродскій Берестейскій ни- 

саръ. Который же то выписъ, зъ 

кгроду до земства перенесеный, есть 

до книгъ нынѣшнихъ врадовыхъ 

земскихъ Берестейскихъ уписанъ. 

Писанъ у Берестью. 

1609 г. 

12.—Фундушевая запись жены подкоморія Паца на Збирожскую 
церковь. 

Изъ актовой книги за 1609—1611 года, ист. 339—346. 

Лѣта Божого Нароженья 16Н 
мѣсеца Іюня 17 дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихт 

о Светой Троицы святѣ Римском1 

припалыхъ и судовые отправова 

ныхъ, передъ нами, врадники зеа: 

сними воеводства Берестейского 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, аБогда 

номъ Туминскимъ, подсудкомъ, ] 

Львомъ Патеемъ, писаромъ, став 

ши очевисто у суду, земянка госпо 

дарская воеводства Берестейскоп 

ей милость панн подкомориная Бе- 

рестейская, пани Миколаевая Па- 

цовая оповѣдала и намъ, врадови, до 

рукъ подала выписъ съ книгъ кгрод- 

скихъ Берестейскихъ подъ печать¬ 

ми врадовыми и съ подписомъ ру¬ 

ки писарское уписанья въ немъ ли¬ 

сту фундацыи, даного на церковь 

Збирозкую, на речь меновите въ 

томъ выписѣ описаную, о который 

просила, абы тымъ перенесеньемъ 

ее тотъ выписъ кгродскій до книгъ 
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нинѣшнихъ врадовыхъ земскихъ 

Берестеііскихъ былъ уписанъ; ко¬ 

торого мы, врадъ, приняли и до 

книгъ уписать велѣли, и въ сло¬ 

вѣ до слова такъ се въ собѣ маеть: 

Выписъ съ книгъ кгродскихъ ста- 

роства Берестейского. Лѣта Божо- 

гоНароженья тисеча шестьсотъ де¬ 

сятого, мѣсеца Февраля четверто¬ 

го дня. Нарокохъ судовыхъ кгрод- 

скнхъ передъ нами врадниками су¬ 

довыми кгродскими Берёстейскими, 

Прецлавомъ Горбовскимъ, стольни¬ 

комъ и подстаростимъ Берестей- 

скнмъ, Адамомъ Свидерскимъ, судь¬ 

ею, п Лавриномъ Ѳедюшкомъ, пи- 

саромъ, постановившысе очевисто 

у суду, ей милость пани Агач-ья 

Зофія Богдановна Сапѣжанка, Ми- 

колаевая Пацовая, подкомориная 

Берестейская, покладала и очеви- 

сте признала Фундушъ на церковь 

Збирозскую, за печатью и съ под- 

писомъ руки своее и за печатьми 

И СЪ ПОДПИСЬ! рукъ людей добрыхъ, 

на речь въ томъ Фуидушѣ мено- 

вите описаную, о который ей ми¬ 

лость пани подкомориная просила, 

абы до книгъ судовыхъ кгродскихъ 

Берестейскихъ былъ уписанъ, въ 

чомъ мы, видечи речь быти слуш- 

ную, нринели есмо его ку запису 

до книгъ, который письмомъ поль¬ 

скимъ писаный и въ словѣ до сло¬ 

ва такъ се въ собѣ маеть: \Ѵ ітіе 

Ь^сЦсут, коти Ьу іо лѵіесі/іёс лаіе- 

іаіо. ^а ОЬа^а 2орЬеіа ВоЫапо- 

лѵпа 8аріейапка,лѵоіелѵо(1г іапка Міеп- 

зка, МікоІаіолѵаРасолѵа, роёкотоггі- 

па Вггезска, хегпалѵат іут тоіт 

Іізіет, коти Ьу о іет лѵіеёгіеё па- 

Іеіаіо, іегагпіеузгут у пароіут Ь§- 

(Цсут \ѵіеки Іисігіот, і& со ріепѵіеу 

іе§о ргио(1ко\ѵіе у Іипсіаіоголѵіе сег- 

клѵі 2Ьігогкіеу, гаіо&епіе влѵі^іеу 

Рагазколѵіеу, іипёолѵаіі і паёаіі ки 

ёёі а сЬлѵаІіе Рапи Во§и \Ѵз/есЬто- 

§^сети лѵ Тгоусу 8. Леёупети, піе- 

кіоге релѵпе §гипіу па і§ сегкіелѵ 

лѵ ітіепіи 2Ьігогкіт ёоЬга \ѵ ролѵіе- 

сіе Вггезскіт ІеіЦсе па \ѵусЬолѵапіе 

ророт 2Ьігогкіт у іусЬ лѵзгузікісЬ 

^гипіолѵ (Іо іеу сегклѵі роролѵіе ргге<1 

іут Ь§(Цсу у іегагпіеуз/у рор 01і- 

зіеу ЗіерЬаполѵісг \ѵ (Ігіеггепіи Ьуіі, 

іеёу іегаи рггу іусЬ цгипсіесЬ Гип- 

сіас^ сіалѵпеу іа сегкіелѵ / §гипіа- 

ті лѵзгузікіті сіо піеу паіе^сеті 

лѵіесгпіе у піепагизгпіе гозіалѵас 

та. А га (Ыегіапіа пюіе§о іе§о іко 

ітіепіа 2Ьігогкіе§о ті§ёгу ^гипіа- 

ті теті (1\ѵогпеті, лѵ сг§зсі зупа 

те§о ІІаіка лѵіесгузіуті у ті§(1гу 

роскіапеті лѵ іеуйе іе^о сг^зсі гпа- 

Іагіо зі§ §гипіолѵ сегкіелѵпусЬ. піе- 

таіо газгіуск, іо іезі, парггосі росі 

8игі1опут1Ѵіегз2Іет тог§олѵ зіеіт, 

рг§іолѵ іг2у, иЪіпісу \Ѵос1у тог§ іе- 

ёеп у ргеіолѵ сгіегу у риі ріаіа, па 

ЛѴоІозолѵзгсгугпіе тог§олѵіг/у, рге¬ 

іолѵ ёлѵа, Роролѵзкіе^о роіа тог^олѵ Рапзкіе зіап зі§ па лѵіесгпд, іеу гге- 

сгу рапііеё пішеувгут у пароіут сгіегпазсіе у риі тог^а, іер;о лѵзгузі 
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кіе^о пайапіа зіаге^о, сот іа паіа- 

гіа дгипіи сегісіеѵѵпе^о рой йлѵогаф 

разгпі^ злѵ%, у рой роййапеті, сот 

роролѵі рггу лѵгбсііа, исгупііо Іо 

ллгз/узікіе§;о, гіоіулѵзгу лѵзгузіко 

лѵіейпо, исгупі іо тог^олѵ йлѵайгіе- 

зсіа у 82езё Ьег риііога рг§іа; Іесг 

вѵѵіезгсгешіік Оіізіеу Зіеркаполл-іся 

Рор 2Ьігогкі йотет злѵут іеі рой 
затут йѵѵогет оусгузіут зупа те§о 

Наіка зіейгіаі, рггеіо ираігиіцс іа 

Ьегріесг^зілѵо йлѵоголѵі у сегкѵѵі 2Ьі- 

гозкіеу, сге^о Воіе исколѵау, о§иіа, 

гпіозіат іе§о Рора Оіезіеіа 8іерЬа- 

полѵісга 2 іе§о іедо §гипіи зйалѵпа 

па сегкіелѵ пайапе§о, кіоге§о §гип- 

іи тіаі рой зоЦ тог^олѵ сгіегу, 

рг^іолѵ ріеіпазёіе, кіогу іеп дгипі 

ргиулѵгбсііат йо йлѵоги зупа те§о 

Йапа Наіка, а лѵ па§гой§ іе§о, іе 

з іе§о тіезса у зіейіізка зіаге§о ш- 

згуіа, зайу роготЬаіа у ройуікі ой- 

іеіа, у па іпзге тіеузсе рггепіозйа, 

йаіат ти па рггесілѵко па рггузіе- 

йіепіе, па о^-ойу олѵозгсголѵе, па 

палѵо/у у па разіе\ѵпік лѵ оЬг§Ьи 

тог^олѵ йгіезіес, у рг^іолѵ йгіезіес, 

у корсаті газурас кагаіаш, со сЬс§ 

тіес ро іут зупи тоіт Йапи Наіки, 

аЬу оп іеу гапііапу ^-ипіолѵ рой 

Мо§оз*алѵіезілѵет тоіт тасіеггуп- 

зкіт роролѵі рггег ті§ ризгсгопусЬ 

іуск йгіезі^сі тог^олѵ у рг^іолѵ йгіе- 

зіейі ой іеу сегклѵі піеойеутолѵаі, 

апі 8 іе§о тіеу'зса рора у ро піт 

«Іги^ісіі Цй^сусЬ пазі§рсолѵ роролѵ 

2 іе§о египіи лѵіесгпуші сгазу піе- 

гизгаі, §йу іет іа іети рори лѵпа- 

§;гойе іе§о зіейіізка лѵі^сеу піі зо- 

лѵііо, іако §гипіи рггеройіс^о ъ піе- 

§о Іерзгу йаіа, ки іети лѵіока іейпа 

у тог§ ротіагу кгбіелѵзкіеу лѵе лѵзі 

'ѴѴіІІозгкасІі лѵузіи^і лѵіазпеу рапа 

Йапа Наіка сазгіеіапа Вггезкіе^о, 

кіога Йе^отзс па і§ сегкіелѵ пайаі, 

у Іізі ти злѵбу йаі, сге^о іа іеі Ь§- 

йг^с лѵіайота, іут Іізіет тоіт йо 

іеу сегклѵі Ц ллг1ок§ иілѵіегйгат, 

кіога ллйесгпіе та рггу піеу гозіа- 

лѵас; ісйу зі§ іа, Ьоіас Рапа Во§а, 

ллг82узіко іо со Ьуіо ой іеу сегклѵі 

ойезгіо, іо газ іегаг йо іеу сегклѵіе, 

іако іеу л\'іазпобё паІеіЦса, ргг у лѵго- 

с^ат, у іут Іізіет тоіт рггулѵга- 

сат сгазу лѵіесгпуті, ки іе$о па іег 

сегкіелѵ пайаіат, у іут Іізіет іип- 

йасуеу тоіеу пайаі$, кггуіук згеЬг- 

пу рогіосізіу, лѵ піт йггеллго злѵі§- 

іе па кіогут Рап пазг йегиз СЬгу- 

зіиз лѵізіаі, іейу іезіі ті Рап Во§ 

и^усгу гйголѵіа, іе§о лѵлѵіекзгу кггуй 

оргалѵі§, лѵейіе рггетогепіа те&о, а 

іезІіЬут іеі йо іе§о піерггузгіа, іе¬ 

йу йгіесі тоіе, со ро зтіегсі теу 

згеЬегка гозіапіё, аЬу лѵейіе илѵа- 

іепіа лѵ §ггулѵіеп йлѵіе оргалѵііі, у 

лѵіесгпіе іеп кггуйук рггу сегкллй 

8лѵі§іеу Рагазколѵіеу гозіалѵас та. 

Бо іе§о пайаіат іеуіе сегклѵі кіе- 

Іісіі згеЬгпу, тізесгк§, ёлѵіа/й§ у 

Іузгк§ рой тоіт ЬегЬет, йо іе^о 

Елѵап^еІЦ згеЬгет оргалѵп^, ахаті- 

іет сгагаут рокгуЦ, у 2 йги^іті 

аррагаіу йо сегклѵі роіггеЬпуті у 
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паІсЦсуті, со ѵѵіесгпіе рггу іеу сег- 

клѵі гозіа\ѵаб та. А со зі§ іусге сег- 

кіеѵѵкі, кібгі} 61а піезрозоЬпе^о гбго- 

\ѵіа тѳ$о рггу етѵіеііісу /Ьибоѵѵаіа, 

у (Іо піеу гугпісе у оЬгаіу у хі§§е 

пабаіа у ®рга\ѵі!а, Іа сегкіелѵка «ко¬ 

го ро зтіегбі гаеу та Ъубг $ іер;о 

тіеузса гпіезіопа, а іо (11а іакіецо 

піеозігбіпе^о зргоіополѵапіа, §буй 

зі§ іат гаѵѵзге сЬ\ѵа!а Воіа обрга- 

\ѵо\ѵа!а, Бакгатепіа пауз\ѵі§ізге и- 

іулѵапо, у іе іат оЪгайу сіо іеу іе 

сегкѵѵі 2Ьігогкіеу Блѵіеіеу Рагазко- 

лѵіеу таі% Ъуб оббапе, \ѵ сгут оЬо- 

лѵіагиіе зупа тоіе§о бапа Наука у 

Ь1о§оз1а\ѵі§8і\ѵет тоіт тасіеггуп- 

8кіт, аЬу оп іе§о бозус сгупіі, ки 

іе§о лѵрагаііа рора ОІізЬуа БіерЬа- 

по\ѵісга, лѵебіе зіаге^о пабапіа, бги- 

(Ігу роротеіе, іо іезі, поѵѵо іезІіЪу 

Ьуіі іип(1о\ѵапі, пі кібге^о \ѵзі§ри 

тіес піетаід,, апі зуп тбу рггесі\ѵ 

іеу лѵоіі теу піета іпасгеу сгупіс, 

у піко^о іеу рагайеу пай іе§о рора, 

кіогу па іут §гипсіе ба\ѵпо іезі іип- 

болѵапу, піебалѵаб, іак іако Ьуіо га 

рггобкблѵ іе§о у га піт; іакйе іеі 

бгіезіесіпа, кібга Ьуіа баѵѵапа іети 

ророѵѵі г \ѵіесгпозбі зупа те§о .Іа- 

па Наіка, іо іезі, іуіа кор б\ѵіе, а 

іаггупу кор б\ѵіе, рзгепісу кора, а 

іесгтіепіа кора, а г бги§іе§о (Ьѵога 

те§о кирпе^о, іако рггобколѵіе то- 

іе пабаіі, іакйе бгіезі^сіпу кор б\ѵіе 

гуіа, а ]аггупу кор б\ѵіе, рзгепісе 

кора, а і^сгтіепіи кора, іо у іо 

\ѵіесгпіе гозіаѵѵаб та у оббаѵѵапо 

Ьус та рггег зупа те&о у каЫе^о, 

кіогу іе таіеіпозб ро тпіс іггутаб 

Ь§бгіе, а піе \ѵ бгіаі, аіе лѵебіе зіа- 

ге§о пабапіа іебпети роролѵі та Ьуб 

оббаѵѵапо, а озоЬНѵѵіе ^а іай зата, 

а г ѵѵіазпеу кирпеу сгёзсі з\ѵеу 2Ьі- 

гозкіеу іетизг ророѵѵі у (Накопи у 

(Паки у рапатагоѵѵі ге ѵѵзгеіакіе^о 

гЬоіа бгіезі^сіпд іт ѵѵ голѵпу бгіаі 

гарізиі§, у кіогу зуп тбу іе §гипіу 

іггутаё Ь^бгіе урасЬас, аЬу і§ бгіе- 

зі§ёіп§ оббаѵѵаб \ѵ гблѵиу бгіаі у 

іак іуіо, іако у іаггупе, со ѵѵіесг- 

путі сгазу Ьус та \ѵ іут. Теі оЬо- 

ѵѵіагиіе зупа те^о бапа Наіка, аЬу 

оп роббапусЬ 2ЬігогкісЬ бо геіі&у 

ггутзкіеу піе рггупіеѵѵаіаі, роб Мо- 

§оз1а\ѵіезіѵѵет тбіет тасіеггуп- 

зкіт, §буі сегкіеѵѵ 2Ьігогка іезі бо- 

Ьгге іипбоѵѵапа у ораіггопа зіи^аті 

Войуті, зкаб пайке рггузіоупд, тіес 

то§^. Бо іеуіе сегкѵѵі ѵѵзгузіко іаг- 

§оѵѵе сгази ^агтагки, кіоге Ьулѵаі^ 

бѵѵа кгос бо гоки рггу іеу сегкѵѵі 

па Бѵѵі^ікі і па Бѵѵіеіа Рагазкоѵѵе- 

і*Ь іебу іо та гозіаѵѵаб ѵѵіесгпіе ро- 

роѵѵі зіагсти ба\ѵпе§о пабапіа, кіб- 

ге іаг^олѵе іеп рор у бгибгу ро піт 

Ь§б(|се \ѵуЬіегас у па з\ѵ^, роіггеЬ§ 

у сегкіеѵѵпа оЬгасаб таі^, бо сге§о 

бгибгу роролѵіе у біакоп піета тіес 

піе, іуіко рггу іебпут зіагут роріе 

20зіа\ѵаб. А іеп рор 2Ьігогкі ролѵіпіеп 

Ь^бгіе па каібу бгіеіі га іо пабапіе 

тоіе \ѵ сегклѵі 2Ьігозкіеу тоіеу лѵе 

бѵѵогіе рггу тпіе затеу со бгіеп 

іиіггпіа, сгазу обргаѵѵолѵаб, аозоЫі- 
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\ѵіе лѵейіе йалѵпе§о ялѵусяаіи те сег- 

к\ѵі 8теі§іеу Рагазколѵіѳу, па каЫе 

злѵі§іо у піейяіе1§ оЬіесІпіо. зріетеаё 

у паЬоЦзілѵо лѵзяузіко лѵейіе ро- 

гя^йки Кеіі^іе^ Огескіеу ки сяёі а 

ки сіілѵаіе Рапи Во§и лѵзяескто^а- 

сеши те Тгбусу 8теі§іеу Йейупети 

ойргалѵолѵаё таі%, і яа йизя§ ргяой- 

коте у пайатесолѵ 2ЪігозкісЪ, іак іей 

яа йизя§ гойяісоте тоісіі, йяіайоте, 

ЬаЬек, оуса у таікі тоіеу Рапа Во- 

§а ргозіё ротеіпіеп Цйяіе, іеп рор 

іегаяпіеузяу 2Ьігозкі, у ро піт Ь§- 

й^се, па каійусЬ рапасЬійасЬ, ра- 

ші§сіасЬ, оЬіеііпіасЬ гок ой гоки па 

теіесяпе сяазу. Киіети §йу тіе Рап 

Вор; я іе§о зллйаіа яЬіегяе, я йіако- 

пет у я сіяіакіет коіеі^ пай сіаіеш 

шоіт йо ро§гяеЬи тоіе§о рзаііегя 

сяуіаё тее йпіе і лѵ посу таіі}, йо 

іе§о іе'п іе рор лѵ сегклѵі злѵеу ша 

ойргалѵолѵаё лѵзяузікіе ратіесі я о- 

Ьіейпіаті я рапаскійаті, шояе 1і Ьус 

$ рокагшет иЪор;ісЬ, лѵейіи^ ргяето- 

йепіа у пайапіа те§о, а теейіир; ро- 

гя^йки Огескіе^о та ойргалѵолѵаё, 

ігяеёіпу у йяіетеі§сіпу, риі зогосяу- 

пу, зогосяупу, риі §ойяіпу у §ойяі- 

пу, ки іети зогокоизі, іо іезі сяіег- 

йяіезсі оЬіейпі ролѵіпіеп Ь§йяіе ой¬ 

ргатеолѵас ро зтіегсі тоіеу яагаяет 

піе сяекаі%с ро&гяеЬи те^о, аіе зко- 

го ро зтіегсі тоіеу, сяе§о лѵзяузі- 

кіе§о та йоігяес зуп тбу йап Наіко, 

у іеп іе зуп тбу Наіко я ітіепіа 

те§о 2Ьігозкіе§о, кібге тат зоЬіе 

яарізапе ой оуса іе§о па оусяуяпіе 

2ЬігоЬасЬ, зкого ро зтіегбі тоіеу 

роролѵі 2Ьігозкіети та йас па ра- 

ті§ёі, росяотезяу ой зтіегсі тоіеу 

аі, йо гоки, іак іеі яа рзаііегя, кіб- 

гу сяуіаб Ь^йд. пай сіаіет тоіт у 

яа ргяетеой у яа зогокоизі, іо іезі, 

ролѵіпіеп Ь§йяіе рор 2Ьігозкі ойрга- 

лѵіс сяіегйяіезёі оЬіейпі, лѵей1и§ ро- 

гя^йки Сегклѵі пазяеу ЛѴозіосяпеу 

каЙоІісяезкіеу, саіу зогокоизі у злѵіе- 

щ іак$, іака зі§ §ойяі йо іусЬ 1і- 

іиг§іеу яайизяпусіі зогокоизіпусЬ у 

з кисуа, па кібге іо оЬіейпі у з1и&- 

Ьу Войе ролѵіпіеп 1>§йяіе зуп тбу 

йап Науко йас §агпіес лѵіпа, риі- 

Ьесякі рзяепісу сийпеу па ргозкигу 

у па кису^, тіойи ргяазпе§;о гг^сяк§ 

па зуі§ йо іеу кисуі у сятеіегб ка- 

тіепіи теозки, па зтеіес§ йо зогокои- 

зіа па1е:Цса, ки іети рі§с кор р;го- 

зяу ЬііелѵзкісЬ іетия роролѵі 2Ьіго- 

зкіети яа лѵзяузікіе ргасу у пакіа- 

йу іе§о, кібге Ь§йяіе ройеутотеаі, 

ргозяс|с Рапа Во§а яа йизяе тоі§, 

ки іети яа лѵзяузікіе оЬіайу з ро- 

кагтет иЬодісЬ, лѵей!и§ ргяето&е- 

піа у теей!и§ пайапіа те^о, та зуп 

тбу я §ипта те&о 2Ьігозкіе^о рі<*с 

Ьесяек Ауіа, рі§ё Ьесяек зіойи, іа- 

1олліс§ я оЬогу я 2Ьігозкіеу, кібга па 

ся^зс іе§о ргяуійяіе, со лѵзяузіко 

ротеіпіеп Ь^йяіе зтеіезясяеппік 2Ьі- 

гозкі ро зтіегсі тоіеу теуреіпіё, іа- 

кот лѵуіеу парізаіа; а іезІіЬу іо 

злѵіезясяеппік 2Ьігозкі ой зупа те- 

§о іо лѵзяузіко ойеЬгатезяу, со ойе- 

тпіе іети іут Іізіет іезі яарізаио, 
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а іе§о лѵзгузікіе^о піелѵуреіпіі, па- 

Ьоі§зілѵа га (1изг§ тоі§, іакот лѵу- 

іеу ротіепііа, іеЛу зіе ге тп% гог- 

зірігі рггей тііозсілѵут Раиеш Во- 

8»ет па зргалѵіесііілѵуіи з^сігіе Ле&о. 

То іезг ире\ѵпіат зуаа злѵе§о Лапа 

Наіка, аЬу, лѵесііе <1а\ѵпе§о па<1апіа 

(ігіайа оуса злѵе^о у тпіе затеу, 

злѵіес^ розіаѵт^ \ѵ сегклѵі 8лѵі§іеу 

Рагазколлчеу па каЫу гок па \Ѵіе1- 

капос зіалѵіё та, іак%, кіогаЬу «іо 

гоки §огга2а рггу каЫеу склѵаіе Во- 

іеу, у іак та Ьуёг гок о«і гоки па 

лѵіесгпе сгазу г сілѵоги 2Ъігозкіе§о 

оусгузіе^о іе§о; ки іети іезг у іеш 

пасіаіа «іглѵоп лѵіеікі (Іо сегклѵі то- 

іеу 2Ьігозкіеу, іесіу \ѵіесгпуті сга¬ 

зу іеп (Іглѵоп іеЬу рггу сегклѵі то- 

іеу 8лѵіеіеу Рагазколѵіеу лѵіесгпіе 

ЬуІ, осі кіоге§о лѵзгузікіе «ігіеёі то- 

іе 0(Ыа1ат, ки іети іезг іезі іат 

сігѵѵопек зіагуск па(1алѵсолѵ іеу сег¬ 

клѵі у к1ера(11о у «і\ѵа тіоікі у (Іглѵо- 

песгек таіизкі, со па 8асгатепі 

(1глѵопі%, кіогу іо Гишіизг тоу сЬс§, 

аЬу ЬуІ рггег зупа те§о Лапа Наіка 

у роіоткі іе§о, іак 2е рггег зупу 

тоіе Расе лѵіесгпіе іггутапу, іакоі 

іск иротіпат у ргозг§ Мо^озіалѵіеп- 

зілѵет тоіт тасіеггупзкіт, іа лѵі§- 

зі§ іеу 

сегклѵі пасіаіо, лѵсаіе а піепагизгпіе 

гозіалѵаіо, а росіалѵсаті іеу сегклѵі 

у рора пікі іпзгу Ъуё піета, іеіпо 

зуп тоу Лап Науко у роіотколѵіе 

^е&о лѵіесгпуті сгазу. I па іот (іа.- 

іа іеп Іізі іитіасіеу тоіеу лѵіесгу- 

згиіе, аЬу іо лѵзгузіко, со 

біеу сегклѵі у ророт 2Ьігозкіт рой 

ріесгесі^ у з роЛрізет г§кі теу лѵіа- 

зпеу; (іо кіоге§о іо іізіи іипЛасіеу 

тоіеу лѵіесгузіеу, па иілѵіеічігепіе 

іе§о лѵзгузікіе^о, іако зі§ лѵуйеу ро- 

тіепііо, ргозііат о рггуіо&епіе ріе- 

сгс^сі у росіріз Г(^к ісЬтозёі раполѵ 

рггуіасібі тоісЬ сіо іе§о Іізіи те^о, 

со ісіітозё па ргогЬ§ шоі^ исгупіс 

а ріесг^ёі злѵе рггуіо&ус у г§се злѵе 

роЛрізас гасгуіі па изіпе ргогЬу то¬ 

іе, іо іезі рапа ВоЫапа у рапа Аіе- 

хапсіга Науколѵ, іетзсі рапа РЬіІо- 

па ВисЬолѵіескіе^о. Різап лѵе 2Ьі- 

гокасЬ, гоки іузіас згезёзеіпе^о (Ігіе- 

ллй^іе^о, тіезіасаБесетЬга «іпіа (ілѵи- 

(ігіезіе§о зіо«Іте§о па (ігіеп 8лѵі§іе- 

§о 8гсгерапа Кгугазкіе^о 8лѵіеіа. 

У того Фундушу при печатѣхъ нод- 

писъ рукъ тыми словы: Іа АЬаГеіа 

2орЬіа 8аріегапка Расолѵа, роіко- 

тоггупа Вггезска, іеп Гишіизг тоу 

лѵіазпа гек^ злѵоіа роЛрізиі§ па лѵіе¬ 

сгпе иілѵіегЛгепіе пасіапіа те§о у 

пайапіа ргго«1колѵ тоісЬ (іо іеу сег¬ 

клѵі 2Ьігозкіеу блѵіеіеу Рагазколѵіеу. 

Богдапъ ГаГшо рукою властною под¬ 

писалъ. Аіехапсіег Науко гека злѵф, 

РІІоп ВисЬолѵіескі г§к% лѵіазпа. Ко¬ 

торый же тотъ Фундушъ, очевисто 

иаврадѣ признапый, помсненый, до 

книгъ судовыхъ кгродскихъ есть 

уписанъ, и сесь выписъ подъ пе- 

чатьми нашими естъ выданъ. Пи¬ 

санъ у Берестьи. У того выиису 

при печатѣхъ врадовыхъ подписъ 

руки писарское тыми словы: Ла- 
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вринъ Ѳедюшко, кгродскій Бере- 

стейскій писаръ. Который же то 

выписъ, зъ кгроду до земства пе¬ 

ренесенный, естъ до книгъ зем¬ 

скихъ Берестейскихъ уписанъ. Пи¬ 

санъ у Берестьи. 

г 

1609 г. 

13.—Фундушѳвая запись жены подкоморія Агафіи Пацъ на землю 
и проч., данная діакону, дьячку и пономарю Збирожской Церкви. 

Изъ актовой книги Брестскаго Земскаго Суда за 1609—1611 годы, лист. 351—358. 

Лѣта Божого Нароженья 1610, 

мѣсеца Іюня 10 дня. 

Нарокохъ судовыхъ земскихъ о 

Светой Троицы, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами, врадники зем¬ 

скими воеводства Берестейского, 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Богда¬ 

номъ Туминскимъ, подсудкомъ, и 

Львомъ Патеемъ, писаромъ, ставши 

очевисто у суду, ее милость, папи 

Огафія Зофія Богдановна Сапѣжан- 

ка, воеводянка Минская, пани Ми- 

кодаевая Нацовая, подкоморыная 

Берестейская, оповѣдала и намъ, 

урадови, до рукъ подала вынисъ съ 

книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 

съ печатьми врадовыми и съ под- 

писомъ руки писарское, уписанья 

въ немъ листу Фундацыйного на 

дьякона волоку земли до церкви Зби- 

розское, на речь меновите въ томъ 

выписѣ описаную, при которомъ 

выписѣ и самый оригиналъ передъ 

нами у суду ее милость покладала 

и просила, абы тымъ перенесеньемъ 

ее тотъ выписъ до книгъ нинѣш- 

нихъ врадовыхъ земскихъ Бере¬ 

стейскихъ былъ уписаный, въ чомъ 

мы, врадъ, бачечы речь быти слуш- 

ную, принели есмо его и до книгъ 

уписать велѣли и въ словѣ до сло¬ 

ва такъ се въ собѣ маеть: Выписъ 

съ книгъ кгродскихъ староства Бе¬ 

рестейского. Лѣта Божого Наро¬ 

женья тысеча шестьсотъ девятого, 

мѣсеца Февраля четвертого дня. На 

рочкахъ судовыхъ кгродскихъ, пе¬ 

редъ нами, врадниками судовыми 

кгродскими Берестейскими, Прецла- 

вомъ Горбовскимъ, стольникомъ и 

подстаростимъ, Адамомъ Свидер- 

скимъ, судьею, и Лаврыномъ Ѳе- 

дюшкомъ, писаромъ, постановившы 

се очевисто урожоная ее милость 

пани Зофія Богдановна Сапежан- 

ка, воеводянка Минская, Миколае- 

вая Пацовая, подкоморыная Бере¬ 

стейская , при устномъ сознанью 

своемъ, оповѣдала и покладала ®ун- 
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дущъ, за печатью и съ подписомъ 

руки своее и за печатьми и съ под¬ 

пись! рукъ людей добрыхъ, нале- 

жачій дьякоыови и паыамарови цер¬ 

кви Збирозское и по нихъ другимъ 

дьякономъ идьякомъ и нанамаромъ, 

на речь меновите въ томъ Фунду- 

шу описаную, о которыхъ просила 

ее милость, абы до книгъ судовыхъ 

кгродскихъ былъ уписанъ, въ чомъ 

мы, видечы, врадъ, речь быти слущ- 

ную, привели есмо его ку запису 

до книгъ, который, писмомъ поль¬ 

скимъ писаный, въ словѣ до слова 

такъ се въ собѣ маеть: За 0§аГйа 

2оШа ВоМапоѵѵпа Заріеіапка, \ѵо)е- 

лѵойгіапка Міпзка, Мікоіа^олѵа Расо- 

лѵа,ройкотоггупаВггезка. Огпа^ти- 

^е ісгупіе^алѵпоіут тоіт Іізіет йо- 

Ьголѵоіпут гарізега лѵіесгузіут, ко¬ 

тику оіут лѵіейгіес паіе&аіо, іега- 

гте^згут і пароіет ЦсЦсут, іі со 

кіогд, шаі^іпозе ХЫгогзк^, лѵ ролѵіе- 

сіе Вггезкіт Іе&ае^, піеЬогсгук зіа- 

ллтіе^ рапіі§сі рапМікоІа^, рап ройко- 

пюггу Вггезкі), шаійопек пкд, киріі 

ЬуІ па ітіе злѵо^е га лѵіазпе ріепіа- 

йге тоде и Рапа Міко&уа Ройаггелѵ- 

зкіе§о, ског^гуса Иолѵо^гойгкіе&о, а 

роіет іо газ лѵзгузіко г йоЬге^ лѵоіі 

злѵе^, оййаіілѵзгу лѵзгузікіе йгіесі і 

роіошкі злѵо^е осі Ц) та^§іповсі, па 

тпіе 2 \ѵо1пут згаі'ипкіет лѵзгузіко 

ргалѵо зѵѵоіе лѵіесгузіе лѵіаі і гарі- 

заі лѵіесгпуті сгазу. А іак ^а О^аГ- 

Йа 2оШа Заріегапка Расо\ѵа, та^%с 

іа і§ лѵзгуікі* та^еіпозс 2Ьігогк% 

лѵ врокоіпут йгіеггепіи влѵодет а 

2аіулѵа]4с лѵоіпозсі ргалѵа розро- 

Іііе^о, кіоге каійети та)§іпозсіаті 

злѵуті ^ако сЬс^с ка&е згаГолѵаб, 

рггеіо, пазііайиі^с іа лѵе лѵзгузікіт 

Іийгі Ьо^оЪодпусЬ, вата ро йокгсу 

лѵоіі злѵеу, аЬу изіалѵісгпіе Рапи Во-' 

§и "ѴѴзгесЬто^сети лѵТгфсу 8лѵі§ 

Щ Йейупеши сгезё сЪлѵаіа роггай- 

кіега геіі^іі О-гескЦ) згіа лѵ сег- 

клѵі 8лѵі§1е) Рагазколѵіе], лѵітіепіи 

пазгут 2Ьігогзкіт, пайаіа і іет Іі¬ 

зіет гарізет тоіт пайа,іе па йіако- 

па іегагпіе^зге&о 2Ьігогзкіе§;о і йги- 

віт ро піт Ь§й^сут пазіерсот йіаг- 

копот іегаг г ага г га іулѵоіа злѵе§о 

лѵ зіеіе 2а1езпі рттіи те$о лѵ!ок§ 

гиреіш} ге лѵзгуікіт, ^ако зіе гйа- 

лѵпа тіаІа і іегаг та г @пшіаті, 

г палѵогаті, зіапо&есті, г оегойу 

олѵосолл'еті, лѵейіи^ зіагусЬ тіейг, 

тіейгу ^гипіаті 2Ьігогзкіеті іат- 

Щзгуті паглѵапа Кипізголѵзк% і Йо 

іе§о па рггузіейіепіе іетиг йіакопо- 

лѵі йлѵа тог§і іе§о §гипіи, созту 

г рапет таі&опкіет злѵоіт, рапет 

Расет, ргалѵет и рапа Тузикіелѵі- 

сга ойузкаіі і г раполѵ На^колѵ ки- 

рііі, ^акоі гагаг лѵтос і Йгіеггепіе 

і<2 глѵузг ротіепіопі}, лѵ!ок§ Кип- 

солѵзка кирпо ой рапа Міко&уа Ро- 

йаггелѵзкіе§о і тоіе, ой рапа таігоп- 

ка те§о гарізапг),, і іе йлѵа тог§і, 

іегагпіе^згети сііакополѵі і ро піт 

Ь§йі}еут лѵіесгпеті сгазу ройаіат, 

йт§г| лѵ!ок§ гіетіе §птіи паглѵап^ 

Коііолѵзкг}, лѵзіеііе Коіолѵот киріо- 
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па 0(1 рапа Міко&уа Ройаггелѵзкіе- 

§о і шпіе лѵіесгпозсііі гарізапд, ой 

рапа таігопка те§о, па кіоге^ іегаг 

роі лѵіокі йазко і Ілѵап, Кіітолѵісга 

гі<2Й,тіезгка, г^е^о ролѵіппозсі^, г йа- 

піпа і зІи&Ц, а роі лѵіокі па сгуп- 

82іі сЬойгі, іо .іеві лѵіоке зкого ро 

зтіегсі шоі^ іегагп^згу йіакоп, аі- 

Ьо ро піш Ь^й^сут йги^іе йіакопо- 

лѵіе йо зіеЬіе і лѵ розезуііі злѵоде ^а- 

ко лѵіазпозй \Ѵ2Іс^с пкуд, і йгіеггей, 

^ако іе, кібга гарізапа ки сЬлѵаІе 

Войе^ лѵіесгпеті сгазу. Б о іе§о іут 

іе Іізіет гарізет тоіт пайа^ і га- 

рІ8іі)§ йо іе]іе сегклѵі 2Ьп-028кпу па 

раіатага лѵіоке гіешіе, паглѵап^ Ки- 

йго\ѵзкі|, лѵзіеІелѵуЦ) ггесгопуш 2а- 

іезіи, іут іе ргалѵет ойрапа Міко- 

1а] а Ройагге\ѵзкіе§о киріоп^ і шпіе 

ойтаі&опка те§о гарізапа, лѵзгузі- 

ка іа лѵіока, ^ако зіе зата лѵ зоЬіе 

гйалѵпа пііаіа і іега/ та, г палѵога- 

ті, о^гойаті і зіапогесіаті тіейгу 

^гипіаші ішіепіа те§о 2Ьігогкіе§о. 

А озоЫілѵіе йіа Ыігкозсі 2\ѵопіепіа 

рггу сегклѵі па рггузіейіепіе зіаге^о 

роролѵзкіе^о ^гипіи 2арі$и]<2 тог^олѵ 

йлѵа ісі сгазу \ѵіесгпеті, со іггу- 

тат о зупи тоіт Йапи На]ки г іе- 

§о ^гипіи рггузіейііопе^о тог§о\ѵ 

йлѵа ой іе§о роіа па паз ойеутолѵай 

піеЫрІгіе рой Ыо§оз1алѵіепзілѵет то¬ 

іт тасіеггупзкіт, кібге^о ргозг§ 

па роіа пазга пайапусЬ, з іе§о тіе^- 

зса ісіг гизгай піе Ъ§йгіе, ки іети 

^езгсге йіа лѵі^кзге^о і рогг^йпіе^- 

зге§о паѣо&епзілѵа, аЬу сЬѵѵаІа Ра- 

пи Во§и іак ]ак і лѵ іпзгусЬ сег- 

клѵіасЬ зоЪоголѵусЬ згіа, іейу ^езгсге 

пайа]<| ки іе]іе сегклѵіе лѵіоке гіе- 

ті§ і тог§о\ѵ Йлѵа, кібг^ лѵ!ок§ і 

й\ѵа тог^і ъ піеЬоісгукіет таі&оп- 

кіет тоіт ргалѵет и рапа Тузгкіе- 

лѵісга рггегузкаіізту і и раполѵ На]- 

ко\ѵ кирііі, ки Ц) іе сегк\ѵі 2Ьігог- 

$кіе] йаіе і \ѵіесгпіе гарізи)е іегах 

гагаг га йулѵоіа злѵе^о. А рггу іут 

]езгсге ро іулѵосіе тоіт лѵзіеіе ДѴо- 

1о\ѵот лѵ!йк§ лѵзгуіке а Керйпзка, 

киріоп(| и іе^ой рапа Мікоіа^а Ройа- 

ггелѵзкіе^о і тпіе ой піеЬозгсгука 

рапа Міко&уа Раса гарізапа, па кіо- 

ге] іегаг роі лѵіокі роййапу то] МісЬ- 

по "ѴѴакиІепіа зіейгі зроі \ѵіока йги- 

§іе§о сгупзг ріас^, іейу ге лѵзгузікц, 

ролѵіппозсіа іе§о роййапе§о г сгуп- 

згет і зІигЦ йіакополлі сегклѵі 2Ъі- 

гогзкпу йаіе і гарізціе і іак&е ро 

зтіегсі тоЦ), іеп йіакоп, аІЬо кіо- 

гу іпзгу ро піт Ь^йгіе, іе лѵіоке па 

зіеЬіе \ѵ розезуіч. злѵоіе та]д, лѵгіірі. 

Сге§оі ти іайеп г йгіесі і роіот- 

колѵ тоісЬ гаЬѵапіас піе та,)!} і то- 

су тіей піе Ь§Й!| пай іе л\гоЦ і гаріз 

то^ іегаг піе^ згу рой Мо^озіалѵіеп- 

зілѵет тоіт тасіеггупзіііт, ой кіо- 

ге§о §гипіи лѵзгузікіе^о ротіепіопе- 

§о, ,]ако зіе лѵузге] г/екіо, зуполѵ то¬ 

ісЬ лѵзгузікісЬ, 2е йлѵи таііопколѵ 

зрІойгопусЬ, і ѵѵзгузікіе йгіесі і ро- 

іотіѵі то)е оЬо]е] рісі т^гзкіе^ і геп- 

зкіе^ лѵіесгпеті сгазу оййаіат і опе 

йгіесі і роіоткі ісЬ іайпе^о рггу- 

зі^ри йо іусЬ §гипіолѵ тоісЬ, йо сег- 
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к\ѵі 2Ьігойзкіе^ па зіи^і Войе па- 

(ІапусЬ, іут шоіш Іізіет лѵіесгпіе га- 

різапусЬ, пі кі6ге§о рггузі§ри шіеё 

піе шоца. Аіе /алѵзге рггу сегк\ѵі 

2Ьігойзкйу і рггу зІи^асЬ ВойусЬ, 

гзЦридес ,)ейеп пайги§іе§о, лѵіесгпіе 

іглѵас та. Сгети аЬу зі§ пікі з ро- 

іотколѵ тоісЬ піе зрггесілѵіаі іе^ 

\ѵо1і те,). А^езІіЪу зі§ кіогу зроіот- 

колѵ тоісЬ іе§о лѵайуі а лѵ іе §гип- 

іу, ойе шпіе сегкѵѵі 2Ьігогзккд йапе 

1 гарізапе, лѵзЦролѵаІ, іейу йаде тос 

гиреіод ТУІайусе \Ѵ1ойгітігзкіети 

Вггегкіети, ,)ако оЬгопсу і разіегго- 

лѵі сегклѵіе^ ВойусЬ, г іакіт ргге- 

сіѵѵпікіет каййут, ^ако о злѵг^ лѵіа- 

зп% кггулѵй§, ргалѵпіе (іо озіаіпіе^о 

рипкіи рга\ѵа сгупіс і розЦролѵас. 

Туіко іут гарізет тоіт лѵаги)§: ій 

піе ЛУІайука ройалѵса іе) сегклѵі і 

та)^іпозсі ісЬ Ьус та, аіе зуп то) 

Іап На]ко зат і таійопка ^е§о і 

йгіаікі і роіопгкі ^е§о і згсгайколѵіе 

^е§о лѵіесгпеті сгазу іут зіи^от Во- 

йут оЬгопсу ісЬ затпусЬ і ісЬ §гип- 

іо\ѵ і та^іпозсі лѵзгеіакку і роййа- 

пусЬ ісЬ і таіеіпозсі, іт пайапусЬ 

ойеПшіе, лѵзгузікісЬ ройалѵсф і оЬгоп- 

с^ ісЬ та Ьус. Аіе ротіепіопе зіи- 

§і сегкіелѵне іііакоп, <1іак і раіатаг, 

іегагпіе^зге і ро пісЬ Ь§йг|се, рокі ті 

Рап В6§ гйголѵіа ийусгу, рггу роріе 

2 Ьігогзкіет, лѵ сегкіелѵсе теі йлѵог- 

пе) со йгіегі рггу Ьуіпозсі те) ^иігг- 

пі$ і оЬіейпі$, сгазу і лѵіеегегпіг* зріе- 

лѵаё та^^,; іакйе, §йу тіе Рап В6§ 

3 іе§о злѵіаіа гЬіегге, пай сіаіет то- ' 

іт йо ро^ггеЬи те^о рзаііеггу сгу- 

іас \ѵе йпіе і \ѵ посу коіеда тада і 

ролѵіппі Ь§й$; іепйе йіакоп, йіак і 

раіатаг ро йизгу те^ ратіес ойрга- 

лѵолѵас таде г рорет 2Ьігогзкіт, лѵе- 

йіе рогг^йки пазге&о Огсскіе^о, рггу 

^иіггпіасЬ, оЬіейпіасЬ і рапасЬійасЬ 

і рггу ойргаѵѵо\ѵапіи лѵзгеЦакіт зріе- 

лѵапіет зогокоизіа і ойрга\ѵо\ѵапіет 

сЬ\ѵа!у Войе,). А ій іей оЬолѵіага! 

зі§ злѵіезгсгеппік 2Ьігогзкі гарізаті 

з\ѵеті, йе та па кагйі} зоЬоіе га йи- 

зге рггойкоѵѵ тоісЬ, іак Іей і го- 

йгісоѵѵ тоісЬ, рапасЬійе, лѵейіе изіа- 

лѵу сегклѵі лѵозіосгПе) каіоіісгезкіе], 

ойргалѵолѵас гок ой гоки, па каййу 

іуйгіеп лѵ зоЬоіе, і іак лѵіесгпеті 

сгазу та Ьус; рггеіо аЬу іей зіи^і 

Войе,лѵузгез ротіепіопе, йіакоп, йіак 

і раіатаг изіалѵісгпіе рггу злѵіезг- 

сгеппіки па каййу іуйгіеп, лѵ зоЬоіе 

іей рапасЬуйе ойргалл'олѵаіі гок ой 

гоки, ай па лѵіесгпе сгазу, іо ро пісЬ 

сЬсе тіес і іут ісЬ Іізіет гарізет 

тоіт оЬолѵіагіуе. Тетий йіакополл і и 

зупа, кіогу коілѵіек Ь^йгіе йгіеггаі 

іеп йлѵог то) лѵіесгузіу, ой рапа Ро- 

йаггелѵзкіе§о киріопу і ой рапа таі- 

йопка те§о тпіе га))і запело, г іе§о 

йлѵоги те§о лѵіесгузіе§о 2Ьігогзкіе- 

§о йа^, йагіі)е і гарізи)§ іут Іізіет 

тоіт ро зтіегсі пкуе^, гаріззаііа іе- 

гаг, га рггелѵой, га зогокоизі, галл'згу і- 

кіе ратіесі г оЬіейпіапгі йлѵіе коріе 

ЬііеѵѵзкісЬ, со іуіко рггу роріе 2Ьі- 

гогзкіт лѵейіе роггайки ролѵіппозсі 

йіакополѵі рггу кагйе^ сЬлѵаіе Войе^, 
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§йу га йизяе то]е Рапа Во&а рговіё 

Ь§йі| лѵзгеіак^ ролѵіппобё лѵ паЬо- 

гепзілѵіе ойргалѵолѵаё та: ки іети /а 

оЬіайу аІЬо зіоіу йогосгпе та^і} ти 

йаё (Ігіесі пкде г $итпа те§о лѵіе- 

сгузіе^о, 8 гсг^зсі Расот паІеіЦсе^ 

іетиг Йіакополѵі йлѵіе Ьесгкі гуіа, 

зіойи йллйе Ьесгкі. Так іезг йіак 

лѵзгузікіе ролѵіппозёі йіаскіе рггу 

роріе 2Ьігогкіт, ^акозн} лѵузге^ ро- 

тіепііо, лѵ паЬоіепзілл’іе гайизг^ то- 

,)§ рг2у каЫуск раті^сіасЬ зогоко- 

изі ойргалѵолѵаё ша, лѵзгеіакіт зріе- 

лѵапіет, сгуіапіет. А га іо ши та- 

йаё іепіе' нуп іжу, со то)йлѵог 

Ь§йгіе лѵіесгузіу 2Ьіго2зкі іггутас, 

роііогу кору §гозгу ЬііелѵзкісЬ, риі- 

іогу Ьесгкі йуіа, риііогу Ьесгкі зіо- 

(іи. Так іеі. раіатаг гароглѵоппе па 

кагёа сЬлѵа!§ Вога, лѵіеікі ёглѵоп кіе- 

сіу Йгѵѵопіё Ь^йгіе га йизге пнуе і 

зриіпіе 8 рорега, г йіакопет, г йіа- 

кіеш ,]ако рзаііегг сгуіаё, іак іеі 

сгази ргге\ѵо(іи, сгази ратіесі г іу- 

ті глѵуі тіаполѵапеті зіи^аті Во- 

іуті лѵ Іе) сегклѵі злл-і^іе^ Рагазко- 

лѵуе^ Рапа Во§а га йизге шо^§ рго- 

яіс Ьейгіе, іак&е гарізи^е іетий и 

зупа то]е§о ге 2ЬігоЬолѵ, со то) йлѵог 

лѵіесгузіу ітгутаё Цйгіе, та ти 

<іас га^е§о ргасе роііогу кору §го- 

згу ІяіелѵзкісЬ, рёііогу Ьесгкі 4уіа, 

рбііогу Ьесгкі зіосіи. КібгусЬ тойі 

га Йизг^ то^, ^езіі опі іе&о лѵзгуі- 

кіе^о лѵукопаё піе Ь^йа сксіеіі, гог- 

з^бго зі§ ге тіЦ рггей з^йет Во- 

іут. А іі іеі г йалѵпа йгіезі§сіп§ 

Йад§ г Ц) та^іпозсі лѵіесгузіе^, оіі 

рапа Міко^а Ройаггелѵзкіе&о ки- 

ріопе^, і тпіе осі таігопка те&о га- 

різапеі),2Ьіго28кіеіі, гегЬоііа лѵзгеііа- 

кіе^о іуіа і ,]аггуп роролѵі 2Ьігог- 

зкіети г сііакопет, (Ііакіет і раха¬ 

та гет лѵ голѵпу (ігіаі ге лѵзгузік^ 

разгпі йлѵога те§о лѵіесгуяіецо, іак 

і іегаг іут Іізіеш, гарізеш тоіт га- 

різиі§ ѵѵіесгпуті сгазу іе йгіезіесі- 

пе йуіпа і ^а1•гуппа лѵ голѵпу (Ігіаі 

г рорет 2Ьігогзкіт (Ііакополѵі, (ііа- 

колѵі і раіатаголѵі. Со зуполѵіе то- 

іе ро зтіегсі пмд і коййу, кібгуЬу іе 

2ЬігоЬі іггутаі, па ка&йу гок галѵзге 

і па сгазу ѵѵіесгпе оййалѵас та]% і 

ролѵіппі Ь^сЦ, іако лѵіазпу (11 и § ісЪ 

іут іо глѵуі тіепіопуш з!и§от Во- 

іут, лѵсегіслѵі 2Ьігогзкіе^ сЬлѵаІ^Во- 

!щ (кіргалѵирісут. I па іо ^а, О^айа 

2оШа йаріеіапка Расолѵа, сЬсасаЬу 

іеп гаріз то] лѵіесгпіе іглѵаі, йаіат 

іеп то^ Іізі лѵіесгузіу (Іо сегклѵі Во- 

Щ 2Ьігогзкіе^ (Ііакополѵі, (Ііаколѵі і 

раіатаголѵі роб то]а ріесгесіа і 

гросірізет г§кі те^ лѵіазпе]. Бо кіб- 

ге^о Іізіи, гарізи те§о ллйесгузіе§о, 

па иілѵіегсігепіе іе^о лѵзгузікіе^о, 

]ако зіе лѵузге^ ротіепііо, ргозііат 

о рггуіойепіе гак ісктозс раполѵ 

рггуіасіоі тоіск йо іе^о Іізіи то^е- 

§о, а ісЬтозё па ргогЬе тоде исгу- 

пііі і ріесгесі злѵе рггуіоіуіі і г§се 

злѵе ройрізаё гасгуіі, іозезі: ]е§отозё 

рап ВоЫап і ^е^отозс рад Аіехап- 

йег І^колѵіе, ^е§отозё рап ОаЬгуіеІ 

Роріалѵзкі. Різап лѵе 2ЬігоЬасЬ го- 
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к« ІувЦс зиезёзеіпе^о (Ыеѵѵіціецо 

тіезіасаБесетЬга сіпіа іІіѵисЫезІе^о, 

\ѵ іігіеп 8\ѵіеіе@о Бгсгерапа, К/.ут- 

зкіе^о з\ѵі§1а. У того фундушу при 

печатехъ подписи рукъ тыми сло- 

вы: Ла А§айа 2оіуа баріейапка 

Міко&уолѵа Расо\ѵа, роЛкошогхупа 

Вггезка, кеп Гишіиз/. і гаріз з\ѵ6д, 

8\ѵоіа \ѵ!азпа гека роіірізаіа. Бог¬ 

данъ Гайко рукою власною. Аіек- 

запйег На^ко гека з\у$. ОаЬгуеІ Ро- 

ріаѵѵзкі гека зѵѵц, ѵѵіазш},. Который 

тежъ тотъ Фундушъ помененый, 

очевисте на врадѣ признаиый, до 

книгъ судовыхъ кгродсшіхъ есть 

уписанъ и сесь выписъ подъ пе- 

чатьми нашими есть выданъ. Пи¬ 

санъ у Берестью. У того выпису при 

печатехъ подписъ руки писарское 

тыми словы: Лаврынъ Ѳедюшко, 

кі'родскій Берестсйскій нисаръ. Ко¬ 

торый то выписъ, зъ кгроду до зем¬ 

ства перенесений, и до книгъ ии- 

нѣшнихъ врадовыхъ земскихъ Бе- 

рестейскихъ есть уписанъ. Писанъ 

у Берестью. 

14,—Фундушовая запись на Подбѣльскую церковь, выданная женою 
подкоморія Паца Агафіею Пацъ. 

‘Изъ актовой книги за 1609—1611 г., петы 316—350. 

Лѣта Божого Нароженья 1610, 

мѣсеца Іюня 17 дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ 

о Светой Троицѣ, святѣ римскомъ, 

припалыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами врадники зем¬ 

скими воеводства Берестейского 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Бог¬ 

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ, 

и Львомъ Патеемъ, писаромъ, 

ставши очевисто у суду, земянка 

господарская воеводства Берестей¬ 

ского, ее милость пани Подкомо- 

рипа Берестейская, пани Микодае- 

вая Пацовая, оповѣдала и намъ, 

врадови до рукъ подала вышіеъ 

съ книгъ кгродскихъ Берестей- 

скихъ подъ печатьми врадовыми и 

съ подписомъ руки писарское, 

уписанья въ немъ листу*і>ундацыи, 

наданья на церковь Подбѣльскую, 

лежачого у воеводствѣ Берестей- 

скомъ, на речь меновите въ томъ 

листѣ описаную, при которомъ 

выписѣ п самый оригиналъ у су¬ 

ду передъ нами подкладала п про¬ 

сила, абы тымъ ее перенесеньемъ 

тотъ выписъ кгродскій до книгъ 

нинѣшнихъ врадовыъ земскихъ 

Берестейскихъ былъ уписанъ,— 

6* 
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которого мы «радъ нринели и до 

книгъ уписать велѣли, и въ сло¬ 

вѣ до слова такъ се въ собѣ ма- 

еть: Выішсъ съ книгъ кгродскихъ 

староства Берестейского. Лѣта Бо- 

жого Нарозкенья тисеча шестьсотъ 

девятого, мѣсеца Февраля четвер¬ 

того дня. На рокохъ судовыхъ 

кгродскихъ, передъ нами врадники 

судовыми кгродскими, Прецлавомъ 

Горбовскимъ, стольникомъ и под- 

старостимъ, Адамомъ Свидерскимъ, 

судьею, и Лавриномъ Ѳедюшкомъ, 

писаромъ, постановившисе очеви- 

сте у суду ее милость пани Аггь- 

фія ЗоФеіа Богдановна Сапѣжан- 

ка Миколаевая Пацовая, покомо- 

риная Берестейская, покладала и 

очевисте признала Фундушъ на 

церковь Подбѣльскую , за печатью 

и подписомъ руки своее и за пе- 

чатьми и подписами рукъ людей до¬ 

брыхъ, на речь въ томъ Фундушѣ 

меновите опиоаную, о которой ее 

милость пани подкомориная про¬ 

сила, абы 40 книгъ судовыхъ кгрод¬ 

скихъ Берестейскихъ былъ упи¬ 

санъ. Въ чомъ мы, видечи речь 

быти слушную, приняли есмо его 

ку запису до книгъ, который пись¬ 

момъ польскимъ писаный, и въ 

словѣ до слова такъ се въ собѣ ма- 

еть: \Ѵ ішіе Рапзкіе зіап зі§ па 

\ѵіесгпа іеу ггесгу рашіес піпіеу- 

82ут у па роіет Ь§сЬ*сут, коти 

Ьу Іо \ѵіе<ігіес паІеЫо. Да ОЬаііа 

2орЬіа ВоЬсІаполѵпа Варіе&апка, Мі- 

коібдоѵѵаіа Расоѵѵа, росікотогйіпа 

Вггезка, огпаутиіе іут Іізіет Ги- 

сіасіеу тоіеу лѵіесгузіеу, коти Ьу 

Іо лѵіеДгіес паіейаіо, іегагиіеузгут 

у пароіет Ін^сут Ішігіот , ій _]а 

зата г піеЬогсгукіепі зіахѵшэд ра- 

ті§сі и рапет Міко1а]еш Расет, 

роіікотог/.іт Вггезскіт, таігопкіет 

шоіт, /а йуѵѵоіа іе§;о, итузіііізту 

Ьуіі \ѵ таіеіпозсі пазгеу РойЬіаІе^, 

(На паЬойепзілѵа росИапусЬ, рггег осі- 

Іе^іозсі козсіо!о\ѵ у сегк\ѵі, гЬиііо- 

\ѵас сегкіе\ѵ, іейу іа, ро зтіегсі ро- 

тіепіопе^о шаійопка з\ѵе^о, гЬиДо- 

лѵалѵзгу Длѵог, /Ьшіолѵаіат у сег- 

кіелѵ Іеі іаш яаіогепіе 8\ѵі§іеу Ргге- 

сгузіеу, (о іезі таікі Воіеу, ки сгсі 

у ки склѵаіе Рапи Во^и \ѵзгесЬто- 

§і|сети \ѵ Тгоісу Зѵѵіеіеу іе<1іпепш, 

ки кіогеу сегклѵі пасіаіат іиг, \ѵе- 

йіа рггето&епіа пгоіе§о иЬо§іе§о, 

арагаіу сегкіе\ѵпе, хі§§і, гѵѵоп і 

оЬгагу. А сЬс^с іа, аЬу \ѵ Ц) сег- 

к>ѵі ротіепіопеу, \ѵ іесіпозсі у лѵ г^о- 

(Ігіе 2 козсіоіет ггутзкіт, \ѵе<Ие ро- 

Г2^йки ^гескіе§о, Рапи Во^и сЬ\ѵа!а 

гозіа у Ьуіа, рггеіо паДаІат іут 1і- 

зіет Гишіасуі тоіеу \ѵіес2пуші 

сгазу пайаі§ па іе сегкіеѵѵ РосІЬіеІ- 

зк^, \ѵ зіеіе РаззикасЬ, роролѵі іа- 

тесгпіети іегагпіеузгети РосІЬіеІ- 

зіеіети, па ітіе МісЬа^1о\ѵі МісЬау- 

1о\ѵісги 2 сігіасгкіет у іпут ророт 

йги^іт Ь§<і^сут, рггег росііозс §пш- 

іо\ѵ, па \ѵусЬолѵапіе \ѵ!ок егіегу ри- 

зіусЬ теіазпе^о оіегузіе^о цгипіи 

зупо\ѵ тоісЬ, Іо іезі ЗіерЬапа, 8а- 
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шиеіа, ТеорЬіІа у ТЬеоіаіа Расолѵ, 

іоіезі: паразгпіи роролѵі лѵіок ілѵіе, 

а па озаі§ роііапусЬ іги§а лѵіок 

«і\ѵіе, а Іо \ѵ па^гоіе ігіезі§сіпу, 

кіога Ьуіа оЬіесаІа іалѵас з разгпі 

ілѵогпеу. Ки Щ іевг іатіе \ѵ іут 

зіеііе РаззикасЬ, \ѵ таі§іпозсі Роі- 

Ьіеізкіеу, паіаіаш у іут Іізіеш і'ип- 

(іасуіпут паііаіс лѵіесгпуті сгазу 

лѵіок (Ілѵіе ііакполѵі г ігіасгкіет іе- 

гагпіеузгети у роіет Ьеі^сут, аЬу 

у оп изіалѵісгпіе ре\ѵпусЬ ротіепіо- 

пусЬ сгазолѵ з рорет лѵ іе] сегклѵі 

паЬоіепзілѵо оіргалѵолѵаі, іетиг ро- 

ролѵі у ііаколѵі \ѵе тіупіе Роі- 

Ьіеізкіга рггег тіагкі лѵоіпе тіілѵо 

у лѵ Гоіизги Ъег ріасгепіа зикпа Ьіс 

лѵіесгпіе роглѵаіат пііес. Такие аЬу 

зоЬіе іеп рор у сііак \ѵ ризгсгу Віа^ 

іолѵегкіеу іггелѵа Ьогіпе^о лѵугоЬіі, 

у іо ргиу пісЬ лѵіесгпіе іако ргаса 

ісЬ та гозіалѵас. Ки іети 2 іе^оі 

(і\ѵога РоіЬіеІзкіе^о, кіогут іа 1ш 

роіуіки ігіаіек тусЬ гЬиіолѵаіа, (Іо 

сегклѵі РосіЬіеІзкіеу па Іаіап, лѵіпо 

па каМу гок ро ілѵіе коріе Іііелѵ- 

зкісЬ, а озоЫілѵіе злѵіесе лѵіеіка ро- 

зіалѵпа рггеі оЬгагту па коііу гок, 

па злѵі^іо злѵі§іе§о ВіаЬолѵіезсгепіа, 

іо сегклѵі РоіЬіеІзкіеу тат іалѵас, 

іа зата га іулѵоіа злѵе§о, а ро 

зтіегсі шоіеу зуп шоу, кіогети зі§ 

гігіаіи іа РоіЬіаІа іозіапіе, іалѵаё 

ролѵіпіеп Ь§ігіе, а іеп рор г ііа- 

кет па кагі% піеігіеіа у злѵі^іа иго- 

сгузіе галѵзге паЪоіепзілѵо, лѵеііе 

ролѵіппозсі Огескіеу ге!і§іі, ки сгсі 

а сіілѵаіе Рапа Во§а оіргалѵолѵаі 

гааііі у га іизге піеЬоісгука рапа 

Мікоіаіа Раса, таііопка те§о, галѵ¬ 

зге рггу оіргалѵолѵапіи паЬоіепзілѵа 

Рапа Во§а ргозіс лѵіппі, іакіе і 

га іизге тоіе ро зтіегсі тоіеу, аіе- 

гаг га гіголѵіа те§о, га гіголѵіе то¬ 

іе у зуполѵ тоісЬ Расолѵ , а озоЫі¬ 

лѵіе га іизге гоігісолѵ тоісЬ лѵ зо- 

Ъоіе, іо іезі ігіаіолѵ, ЬаЬек тоісЬ 

у о,)са таікі тоіеу, ролѵіппі Ь§і^ 

Рапа Во§а рговіё. А ро зтіегсі то¬ 

іеу паі сіаіет тут іеп рор Роі- 

Ьіеізкі г ігіасгісіет у 2Ьігогкіш у 

г ііакаті коіеіа рзаііегг сгуіас 

лѵ посу у луе іпіе, ай іо ро^ггеЬи 

сіаіа те§о, а іеп іезг рор лѵ сегклѵі 

злѵеу РоіЬіеІзІаеу та оізріелѵас 

лѵзгузікіе раті^сі г оЬіеіпіаті, з ра- 

пасЫіаті, тоіе И Ьус з рокагтіепіет 

иЬо§ісЬ, лѵеііи§ рггетоіепіа а лѵе- 

ііи§ роггаіки пазге§о Сгескіе^о 

та оіргалѵолѵас іггесіпу, ігіезі^сі- 

пу, риізогосгупу, зогосгупу, риі- 

^оігіпу у §оігіпу, ки іети зого- 

коизі, іо^езі сгіегігіеёсіе оЬіеігіеп 

ролѵіпіеп Ь^ігіе оіргалѵіс. Сге§о 

лѵзгузікіе§о лѵ іеу сегклѵі зуполѵіе 

тоі, раполѵіе Расолѵіе, кіогу іо 

РоіЬіаІіі іггутаё Ь§ігіе, та іоі- 

ггеё, а іеп іе зуп іе§о роролѵі 

у іе§о ігіаколѵі ролѵіпіеп Ь§ігіе 

іас рі§с кор цгозгу ІііелѵзкісЬ, ріеё 

Ьесгек іуіа у рі§ё Ьесгек зіоіи, 

зитту теу, кіог^ тат па Кі- 

лѵасгусгасЬ у па РоіЬіаіеу, кіо- 

гу іо іипіизг тб^ сЬсе, аЬу, іаг 
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ко 8І<2 лѵуіеу ггекіо, Ьуі рг/.ог йгіёсі 

шоіе Расе лѵіесипіе іггутапу, кіё- 

гусЬ ргозге у Ыо§оз1алѵіейзі\ѵет 

гаоіт тасіегіупзкіт галѵі§гиі§, аЬу 

ой іеу сегклѵіе іусЬ §гип4оѵѵ, ргяея 

тпіе гарізапусЬ, піегизгаіі у піео- 

йеутолѵаіі, у лѵйгіаі тіейгу зіеЬіе 

опусЬ піейгіеіііі. А Іа сегкіелѵ гаг 

лѵзге у лѵіесгпіе та Ьуё рой розіи- 

зг^зілѵет разіегга злѵе^о, іо іезі 

лѵіайукі ЛѴІойгітіегвкіе^о у Вг/.с- 

зскіедо. Кіогеу іо сегклѵі РойЬіеІ- 

зкіеуЛѴІайукаЛѴІойгітіегзкі Вггезс- 

кі, іако оЬгойса у разіегг, іезІіЬу 

лѵ сяут у йіи&о кггулѵйгопа Ьуіа, 

та опеу ргалѵет Ьгопіс. I па іо 

лѵзгузіко, іако зі§ лѵуйеу ггекіо, йа- 

1а сегк\ѵі РойЬіеІзкіеу іеп Іізі іип- 

йасуі, рой ріесг^сіа тоі$ у зройрі- 

8ет гекі теу лѵіазпеу. Во кіёге^о 

па иілѵегйгепіе ргозііат о рггуіо&е- 

піе ріесг§сі у о ройріз гак, іо ^езі 

йе§от. рапа КггузгіорЬа Рггелѵіос- 

кіе§о у рапа ВоЬйапа а рапа Аіе- 

хапйга Науколѵ, кіогу га осгелѵізЦ 

у изіп^, ргогЬа тон* ріесг^сі злѵе 

рггуіоіус у г§се злѵе роёрізо\ѵас га- 

сгуіі Йо іе§о Іізіи Гипйасуеу тоіеу 

лѵіесгузіеу. Різап лѵе 2ЬігоЬасЬ, го- 

ки Райзкіедо іувіцс згевсяеіі йіслѵі»*- 

іе&о, тіезіі*са БссстЬга йлѵийгіевіе- 

^о згозіе^о йпіа, лѵ йгіей злѵі^іедо 

Згсгерапа Кгутзкіе&о з\ѵі§іа. У то¬ 

го фундушу печати вси суть цѣ¬ 

лы, а подписъ рукъ тыми словы: 

йа АЬайа 2орЬіа ВоЬйаполѵпа Заріс- 

іапка, "ѴУоіелѵойгіапка Міпзка Міко- 

ІаіелѵаРасолѵа, роёкотоггупаВггезс- 

ка г § к^ злѵ$ лѵіазпі* іеп іипйизг 

ройрізаіат; КггузгіоГ Рггелѵіоскі 

йо іе^о іііпйизги г^ка лѵіазш* рой- 

різаі; печатарь, устне протоный, 

печать приложилъ и руку подпи¬ 

салъ Богданъ Гайко рукою власт¬ 

ною, Аіехапёег Науко гекг* ялѵг*; 

который же то тотъ Фундушъ по- 

мененый, очевисто навряде призна¬ 

ньи!, до книгъ судовыхъ кгродскихъ 

есть уписанъ, и сесь выпись подъ 

печатьми нашими есть выданъ. Пи¬ 

санъ у Берестью. У того выпису 

при печатехъ врадовыхъ подписъ 

руки писарское тыми словы: Лав- 

ринъ Федюшко Кгродскій Верестей- 

скін писаръ. Который же то выписъ, 

зъ кгроду до земства перенесеный, 

до книгъ земскихъ Берестейскихъ 

уписанъ. Писанъ у Верестьи. 
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15.—Фундушовая эапись на церковь Калочицкую. 

Изъ актовой книги за 1615 г. листъ 233—225. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 
шестсотъ петпадцатого, мѣсеца 
Іюня двадцать второго дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, 
о светой Троицы, святѣ римскомъ 
припалыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами враднини су¬ 

довыми земскими воеводства Бе- 

рестецского, Прецлавомъ Горбов- 

скимъ, судьею, а Богданомъ Ту- 

минскимъ, подсудкомъ, и Яномъ 
Патеемъ, писаромъ, ставши оче- 

висто у суду, урожоный панъ Ва¬ 

силей Сасинъ Калечнцкій, самъ 
отъ себе и именемъ другихъ участ¬ 

никовъ своихъ, пана Яна, пана 
Григора Дверовпчовъ, пана Саму- 

еля Ѳедоровича Калейчицкого, па¬ 

на Матея Калецкого," пана Стани¬ 

слава Кендзеравского и сына его 
Бартоша, оповѣдалъ и листъ свой, 
водле права посполитого спра¬ 

вивши, призналъ, которымъ ли¬ 

стомъ они, особы мененые, зезво- 

ливши се, записують на церковь 
во имѣнью Калечнцкомъ Фундушъ, 

о чомъ въ томъ листѣ ширей оии- 

суеть, и просилъ панъ Василей 
Калечицкій именемъ своимъ и 
оныхъ участниковъ своихъ, абы 

тотъ листъ до книгъ врадовыхъ 
земскихъ Берестейскихъ принятъ 
и уписанъ былъ. Въ чомъ мы, ви- 

дечы речь и прозбу быти слуш- 

ную, ку запису оный листъ при¬ 

нявши и въ книги вписати велѣ¬ 

ли и уписуючи слово отъ слова 
такъ се въ собѣ маеть: Ла ІѴазіІеу 
8іетіопо\ѵіс2 8азін Каіесгускі) і 
^а Лап у Нгеіюгеу 2лѵіеголѵісг 8а- 

зіпу Каіссгускіе і ^а 8атие1 Редо- 

гочѵісг 8азіп Каіесгуску у іа Ма- 

сіеу МісЬаІолѵісг Каіеску, і іа 8іа- 

пізіалѵ у з зупет злѵут Вагіоягет 
К§дгіегйа\ѵзсу паКаІесгусасЬ лѵзгу- 

зсу исгезпісу ішіепіа пазге^о лѵ 8а- 

зіпасЬ, \ѵ ролѵіесіе Вггезскіт \е?щ- 

сут \ѵ КаІесгусасЬ, сгупіш іалѵпо 
у \ѵу2ііа\ѵату «’згузсу исгезпісу 
зроіпіе, іезту ѵсзгузсу г&одпіе рггу- 

іірѵѵзгу (Іо сегкѵѵіе пазгеу Каііесгус- 

кіеу рора ітіепіет Ріодога Іѵѵапо- 

лѵісга 2 Віеізка у рг2,уіа\ѵз2у §о до 
сегк\ѵіе пазгеу па сгевё і пасігѵѵа- 

Рапи Во§ді, у (Іаіізту ти у ро- 

зЦріІі лѵедіи^ ріегзгусЬ рггодколѵ 
пазгусЬ падапіа Іо лѵзгузіко, со 
Ьуіо до сегклѵі у іезгсге у г рггуда- 

піет пазгуш, (о іезі, парггод лѵіок 
а гіетіе \ѵе лѵзгузікіск ІггесЬ ро- 
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ІіасЬ у па тіозсасЬ релѵпусН га тіе- 

йгаті Іегасд, оіі ріетзге^о лѵзгузі- 

кісЬ паз йгіаіи лѵіссгузіе^о пайа- | 

піа (Іо іе^о йгіезі^сіпу лѵеёіиц Йа- 

лѵпусЬ гогйгіаіколѵ пазгусЬ, ойрі§- 

сіи сгезсі, з ка&ёеу сгезсі ро рі§сіи 

кор іуіа, со ис/упі ге лѵзгузікісЬ 

ріесіи сгезсі ^тіепіа пазге§о кор 

ёлѵаёгіезсіа ріес, а 8 ройёапусЬ, кіо- 

гу Ьу ко1\ѵіек шіаі рап ройёапе, 

8 каМе^о роййапе^о, па лѵіосе зіе- 

ёг^се^о, 2 лѵіокі ро зпоролѵ іггуйгіе- 

зіи гуіа, з роі лѵіосгка ро зпоролѵ 

ріеіпазіи, а г сглѵіегсгу ро зпоролѵ 

роі озта гуіот ролѵіппі йалѵас лѵ ко- 

ййусЬ іако ту заті раполѵіе х зсг§- 

зсі, Іак уроёйапу ка&йу озіайіу. Во 

іе§о йглѵа таіа Ьус рори лѵоіпо па 

о§тгелѵапіе йотолѵе, з каййеу сгезсі 

пазгеу Каііесгус, ^ако з кіогеу сге¬ 

зсі лѵіеікіеу лѵіесеу, агтаіеу тпіеу, 

лѵогіс; (іо іе&о зикпіа, аЬо па зикпі^ 

' йас гІоіусЬ ріес, а па когисЬ йлѵіе 

гітіе зкиг ЬагапісЬ ёгіезі^с, аІЬо 

^гозгу рі^сйгіезЦі, з ка&йеу сгезсі 

ро рагге зкиг ЬагапісЬ па когисЬ, 

аЬо ро §гозгу йгіезі^сіи з сгезсі па 

койисЬ. Кіоге^о іо рора ту лѵзгузсу, 

рггуітііЦс (Іо сегклѵіе пазгеу Ка- 

Ііесгускіеу, (Іафету у розіериіету у 

іут Іізіет пазгут лѵзгузсу оЬолѵі^- 

гиісту у сегкіелѵ у рора Іипйиіе- 

ту, У Iю 1Уга роріе, кіогу Ьу іе(1по 

Ьуі, каЫети іо пайапіе пазге у 

іипйизг паіейеё Ьейгіе. То іе глѵа- 

гиіету іут Іізіет пазгут: ^езІіЬу- 

зту заті лѵ сгут рори кггулѵйе іа- 

кі$ исгупііі, аЬо у лѵ каййу гок 

лѵсгупіё рори пісисгсііі у піс ѵѵу- 

реіпііі, іейу каййу г пая га гекіе 

па 8І§ кіайгісту кор йлѵайгіеасіа 

^гозгу ІііелѵзкісЬ ^ (Іаіету тос га 

іут Іізіет ирогпе§;о у кггулѵй^ сгу- 

пі^се^о рггуроглѵаё (Іо кіоге&о&коі- 

лѵіек ргалѵа ІиЬ гіетзкіе^о, ІиЬ йи- 

сЬолѵпе^о. А иггірі ка&йу га ріег- 

8гут рггуроглѵапіет та па ирог- 

пут у кггулѵйе сгушцсут рори 

лѵзкагас іако па гоки галѵііут. А 

оЬлѵіпіопу зіатулѵзгу парггой гаріа- 

сіё кор йлѵайгіезсіа гагекі, а ро- 

іут у іо, о со рогулѵап Ьейгіе ой 

рора. А рогулѵаё та о кггулѵйе ро- 

ролѵзк^ ІиЬ іо зат рор, аЬо рап 

кіогу га рора, аЬо итосолѵапу ой 

рора окагЦ. кггулѵйе у згкойе ро- 

ролѵзкд,. А ро гаріасепіи гагекі у 

гайозусисгупіе згкойу у га іо за¬ 

то, со роглѵапо Ь§йгіе рггейзіе іеп 

Іізі пазг рггу тосу гиреіпеу та 

гозіалѵаё у піисгут піепагизгаё, лѵіе- 

сгпуті сгазу па лѵіекі та Ьуё. Со 

ту іеп Іізі иіѵѵіегйгашу у тоспупг 

сгупіту, ту заті у роіоткі пазге, 

у кіогуЬу коілѵіек іе таіеіпозсі у 

сгезсі пазге бозіполѵзкіе, Каііесгус- 

кіе лѵ лѵоіелѵойзілѵіе Вггезкіт іггу- 

тас Ь§йі%, іейу таіц, і§ пайапіе у 

іипйизг рггойколѵ пазгусЬ у паз за- 

тусЬ га тоспу іггутас лѵіесгпуті 

сгазу, па лѵіекі. I паіоз ту іеп Іізі 

йаіі і пазгуті ріесг^ёті у з ройрі- 

зет г^к пазгусЬ у іеп Іізі йо хі^ 

гіешзкісЬ ВггезскісЬ у йисЬолѵпусЬ 
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ѵѵрізас іезту ёаіі у <1ги§і іакі зіо- ѴѴазіІеу Каііес/уску, \ѵоук Міііеу- 

\ѵо «Іо з!о\ѵа рг/у еѵѵапеіу \ѵ ісу&е саускі. Дап 8азіп Каііес/уску рі- 

сегк\ѵі Каііес/ускісу црізаіі і аЬу наг/ §го(1/кі Кгазпіску, \\'1азп$ гу- 

іо Ьуіо палаше у іип<1о\ѵашв паз/е к%. НгеЬогеу 8азіп Каііес/уску ге- 

па с/езс у па Гаіе Рапи Во§и у к% лѵіазпф. 8атие1 Ріесіогоѵѵіс/ 8а- 

па осіриз/с/епіе §т/есЬо\ѵ паз/усЬ зіп Каііес/уску г§к$ лѵіазп^. Ма- 

рг/огіколѵ у роіошколѵ паз/усЬ, сіеу Каііеску г§Ц АѴІазп%. Вагіоз/ 

Ашеп. Різап \ѵ КаІіес/усасЬ. Коки К§<1/іег2алѵзку геЦ \ѵ!азп%. Кото- 

Іузцс з/езсзеі іг/упазіе^о, Клѵіеіпіа рый листъ, наврадѣ признаный, до 

ріепѵз/е^о. У того листу при пе- книгъ земскихъ, Берестейскихъ 

чатехъ подписъ руки тыми словы: есть уписаный. 

1617 г. 

16.—Духовное завѣщаніе Ѳедора Ивановича Масальскаго, въ которомъ 
онъ, отписывая все движимое и недвижимое свое имущество дѣтямъ 
своимъ, завѣщаетъ похоронить себя въ православной Церкви въ Олѳк- 

сичахъ и упоминаетъ о сдѣланной отцемъ его и имъ самимъ фунду- 

пховой записи на эту церковь. 

Из» актовой кпнгн за 1618 годъ, листъ 71. 

Лѣта Божого Нароженья 1618, ниславомъ Витановскимъ, ставши 
мѣсеца Генваря 16 дня. очевисто у суду его милость панъ 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, о Андрей Пекарскій, писаръ земскій 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, Берестейскій, яко печатарь того 

припалыхъ и судовне отправова- тестаменту, ниже писаного, покла- 

ныхъ, передъ нами врадниками су- далъ и ку актикованыо до книгъ 
довыми земскими воеводства Бере- подалъ выписъ съ книгъ кгродскихъ 

стейского, Прецславомъ Горбов- Городенскихъ, за печатьми и лод¬ 

скимъ,судьею,ЯномъПатеемъ,под- нисамиврадовыми уписанья вънемъ 

судкомъ, анамѣсцу его милости па- тестаменту остатнее воли небож- 

на Андрея Пекарского, писара зем- чика его милости князя ѲедораИва- 

ского Берестейского, въ той спра- новича Масальского, марталка его 

вѣ, нижеиисаной, засажонымъ Ста- королевской милости Городенско- 
. в 
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го, при которомъ выписѣ и самый 
тестаментъ передъ нами у суду по¬ 

кладалъ, на речь меновите въ томъ 

выпнсѣ описаную и доложоную, о 
которого просилъ его милость панъ 

писаръ, абы тымъ перенесеньемъ 

его милости тотъ выписъ до книгъ 

нинѣпгаихъ земскихъ Берестей- 

скнхъ былъ уписанъ. Въ чемъ мы, 

врадъ, видечи речь и просьбу его 

милости быти слушную, оный вы¬ 

писъ приняли и въ книги вписать 

велѣли, который уписуіочп слово 

до слова и такъ се въ собѣ маеть: 

Выписъ съ книгъ справъ кгрод- 

скихъ повѣту Городенского. Лѣта 
отъ Нароженьп Сына Божого ти- 

сача шестьсотъ осмнадцатого, мѣ¬ 

сяца Генваря осмого дня. На ро¬ 

кахъ судовыхъ кгродскихъ, водлѣ 

порядку статутового сего мѣсяца 

I енваря припалыхъ и судовне от- 

правованыхъ, передъ нами Яномъ 

Кампо, подстаростимъ, Кришто- 

фомъ Толочкомъ, судьею, а Фи¬ 

лономъ Козловицкимъ, писаромъ, 

врадниками судовыми кгродскими 
повѣту Городенского отъ вельмож- 

ного пана его милости пана Павла 

Воловича, старосты Городенского 

и Плотельского на справы судовые 

высажоными, постановившисе о- 

чевисто земенинъ господарскій по- 

вѣту Городенского панъ Павелъ 

Плясковицкій, именемъ ее милости 
кпежпы Зофіи Масальское, маршал- 

ковное повѣту Городенского, пани 

Якубовое Скиндероное, покладалъ 

тестаментъ годной памети небож- 

чика его милости князя Ѳедора Ма¬ 

сальского, маршалка его королев¬ 

ское милости повѣту Городенского 

и оповѣдалъ, ижъ недавныхъ ча¬ 

совъ , въ року теперь прошломъ 

тисяча шестьсотъ семнадцатомъ, 

мѣсяца Декабря деветнадцатого дня 
зъ сего свѣта смертью зошлого, съ 

печатью и съ нодписомъ руки его 

милости и съ печатьми и съ под¬ 

писями рукъ людей зацныхъ на 

речи меновите въ томъ тестаментѣ 

описаные, особомъ въ немъ поме- 

непымъ служачій. Который теста¬ 

ментъ, за потребованьемъ того па¬ 

на Плясковицкого, до книгъ кгрод¬ 

скихъ Городенскнхъ уппсуючи, сло¬ 

во до слова такъ ее въ собѣ маеть: 

Во имя Иана Бога Всемогущего, 

во Троицы Единого. Нехай се воля 

его светая дѣеть. Я Ѳедоръ Ива¬ 

новичъ князь Масальскій , марша¬ 

ловъ его королевское милости, ачъ 

будучи насей часъ, зъ ласки Божое, 

зуполное памети моей и здоровый 
на розумѣ и на тѣлѣ моемъ, а вѣ- 

даючи и то добре уваживши, яко 

остатняя година идоконанье живо¬ 

та на семъ свѣтѣ людского каждо¬ 

му человѣку есть закрыто, а по- 

неважъ тежъ на свѣтѣ вшелякіе 

речи суть одмѣпныи и зепсованыо 

споддани, зачимъ конецъ свой замѣ- 

роный прыймують, также воля и 

умыслъ и вси справы людскіе, если 



1617 г. 43 

бы ішсмомъ объявлении не были, 

ино таковые справы съ часомъ сплы¬ 

ваютъ и въ запаментанье людское 

приходють а на потомные часы 

грунтовне захованы быти не мо¬ 

гутъ для смерти, которая кождому 

человѣку конецъ живота приносить, 

зачимъ и маентности позосталые, 

посиолите розрухи, вархолы и рос- 

тырки межи повинными, кровны¬ 

ми множатьсе. Чому забѣгаючи я 
и хотечи порядокъ учинити, абы 

по животѣ моемъ около маетности 
моихъ, по мнѣ зосталыхъ, такъ ле¬ 

жачихъ, яко и рухомыхъ, межи 
дѣтьми моими некоторые зайстя и 

ростырки недѣяди,—одно абы вся¬ 

кая речь, власности моее належа- 

чая, значне объявлена и, водлугъ 

сее воли моей, росправлена была. 

Тогды вжо сей тестаментъ мой те¬ 

перь, заразъ, по доброй воли, зъ 

добрымъ умысломъ и уваженьемъ 

моимъ справуючи, такъ въ немъ 

остатнюю волю мою ку вѣдомости 

всимъ посполите, кому бы потреба 

того вѣдати оказала, доношу, ознай- 

мую и утвсржаю: напервѣй, кгды 

Панъ Богъ, часомъ воли своее, мене 

зъ сего свѣта до хвалы свое све- 

тое поволать будеть рачилъ, ду¬ 

шу мою Пану Богу Всемогучому, 

во Троицы Единому, въ опатрность 
Его светую поручаю; а тѣло мое 

грѣшное, абы по смерти моей по- 

ховано было въ церкви моей Олек- 

сичахъ, въ Старомъ Дворѣ, заложе¬ 

нья Светого Спаса, въ склепѣ, гдѣ 

и тѣло першое малжонки моее ле¬ 

житъ. Который погребъсынове мои, 

князь Григорей и князь Андрей 

Ѳедоровичи Масальскіе, отнравити 

мають, такъ, яко научтивѣй быть 

можетъ. На который погребъ мой 

медовъ и солодовъ и пива и быдла 

до кухни, коренья и обцихъ трун- 

ковъ есть, зъ ласки Божое, въ потре¬ 

бу наготовано. И кгды мнѣ Панъ 

Богъ зъ часомъ до хвалы свое све- 

тое поволать будеть рачилъ, абы 

тѣло мое, недержачи его долго, по- 

ховано было, яко набардзѣй быть 

може, за недѣль килька. А ижъ тотъ 
домъ Божій, церковь Олексицкая, 

еще черезъ мене писмомъ не у®ун- 

доваиа, тогды при семъ тестамен- 

тѣ моемъ листъ мой, Фундушъ спра- 

вленый, зоставую. На которомъ все 

наданье мое и все охендожство и по¬ 

требы церковные, также и кгрунтъ, 

черезъ небожчика пана отца моего 

и черезъ мене наданые, все доста¬ 

точно въ томъ листѣ, Фундушу мо¬ 

емъ, поменено есть. А имѣнья мои, 

черезъ мене набытые: имѣнье мое 
Олексичи, Старый Дворъ, у брата 

моего рожоного купные, также Ве¬ 

сей и Беростивица и пуща Нарев- 

ка, набытые купли мое, тые во¬ 

длугъ першого розроженья моего 

листовного и на врадѣ вызнано- 

го, сыномъ моимъ милымъ, князю 

Грегорью и князю Андрею Масаль¬ 

скимъ вѣчне даю и имъ записую. 
6* 
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И вже ыають они, оынове мои, по¬ 

дле першого листу моего, сами съ 
потомками на себе вѣчне держати 

и ихъ ужнвати; вольни будутъ ты¬ 

ми маетностями, яко власностью 

своею шафовати. Аижемъ внучцѣ 

моей, моей милой цурцѣ небожчи- 

ка князя Александра, сына моего, 

кнежпѣ Галшцѣ Масальской, кото¬ 

рая, яко доходить мене вѣдомость, 

ижъ съ причины матки своее на 

ноги теперь есть уломна, инеупа- 

труючи я зъ лѣпшимъ пожиткомъ 

ее имѣти части, на нее приходя- 

чое, въ имѣнью моемъ отчизномъ, 

названомъ Новомъ Дворѣ, Олекси-т 

чахъ, лежачомъ у повѣтѣ Городен- 

скомъ, которое сынове мои, князь 

Григорей и князь Андрей Масаль¬ 

скіе , отложивши немалую суму, 
своими власными пенезми матцѣ 

ее, кнежнѣ Евѣ Курчевичовнѣ Бу- 

лыжанцѣ, черезъ небожчика князя 

Александра, сына моего, внесеную, 
въ держанью своемъ мають, назна- 

чиломъ ей въ томъ першомъ ли¬ 

стѣ моемъ, вмѣсто маетности мо¬ 

ихъ, лежачихъ и рухомыхъ, гото¬ 

вую суму пенезей десеть тисечей 

золотыхъ польскихъ, а въ выпра- 

ве десять тысячей золотыхъ поль¬ 

скихъ. Естли задорощеньемъ лѣтъ 

ее а дасть ли Панъ Богъ будеть 

здорова на ноги и въ станъ мал- 

женскій черезъ тыхъ сыновъ мо¬ 

ихъ выдана будеть, ино тымъ те- 

стаментомъ моимъ такъ объясняю: 

если тая внука моя будеть вдя- 

>чна тое ласки и милости мое и на 

томъ перестане, то сынове мои, 

князь Григорей и князь Андрей, 

водлугъ того першого листу моего, 

ей, внучцѣ моей, тую суму дати 

будуть повинни; а если ногордить 

тою ласкою и милостью моею, бу¬ 

деть хотѣти части отчизны моее, 

Нового Двора Олекси чъ, приходить 

ино вжо сынове мои, князь Григо¬ 

рей и князь Андрей Масальскіе, тое 

сумы, ани выправы ей, внучцѣ 

моей, не будуть повинни дать, иона 

не болынъ, только до отчизны въ 

Новомъ Дворѣ Олексичахъ, будеть 

ли што отъ сумы матцѣ ей отъ 

отца ее записаное, которую сыно¬ 

ве мои, князь Григорій и князь Ан¬ 

дрей, матцѣ ее отложили, збывать, 

приходити можетъ. Кгдыжъ вжо я 

всѣиншіс маетности мои, за ласкою 

Божою, черезъ мене набытые, имъ, 

сыномъ двомъ—князю Григорию и 

князю Андрею Масальскимъ запи¬ 

салъ есми и въ ровный дѣлъ имъ 

и потомкомъ ихъ записую. А ма¬ 

етность моя рухомая: сребро мое, 

то есть: роструханы два золотые 

зъ накрывкамп, котелки два среб- 

ряные немалые, кгарнецъ серебря¬ 

ный до питья, на кшталтъ турецкого 

кгарца, коневка серебряная, большъ 

кварты, мѣстцами злотистая, куб¬ 

ковъ серебряныхъ пять, зверху 

злотистыхъ, лыжокъ сребряныхъ 

тузиновъ три, безъ одное, кгариу- 
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шокъ сребримый въ иакрывкою | ни будутъ. Надъ то ещеиоказуючи, 

одинъ, чарокъ сребряныхъ двѣ, я тымъ дочкамъ моимъ—кнежнѣ Зо- 

ковшнкъ серебряный одинъ, сол- фіи, пани Скиндеровое, кнежнѣ Ма- 

ничка серебряная, лихтаровъ се- ринѣ, пани Юндиловой идальшую 

ребрянныхъ два, виделецъ сереб- милость мою родительскую на имѣ- 

рянныхъ двое до конфсктовъ, пе- нью моемъ, черезъ мене въ сихъ ча- 

чать серебряная, шабля оправная стѣхъ набытомъ, вѣчностью куп- 

сребромъ одна, злотистая; ку тому, номъ, названомъ Черневъ, лежа- 

сребро мое, которое у мене позы- чомъ въ повѣтѣ Берестейскомъ, за- 

чилъ его милость панъ Миколай писую имъ дочкамъ моимъ—вне- 

Кишка, дворенинъ его королевской жнѣ Зофіи и кнежнѣ Маринѣ дру- 

милости, на листъ, описъ свой, то гую суму пенезей, также по шести 

есть: мѣдница зъ наливкою сребря- сотъ копахъ грошей Литовскихъ; 

ная, мѣстцами злотистая, лихта- которую суму пенезей по животѣ 

ровъ сребряныхъ два, чара вели- моемъ тымъ дочкамъ моимъ ми- 

кая сребряная, коновь сребраная лымъ сынове мои—князь Григорій 

у полтора кгарца, мѣстцами злоти- и князь Андрей Масальскіе съ того 

стая;—ино такъ тое сребро, кото- имѣнья моегоЧерневъ, ни якое труд- 

рое теперь при мнѣ есть, яко и ности не задаючи, отдать и запла- 

тое у пана Кишки, за описомъ его, тить повинни будуть. А самое тое 

кгды спавши сыномъ моимъ, кро- имѣнье мое Черневъ, куплю мою, и 

внымъ моимъ—кнежнѣ Зофіи Яку- вси приналежности его тымъ сы- 

бовой Скиндеровой и кнежнѣ Ма- номъ моимъ, князю Григорью и 

ринѣ Юндзиловой, имъ вснмъ чо- кпязю Андрею Масальскимъ, также 

тыромъ даю, дарую—и межи себе и дворъ мой въ мѣстѣ Городнѣ, пля- 

по животѣ моемъ роздѣлити мають. цы и мѣщане мои даю, дарую и 

Штомъ тежъ, нервѣй сего, записи- вѣчне имъ и потомкомъ ихъ въ 

ломъ тымъ дочкомъ моимъ—кнежнѣ вольный ішіФунокъ ихъ симъ тымъ 

Зофіи и кнежнѣ Маринѣ по шести- тестаментомъ моимъ записую и 

сотъ копъ грошей Литовскихъ на всякіе маетности мои рухомыя, 

имѣнью моемъСтаромъДворѣОлек- гроши готовые и на долгахъ мпѣ 

сичахъ, тогды, если бы 8а живота винные, шаты, цынъ, мѣдь, ко- 

моего, тое сыны не заплатили, по берцы, обитья, рынштунки военные 

животѣ моемъ, тое сынове мои, во- и все охендоство, кромъ того, што 

длугъ тыхъ листовъ моихъ, имъ— кому зъ слугъ моихъ и челеди мо- 

дочкамъ моимъ на то даныхъ, згь- ей отъ мене на реестрѣ моемъ на- 

платити и досыть учинити повин- аначоно будетъ, а все хто колвекъ 
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по мнѣ зостанеть и маетностью ру- | зълекгуминъ ішіелякихъ шаФарства 

хомою меновано быть можетъ, ко- своего личбу тымъ сыномъ моимъ 

ни, стада быдла тымъ сыномъ мо- учинити, и съ першихъ рештъ, 

имъ, такъ яко и въ першомъ ли- при немъ зосталыхъ, тымъ сыномъ 

стѣ моемъ описано есть, и симъ моимъ усправедливити и выплати- 

тестаментомъ моимъ даю, дарую ти будетъ повиненъ. Также и слу- 

и вѣчне занисую. Къ тому, збожя га мой, врадникъ Черневскій, Ѳе- 

всякіе въ тыхъ маетностяхъ мо- доръ Бурецъ, ижъ при немъ зо- 

ихъ Олексичахъ, Старомъ Дворѣ, стало за соль, въ Балновѣ ирода- 

Ьерестовицы и Черняхъ, въ гум- ную, копъ сто и шестьдесятъ и 

нахъ, въ стыртахъ зложоное, такъ пять, сыномъ моимъ по животѣ мо- 

же омолоченое, тымъ сыномъ мо- емъ выплатить будетъ повиненъ, 

имъ двомъ по животѣ моемъ въ А штосе дотычеть слуги моего ІІа- 

ровные части записую. А товары вла Плясковицкого, который мнѣ 

мои лѣсные: цамры, кленки и смо- зъ молодыхъ лѣтъ своихъ отъ трид- 

да., которые ижъ для малое воды цати годъ служить, которому зъ 

въ року прошломъ тисеча шесть- ласки моее даломъ до живота его 

сотъ шеснадцатомъ до Кгданска и жонѣ его Фольварокъ отъ имѣнья 

не дошли и въ дорозѣ на рѣчцѣ моего Берестовицы, Ззанковщизне 

Нарви еще застали, на которые то названый, Ярославовскій, на кото- 

коштъ ведший поднялъ и вжемъ ромъ и суму грошей ему заішса- 

взнлъ на тые товары въ купца ломъ и право съ признаньемъ ура- 

Кгданского задатку двѣстѣ золо- довымъ даломъ; ему тотъ Фольва- 

тыхъ червоныхъ, также и тые то- рокъ и тое право и до живота ихъ 

вари въ пущи моей ІІаравцѣ, ко- и симъ тестаментемъ моимъ змо- 

торые и теперь до берегу для спу- цняю и во всемъ при моцы захо- 

сканья вывоживають, если перед- вую.Надътоиособно,маючивзглядъ 

томъ, нимъ тые товары мои до на службы тогожъ Павла Пляско- 

Кгданска спроважоны будутъ, на видного и нагорожаючи ему служ- 

мене Панъ Богъ смерть допустить бы его зъ ласки моее записую сум- 

рачилъ, ино сынове мои съ пол- Му пенезей сто золотыхъ поль- 

нымъ коштомъ своимъ, до К г дан- скихъ,которую по животѣ моемъ сы¬ 

ска спровадивши, межи себе роз- нове мои-князь Григорый и князь 

дѣлить мають. А слуга мой Петръ Андрей Масальскіе заплатить по- 

Ьулевскш, который тые товары винни будутъ. А ижъ и слугъ и че- 

до Кгданска провадить съ тыхъ лядь мою, тымъ всимъ водлугъ ре- 

гроше , на. то до него даныхъ, и I естру моего, при семъ тестаментѣ 
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моемъ зоставленомъ, ио погребѣ 

тѣла моего, сынове мои росправи- 

ти и поплатити повинни будутъ. А 

челядь мою дворную, которые уста- 

тыхъ всихъ симъ тестаментомъ 

моимъ вызволяю и вольныхъ чиню, 

гдыжъ вси тые за платы мнѣ слу¬ 

жатъ, и сынове мои въ неволю ихъ 

примушать не маютъ, и вольно имъ 

кому хотя служить. Который сесь 

тестаментъ мой добровольный, зъ 

добрымъ уваженьемъ моимъ снра- 

вленый, зоставую при дочцѣ моей 

княжнѣ Зофіи, пани Скиндеровой, 

печатью моею запечатовавши и 

рукою моею власною подписавши. 

До которого сего тестаменту мое¬ 

го, будучи того добрѣ вѣдоми и за 

устною прозьбою моею, печати 

свое приложить и руки подписать 

рачили пхъ милость Панове при¬ 

ятели мои: его милость паііъ Ан¬ 

дрей Пекарскій, панъ Иванъ Бро- 

зовскій и панъ Янъ Жукъ Здито- 

вецкій. Писанъ у Черняхъ. Лѣта 

отъ Нароженья Сына Божого тысе- 

ча шестьсотъ семнадцатого, мѣсяца 

Генвара двадцать семого дня. У 

того тестаменту печати притисне- 

ныхъ чотыры, а подписи рукъ суть 

подписаны тыми словы: Ѳедоръ 

Масальскій, маршаловъ его королев¬ 

ской милости, рукою власною; Ап- 

(Ігиеі,]' Ріекагзкц, осиелѵізсіе ргозио- 

пу ріесзеіагз, росірізаі у ларіесяеіо- 

лѵаі; І\ѵап Вгяожпѵзку г§к^ злѵ^; 

осгеѵѵізсіе ргозяопу ріеся^іаг/, &п 

2ик 2і1гіеіо\ѵіескі] гек^ ѵѵ!азпі|. 

Который то тестаментъ зо всею ре¬ 

чью, въ немъ помененою, за нотре- 

бованьеыъ его нана Павла Пляско- 

вицкого до книгъ кгродскихъ Го- 

роденскихъ есть уписанъ; а по уни- 

саныо и сесь выішсъ подъ нашими 

печатьми ей милости кнежнѣ Зо¬ 

фіи Масальское пани Скиндеровой 

есть выданъ. Писанъ у Городнѣ. 

У того выпису кгродского Городен- 

ского печати притиснены двѣ и 

подписъ рукъ тыми словы: Янъ 

Кампо, подстаростій; КриштоФъ 

Толочко, судья; Филонъ Козловиц- 

кій, нисаръ. Который же то выписъ 

кгродскій Городенскій черезъ его 

милость пана Питра перенесеный и 

до книгъ нинѣшнихъ земскихъ 

Берестейскихъ есть уписанъ. 
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17_ Опредѣленіе королевскихъ коммиссаровъ по жалобамъ православ¬ 

ныхъ Чѳревачицкихъ священниковъ на притѣсненія, дѣлаемыя имъ 
Кобринскимъ подстаростимъ, съ освобожденіемъ ихъ отъ 

свѣтскаго суда. 

Изъ актовой книги за 1619 годъ, інстъ 63. 

Лѣта Божого Нароженья тисе- 

ча шестьсотъ девятнадцатого, мѣ- 

сеца Мая двадцать девятого дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, 

о Светой Троицы, святѣ Римскомъ, 

приналыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бе- 

рестейского, Прецлавомъ Горбов- 

скимъ, судьею, Иваномъ Патеемъ, 

подсудкомъ, и Андреемъ Пекар¬ 

скимъ, нисаромъ, постановивгаисе 

очевисто у суду отецъ Ѳеодосей, 

игуменъ и протопопа Берестейскій, 

посполу съ свещепниками Черева- 

чицкими: отцемъ Мартиномъ Семе¬ 

новичемъ а отцемъ Леонтіемъ Еси- 

фовичомъ , покладали и ку анти- 

кованью до книгъ подали листъ 

ихъ милости пановъ ревизоровъ, 

отъ ее королевое милости до ста- 

роства Кобринского зесланыхъ, за 

печатьми и съ подписями рукъ ихъ 

милости власныхъ, даный имъ же 

свещенникомъ Черевачицкимъ, на 

речь меновите въ немъ описаную, 

о который просилъ, абы принятъ 

и до книгъ судовыхъ земскихъ Бе- 

рестейскихъ былъ уписанъ. Въ 

чомъ, мы, врадъ, видечи рѣчь бы- 

ти слушную, оное есмо принели и 

до книгъ уписать велѣли, который 

уписуючи письмомъ польскимъ и 

въ словѣ до слова такъ се въ собѣ 

маеть: .Іап Ізако\ѵзкі Ооітаі па 

\Ѵо1ко1асіе, ройкотоггу Озгтіап- 

зкі), різагг зкагЬо\ѵу лѵіеікіе^о хіег- 

зіаѵа Ьііеѵѵзкіе^о, Опізку і^Ѵігзяир- 

зкц (І2Іегза\ѵса, ЛакбЬ 8озпо\ѵзку, 

з!и§а кгбіа йе^отозсі, геѵѵігоголѵіе 

\ѵзгузсу кго1о\ѵе^ шозсі, рапну па- 

зге^ ті!озсі\ѵе^, сііа газіеро\ѵапіа 

лѵзгеіакіск рголѵепіолѵ, іак&е рег- 

Іслѵіяісуз і зкаг§ роййапусЬ і оз%- 

йгепіа ісЬ сіо зіагозілѵа ІѵоЬгуіізкіе- 

§о гезіапі, огпа^пиуету: іі Ь§й%с 

пат \ѵ ІоЬѵагки кго1о\ѵе^ ]е]тозс 

КоЬгупзкіт \ѵ СяегеѵѵасгусгасЬ, 

изкагіаіі зі§ рггей паті рорі, рггу 

сегк\ѵі Сгегеѵѵасгускіе) тіезгкама¬ 

су, па ^е^отозё рапа \ѴозсіесЬа 

Цтіазіолѵзкіе^о, ройзіагозсіе^о Ко- 

Ьгугізкіе§о, іе іт піетаіе кггу\ѵйу 

і исі^іепіа сгупі, іайпе^ 2\ѵіеггсЬ- 

позсі пай піті піе іту^с, опусЬ піе- 

\ѵіппіе §гаІ)і, іакіе ^гаЬіеіе зѵѵо^е 

и піе§о йго§о окиролѵас тизгц, Йо 

Іигту, §йгіе гіосгупсе зайиапі Ьу- 
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\ѵа)ц., опусЬ зайга, Іізіе рггуіугпе 

па пісЬ, аЬу (іо піе§о оййалѵаіі пай 

ролѵіппозб, \ѵусіі^а; рілѵа і цоггаікі 

па ісЬ лѵіазпа роіггеЬд, а піе па 

зхупк, лѵ йотасЬ ісЬ тіелѵас гаЬга- 

піа; ріоіу рггесілѵко йлѵога Сгеге- 

\ѵас2ускіс§о, ой зіойоіу ки МисЬалѵ- 

солѵі, кібгедо опі пі§йу піе ^гойга- 

1і, ^гойгіс рггутизга, ро(і лѵіайг^ 

і Йо зайи злѵе^о ісЬ ропіелѵаіа,. Йо 

ризгсге ро йгѵѵа 1е&*се, скос опі 

іакіе сЬса йас га л^агй йо Іаза, 

]ако і роййапе опусЬ, ризгсгас піе 

каге, і о іппе кггулѵйу піе таіо, кіо- 

ге зі§ іга йгіе^, рггей паші зкаг- 

іопу. Ка со рап ройзіагозсі ролѵіе- 

йгіаі: йіа іер;о, ?/.е роЬог гпісЬ лѵу- 

Ьіега зі§ ргау роЬоге КоЪгупзкіт, 

йо роЬогсе оййа^е; йо іигту аЬут 

ісЬ гогкаголѵаі кагас зайгас, піера- 

ті^іат і йо з^йолѵ аЬу ісЬ зайгас і 

дгаЬіс тіаі, пе^олѵаі; рі\ѵа лѵ йотасЬ 

па ісЬ роіггеЬе, Ьуіе піе згупколѵаг- 

по, тіес піе Ьгопіе. йейпо, аЬу §о- 

ггаікі піе раіііі йіа рггезгкойу агеп- 

йаѵго\ѵі Сгегелѵасгуокіети, іо ро- 

зігге^ат. 2е з рггусгупу ^гойгепіа 

ріоіи, і зЦі іезі лѵуризі зрбіпу каг- 

сгпіагголѵі з рораші; іейу зіизгпіе, 

аЬу зі§ і рорі йо іер;о рггукіайаіі, 

&еЪу 8оЬіе \ѵу§оп ^гойгііі. Му іе¬ 

йу, Ьасгас іо, іг сі рорі Сгегелѵа- 

сголѵзсу та] а, злѵоісЬ зіагзгусЬ, Ье- 

(Цс рой лѵіайга \Ѵ1айукі \\'1ойгі- 

тігзкіе^о, Ьей^с г паті \ѵ шіу, опе- 

ти розіизгепзілѵо сгупі% і Йо з^йолѵ 

Зе^о і рггеІоіопусЬ па іо ой піе§о, 

,)ако оаоЬу йисЬоѵѵпе, а піе йо зцйи 

рапа ройвіагозсіе^о паІеЦ, н рггу- 

зцйи і ровіизгепзіѵѵа рапа ройзіаго- 

зсіе^о опусЬ лѵуіітуету, аройлѵіа- 

йге і рі-гувірі о)са \Ѵ1айукі ѴѴІо- 

йгітіегзкіерр, ,)ако віагвгс&о ісЬ, 

опусЬ рггуі^сгату і гозіалѵиіету. 

2 зігопу лѵуЬіегапіа і лѵусіі^апіа віе- 

герзгсгугп, іг зіе іо г кѵѵііи роЬо- 

гоѵѵе^о окагаіо, &е рап ройзіагозсіі 

3 ІусЬ роролѵ СгсгелѵасгуцкісЬ &а- 

<1пс§о роЬопі йо роЬогсе піе оййа^е, 

аіс, г пісЬ іеп роЬог лѵуЬіеічу^с, зо- 

Ьіе рггулѵіазгсга; з ІусЬ пііаг ІусЬ 

роролѵ ой йалѵапусЬ роЬоголѵ йо ра¬ 

па ройзіагозсіе^о лѵуглѵаіашу, і іо, 

со іегаг піезіизгпіе па пісЬ лѵгіаі, 

оййас і лѵгбсіс іт пакаг^ету. А 

\ѵ рггузгіу сгаз, аЬу па пісЬ роЬо¬ 

голѵ рап ройзіагозсу піе лѵусіацаі, 

опусЬ лѵуглѵаіашу. Рілѵо паісЬ лѵіа- 

8П% роіггеЬ§, а піе па згупк, лѵ йо- 

тасЬ ісЬ гоЬіс і йіа йотоѵѵчд злѵеі 

роіггеЬу сЬолѵас лѵоіпозс іга йа^е- 

ту. Бо ризгсге, ро йглѵа зисЬе 1е- 

і$се, гаголлпо з роййапеші ісгйгіс 

і ой іе§о іакіе па гок йосЬой, |акі 

роййапі йа)$, аЬу і опі йо зкагЬи 

кгоіолѵе) ,)е) тозсі га ѵфігй ііо Іаза 

ріасііі, іут ророт роглѵаіаті. Зіго¬ 

пу "гойгЬу лѵуризіи, ^ако сЫорі 

рггей паті рггугпаЬ, іе сі рорі піе 

іуіко ой коіолѵгоіа йо ггекі МисЬалѵ- 

са гйалѵпа ^гойгулѵаіі, аЬу піе лѵіе- 

сеу, ^ейпо іак лѵіеіе і іегаг §гойгіЬ, 

игпалѵату. I па іо іт йа^ету іо па- 

зге різто рой пазгеті ріесг^ёті і 
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з роііріваті гцк пазгусіі. Оаіа ѵѵ С/.е- 

гелѵасиус/.асй, гоки Іузіас згезсзеі 

озтпазіе^о, шіезі^са Лііа згезпа- 

зіе^о (Ііііа. У того листу ревизор¬ 

ского при печатехъ ііоднисъ рукъ 

тыми словы: Лап 8г\ѵуколѵзкі, роіі- 

кошогиу Оз/.тіаиякі, ЛакиЬ 8онпо\ѵ- 

зкі. Который же то листъ, очеви- 

сто на врадѣ иокладаный, и до 

книгъ судовыхъ земскихъ Бере- 

стейскихъ есть уписанъ. 

1619 г. 

18.— Жадоба православнаго священника Захаріи Лаврентьевича на Раи¬ 

ну Кореневскую съ сыновьями о непризнаніи выданной ими дарствен¬ 

ной записи на церковь Св. Архангела Михаила. 

Изъ актовой книги за 1619 годъ. Листъ 751. 

Лѣта Божого Нароженьн тисеча 

шестьсотъ девятнадцатого, мѣся¬ 

ца Іюня 27 дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Светой Троицы, святѣ Римскомъ, 

прииалыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бе- 

рестейского, Нредцлавомъ Горбов- 

скимъ, судьею, а Яномъ ІІатеемъ, 

подсудкомъ, и Андреемъ Пекар¬ 

скимъ, нисаромъ, ставши очеви- 

сто у суду въ Бозѣ велебный отецъ 

Захарей Лаврентеевичъ, свещен- 

никъ Стенанковскій и Гриневскій 

церкви соборъ Светого Михаила 

Архангела, оновѣданье свое нанис- 

мѣ ку написанью до книгъ врадо- 

выхъ земскихъ Берестейскихъ по 

далъ въ тые слова: милостивые па- 

нове, судовые земскіе Берестей- 

скіе! Я убогій чоловѣкъ а слуга 

и богомолецъ, въ лѣгѣхъ, Захарей 

Лаврентьевичъ, свещенникъ Сте- 

панковскій иГрнневскій церкви со¬ 

боръ Светого Михаила Архангела, 

оповѣдаюсе вашей милости, моимъ 

милостивымъ паномъ, на ей милость 

пани Раину Карпевну Миколаевую 

Кореневскую и на сыновъ ее мило¬ 

сти, пана ІОрья а пана Андрея и 

пана Яна Миколаевичовъ Коренев¬ 

скихъ о томъ, ижъ въ року тепе¬ 

решнемъ тисеча шестьсотъ девет- 

надцатомъ, давши мнѣ ихъ милость 

листъ, добровольный записъ свой, 
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на признанье листуФундушу свое¬ 

го на церковь Степанковскую въ 

имѣнью ихъ милости Кореневѣ, ле- 

жачомъ у воеводствѣ Берестей- 

скомъ, который листъ, доброволь¬ 

ный, Фундушъ свой, мѣли ми ихъ 

милость дати, справивши водле пра¬ 

ва посподитого, подъ певными ва- 

рунками и подъ печатьмп и съ под- 

писами рукъ ихъ милости, так¬ 

же подъ печать ми стороны шлях¬ 

ты и съ подписями. рукъ ихъ ііа 

пултори волоки земли кгрунту на 

тотъ домъ Божій наданую, то есть, 

меновите въ томъ же селѣ Степян¬ 

кахъ иулволоки, а на волоку 

земли въ селѣ Волцѣ, до тое жъ ма¬ 

етности Кореневское належачое. 

Который тотъ листъ добровольный, 

записъ свой, мѣли ми ихъ милость 

всизгодне призпати, ставшій на 

врадѣ кгродскомъ его королевское 

милости, передъ судомъ земскимъ 

воеводства Берестейского, у Бе- 

рестыо, о Светой Троицы, святѣ 

Римскомъ, въ року теперешнемъ 

тисеча шестьсотъ дсветнадцатомъ. 

Уступивши въ роки четвертого дня, 

чого я черезъ тотъ увесь день, въ 

листѣ ихъ милостей поменеиый, бу¬ 

дучи пиленъ того признанья, жад¬ 

ное. особы зъ ихъ милости не мо- 

гдемъ дождати до того признанья. 

Не маючи жадное вѣдомости одъ 

ихъ милости, въ чомъ я, поносе¬ 

ни одъ ихъ милости кривду и шко¬ 

ду немалую, прошу, абы тое опо- 

вѣданье мое до книгъ врадовыхъ 

было принято и записано. Писанъ 

у Берестьи. Року тисеча шестьсотъ 

деведнадцатого, мѣсеца Іюня пя¬ 

того дня. Которое жъ тооновѣданье 

помененое до книгъ врадовыхъ зем¬ 

скихъ Берестейскихъ есть запи¬ 

сано. Писанъ у Берестью. 

у 

1624 г. 

19.—Фундушовая запись полуволоки вѳмли на церковь св. Іоанна 
Богослова въ Рѣчицахъ. 

Изъ актовой книги за 1624 годъ, лист. 126. 

Лѣта Божого Нароженья тисе¬ 

ча шестьсотъ двадцать четверто¬ 

го, мѣсеца Іюня осмого дня. 

. На рокахъ судовыхъ земскихъ 

Берестейскихъ, о Святой Троицы, 

святѣ Римскомъ, припалыхъ и су- 

7*. 
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довне у Берестьи отпра нона пыхъ, 

передъ нами врадниками судовы¬ 

ми земскими, воеводства Бере- 

стейского, Прецлавомъ Горбон¬ 

скимъ, судьею, и Яномъ Патеемъ, 

подсудкомъ, Андреемъ Пекарск¬ 

имъ, писаромъ, ностанонившисе 

очевисто у суду, урожоный панъ 

СтеФанъ Науценичъ покладалъ и 

ку актикованью подалъ нынисъ съ 

книгъ кгродскихъ Берестсйскихъ 

за печатьми врядовыми и съ под- 

писомъ руки писарское уписаыья 

въ немъ Фундушу, дапого отъ ихъ 

милости пана Дмитра и Даніеля 

Балабановъ отцу Василію Ііико- 

новичу, свещеннику Рѣчицкому, 

на речь меновите нъ немъ они- 

саную и доложоную, и жедалъ, 

абы тымъ перенесеньемъ его тотъ 

выпнеъ принятъ и до книгъ ни- 

нѣшнихъ земскихъ Берестейскихъ 

уписанъ былъ. Который выписъ, 

мы врядъ припевпш и до книгъ 

уписать велѣли, и въ словѣ до 

слова такъ се къ собѣ маеть: Вы¬ 

пнеъ съ книгъ кгродскихъ старо¬ 

стей Берестейского. Лѣта Божого 

Нароженья тисеча шестьсотъ двад¬ 

цать четвертого, мѣсеца Мая че¬ 

твертого дня. Въ рочки судовые 

кгродскіс Берсстейскіе передъ на¬ 

ми Теодоромъ Букрабою, подста- 

ростимъ, Лавриномъ Ѳедюшкомъ, 

судьею, и Миколаемъ Пришихотс- 

кимъ, писаромъ, врадииками су¬ 

довыми кгродскими Берестсйски- I 

ми, постановиктисе очевисто у 

суду, ихъ милость панъ Дмитръ 

и панъ Даніель Балабанове покла¬ 

дали и очевисто признали Фун- 

душъ за печатьми и съ подписомъ 

рукъ своихъ, такъ тежъ за пе¬ 

чатьми и съ подписомъ рукъ 

ихъ милостей пановъ пріятель 

своихъ , особъ нижейменова- 

ныхъ, даный и належачій отъ 

ихъ милости отцу Впсилію Нико- 

ноничу, свещеннику Рѣчицкому, 

на речь, меновите въ немъ они- 

саную и доложоную, и жедали ихъ 

милость, абы былъ принятъ и до 

книгъ уписанъ. Мы врадъ, чине- 

чи прозьбѣ ихъ милости досыть, 

оный листъ, Фундушъ, принявши, 

до книгъ уписать велѣли, которо¬ 

го уписуючи въ слонѣ до слова 

такъ се въ собѣ маеть: На честь 

и на хвалу Господу Богу Всемогу- 

щому, въ Светой Троицы Единому 

на вѣки вѣчные. Аминь. Я Дмитръ 

и я Даніель Балабанове, земяне 

господарскіе воеводства Берестей¬ 

ского и повѣту Луцкого, згодне и 

одностайно чинимъ явно и вызнаг- 

ваемъ сами на себѣ то симъ на¬ 

шимъ вѣчистое фундаціи добро¬ 

вольнымъ листомъ записомъ, нжъ 

мы, маючи во имѣнью патомъ Рѣ- 

чицкомъ, у воеводствѣ Берестей- 

скомъ лежачомъ, которую есмо на 

вѣчность продали его милости па¬ 

ну Петру Потееви и паней мал- 

жонцѣ его милости за пенную сум- 
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яу пепеаей, пво то все на листѣ 

нашомъ продажномъ ширей есть 

описано и доложопо, тогды мы Ба¬ 

лабанове съ тое маетности нашое 

Рѣчицкое вынявши и вылучиппш 

и съ тое продажи нашое до моцы 

владзы шаФунку и посесыи своей 

зоставили есмо нолволоки зем¬ 

ли пустое, въ сѣлѣ Седружу ле¬ 

жачее, названую Савостиковскую, 

тогды тую то подволоки земле 

всю огуломъ вѣдомомъ Фундуемъ, 

даемъ и одписуемъ, и симъ вѣчи- 

стое Фундаціи нашое доброволь¬ 

нымъ листомъ записокъ нашимъ 

записуемъ и надаемъ на домъ Бо¬ 

жій до церкви Рѣчицкое, заложе¬ 

нья Светого Іоана Богослова, въ 

которой есмо частѣхъ нашу дѣди- 

чную мѣли, такъ въ кгрунтахъ 

садибныхъ церковныхъ, яко и въ 

бранью на часть нашу торговую на 

ярмаркахъ, при той церквѣ Божой 

будучихъ, тогды то все огуломъ и 

зъ вѣдомомъ зоставуемъ при томъ 

дому Божимъ вѣчными часы: чо- 

го всего мы ся сами вѣчне зрека- 

емъ и то вс$, яко се вышей по¬ 

яснило, одъ себе самыхъ и потом¬ 

ковъ, близкихъ кревныхъ и по¬ 

винныхъ нашихъ оддаляемъ, же 

вже по датѣ сего листу запису вѣ- 

чистое Фундаціи нашое тое под¬ 

волоки .земли, такъ тежъ и до зъ 

вѣчное части Фундованое церков¬ 

ное садибы и до торгового, кото¬ 

рый на часть нашу приходило, 

тогды нихто жадного права моцы, 

владзы и посесыи мѣтн не маеть 

и мочи не будетъ; але того всего 

слуги Божіе тамошныи, тепере¬ 

шній свещенникъ Речицкій и кож- 

дый паступца по немъ, того всего 

заживати, владати и тымъ, яко 

добрами церковными, особы духов¬ 

ные шаФовати, а за насъ и за 

всихъ продковч., а за насъ и за 

потомковъ нашихъ, стоечи у пре¬ 

стола Божого Господа Бога, про- 

сити мають и повинни будуть. 

А хтобы то хотѣлъ отъ тое цер¬ 

кви Божое оддалити и въ то ся 

нкимъ кольвекъ правомъ вступо- 

вати а тымъ духовнымъ особамъ, 

слугамъ Божимъ, церкви Рѣчицкое 

якуюжъ кольвекъ кривду въ ужи- 

ваныо того кгрунту, яко и въ вы¬ 

биранью торгового ярмаркового, не¬ 

решкоду чинити и то все отъ то¬ 

го дому Божого отнимати и отда- 

ляти, таковый кождый абы былъ 

нравомъ духовнымъ одъ старшихъ 

релиіи нашое Кгрецкое, благоче¬ 

стія Греческого проклятый, абы 

былъ вѣчными часы. Аделяціитымъ 

особамъ духовнымъ, свещенникомъ 

Рѣчицкимъ, въ то все и каждымъ 

таковымъ въ особѣ нашой пра¬ 

вомъ чинить у кождого суду и 

нрава, зверхности и вряду земско¬ 

го и кгродского Берестейскихт. и 

суду головного трибуналыюго ве¬ 

ликого князства Литовского зъ • • 
вольнымъ нозваньеыъ на рокъ за- 
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витый подъ зарукою тисечи золо- цать четвертого, мѣсеца Апрѣля 

тыхъ польскихъ и подъ пагоро- шостого дня. У того Фундушу при 

женьсмъ шкодъ, накладовъ на го- печатехъ подпись рукъ тыми сло- 

лое рѳченье слова засимъ листомъ вы: Бшііг ВаІаЬап гекц, з\ѵ^. Па- 

фундушомъ акторовъ свещепни- пісі ВаіаЬап гфк% ют%. &а\ѵгуп 

ковъ Рѣчицкихъ, кромъ всякого Ре<1ш8/.1со, 8§(І2Іа ^госі/кі Вгиезкі, 

доводу и присеги тѣлеспое; а и г§к$ влѵ$. Ріоіг Росіеу, тр. .ІакиЬ 

по запдаченыозарукъ, шкодъ, предъ 2(1гііолѵіескі г§к% я\ѵ%. Дап С/ег- 

се то все, што на тотъ домъ Бо- по\ѵякі г§к$ я\ѵа. Который же 

жій фундовано и надано, при томъ то фундушъ, очевисто у суду при- 

домѣ Ножомъ и п])ислугахъ Бо- знаний, и до книгъ судовыхъ 

жіихъ, свещенникахъ Речицкихъ, кгродсішхъ Берестейскихъ есть 

зоставовати масть вѣчными часы, принятъ и уписанъ, съ которыхъ 

II на то есми дали теперешнему и сесь выписъ подъ печатьми на- 

евещенникови Рѣчицкому отцу Ва- шими врядовыми и съ подписомъ 

силію Никоновичу сесь нашъ вѣ- руки писарское свещеннику Рѣ¬ 

чистое Фундаціи добровольный чицкому отцу Василію Никонови- 

листъ, запись подъ печатьми и съ чу есть выданъ. Писанъ у Бере- 

иоднисы рукъ нашихъ властныхъ, стыо. У того выпису кгродского 

до которого за очевистою а уст- печатен притпсиеныхъ двѣ а под¬ 

пою прозьбою пашою ихъ милость лисъ рукъ тыми словы: Тео Дог 

нанове а прштеле наши, его ми- ВикгаЬа, роДяіагоясі Вггеякі, г§к^ 

лость панъ Давринъ Федюшко, су- Лаврынъ Ѳедюшко, судья 

дья кгродсюй Берестейскій, а его кгродскій Берестейскій, рукою вла- 

милость панъ Петръ Потей и его спою. Николай Пришихотскій, пи- 

милость панъ Янъ Черневскій, пе- саръ. Который же то выписъ^ зъ 

чати свои приложивши и руками кгроду до земства перенесепый. 

се своими подписати рачили. Пи- и до книгъ нинѣшнихъ земскихъ 

санъ у Берестью. Лѣта Божого Берестейскихъ есть принятъ и упи- 

Нароженья тисеча шестьсотъ двад- санъ. Писанъ у Берестью. 
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20.—Фундушовая вапись Василія Пришихотскаго на церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы въ Пришихостяхъ, которою онъ пожертвовалъ 

3 уволоки 8ѳмли и всѣ необходимыя церковныя и богослужеб¬ 

ныя принадлежности. 
• • 

Изі актовой книги ли 1628—1629 годы, дисп. 87. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ двадцать осмого, мѣ- 

сеца Іюня двадцать шостого дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ 

Берестейскихъ о Светой Троицы, 

святѣ Римскомъ, припалыхъ и су- 

довне отправованыхъ, передъ на¬ 

ми зъ Ельня Еленскимъ, судьею, 

зъ Марциномъ Брозовскимъ, под¬ 

судкомъ, згодне иа сіи роки обра^ 

нымъ, и Андреемъ Пекарскимъ, 

иисаромъ, врадниками земскими 

Берестейскимп, постановившисе 

очевисто у суду его милость папъ 

Василей Нришихотскій призналъ 

листъ, добровольный записъ свой, 

водлугъ права слравленыи, Фун- 

душъ на церковь Нришихотскую, 

о который жедалъ насъ суду, абы 

былъ принятъ и до книгъ земскихъ 

Берестейскихъ уписанъ. Мы судъ, 

оного принявши, до книгъ уписать 

велѣли, которого уписуючи въ сло¬ 

вѣ до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Василей ІТршпихотскій, земе- 

нинъ господарскій, воеводства Бе- 

рестейского, цознаваю то тымъ мо¬ 

имъ добровольнымъ листомъ запи- 

сомъ Фундушомъ, и жъ за волею 

и ирейзреньемъ Пана Бога Всемо¬ 

гущего збудовалемъ церковь новую 

во имѣнью моемъ отчизномъ, у 

Нришихостѣхъ, у воеводствѣ Бе- 

рестейскомъ лежачомъ, заложенья 

Рожества Пресветое Пречистое Бо¬ 

городицы, давши до тое церкви • 

вшелякіе книги, до церкви нале- 

жачіе, и Евангеліе и зо всими апа- 

ратами двоима, съ келихами две- 

ма, што все на особливомъ рее¬ 

стрѣ моемъ при той церкви моей 

цоменсной есть. До того надаю и 

вѣчными часы дарую и Фундую 

на тую жъ церковь вышпомене- 

ную навыхованье свещенникови и 

дякови, ири той церкви новой мо¬ 

ей будучомъ, кгрупту волокъ три, 

то есть, на нона и дяка волокъ пол¬ 

торы, а на подданыхъ трехъ пол¬ 

торы, съ поддаными тремя. А то 

есть кгрунтъ на врочищахъ пев- 

ныхъ, помененыхъ: на першимъ 

мѣстцу на приселеныо на Майков- 

щизнѣ моркговъ шесть, на врочи- 

щу у Ходлинѣ моркговъ петнад- 

цать, на которомъ кгрунтѣ и под- 



даный сѣдить, на име Имамъ; на 

третьемъ мѣстцу подволоки земли, 

на которомъ подволоку два под- 

даныхъ сѣдять въ селѣ Прищихо- 

етѣхъ, Степанъ Левутихъ зъ мель¬ 

никомъ: на четвертомъ мѣстцу и 

нрочищу, на двухъ мѣстцахъ у Во¬ 

ронена рѣзы два, у кождомъ рѣзу 

ноля съ цроробкамн лѣсу, бору по 

моркговъ петнадцать ;' на пятомъ 

мѣстцу рѣзъ ноля на врочищу, Ве¬ 

ликомъ Лѣсѣ, въ которомъ рѣзѣ 

моркговъ петнадцать. всего кгрун- 

ту волокъ три, оддаляючи я самъ 

одъ себе, малжонки моее, сыновъ 

моихъ и одъ иншихъ всихъ кре- 

кныхъ и повинныхъ моихъ вѣчны¬ 

ми часы, ни въ чемъ и вънаменшое 

речи перешкоды не чинечи. А гдѣ- 

бы сынове мои, который кольвекъ 

зъ нихъ, Николай, Янъ и Севе¬ 

ринъ, въ томъ наданью моемъ якую 

кольвекъ иерешкоду чинили, тог- 

ды, еслиоы при животѣ моемъ якую 

перешкоду чынити мѣли, теды я 

то повиненъ самъ свободно и воль¬ 

но чинити своимъ власнымъ на- 

кладомъ; а естли бы тежъ и по 

животѣ моемъ въ тое наданье мое, 

водлугъ того Фундушу, уступовать- 

ся мѣли, тогды о таковое укрыв- 

женье, иозываю ихъ на страшный 

судъ, передъ Нана Бога Всемогу¬ 

щего, Збавителн моего, и тамъ се 

о таковое укрынженье на страш¬ 

номъ Судѣ зъ нимъ росправовать 

буду. А церковь и фундушъ мено- 

ванымъ съ тымъ наданьемъ моимъ 

поддаю подъ моцъ и владзу, ко¬ 

торая выходить не масть съ послу- 

шенстна вѣры старожитное хре- 

стіянское патріарховъ Ерозолим- 

скихъ и Константинопольскихъ. 

Писанъ у Пришихостѣхъ. Року ти- 

сеча шестьсотъ двадцать осмого, 

мѣсеца Іюня, дня двенадцатого. У 

того Фундушу цри печатехъ под- 

писы рукъ тыми словы: Василей 

Пришихотскій рукою власною под- 

писалъ. Ргозяопу ріесаеіагг ЛапВи- 

сЬо\ѵіескі. Ріеси§4агг КікоІ’ау Рггу- 

вгусЬоскі, різагг &го(ккі Вг/езскі, г§- 

зѵѵг*. Ріесг^Іагг Ресіог ѴѴогоІуп- 

зкі г§ка 8\ѵа. Который же то Фун¬ 

душъ, очевисто у суду признаный, 

до книгъ земскихъ Берестейскихъ 

есть принятъ и уписанъ. 
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21,-Фун дуто вал вахгаоь Іосифа Веніамина Руднаго, Митрополита Кіев¬ 

скаго и Галицкаго и Брестскаго, и земскаго судьи Гавріила Елѳнскаго 
на основаніе монастыря Св. Троицы въ г. Брестѣ. 

Изъ актовой книги за 1031 — 1632 годы, стр. 878—Ѳ7В. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шесть сотъ тридцать первого, мѣ- 

сеца Октебря шестнадцатого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, о 

Светомъ Михалѣ, святѣ Римскомъ, 

ириналыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами, КриштоФомъ 

Кричевскимъ, намѣецуего милости 

пана Кгабріеля Елеиского, судьи 

земского Берестейского, на тотъ 

часъ будучи засажонымъ, а Тео¬ 

доромъ Станиславомъ Букрабою, 

подсудкомъ, и Константымъ Шуй¬ 

скимъ, писаромъ, врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бе¬ 

рестейского, постановившисе оче- 

висто у суду ихъ милость въ Бозѣ 

велебный его милость отецъ Юзсфъ 

Веляминъ Руцкія, митрополитъ 

Кіевскій и Галицкій и всея Руси, и 

его милость панъ Кгабріель зъ Ель¬ 

ня Еленскій, судья земскій Бере- 

стейскій, покладали и намъ ура- 

дови ку актикованью до книгъ по¬ 

дали Фундушъ, нанаркгаминѣ пи¬ 

саный, съ печатьмп и съ подпися¬ 

ми рукъ своихъ властныхъ, также 

печатьми и подписями рукъ ихъ 

милостей пановъ, пріятель своихъ, 

даный и належачій отъ ихъ мило¬ 

сти на вѣчисгую Фундацію мона¬ 

стыря въ мѣстѣ Берестейскомъ за¬ 

конниковъ Светого Василія згрома- 

женья Виленского Свстое Троицы, 

яко нижей въ томъ фундушу сама 

речь есть описана и доложона,—о 

который насъ суду жадать ихъ 

милость рачили, абы принятъ и 

до книгъ уписанъ былъ. Мы судъ, 

опого Фундушу печати и подписъ 

рукъ огледавши и читаного добре 

выслухавши, а видечи речь быть 

слушную, принявши его, до книгъ 

уписать велѣли; который уписую- 

чн и въ словѣ до слова такъ се въ 

собѣ маеть: Во имя Отца и Сына 

и Светого Духа, Светое Живона¬ 

чальное и Нераздѣлимое Троицы. 

Я, Іосифъ Веляминъ Руцкій , ми¬ 

трополита Кіевскій, Галицкій и всея 

Руси, а я Кгабріель зъ Ельна Елен¬ 

скій, судья земскій Берестейскій, ви¬ 

дечи мы, же дляпомноженья хвалы 

Божое въ редіи Греческой, съ све- 

тымъ кЪстеломъ Римскимъ зъедно- 

чоное, потребный есть монастырь 

иноковъ, въ законѣ Светого Васи¬ 

лія порадне живущій згромаженья 
8 
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Виленского Светое и Живоначаль¬ 

ное Троицы, для того же инокове 

того згроиаженья въпобожности и 

въ житію законномъ, также и въ 

наукахъ вызволеныхъ начинъ оби¬ 

раютъ и другихъ, межи которыми 

мешкають, до тогожъ вправують,— 

нарадилисьмо се зъ собою и о®е- 

ровалпсьмо то Господу Богу, же- 

бысьмо монастыръ, водлугъ худого 

приможенья нашего, въ мѣстѣ Бе¬ 

рестейскомъ сооружили. Што при- 

водечи до скутку, воззвалисьмо до 

тое справы въ Бозѣ велебного его 

милости отца СаФаила Коптя, епи¬ 

скопа Галицкого и сослужителя ми¬ 

трополіи Кіевское, яко нротоар- 

химандрита закону Светого Васи¬ 

лія, и, вложивши сумму три тисе- 

чи золотыхъ, дали есмо до рукъ 

его милости съ тымъ обовязкомъ, 

жебы за тые гроши заразъ, усмо¬ 

три вши гдѣ способное мѣеце въ мѣ¬ 

стѣ Берестейскомъ, пляцъ купилъ 

и потомъ на немъ церковь и мо¬ 

настырокъ, якій едно можетъ быть, 

на тотъ часъ збудовалъ; ажебы за¬ 

разъ, принамней, иноковъ два тамъ 

мѣшкало, которые бы се способи- 

ли на матерію, цеглу, вапно и де¬ 

рево до выставенья порадного цер¬ 

кви и монастыря,—хотечи и капо¬ 

томъ въ томъ светобливомъ дѣлѣ 

инокомъ, тамъ мѣшкаючимъ, помо- 

глыми быти и другихъ до тогожъ, 

кого бысьмо могли приводить. Чо- 

го се его милость, помененый епи- I 

скопъГалицкій, поднялъ и тую сум¬ 

му грошей отъ насъ до рукъ сво¬ 

ихъ взялъ. То еднакъ варуемъ на 

тыхъ, которые въ томъ монасты¬ 

рю жити будутъ инокове, абы за 

насъ, яко за ктиторовъ того мѣ- 

сца, во ектеніяхъ звыклыхъ, Пана 

Бога просили и за наступниковъ 

нашихъ, то есть, митрополитовъ 

Кіевскихъ, въ едности съ светымъ 

костеломъ Римскимъ будучихъ; 

также за малжопку мою и потом¬ 

ковъ моихъ, мене Кгабріеля Елен- 

ского, а меновите, жебы за души 

предковъ моихъ каждую суботу 

службу Божую отправовали, а въ 

недѣлю за доброе здоровье насъ, 

живыхъ, малжонку мою и но насъ 

будучихъ потомковъ моихъ. Што 

выполни™ вѣчными часы именемъ 

всего закону Светого Великого Ва¬ 

силія згромаженья Виленского Све¬ 

тое и Жив о начальное Троицы его 

милость отецъ епископъ, яко прото¬ 

архимандрита, пріобѣцати ивсихъ 

въ томъ монастырѣ Берестейскомъ 

напотомъ будучихъ обовязати ра- 

чилъ. И на то дали есмо сесь иашъ 

вѣкуистый Фундушъ подъ печать- 

ми нашими и подписомъ рукъ на¬ 

шихъ. До которого просили есмо 

о приложеньѣ печатей и подиисъ 

рукъ ихъ милостей пановъ, прія¬ 

телей нашихъ: его милости пана 

Яна Шуйского, хоружого Берестей- 

ского, а его милости пана Теодо¬ 

ра Станислава Вукрабы, подсудка 
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Верестейского и его милости нана 

Константого Шуйского, писара 

аемского Берестейского. Што ихъ 

милость, на просьбу нашу учинив¬ 

ши. при печатехъ своихъ руки свое 

подішсати рачили. Писанъ у Бе- 

рестью. Мѣсеца Октебра шостого 

дня, року тпсеча шестьсотъ трид¬ 

цать первого. У того Фундушу вѣ- 

чистого, при нечатехъ, подписъ 

рукъ тыми словы: Іосифъ Веля- 

минъ Руцкій, митрополита, рукою 

власною; СаЬгіеІ Еіепвку, в^сіхіа 

зетзку Вгзезку, г§ка іап 8ииу- 

зку, ског^іу \ѵоіелѵо<1зілѵа Вгзезкіе- 

^о, т. рг. Теосіог Зіапізіалѵ Ви- 

кгаЬа, росіз^сіек Вггезку, г<?ка 8\ѵ$. 

Который же тотъ фундушъ, ку ак- 

тикованыо поданый, и до книгъ ни- 

ыѣшнихъ земскихъ воеводства Бе¬ 

рестейского есть уписанъ. 

1632 г. 

22.—Повывъ къ суду равныхъ православныхъ лицъ по дѣлу уніатска¬ 

го протопопа Роговницкаго и всей Брестской уніатской капитулы. 

Изъ актовой книги за 1632 

Лѣта Божого Наложенья тисеча 

шестьсотъ тридцать второго, мѣ¬ 

сеца Октобра двадцать четверто-- 

го .дня. 

Передъ нами депутатами ку от- 

правованью судовъ каптуровыхъ, 

по зойстю съ сего свѣта светобли- 

вое памяти короля его милости 

Ліикгимонта третего, пана наше¬ 

го, на соймику конвокаціи Вар¬ 

шавской реляцыйнымъ въ року 

теперешнемъ тисеча шестьсотъ 

тридцать второмъ згодне обраны- 

ми, постановившисе енерадъ вое- 

1633 года. Л? 26, листъ 163. 

водства Берестейского Вавринецъ 

Кореневскій очевисто созналъ ре¬ 

ляцію свою и ку занисаныо до 

книгъ каптуровыхъ съ печатью и 

поднисомъ руки своее и подъ пе- 

чатьми стороны шляхты подалъ 

въ тые слова: я Вавринецъ Коре¬ 

невскій, енерадъ воеводства Бере¬ 

стейского, сознаваю сею реляціею 

моею року теперешнего тисеча 

шестьсотъ тридцать второго, мѣ¬ 

сеца Октобра двадцать третего дня, 

по новому, маючи при собѣ двохъ 

шляхтичовъ, пана Николая Бер- 

8* 
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надского а ітана Каопра Вербовско¬ 

го, съ тоею стороною шляхтою 

позвы,судови кантуровому належат 

чые, тутъ въ мѣстѣ Берестейскомъ, 

за Мухавцомъ, въ дому и дворѣ 

пану Жикгимонтови Пальневско- 

му, земянину воеводства Берестей- 

ского, очевисто въ руки подалъ; а 

потомъ, тогожъ дня въ року мѣсе- 

ца вышъ меновая ого, въ томъ же 

мѣстѣ подъ юрисдиціею розною 

мѣшкаючихъ, очевисто въ руки 

тамже позвы каптуровые пода¬ 

валъ, а меновите: подданымъ вель¬ 

можного его милости нана воеводы 

Бѣльского Андрею Даниловичу, 

войтови, Артему Пашковичу, Бог¬ 

данова Закипи, Матѳею Хадраеви- 

чу, Васнлыо Клицевичу, подъ про- 

боствомъ костела Фарского мѣш- 

каючому, и Остапкови Троцевичу, 

Петрови и Иванови и Григорію 

Филиповичомъ, подданымъ велеб- 

ного въ Бозѣ его милости ксендза 

Ахацыуша зъ Кгрохова Кгрохов- 

ского, бискупа Луцкого и Бере- 

стейского, Ивану и Демьяну Бу- 

кревичомъ, мѣщаномъ Берестей- 

скимъ, въ довоженью справедливо¬ 

сти собѣ въ отцѣ превелебномъ 

его милости отца іосифя Велями- 

на Рутского, архіепископа метро- 

политы Кіевского и Галицкого и 

всея Россій, администратора епи- 

скопіей Володимерской и Бере- 

стейской, также въ жалобѣ его ми¬ 

лости отца Петра Рокгозницкого, 

протопопы Берестейского, а при 

немъ и всихъ свсщениковъ капи¬ 

тулы Берестейское и отца Даніе¬ 

ля черца, монастыря новозаложо- 

ного отъ Светого Петра и Павла 

закону Светого Василія Великого, 

о речь меновите въ позвахъ тыхъ 

описаную и доложоную, въ жалобѣ 

ихъ милостей менованыхъ особъ, 

за которыми то позвы всимъ ме- 

нованымъ особамъ—иану Жикги- 

монту Пальневскому, а при нимъ 

и всимъ мѣщаномъ Берестейскимъ, 

складаю рокъ черезъ сію реляцію 

мою ку праву становити рокомъ 

завитымъ передъ ихъ милостями 

судомъ каптуровымъ въ замку Бе¬ 

рестейскомъ въ року нинѣшнемъ 

тисеча шестьсотъ тридцать вто¬ 

ромъ, мѣсеца Ноября первого дня. 

И на то даю сію реляцію мою ку 

записаныо до книгъ каптуровыхъ 

съ печатью и подписокъ руки 

моея власное и подъ печатями сто¬ 

роны шляхты на тотъ часъ при 

мнѣ будучой. Писанъ року, мѣсе¬ 

ца и дня вышъ менованого. Ко¬ 

торая жъ то реляція его до книгъ 
есть записана. 
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23,—Жалоба уніатскаго протопопа Роговницкого и священниковъ Брест¬ 

ской капитулы о вабраніи православными церкви Св. Симеона въ Бре¬ 

стѣ, аа рѣкою Мухавцомъ. 

Ивъ актово* кіівги :* 1082—1683 годи, лист 151—154 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать второго, мѣ- 

сеца Октобра шестнадцатого дня. 

Передъ нами депутатами ку от- 

правованью судовъ каптуровыхъ, 

по зойстю съ сего свѣта светобливое 

памети короля его милости Жикги- 

монта третего, пана нашого, на 

сеймику по конвокаціи Варшав¬ 

ской реляційпомъ въ року тепе¬ 

решнемъ тисеча шестьсотъ трид¬ 

цать второмъ згоднс обраными, по- 

становившисе очевисто въ Бозѣ 

велебный отецъ Петръ Рогозниц- 

кій, протопопа Берестейскій, а вси 

священ ннцы капитулы Берестей- 

ское оновѣданье свое на письмѣ ку 

записаныо до книгъ нинѣшпихъ 

каптуровыхъ подали въ тые сло¬ 

ва: милостивые Панове, депутатове 

кантуровые воеводства Бсрестей- 

ского, згодне обраные! Я Петръ Ро- 

гозницкій, протопопа Берестей¬ 

скій и мы вси священницы капи¬ 

тулы Берестейское, а при насъ 

отецъ Даніелъ чернецъ отъ Свето- 

го Петра монастыря Берестейско- 

го, закону Светого Василія, оповѣ- 

даемо и жадосне протестуемо на 

его милости пана Жикгимоита 

Пильнеского, земянина воеводства 

Берестейского, также и на подда- 

ныхъ державы ясневельможного 

его милости пана РаФала на Леш- 

нѣ Лешнинского, воеводы Бѣльево¬ 

го, Андрея Даниловича, войта его 

милости, и на Артема Пашковича, 

также и на мѣщанъ Берестей- 

скихъ: Василия Клишевича и на 

Остапка Троцевича и Богдана За¬ 

кину, Матѳея Хамрая, при томъ 

и на подданыхъ въ Бозѣ преве- 

лебного его милости ксендза, арци- 

бискупа зъ Кгроховска Кгрохов- 

ского, бискупа Луцкого, на Петра, 

Ивана, Григорія Филиповнчовъ, 

Ивана, Дамьяна Букравичовъ и на 

иншихъ бунтовниковъ и помочнй- 

ковъ ихъ, ижъ они, зъ данного 

часу стараючисе зъ великимъ и 

пильнымъ стараньемъ, абы тутъ 

въ Берестьѣ, заМухавцомъ, церковь 

Светого Семіона, на кгрунтѣ шля¬ 

хетскомъ збудованую, могли собѣ 

мѣти на свое пабоженство, не подъ 

послушенствомъ въ Бозѣ преве- 

лебного его милости отца еписко¬ 

па, пана пастыра нашего,—своволь- 
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нуто,—и ие могучи того доказать, 

ажъ оного датного дня, съ четвер¬ 

га на пятницу, то есть, дня чет¬ 

вертого Октебра, по старому, маго- 

чи часъ, потому межи собою схат- 

ску крадь потаемную учинили, спи- 

савшисе и подъ присегою одинъ 

при одномъ до горла стояти и не 

отступоватн и иипгихъ кгвалтомъ 

на тое примушати, и битьемъ имъ 

грозили, а другихъ и били, кото¬ 

рымъ еавезки платили, посылаючи 

по домахъ и выбирают и на тую 

складку; гдѣ, заразъ зложнвши 

сумму немалую пенязей, купили 

домъ, зо всимъ споражоный, на 

мѣшканье снать, и кгрунты и ого¬ 

роды до него. Поѣхавши до Милецъ, 

до владыки схизматика, тамъ упро¬ 

сили, за подарками, черцовъ трехъ 

до Берестя, въ рыхломъ часѣ, на 

зневагу его милости пана пастыра 

нашого и насъ свещенниковъ туто¬ 

шнихъ, ночью тутъ примкнули, по¬ 

давши имъ мѣшканье и церковь 

Светого Симеона зъ слугою ясно¬ 

вельможного его милости пана во¬ 

еводы Бѣльского пана Яна Балце- 

ровича. Кгды на завтрее отправо- 

вали въ церкви своей набоженство 

при многу людей, мы капитула, ни 

о чомъ не вѣдаючи, послышавши 

дзвонъ въ той церкви, и заразъ 

послалисьми на довѣдки, и повѣ- 

дятъ намъ, же обы черцы схизма- 

тицкіе у Светого Симеона отпра- 

вують набоженство. Мы то видѣ- 

чи, же се то нс на добро заносить: 

до того объентя церковь Божая 

завше была въ послушеиствѣ епи¬ 

скопа Володимерского и Берестей- 

ского п тамъ есмо завше ажъ до 

тыхъ часовъ отъ килька десять 

лѣтъ отправовали ®алу Божую; и 

кгдыжъ заразъ обслалъ свещенни¬ 

ковъ, абы се зешли, хотечи се ра- 

дити, што съ тымъ чинити; гдѣ 

есмо се нарядивши, пошлисьмо 

вси, узявши съ собою ихъ милости 

пановъ, папа Теодора Станислава 

Букрабу, подсудка, и его милости 

пана Миколая Табенского, писара 

кгродского Берестейского, яко су- 

дьевъ каптуровыхъ, и при ихъ ми¬ 

лости енерала и возного, такъ тежъ 

и зъ рады мѣское пана Вацлава 

Барщевского, бурмистра и апте- 

кара Берестейского , пана Яроша 

Сороку, лавника присяглого и па¬ 

на Василья Раповича, писара мѣст- 

ского, съ которыми ихъ милостя¬ 

ми , пришедши до церкви, заста- 

лисьмо тыхъ менованыхъ черцовъ 

и люду посполитого, мужеского и 

женского полу, немало вкупѣ стоя¬ 

чихъ и иамову якуюсь на бунтъ 

чинечи; гдѣй мы, учтиве Богу Семо- 

гущему поклонъ отдавши, безъ 

жадное сворки и кгромады великое, 

пыталисьмо:заявимъ позволеньемъ 

отцове тутъ, ночною добою, на тое 

мѣстце пріѣхалисте? Чили тежъ пѣ- 

хотомъ пришли, або тежъ въ чол- 

нахъ водою приплынули, и смѣли- 
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сте иажитися въ той церкви набо- 

женство свое отправовати, кгды 

тая церковь завще была ажы до 

тыхъ часовъ подъ пастыремъ на¬ 

шимъ? Зачимъ папъ Янъ Бальце- 

ровичъ, до церкви пршпедши, при 

енерали и вознымъ, повѣдалъ: яіе 

зъ розказанья его милости папа 

моего въ ономъ монастырѣ тыхъ 

черцовъ осажаю и набоженство имъ 

именемъ его милости отправовати 

кажу и самъ есть того монастыря 

подавцою, гдѣ и листъ автентич- 

ный съ печатью и подписомъ. ру¬ 

ки ясневельможного его милости 

пана воеводы Бѣльского показы¬ 

валъ. Видечи такового пана Баль- 

церовича людъ посполитый зу- 

хвальство, теды бунтъ у тей же 

церкви чинили, не вшановавши мѣ- 

сца светого и насъ слугъ Божихъ, 

и лжити и сромотити почали, от- 

повѣдаючи намъ здоровье наше и 

на здоровье отца Даніеля черца за¬ 

кону Светого Василія утоленьемъ, а 

меновите, Артемъ Пашковичъ, ку- 

шнеръ, и Андрей войтъ тое нара- 

фіи по килька кроть тую отповѣдь 

подтвердили, а при нихъ и жоны 

ихъ, которое обелженье церкви Бо- 

жой такъ зневагу превелебного его 

милости папа и пастыра нашого и 

насъ самыхъ;, енераломъ и вознымъ 

при насъ стороною шляхтою буду- 

чою, освѣтчилисьмо, а теперь про¬ 

симо, абы тая иротестація и опо- 

вѣданье наше до книгъ вашъ ми¬ 

лостей принято и записано было,— 

что есть и записано. 

1632 г. 

24—Донесеніе воэногоИвана Залютинскаго о томъ, что уніаты воспреща¬ 

ютъ совершать богослуженіе православнымъ монахамъ въ церкви Свято¬ 

го Симеона эа Муховцомъ. 

Ивъ актовой книги за 1682 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать второго, мѣ- 

сеца Октобря шестнадцатого дня. 

Передо мною Теодоромъ Стани- 

1633 годы, ист. 1Б5—168. 

славомъ Букрабою, подсудкомъ зем¬ 

скимъ и судьею каптуровымъ Бе- 

рестейскимъ, ставши очевисто во- 

зный воеводства Берестейского 
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Иванъ Залютинскій квитъ свой 
реляцыйный прианалъ и ку заииса- 

нью до книгъ теперешнихъ капту- 

ровыхъ подалъ въ тые слова: Я 
Иванъ Залютинскій, возный вое¬ 

водства Берестейского, сознаваю 
тымъ моимъ квитомъ реляцый- 

нымъ, ижъ въ року теразнѣйшимъ 
тисѳча шестьсотъ тридцать вто¬ 

ромъ, мѣсеца Октобря петнадца- 

того дня, будучи мнѣ возному при 
ихъ милости, то есть: при его ми¬ 

лости пану Теодору Станиславѣ 
Букрабѣ, подсудку земскому, а при 
его милости пану Миколаѣ Табен- 

скомъ, нисару Гродскомъ Бере- 

стейскомъ, судьяхъ на сей часъ 
суду кантурового и при капиту¬ 

лѣ Берестейской редіи Греческой- 

унитское, то есть: при отцу Петру 
Рокгозницкомъ, протопопѣ Бере- 

стейскомъ, а при отцу Даніелю 
черцу у церкви заложоное Светого 
Петра и Павла и при иншихъ све- 

щен никахъ Берестейскихъ, посполъ 
се зъ обою зобраныхъ, которые то 
особы вышречоные, судьи капту- 

ровые и съ тыми особами духо¬ 

вными , всрхуменоваными, того 
дня и року вышписаного зошли 
до церкви Светого Семіона за Му- 

хавцомъ, на кгрунтъ ясневельмо- 

жного его милости пана Ра«*ала на 
Лешнѣ Лешнинского, воеводы Бѣль¬ 

евого, стончое—называемое мона- 

стыромъ, подъ юрисдикою его ми¬ 

лости пана воеводы Бѣльевого, на 

оѳй часъ будучое, и кгдысьмо до 
того монастыря, до церкви Светого 
Семіона ушли, тамъ же въ той 
церквѣ восталисьмо не малый 
кгминъ людей, особъ мужескихъ 
и бѣлоголовскихъ и при нихъ чер- 

цовъ трохъ середъ церкве, передъ 
царскими дверми стоячи, гдѣ тамъ 
же въ той церкви былъ панъ Ван- 

цлавъ Барщевскій, антекаръ, мѣща¬ 

нинъ, бурмистръ рады старое Бе- 

рестейское, который то папъ Бар¬ 

щевскій, яко впередъ до тое цер¬ 

кве.пришли розмову зъ тыми пер¬ 

цами мѣлъ; теды тые свещеники, 
отецъ протопопа и отецъ Даніель 
чернецъ и зъ другими свещеника- 

ми, при нихъ будучими, и при ихъ 
милости панахъ судовыхъ капту- 

ровыхъ пытали тыхъ черцовъ: 

якимъ способомъ и чіимъ благо- 

словенствомъ въ той монастыръ 
церкви Светого Семіона—чи въ но¬ 

чи, аболи въ день вошли, або во- 

дою ѣхали и службу Божую отпра- 

вовать и Фалу Пану Богу отдавать, 
безъ консенсу и бдагословенства 
звирхного пастыра своего, отца ми¬ 

трополиты, аболи владыки Бере¬ 

стейского хотѣли? Которые тые 
черцы, передъ царскими дверьми 
стоечи, повѣдили ихъ милостямъ 
паномъ судьямъ кантуровымъ и 

тымъ свещеникомъБерестейскимъ: 

I если есмо въ той монастыръ и 
церковь Светого Семіона увойшли, 

тогды не своею волею, але естесь- 
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мо послами зъ Лблычъ на мона¬ 

стырь Светого Онофрія отъ его ми¬ 

лости пана воеводы Бѣльевого, дер- 

жавцы тое церкви Светого Семіона 

зъ слугою его паномъ Яномъ Бал- 

церовичцмъ и зъ фундушомъ на 

тую церковь наданымъ, присланы 

отъ его милости пана воеводы 

Бѣльского черезъ того слугу его 

милости пана воеводы Бѣльского, 

пана Балцеровича, абы былъ по- 

даный. А потомъ ихъ милость па- 

нове судовые и свещенники Бере- 

стейскіе, верхуменованые, пыта¬ 

ли се о фундущъ отъ его милости 

пана воеводы Бѣльского, же бы его 

видѣли. А въ томъ часѣ пришелъ 

панъ Янъ Бальцеровичъ, слуга его 

милости пана воеводы Бѣльского, 

и при немъ панъ Жикгмонтъ Паль¬ 

цевскій, который се вишъ меновалъ 

быти умоцовапый его милости па¬ 

на воеводы Бѣльского и войтъ тгь- 

мошній его милости пана воеводы 

Бѣльского, который владаеть мѣ- 

щаими, ку тому монастыру при- 

слухаючими, на имя Андрей Дани¬ 

ловичъ и Артемъ Пашковичъ, мѣ¬ 

щане тоежъ юрисдики до ихъ ми¬ 

лости пановъ судовыхъ, вышъ ре- 

чоныхъ, въ туюжъ церковь и по¬ 

дали до рукъ ихъ милости пановъ 

судовыхъ фундушъ зъ подписомъ 

руки власное и зъ печатью его ми¬ 

лости пана воеводы Бѣльского, абы 

ихъ милость оного видѣли и про¬ 

читали, што въ немъ написано. 

II кгды ихъ милость прочитали, а 

обачивши подпись руки и печать 

его милости пана воеводы Бѣльско¬ 

го и ничого не пречечи тому Фун- 

душови, только свещеники Бере- 

стейскіе вышъ речоные, забороня- 

ючи тымъ чернцомъ Яблочнымъ, 

абы зъ тое церкви прочь вышли 

и жадного набоженства не отпра- 

вовали, мовечи имъ: отколь есте 

пріѣхали або прышли, абы есте 

тамъ же отъѣхали або одышли. 

А панъ Балцеровичъ, слуга его ми¬ 

лости пана воеводы Бѣльского, 

тымъ свещеникомъ повѣдилъ ты¬ 

ми словы мовечи: же я самъ за 

фундушомъ пана моего тыхъ чер- 

цовъ до того монастыря приповѣ- 

далъ, абы тымъ черцомъ тую цер¬ 

ковь и монастырь подалъ, але ижъ 

вашъ моець, панове отцове Бере- 

стейскіе, забороняете и не кажете 

въ той церквѣ тымъ черцомъ служ¬ 

бы Божое отправовать и пану Бо¬ 

гу Фалу отдавать, я ихъ назадъ 

зъ собою беру и ключи отъ тое 

церкви при войту зоставуго, поты 

ажъ ихъ милость зъ елекціи Вар¬ 

шавское вернуть. А въ тыхъ мо- 

вахъ зъ обухъ сторонъ тотъ панъ 

Вацлавъ Барщевскій, ходечи но 

церкви и передъ царскими дверьми 

почалъ плевати и поФалку—насъ 

схизматики топенемъ съ каменемъ 

у воду и выгнанемъ съ торгу мѣст- 

ского мѣщанъ его милости пана 

воеводы Бѣльского почалъ чини- 

9 
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ти. Гдысьмо вжо съ тое церкви 

вышли, тогды поткавши насъ 

усихъ на цвинтару монастырскомъ 

ксендзъ Станиславъ костела све- 

тое Фары, рутившнсе также зъ злы¬ 

ми словы , яко панъ Барщевскій, 

Андрея Войта, Артема Пашковича 

и на тыхъ черцовъ, называвши 

ихъ схизматиками и отщепенцами 

вѣры унитское католицкое, грозе- 

чи и похваляючи се, также мовечи, 

же не задолго будутъ васъ съ ка- 

менемъ у воду топити и съ мѣста 

съ торгу выгонять. Идучц улицею 

отъ того монастыря тое церкве 

тоежъ мовилъ и похвалялъ се, што 

панъ Янъ Балцеровичъ и тые осо¬ 

бы— Андрей Войтъ и Артемъ ІІа- 

шковпчъ, мѣщане его милости па¬ 

на воеводы Бѣльского, якъ съ по¬ 

чатку, такъ и до остатку мною 

вознымт» и стороною шляхтою па¬ 

номъ Яномъ Ресмыцкимъ и па¬ 

номъ Ѳедоромъ Залютинскимъ свѣт- 

чилисе о пофалку на пана Вацла¬ 

ва Барщевского и ксендза Стани¬ 

слава Фарского и на свещенники 

Берестейскіе, же такуюжъ отпо¬ 

вѣдь и поФалку на тыхъ особъ 

верхуменованыхъ чинили. А такъ 

я возный въ той всей справѣ, што 

видѣлъ и слышелъ, далемъ пись¬ 

момъ квитъ ку записанью до книгъ 

каптуровыхъ Берестейскихъ, съ 

печатью и съ подписомъ руки 

своее, также съ лечатьми стороны 

шляхты на тотъ часъ при мнѣ бу- 

дучое. Писанъ у Берестью, року, 

мѣсеца и дня звышъ писаного. 

Которое жъ то сознанье возного 

помененого до книгъ нинѣшнихъ 

каптуровыхъ есть записано. 

1635 г. 

25.—Фундушовая запись Василія Припшхотскаго, выданная монахамъ 
Купетичскаго монастыря на устройство церкви, монастыря въ имѣ¬ 

ніи его Лопесахъ, съ подчиненіемъ его Виленскому мо¬ 

настырю Св. Духа. 

Изъ актовой книги за 1634—1635 годы, лист» 1855. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣсеца 

Октобря- двадцать четвертого дня. 

На рокахъ судовыхъ, о сватомъ 

Михаилѣ, святѣ Римскомъ, припа- 

лыхъ и судовне у Берестью от- 
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правовая ыхъ, передъ нами ІСгабрі- 

елемъзъЕльна Еленскимъ, судьею, 

Ѳеодоромъ Станиславомъ Букра- 

бою, подсудкомъ, а Петромъ Поте- 

емъ, нисаромъ врадникамн судо- 

вымиземскимивоеводстваЕерестей- 

ского, постанов нвшисе очевисто у 

суду, земенинъ господарскій воевод¬ 

ства Берестейского, его милость 

панъ Василей ЮрьевичъПршпихот- 

скій покладалъ и призналъ листъ 

свой, вѣчистое фундаціи записъ, 

отъ его милостиданный и належачій 

инокомъ чернецкого закону и ихъ 

наставникомъ монастыра Купети- 

ческого, въ повѣтѣ Пинскомъ ле- 

жачого, на речь меновите въ томъ 

запасѣ Фундушу описаную и вы- 

ражоную, о которого жедалъ насъ 

суду, абы былъ принятъ и до книгъ 

земскихъ Берестейскихъ уписанъ. 

Мы, врядъ, видечи быть речь слу- 

шную, оного принявши, и до книгъ 

уписать дали, и уписуючи въ кни¬ 

ги, въ словѣ до слова такъ се 

въ собѣ маеть: Я Василей Юрье¬ 

вичъ Пришихотскій, земянинъ го-- 

сподарскій воеводства Берестей¬ 

ского, сознаваю и чиню явно симъ 

моимъ листомъ добровольнымъ вѣ- 

чистымъ и неотмѣннымъ Фунду- 

шовымъ запасомъ кому бы о томъ 

на сесь часъ и потомный вѣкъ 

людямъ будучимъ вѣдать належа¬ 

ло, ижъ я, милуючи пана Бога, 

Створителя моего, одъ которого 

все, што кольвекъ есть и будеть. 

маю, а хотечи его пресветой мило¬ 

сти зъ удѣльности моей, для збаве- 

нья своего, хоть неровную част- 

ку добръ своихъ на церковь о®е- 

ровати, тогды, розмыслившисе и 

нарадившисе добре о томъ зъ 

малжонкою моею, милою пани Раи¬ 

ною Андреевою Пекарскою, писа- 

ровною земскою Берестейского, Ва¬ 

силевою Пришихотскою, которой 

на имѣнью моемъ куиномъ Лепе- 

сахъ, у воеводствѣ Берестейскомъ 

лежачомъ, до животѣ и суму 

ненезей записаломъ, одъ тогожъ 

имѣнья моего менованого Лепе- 

совъ назначаю и тымъ листомъ 

моимъ надаю и уневняю штуку 

кгрунту моего дворного погнойно- 

го зъ садомъ, одъ папа Яна Ради- 

миновича маючимъ, почавши одъ 

половицы саду моего зъ кгрунтомъ 

оромымъ по гостинецъ съ Кобры- 

ня до Буховичъ идучій, концами 

а бокомъ одъ кгрунту моего стѣ¬ 

ною заложоною и копцами засы- 

паными, а зъ другого боку до стры- 

меня рѣчки Подонокъ названое 

дворище Навратинское, то все, 

яко се меновало, надаю и Фундук» 

на церковь Божую, которого коль¬ 

векъ заложенья братьи инокомъ 

чернецкого сожитія и ихъ настав¬ 

никомъ монастыра Купетического, 

въ повѣтѣ Пинскомъ лежачого, въ 

завѣдованыо брацтва Виленского 

Сошествія Светого Духа реліи 

старое Греческое, подъ послушен- 

9* 
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ствомъ светыхъ патріархъ Конста- 

тинопольского и Ерозолимского и 

прочая будучихъ, вѣчными, неодзов- 

еыми инепорушными часы надаю и 

поступую, якожъ черезъ возного 

сторону шляхту въ посесію ихъ вѣч¬ 

ную подаломъ; а самъ себе,жону, дѣ¬ 

тей, близкихъ кревныхъ, повинныхъ 

и щадковъ моихъ отдал иломъ и отда¬ 

ляю вѣчными часы. Вольни имоцни 

есть и будутьречоные братья чернцы 

на томъ кгрунтѣ и дворищу Навра- 

тейскомъ, отъ мене фундовапомъ, 

позволеньемъ, вѣдомостью и благо- 

славенствомъ старшихъ своихъ цер¬ 

ковь ку службѣ Божой, которого 

кольвекъ схочуть заложенья, и мо¬ 

настырь ' для братьи чернцовъ и 

помѣшканья ихъ, яко наоздобней 

фундовать, а Господу Богу ОФеру 

оддаючи, они сами и настуицы ихъ 

чернецкого житья заживать и, въ 

моцы своей зоставаючи, въ послу- 

шенствѣ вышъ выражоныхъ све¬ 

тыхъ патріархъ мѣть и вшелякіе 

пожитки вынайдовать вѣчными 

часы. Въ которомъ держанью одъ 

чернцовъ я самъ за живота сво¬ 

его одъ кождое кривды оборонцою 

быти маю и повиненъ буду; а по- 

животѣ своемъ тую церковъ и мо¬ 

настырь, который за ласкою и по¬ 

мочью Божою уфундуетьсе одъ 

всякого пренагабанья подъ оборону 

и опеку монастыря Виленского 

брацтва Светого Духа реліи старое 

руское поддаю. О што симъ же ли¬ 

стомъ моимъ такихъ мѣти особъ 

преложоныхъ духовныхъ, яко одъ 

свѣцкого стану брацтва того, абы 

тымъ малымъ изданьемъ моимъ не 

погоржаючи, але милуючи Фалу 

Божую, милостивыми панами до- 

зорцами и оборонцами, за што ихъ 

милостямъ Панъ Богъ заплата, быть 

рачили, покорне прошу. То тежъ 

онымъ же братьи чернцомъ варую 

и надаю, въ млынку моемъ Лепе- 

совскомъ Вешняку, кгды мливо бу¬ 

детъ, безъ мѣрки молотье; а върѣ- 

цѣ Мухавцу въ тоняхъ неводовыхъ 

й въ затекахъ, до тоежъ маетно¬ 

сти моее Лепесовъ належачихъ, 

также въ ставку Лепесовскомъ, 

вольное завжды ловенье рыбъ. А до 

посдуги земское, военное и побо¬ 

ровъ, уФаленыхъ на соймахъ, бра¬ 

тьи чернцовъ я самъ и наступцы 

по мнѣ на тую маетность кгруп- 

ту нритечати не маю и не мають 

вѣчными часы. И на томъ далъ 

сесь мой листъ Фундушовый подъ 

печатью и съ подписомъ руки моее; 

а за устною и очевистою прозь- 

бою моею ихъ милость Панове, при¬ 

ятеле мое, КриштоФъ Пекарскій, 

панъ Павелъ Босяцкій, а панъ Ба- 

зилей ІІрилуцкій печати свое при¬ 

ложивши и руки подписать рачи¬ 

ли. Писанъ у Лепесахъ. Року ти- 

сеча шестьсотъ тридцать пятого, 

мѣсеца Октябра двадцать второго 

дня. У того листу добровольного 

фундацыйного запису при печатехъ 
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подписъ рукъ тыми словы: Васи¬ 

лей Прищихотскій рукою влас- 

ною. КгкузиІоГ Ріекагзкі г§к$ злѵ$. 

Павелъ Босяцкій рукою, и Вагуіі 

Рггу^искі гек%. Который же то 

листъ, вѣчистое Фундаціи записъ, 

черезъ особу верху въ листѣ по- 

мененую, очевисто у суду призна¬ 

ны й, и до книгъ земскихъ Бсре- 

стейскихъ естъ уписанъ. 

1638 г. 

26.—Дарственная запись Ивана и Раины Пришихотскигь на землю 
Православному монастырю въ Лепѳсахъ. 

Изъ актовой миги за 1839 годъ, диет. 349—361. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать девятого, мѣ- 

сеца Генваря двадцать первого дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ 

о Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 

отправованыхъ, передъ нами Пе¬ 

тромъ Кохлевскимъ, судьею, Теодо¬ 

ромъ Станиславомъ Букрабою, под¬ 

судкомъ, а Петромъ Потеемъ, ші- 

саромъ, врадниками судовыми зем¬ 

скими воеводства Берестейского, 

постановившисе очевисто у суду 

земяне господарскіе воеводства Бе¬ 

рестейского, его милость панъ Янъ 

Александеръ Васильевичъ Приши- 

хотскій и малжонка его милости 

пани Раина Марьяновна Локницка 

Приіпихотская, при устномъ со¬ 

знанью своемъ покладали и при¬ 

знали листъ свой добровольный, да- 

ровизный вѣчистой записъ, одъ 

ихъ милости даный и належачій 

отцомъ реліи Греческое, послушен- 

ства всход него, регулы Светого Ва¬ 

силія законникомъ монастыря Ле- 

песовского теперь и напотомъ бу- 

дучимъ на речь меновите въ немъ 

о писаную и выражоную; которого 

его милость панъ Прищихотскій, 

устнымъ признаньемъ своимъ съ 

пани малжонкою своею отвердивши 

и змоцнивши, жедали, абы былъ 

принятъ и до книгъ уписанъ. Въ 

чомъ мы, врадъ, видечи речь быть 

слушную, оного принявши и до 

книгъ земскихъ Берестейскихъ 

уписати дали и, уписуючи въ книги, 

въ словѣ до слова такъ се въ со¬ 

бѣ маеть: Я Янъ Александеръ Ва- 
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сильевичъ Пришихотскій, яко дѣ- 

дичъ имѣнья Лепесовъ, добръ въ 

воеводствѣ Берестейскомъ лежа¬ 

чихъ, а я Раина Маріановна Лок- 

ницкая Пришихотская, яко пани 

вѣновная, земяне господарскіе вое¬ 

водства Берестейского, чинимъ 

явно и сознаваемъ симъ нашимъ 

добровольнымъ листомъ, даровиз- 

нымъ вѣчистымъ записомъ, кому 

бы о томъ, теперешнихъ и потом¬ 

ныхъ вѣковъ людемъ, вѣдати на¬ 

лежало, ижъ мы, зъ доброе воли 

нашое и зъ упреймости, ку чести и 

хвалѣ вѣчной имене въ Троицы 

славимого Бога, частку кгрунту 

отъ имѣнья нашего Лепесовъ. Ко¬ 

торая частка въ певныхъ грани¬ 

цахъ лежить межи кгрунтами его 

милости пана отца нашого, мено- 

вите, отъ стѣны новозаложоной, 

отъ конца, который граничить 

насъ зъ его милостью паномъ от- 

цемъ, край подволокъ села Лепе¬ 

совъ до стѣны Именинское однимъ 

концемъ ; а бокомъ однымъ стѣ¬ 

ною Имснннскою до конца старо¬ 

давнего, отъ Именина засыпаного, а 

другимъ бокомъ отъ тогожъ конца 

надъ потокомъ Заболоцкимъ до 

конца новозасыпаного отъ штуки 

и части его милости пана отца. 

Которая частка кгрунту чинить 

волоку одну и моркговъ тринад¬ 

цать и прутовъ семь и полпру¬ 

та. А при томъ, што намъ се до¬ 

стало на часть нашу зъ роздѣлку 

застѣнку Лепесовского на Колба- 

скихъ межи границами Именинскою 

и Босеяцкою моркговъ двадцать 

и шесть: то имъ на проробокъ сѣ- 

ножати до тоижъ штуки прилуча¬ 

емъ и надаемъ при рѣцѣ Смокупі- 

цѣ; якъ ново границу въ томъ 

застѣнку зъ его милостью паномъ 

отцемъ заложили есмо тотъ весь 

помененый кгрунтъ отъ имѣнья 

нашого поле оромое и неоромое 

зъ зарослями, сѣножатьми и всѣми 

его пожитками и надежностями да¬ 

емъ, даруемъ, на вѣчный и непо- 

рушныи часы Фундуемъ и тымъ 

листомъ нашимъ записуемъ от¬ 

цомъ реліи Греческое, послушен- 

ства всходнего, патріарха Констан¬ 

тинопольского, регулы Светого Ва¬ 

силія законникомъ монастыря Ле¬ 

песовского, неунитомъ, теперь и на- 

потомъ будучимъ наставникомъ и 

послушникомъ. Который то поме- 

неного монастыря и послушенства 

законникове вольни и моцни суть 

и будуть (за насъ пана Бога про¬ 

сечи) тотъ помененый, а имъ вѣ- 

чне записаный кгрунтъ пахати, 

сѣяти и якъ хотечи и розумѣючи, 

ку своему законному пожитыо за- 

живати и вшелякихъ пожитковъ 

съ той помеяеной часткн кгрунту 

нашого, имъ вѣчне записаного и 

поданого, привлащати и постере- 

гати, якъ церковныхъ и монастыр¬ 

скихъ а своихъ власныхъ добрахъ 

вѣчными часы. Мы зась, вышъ по- 
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мененыо особы ссбѣ самыхъ, близ¬ 

кихъ покревныхъ и всѣхъ повин¬ 

ныхъ и обчихъ отъ того всего по- 

мененого кгрунту и вшелякого ихъ 

пожнтку отъ сего часу отдаляемъ 

и отдалили есмо, также уже жа¬ 

дного вступу и перешкоды въ томъ 

кгрунту помененомъ и въ пожит- 

кохъ ихъ чинитп не маемъ и не 

маютъ вѣчными часы, якоясъ для 

лѣпшое речи твердости заразъ че¬ 

резъ возного урадового и сторону 

шляхту подали есмо отцу Меле- 

тіеви Мартиновичу, того жъ мона¬ 

стыря строителеви, и въ посессію 

ихъ вѣчную. А тотъ кгрунтъ 

давши, даровавши и вѣчными ча¬ 

сы помененымъ законникомъ Фун- 

довавши, вшелякую зась послугу и 

повинность речи посполитое зу- 

полне зъ участными належачими 

сами себе и сукцессоровъ нашихъ 

зоставуемъ на томъ всемъ, нсмене- 

нымъ законникомъ дали есмо сесь 

нашъ листъ добровольный вѣчи- 

стый, даровизный записъ, съ пе- 

чатьмн и подписами власныхъ рукъ 

нашихъ; а за устною и очевистою 

просьбою нашою ихъ милости па- 

нове, пріятели наши, панъ Янъ Бы¬ 

ковскій, панъ Александеръ Здито- 

вецкій, панъ Александеръ Остро- 

мецкій, печати свои приложивши, 

и руки свои подписати рачили. 

Писанъ у Лепесохъ. Року тисеча 

шестьсотъ тридцать осьмого, Ноя¬ 

бря тридцатого дня. У того листу 

вѣчистого Фундушового запису при 

печатехъ подпись рукъ тыми сло¬ 

въ»: Лап Аіехашіег РгяузяусЬозкі 

г§кі| з\ѵа; Кеша Іюкпіска Ргзуззу- 

сЬозка гека з\ѵ$. Лап Вуколѵвкі 

г§к^ з\ѵг*; АІехапЛег 2<1гіІо\ѵескі 

г^кд. з\ѵ%; Александеръ Остромец- 

кій рукою власною. Который же 

тотъ листъ, вѣчистый записъ, че¬ 

резъ особъ, верху въ немъ поме- 

неныхъ, и до книгъ земскихъ Бе- 

рестейскихъ есть уписанъ. 
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27.—Возобновленіе фундушовой записи на Тросцянсвую церковь во 
имя Св. Спаса. 

Изъ актовой книга за 1786 годъ, кистъ 1617. 

Коки Іузіас зіеітзеі озтІ2Іезіа,і 

вгозіе^о, тіезЦса Зіегрпіа іѵѵиігіе- 

зіе^о іги§іе§о (іпіа. 

Рггеі иг2§іет «ІКтсі у акіаті 

гіетзкіті \Ѵ. В. рггеіетп^ Ріасу- 

<іет Тггазколѵзкіт, ге^епіеш рггу- 

віе&іуш гіетзкіш іе^оі лѵо^етеоі- 

зілѵа, віатезгу озоЬізсіе )е§отозб 

хі(|І2 Тогаазг Киісгускі, рІеЬап іег- 

кгеі Тгозсіешскіеу, Гипіизг огу§і- 

паіпу сегктеі Тгозсіепіскіеу іо акі 

роіаі, те іе зіолѵа різапу: ІѴіаіото 

сгупіе, коти теіеігіес Ъ§ігіе паіе- 

гаіо піпіеу82в§о у пароіут Ъ§і%се- 

§о \ѵіеки Іиігіот іисЬолѵпе^о у 

зтеіескіе§о зіапи, і&, (Іо затеу зкіо- 

піѵѵзгу зі§ зіизгпозсі, ира&идо ^а- 

коЬу те тадеіпоббі тоіеу Тгозсіепі- 

су іоЪгасЪ, те тео]етеоівітеіе Вг&еві- 

кіт ІегасусЬ, сктеаіа Воіа ротпо- 

йепіе Ьга2а 2 роЪо&пе§о акіи те§о, 

4 ропіетеай ро геузсіи ъ іе§о злѵіаіа 

теіе1еЬпе§о оуса Ашк^а Зтоіеп- 

зкіе^о, ргезЬііегасегклѵіе Тгозсіепіс- 

кіеу гаіоіепіа з. Зраза, \ѵ та^іпозсі 

теу Тгозсіеиісу зЦщсеу, Гишіизг 

зіагоіатепу піелѵіеігіес С]ио Гаіо /пі- 

кш*1; іеіу піпіеузг^ роЬойп^ теоіа 

у іузрогусу^ тоде иіе іуіко 2а піе- 

теггизгопу роітеіегігат йіпіизг, аіе 

іеі у па<1аша іеу сегк\ѵіе оіі ІРР. 
іипіаіоготе, роЬо&пусЬ апіесеззоготе 

тоісЬ ропатеіат у арргоЬи^е. А йе 

іеи ^еіупу а озоЫілѵу іпіепсуі то- 

Зеу пугеу ѵѵугагопу. сеі лѵузіатеи- 

Зцс, аг§итепі зІи&Ьу Войеу, рггеі- 

зіетегіоіет, аЬу ілѵосЬ -ргегЬііеготе 

рггу іеу сегктеі Тгозсіепіскіеу 20- 

віатеас то^іо. Рггеіог іоіггесктеіок 

гіалѵпа іо іеу сегктеі рггузіиска^- 

сусЬ, сглѵагЦ лѵіоке пагтеапі} Тузг- 

колѵзк^ \ѵ іеуге та^іпозсі тоіеу 

Тгозсіепіскіеу \ѵе тезі КаіаусгусасЬ 

яе тезгузікіеті рггупаіе&позсіаті, 

^ако зі§ зата лѵ зоЬіе та те тіе- 

(ігасЬ, §гапісасЬ у оЪусЬоігіесЬ па- 

гпасгат, лѵуігіеііс гогкагиіе, рггу- 

і^сгат у паіа^, сЬс%с тіес ро 1Р. 

Мікоіа^и Віеіоскіт, іогогсу тоіт 

Тгозсіепіепзкіт у ро ^е^отозсі па- 

зіер^^сусЬ, аЬу піе іуіко іе^о піе 

Ъгопііі, аіе іеи тезгеікд. ротос іоіа- 

теаіі, теіеІеЬпусЬ газ оусоте Реоіо- 

га КосЬапзкіе^о у Аіехапіга Зто- 

1епзкіе§о зитпіепіе оЪолѵіаги^с, а- 

Ъуш рггу іут Ботіе Вогут 20зіа- 

Л<5, сЬтеаЦ В029, рготолѵотеаіі изіа- 

теісгпа ріІпозсЦ роЪойпозсі^ зІигЬ§ 

Рапзкіі лѵ іеу сегклѵі оіргатеотеаіі, 

зтеЦіоЫітееті розі^ркаті Іиігі іо 
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паЬоіейзілѵа гасЬ§са! у лѵо лѵзгузі- 

кіт га роЬоіпе йизге лѵ Во&и гтаг- 

ІусЬ Рапа 2азі§ролѵ, іулѵусЬ йоЬго- 

йг^олѵ злѵусЬ у іеу сегклѵіе Вогеу 

піѳ рггеротіпаЦс у Марэдас лѵ ро- 

лѵуппусЬ оЬгг^йаск, зріслѵакасЬ у 

іут ройоЬпусЬ паіейуіозсіасіі піеи- 

розіейгг^с йозуб злѵеу разіегзкіеу 

йисЬоллтіеу сгупіі ролѵіппозсі. Со іі- 

Ьу рггу злѵеу гиреіпеу тосу гозіа- 

лѵаіо Йо іеу лѵоіі у йузрозусуі то- 

іеу рггу ріесг^сі гек<? шсдд, ройріза- 

Іет. Різап лѵ Тгозсіепісу, йпіа вге- 

зпазіе^о тіезцса Аи^изіа, гоки 

іузіцс згезсзеі зіейтйгіезіііі ріеглѵ- 

зге^о. II іе^о йтйизги рггу лѵусі- 

зпіопеу гойолѵііеу ЬегЬолѵпеу йот и 

БаріеЬолѵ ріесг^сі па оріаіки сгег- 

лѵопут пазіериіе ройріз іаколѵу: 

Ргапсізгек ВаріеЬа, копіизгу ЛѴ. X. 

Ь. Кібгу іо ііипйизг _]ез1 Йо хі^р; 

гіетзкісЬ ЛѴ. В. рггу^іу у лѵрі- 

запу. 

1675 г. 

’ * 

28.—Дарственная запись Видьковскихъ на церковь въ имѣніи ихъ 
Вагановѣ. 

Изъ актовой кинги за 1670—1676 года, лис. 1767—1770. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Бо- 

жого тисеча шестьсотъ семьдесятъ 

пятого, мѣсеца Февраля одиннад¬ 

цатого дня. 

Передъ нами судьми каптуровы- 

ми воеводства Берестейского, став¬ 

ши регзопаіііег у суду нашого кап- 

турового, его милость панъ Томашъ 

зъ Вильковичъ Видьковскій, хору- 

жій Мельницкій, колекга также су¬ 

довъ каптуровыхъ, и ей милость 

пани Зофія съ Конопата Вильков- 

ска, хоружина Мельницкая, мал- 

жонкове, покладали и очевисто при¬ 

знали листъ записъ вѣчистое Фун- 

даціи церкви ихъ милостей Вага¬ 

новское, даный на потомные часы, 

а належачій свещеннпкови тоежъ 
церкви Выгоновское, такъ теперь 
будучому, на имя, Миколаеви Дреч- 

кевичови, яко и по нимъ наступу- 

ючимъ сукцессоромъ, на речь са¬ 

мую, въ томъ же листѣ записѣ те- 

разъ специФнкованую, которого 
яросечи, абы былъ принятъ и до 
книгъ уписанъ; въ чемъ мы, баче- 

10 
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чи быть речь слушную, иринянши, 

до книгъ судовыхъ каптуровыхъ 

вписать росказали есмо, которо¬ 

го уиисуючи слово до слова такъ 

се въ собѣ маеть: Ла Тотазг г ѴѴіІ- 

колѵісг \Ѵі1колѵ8ку, сЬог^йу гіешіе 

Місіпіскіеу, у іа 2оГіа г Копораіи 

УУіІколѵзка, сЬогі}іупа гіешіе Міеі- 

піскіеу, таЛЦколѵіе, гіешіапіе лѵо- 

іелѵойзілѵа Вггезкіе§;о, сгупіешу лѵіа- 

сіото іут пазгут різтет каійети 

гозоЬпа , котиЬу о іет ллпейгіеё 

рггупаіеіаіо, каййе&о зіапи ргеті- 

пепсіі Іийгіот, іі лѵ гоки іегагпіеу- 

згут іузі%с згезсзеі зіейетйгіезіііі 

рі^іут, тіезі^са Лапиагуі озте§о 

йпіа, рггуЬулѵзгу сіо тпіе іегагпіеу- 

згу злѵіезгсгеппік пазг \ѴаЬаполѵ- 

зкі, лѵіеІеЬпу оусіес Мікоіау Бгісг- 

коѵѵісг, иргазгацс паз олѵуйапіе кор 

рі§сіи іуіа, па1еіуіер;о опети г ра- 

згпі таі^іпозсі пазгусЬ ЛѴаЬаполѵа 

злѵіеіуіеі йгіезіесіпу, лѵей!и§ апіе- 

сеззоголѵ пазгусЬ Гипйизги пайапеу 

1 иЬіпйолѵапеу. Тейу іа ІУіІколѵзкі 

г та1г$к$ тоіз, іегагпіеузг^ 2оШд, 

2 Копораіи, сЬса,с ой пауіазпіеузге- 

ё° Рапа оіггугаас гаріаіе, іе кор 

рі§с, лѵейіи^ Гипйизги зіалѵпеу ра- 

шіесі апіесеззоголѵ пазгусЬ, оййас 

кагаіеш, а па йаізге ропщоіепіе 

сЬлѵаЛу Воіеу лѵсегклѵі пазгеу \Ѵа- 

Ьаполѵзісіеу, йеполѵо зразгпіе пазгеу 

йлѵогпеу \ѴаЬаполѵа і ВлѵіЬісг г ші- 

^ таій%к$ тоіа іезгсге кор йлѵіе 

іуіа рггуйаіешу і па лѵіесгпе сгазу 

Іе&иіету і йагиіету. СЬсас іо тіеё 

па лѵіесгпе сгазу ро зиксеззогасЬ 

пазгусЬ, аЬу со гок злѵіез2С2§ппі- 

кот пазгут ІУаЬаполѵзкіт йосЬо- 

йііо, га соЬу злѵіезгсг^ппісу пазі 

\ѴаЬаполѵзсу, іейеп ро йги§іт павіеп- 

риі^с, іак га паз затусЬ, іако ро- 

іошзілѵо і зиксеззоголѵ пазгусЬ лѵ ко- 

ійу іуйгіеп \ѵе зггой§ тз^у злѵі§іе 

ойргалѵолѵаіі і рггу іусЬ Рапа Во^а 

ргозгопо; а оусолѵіе злѵіезгсгеппі- 

су іак іегагпіеузі, іако і па роіот- 

пу сгаз пазіетриіасе лѵ сегкіелѵпусЬ 

оЬгг§йасЬ гасЬолѵас ролѵіппі. Сге- 

§о, лѵейіир; йалѵпе§о глѵусгаіи, рапо- 

лѵіе, йгіегЦсе таі^іпозс ЛѴаЬаполѵо, 

йо^Цйас і розігге^ас таі^; лѵагиі^с 

10, кіоЬу іети полѵо лѵугаіопети 

Гипйизголѵі пазгеши сопігайіколѵаі, 

іейу оіо пікоти іпзгети, іуіко Лтсі 

хі^йги ерізкоролѵі ЛѴЛойгішіегзкіе- 

ши і Вггезскіеши, іако і карііиіе 

Вггезскіеу гиреіп^ тос йосЬойгепіа 

іе§о лѵзгузікіе^о йаіету. СЬс^с іо 

ро ісЬшозсіасЬ шіеб, аЬу ісЬтозс 

іако ргоіекіоголѵіе іе§о йосЬойгіІі. 

Бо кіоге§о іо Іізіи іипйасуі пазгеу 

лѵіесгузіеу рггу ріесг§сі г§се пазге 

г шііа таЛг^кд, тоіц, ройрізаіізту. 

Такіе ісЬтозс раполѵ ріесг^іаггблѵ 

Іийгі гаспусЬ о ройріз йо іе§о йт- 

йизги пазге^о иргозііізту, кіоггу іо 

ісЬтозсіолѵіе па ргогЬе пазга рггу 

ріесгесіасЬ г^се злѵе ройрізас гасгу- 

11. БгіаЛо зі§ лѵ Вггезсіи, гоки іу- 

зі^с згезсзеі зіейешйгіезіаі ріаіе^о, 

тіезі%са РеЬгиагуі іейуиазіе^о йпіа. 

У того листу вѣчистое Фундаціи за- 
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пису при печатехъ ихъ милостей 

и подписъ рукъ тыми словы: ТЬо- 

тазг \Ѵі1колѵзку, скопцу гіетіе 

Міеіпіскеу, 8§йгіа каріиголѵу; 2оПа 

ЛѴі1колѵзка,сЬог^йупаМіе1піска. йа- 

ко ргозгопу ріесг§4агг росірівиіе зі§ 

Копзіапіу Рггегйгіеску, ройз^йек 

Вггезку, изіпе ргозгопу ріесг§4агг 

(Іо 4е§о Изіи ой озоЬ лѵузг шіепо- 

лѵапусЬ Йуртипй Ногполѵзку, рой- 

сгазгу 8тоІіепзку, изіпе ргозгопу 

ріесг^іагг Йо іе&о гарізи о<1 ісЬшо- 

зсіолѵ лѵузг ротіепіопусЬ Ріоіг 84а- 

пізіалѵ Огек, таіог Кгбіа Йе^о тозсі, 

з^йгіа каріиголѵу лѵоіелѵойзілѵа Вгге- 

зкіе^о. Который же то листъ, вѣ- 

чистое Фундаціи записъ, очевисто 

иризианый, и до книгъ судовыхъ 

справъ вѣчистыхъ каптуровыхъ 

воеводства Берестейского есть при¬ 

нятъ и уписанъ. 

1679 г. 

29.—Ревизіонная запись Кобылянсвой церкви. 

Изъ актовой вгаги за 1786 годъ, лисп 2108- 

Коки іузіас зіейтзеі озтйгіезіаі 

згозіе^о, тіезі^са Ьізіорайа сглѵаг- 

іе^о йпіа. 

Ка гокасЬ з^йолѵусЬ гіетзкісЬ\Ѵ. 

В. ро8лѵі§іут МісЬаІе, злѵіесіе Кгуш- 

зкіт, рггурайіусЪ у \ѵ шіезсіе Вгге- 

всіи Ьііелѵзкіт ойргаллоу^сусЬ зі§, 

рггесі паші Халѵегут Ногполѵзкіш, 

Ргапсізгкіет ІІгзупет Кіетселѵі- 

сгет, Тотазгет Кхдзгелѵзкіт, зе- 

(Ігіаті, Йапет 'ѴѴІойкіет, різаггеш, 

игг§йпікаті гіетзкітіДУ. В., зіалѵа- 

^соЬеспіе раігоп ЙР. І&пасу Ьазколѵ- 

зкі лѵігуі§ сегклѵі КоЬуІапзкіеу Йо 

акіройа!,кіогеу ігезс іаколѵа: \Ѵзгеш 

лѵоЬес огпаутиіету кагйепш, ко¬ 

ти лѵіейгіес Ъу роіггеЬа Ьуіо, іі. 

лѵ гоки іузіас згезсзеі зіейтйгіезіаі 

йгіелѵЦіут йе ргаеѵіо сопзепзи ге- 

^іо ЙРР. коттіззагге ЙКтзсі йолѵіок 

йлѵоск сегкіелѵпуск аЬ аеѵо пайапусЬ, 

ііегит іггесіі* лѵ!ок§ па іей зат^, 

сегкіелѵ КоЬуІапзк^ ге лѵзгузікіеті 

Йо іеу лѵіокі рггупаіеіуіозсіаті, ^а- 

коіо: зіапоіЦсіаті, гагозіаті еіеаеі. 

\ѵ КоЬуІапасЬ пайаіі у лѵоуіолѵі Ма- 

іазгелл'зкіети, Ілѵаполѵі Рііаіуколѵі 

у ,]е$о зиксеззогот лѵ роззеззу^ ро- 

10* 
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гисгііі, роб іег копйусу§, аіеЬу <11а 

ротпо&епіа сЬѵѵаІу Рапа Во§а лѵзгеі- 

ка ріесгоіолѵііозё окоіо герагасуі 

сегктѵі КоЬуІапзкіеу со бо ЙасЬи, 

§опіаті рокгусіа, зсіап, окіеп, степ- 

іагга о^гойгепіа, гереголѵапіа тіеіі 

у бЬаІі, кіогеп іо оріз, сауіі Іізі, 

г ро(1різет гі^к у іггета ріесг§сіаті 

гоЬогоѵѵапу ай ргаезепз ццевгка^се 

па іеу тѵіосе зиксеззогез опе^о \ѵоу- 

іа ротіепіопе^о ройсгаз \ѵігуіу пат 

ргегепкпѵаіі у о копйгтасу^ ирга- 

згаіі; па кіогусЬ ргогЬу іазкалѵіе 

ту зкіоітѵзгу зі§ олѵ зкгурі асі ак- 

іа ѵізііаіогіаііа паурггой іп^гоззо- 

лѵаіізту, у пат 2\ѵіег2сЬпозсі$ ро- 

Іесопа ѵѵіяуіаіогзк^ копйппоѵѵаіізту, 

\ѵз2е1ке ро&уікі г опеу ѵѵіокі іега- 

гпіеузгут Іийгіот, іат тезякаде- 

сут, ^ако іо: Ілѵапо\ѵі ВіІоизуко\ѵі, 

Йазкоѵѵі Вііоизуколѵі, МісЬаІолѵі Ві- 

іоизуколѵі, 8іерапо\ѵі ВіІоизуко\ѵі 

згикас роглѵаіату: 2 іут ^ейпак лѵа- 

гипкіет, а&еЬу ротіепіопі роззеззо- 

гез ай тепіет зк гуріи йапе§о со 

Йо паутпіеузге&о рипкіи яайозус 

сгупііі, ^ако іо йасЬ сегкіелѵпу лѵгок, 

^ез1іЬу іе§о роіггеЬа кагаіа, герага- 

су^ ораігулѵаіі, й/теоппісе, ай ргае¬ 

зепз 2е яіут \ѵса1е Ь^б^с^ рокгу- 

сіет, гератѵѵаіі, лѵ§§іу сегкіе\ѵпе 

озгиіолѵаіі, у &йуЪу зі§ зсіапу піе- 

\ѵузшѵа!у, \ѵ Іізісе лѵгі^с рггег зглѵо- 

госіе іеіагпе зіагаіі зі§, степіагя 

паіейуіут орагкапіепіет у рггут- 

кпі^сіет ораігуѵѵаіі, лѵ!ок§ опг* сег- 

кіелѵп^ ѵѵу^па^аіі, пікопш, рой кага 

зіо §ггу\ѵіеп у рой кіаіѵѵі),, газіаѵѵо- 

\ѵас, 2 тіейг з\ѵоісЬ рзиб піе \ѵаіу1і 

зіе, апі іеі й\ѵого\ѵі изі^ріё ^акіе- 

ти у затусЬ зіеЬіе роййас ІиЬ сгузг 

\ѵ пеу \\'іокі ріасіс поп ргаезите- 

гепі. А сази ^ио Йо іе§о кіо сотреі- 

Іегеі, таіі} \ѵгаг тапіГезіо\ѵас зі§ у 

йо иггейи Ьізкиріе^о йопіезб. Кіогу 

игг^й, ^ако йоЬго СЬгузіизо\ѵе, рггу 

саіозсі тапиіепеЬіі. Кезрекіет газ 

гапіейЬапеу герагасуі сегкіе\ѵпеу 

та х. рагосЬ иротпіес у гайозус 

піесгупі^сусЬ опусЬ ротіепіопусЬ у 

ісЬ зиксеззоголѵ, лѵсгут Ьу лѵійгіаі 

кггу\ѵй§, гарог\ѵас йо копзузіогга у 

ргалѵет па^ггелѵас. Тут іейу іепи- 

іогот лѵлѵугаЬіапіи опеу \ѵ!окі піе- 

та рггевгкайгас, роіуікоѵѵ з/ика- 

піа піе Ьгопіс апі зіе лѵігасао рой 

зіо дггулѵіеп па каіейг^ Вггезк% \Ѵ. 

х. рагосЬолѵі Іегагпіеузгети і ^е§о 

зиксеззогот рггукагаіізту. Різап 

\ѵ рІеЬапу КоЬуІапзкіеу, гоки іузі^с 

зіейтзеі рі§сйгіезі%і йгіе\ѵіаіе§о, йіе 

рі^іе^о Клѵіеіпіа иі поѵ. іп ^ио^шп 

Гійет тапи ргоргіа зиЬзсгірзітиз еі 

зі^іііо сотпіипігі зиззіпшз. И іеу лѵі- 

гуіу рггу ріесгесі па Іаки сгепѵо- 

пут \ѵусізпіопеу ройрізу іаколѵе: 

Аіехапйег йойко О. Б. В. М. Аий.. 

Саг. еі^ий* Сепегаііз потіпаіиз, АЬ- 

Ьаз Сге^еп§, Уізііаіог аЬ іііизігіз- 

зіто Іосі Огй. Бериіаіиз (Ь. 8.). Ра- 

іег Апі. Сгайпіезкі асіогит ѵізііа- 

іогіаііит поіагіиз тр. Ай асіа ѵізі¬ 

іаіогіаііа тіііезіто зерііт^епіезіто 

<(иіп(|иа§езіто попо іп^гоззаіа ргае- 
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зепз сопГц-шаІіо. Кіога лѵігуіа 2а акісіі \ѵо]е\ѵосІ8І\ѵа ВгіезЬкіе§о рггу 

ройапіет <іо акі, ^езі (Іо хі^§ гіет- і§іа у \ѵрівапа. 

1679 г. 

30.—Явка права на приходъ Верховицкой церкви, съ означеніемъ 
церковнаго фундуша. , 

Изъ актовой книги за 1686 годъ, листъ 61. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Бо- 

жого тисеча шестьсотъ осмдесятъ 

пятого, мѣсеца Октобра девятого 

дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Святомъ Михалѣ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестью 

одправованыхъ, передъ нами Лео¬ 

нардомъ Потеемъ, судьею, Кази- 

меромъ Лущинскимъ, подсудкомъ, 

и Жикгмонтомъ Казимеромъ Гор- 

новскимъ, писаромъ, врадниками 

судовыми земскими воеводства Бе- 

рестейского* постановившисе оче- 

висто у суду его милость панъ Па¬ 

велъ Тонковичъ екстрактъ съ книгъ 

судовныхъ епископскихъ Володи- 

мерскихъ и Берестейскихъ перъ об- 

лятамъ до книгъ земскихъ справъ 

вѣчистыхъ воеводства Берестейско- 

го ку актикованыо подалъ, въ тые 

слова писаный: Выписъ съ книгъ 

духовныхъ епископскихъ Володи- 

мерскихъ и Берестейскихъ. Лѣта 

отъ Нароженья Сына Божого ти¬ 

сеча шестьсотъ осмьдесятъ трете- 

го, мѣсецаМая двадцатого дня. Пе¬ 

редо мною ксендзомъ Леономъ За¬ 

ленскимъ, прототронимъ метропо¬ 

ліи Кіевское, Галицкое и всея Руси, 

епископомъ Володимерскимъ и Бе- 

рестейскимъ, архимандритою Чер- 

кеговскимъ и Кобринскимъ, Тома- 

шомъ Коротынскимъ, намѣстни¬ 

комъ енеральнымъ а протопопою 

Кобринскимъ, Александромъ Со- 

поцкомъ, протопопою Берестей- 

скимъ Димяиомъ Воцяновскимъ, 

протопопою Бѣльскимъ Самуелемъ 

Смоленскимъ, протопопою Дрогиц- 

кимъ ЕфстаФимъ Самовичомъ, 

протопопою Пружанскимъ Михае- 

ломъКондратовичомъ, писаромъ, и 

зъинными особами духовными, при 

насъ на тотъ часъ будучими, под¬ 

часъ вального Сѵноду, въ року ти- 
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сеча шестьсотъ осмдссятъ тротомъ, 

мѣсеца Януарія двадцать шестого 

дня у Бѳрестыо отпраиуючогося, 

8Іапо\ѵвяу осяелѵізіо \ѵіе1еЬпу осіес 

Ріогіап Катідзкі, ргеяЬііег сегклѵіе 

ЛVіе^2с11олѵіскіе^, ргеяеЦ з\ѵоіі} рго- 

ііисолѵаі і (іо акі ерізкорзкісЬ \Ѵіо- 

ёяітіегзкісЬ у ВгяезкісЬ ки яаріза- 

піи ройаі, лѵіе зіолѵа різапу: Регіі- 

ІиБігів еі Кеѵегешііззіте Впе Вне 

соіеікііззіте! Изфіе аё Ь*ос іетриз, 

розі йесвззиш зиі разіогіз, ѵасаі Ес- 

сіезіаVегсЬотепзіз, сиіиз, сиш рег- 

ііпеаі а<1 ше йе іиге соііаііо, риіо еі 

зрего ісіопеит і'оге Впит Ріогіа- 

пит Катіейзкі, Ггаігет апіесеззо- 

гіз; еит і&ііиг ргаезепіо регіііизігі 

еі тйівзітае йотіпаііопі ѵезігае оЬ 

іиге го^апйо, иі Шиш сопйгтаге еі 

іпѵезііге ёі^пеіиг, ^иой оЫепіигит 

те поп йиЬііапз тапео. Ваіит іп 

Аиіа ѴегсЬоѵіепзі, <1іе іегііа 8ер- 

іетЬгіз, аппо тШезіто зехсепіезі- 

то 8еріиа§езіто попо. У тоей пре¬ 

зенты подписъ тыми словы: Регіі- 

Іизігіз еі геѵегепйіззітае йопііпа- 

ііопіз ѵезігае оЬзе^иізяітиз зегѵиз 

Йоаппез Сагоіиз Корее, сазіеіапиз 

Тгосепзіз, РгезЬ. Вгезіепзіз. При 

той презенты ассекурація тогожъ 

его милости въ тые слова: Ояпау- 

тиіе іут різтет тоіт аззекига- 

суппут, ій со ѵѵіеІеЬпі ргезЬііегоѵѵіе 

сегклѵіе ЛѴіегясЬхпѵіскіеу яайулѵаіі 

^гипіолѵ у роёйапусЬ ѵѵе лѵзі РойЬо- 

гге, озоЫі\ѵіе Ьгаі гойяопу ргяузяіе- 

?о Па В6е разіегяа ЛѴіегясЬоѵѵіскіе- 

§о, рапа Ріогуапа Катісййкіер;о, іе- 

сіу іут Іізіет тоіт аззокигиіс опе- 

§о, йе цйу разіегяет яовіапіе у 

каріапеш, ргяу іусЬ лѵвяуйікісЬ 

дпшіасЬ у роййапусЬ РосіЬогзкісЬ 

та 208Іа\ѵас я ролѵіппойсіаті іеті, 

кібге я йаѵѵпусЬ сяазо\ѵ /а гойяіса 

ше§о у тпіе Ьуіу ай <1о йу\ѵоіа 

зѵѵе^о; сяети йайеп ргяесяус піе то- 

йе у, зігяей Войе, у зтіегсі па тпіе, 

йайеп зиссезвог тоу ітрейіге піе 

тойе, о\ѵзяет ой лѵзяеікіеу ітреіі- 

сіеу Ьгопіс та, йесіагиіе. Ргяуіупі 

я\ѵусяаупа согосяпа ^иоіа яЬогяа, іо 

іезі: оятйяіезі^і кор йуіа, а ргяепі- 

се йяіезі§ё кор, йо сяе§;о зѵѵоіа ге- 

ка паріза\ѵзяу у ройрізиіе зі§. Ваіі 

лѵ Вгяезсіи ІузЦс зяезёзеі зіейтйяіе- 

8Іі},і йяіе\ѵіг|іе^о гоки, йпіа ігяесіе&о 

8еріетЬга. (ЛѴікаге^о іейпак яалѵзяе 

ейотеаё ролѵіпіеп). йап Кагоі Корее 

казяіеіап Тгоскі, зіагозіа Вгяезкі. 

У тое ассекураціи подписъ и кон¬ 

фирмація ясневельможного его ми¬ 

лости пана каштеляна Подляского 

и вельможного его милости пана 

старосты Берестейского тыми сло¬ 

вы: Иа і§ аззекигасі^ *з\ѵі§іеу ра- 

ті§сі 3. рапа оуса йоЬгойяіе^а па- 

зяе^о ройріяиі^ ві§ 8іапіз1а\ѵ Бийес- 

кі, Ройіазкі казяіеіап; Каяітіегя8а- 

ріеЬа, зіагозіа Вгяезкі. Которая жъ 

то презента и ассекурація до книгъ 

духовныхъ епископскихъ Володи- 

мерскихъ и Берестейскихъ есть 

принята и записана, съ которыхъ 

и сесь выписъ съ подписомъ руки 
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опископское и при печати велеб- скопъ Володимерскій и Бсрсстей- 

ному отцу Флоріяну Каменскому, скій рукою. Который же то екс- 

презбитерови Верховицкому, есть трактъ, черезъ особу верху мено- 

выданъ. Писанъ у Берестью. У то- ваную перъ облятамъ иоданый, есть 

го екстракту, при печати притисне- до книгъ земскихъ справъ вѣчи- 

ной, подписъ руки тыми словы: стыхъ воеводства Берестейского 

Леонъ Заленскій, прототроній епи- ' уписаный. 

1682 г. 

31.—Привилегія короля Польскаго Іоанна Ш, данная Воинской церкви, 

подтверждающая таковую жъ короля Михаила (1670). 

Изъ ажтоюй книги за 1769—1771 годы, іпс. 1640—1645. 

Коки іузіас зіедетзеі зіедетдзіе- голѵіескі, Ьлѵолѵзкі, \Ѵо1упзкі, Ро- 

$і%і ріеглѵзге^о, гаіезіаса Лиііі длѵи- «іоізкі, Родіазкі, ІпПапІзкі, 8то1еіі- 

дгіезіе^о <1піа. зкі і СгегпісЬолѵзкі. Огпаутиіе- 

Рггед иггедет Лѵтсі і акіаті ту іут Іізіет, рггулѵііе^еш пазгут, 

гіетзкіеті лѵоіелѵодгілѵа Вггезкіе^о лѵзгет лѵоЬес і кагдети гозоЬпа, 

сотрагепдо регзопаіііег лѵ-Ьпу \ѵ Во- коти Ьу о іут лѵіесігіеб паіегаіо, 

§и Ітб хіцдз Лап Міеіііізкі, рагоск іі рокіадапу Ъуі рггед паті Іізі 

Кеглѵоізкі, рггулѵііеу сопйгтаіаопіз рггулѵііеу з. р. кгоіа Місііаіа росі 

пауіазпіеузге^о кгбіа Ле§о тсіа Лапа даЦ лѵ ѴѴагзгалѵіе, дпіа (ггесіе§о 

іггесіе^о, сегк\ѵі \ѴоЫпзкіеу зіиіа- тса Аи^изіа К. Р. іузіас згезбзеі 

су, а<і ас іа росіаі, геклѵігиі^с, аЬу зіедетдгіезі^іе^о, рггу кіогут зи- 

ротіепіопу рггулѵііеу, ге лѵзгеік^ рііколѵапо пат іезі *рггег раполѵ гасі 

\ѵ піт ллугагоп^ ггесг^, ЬуІ до хц§ і иггрдпіколѵ рг/у Ьоки пазгут ге- 

гіеш. \Ѵ. В. рггуіріу і лѵрізапу; гудиі^сусіі, аЬузту іеп Іізі рггуѵѵі- 

кіогу лѵ хірді лѵрізиі^с зіолѵо до зіо- Іеу ролѵа^ пазгд, кгдіелѵзка іп от- 

лѵа, іак зі§ лѵ зоЬіе та: Лап Тггесі, піЬиь ршісіія еі сіаизиііз зілѵегдгііі, 

г Воіеу Іазкі, кгбі Роізкі, лѵ. хі^е гтоспііі і аргоЬолѵаІі, кібгу де ѵег- 

Ьііі., Кизкі, Ргизкі, Йтидгкі, Ма- Ьо ад ѵегЬит іак зір лѵ зоЬіе та 
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МісЬа! г Воіеу Іазкі кгбі Роізкі, 

ЛѴіеІкі хі%4е Ыіе\ѵзкі, Кизкі, Рги- 

зкі, Йтиігкі, Маголѵіескі, Кі]0\ѵ- 

зкі, ЛѴоІуіізкі, Роіоізкі, Роііаякі, 

ІпДапізкі, Зтоіейзкі, 8іе\ѵіег8кі і 

СгегпісЬолѵзкі. Огпаутиіету іут 

Іізіет, рггушкдет паз гут, коти 

10 лѵіеігіес паіеіу, іі, рокіаіапу Ьуі 

рггеі паті іізі лѵіеітоіпе^о піер;іу 

Ьеопа 8аріеЬу ѵгоіеѵѵоіу ЛѴіІепзкіе- 

§о, Ьеітапа ЛѴіе1кіе§о ЛѴ.Х.Ь. оу- 

солѵі Рапкгаіети .Тагозоѵѵісголѵі 8о- 

роскіети зІиЦсу, ехігакіет г хі^р;. 

ВггезкісЬ лѵуі§іу, і зирііколѵапо пат 

іезі, аЬузту ротіепіопу Іізі тоса 

і ролѵа^а пазга кгбіелѵзка Мікоіа^о- 

\ѵі 8ороскіети гтоспііі і зіѵѵіегігі- 

1і, кібгу осі з!о\ѵа іо зіоѵѵа г роі- 

і\ѵіег(ігепіет коттіззагга пауіа- 

зпіеузге^о апіесеззога пазге^о па 

ге\ѵігіа екопотіі Вггезкіеу, па оп 

сгаз гез!апе§о, іак зі§ \ѵ зоЬіе та: 

Ьео8аріеЬа теоіелѵоіаЛѴіІепзкі, ЪеЬ- 

шап ЛѴіеІкі ЛѴ. X. Ь. Вггезкі, Мо- 

Ьііехѵзкі еіс. зіагозіа. Огпаутиі^, 

11 лѵе ■ѵѵіозсі кгбіа Хе§о Мсіа ЛѴоіп- 

зкіеу \ѵе \ѵзі ЛѴоіпіи, па рггеітіе- 

зсіи, г іалѵпусіі сгазб\ѵ, га рггулѵі- 

Ідет Жтсі, оусіес Ьулѵзгу, паітіе 

іагозг 8ороскі, іггутаі гоігіс пі- 

іеу тіаполѵапе^о оуса Рапкгаіе§о 

іагозолѵісга 8ороскіе§о, кіогу оіггу- 

та\ѵзгу оусгугп§ з\ѵ$ ро гоігіси 

злѵоіш, зирііколѵаі іо тпіе, аѣу 1і- 

зіет тоіт зрокоупе ігіег&епіе и- 

ілѵіегігіі і іе ^гипіа 2 іалѵпа паіе- 

іцсс іосегкѵѵіЛѴоігізкіеу, лѵіок і\ѵіе 

\ѵе іггесЬ роІасЬ, ге \ѵзгузікіеті 

рггупаіе&уіозсіаті, 2%каті, {здаті 

паііаікаті, кібгекоЬѵіек іо іусЬ 

^гипібш паіе&её таі$. Теіу іа, \ѵі- 

ігі^с зіизгпі* рго4Ь§ опе&о злѵіезг- 

сгеппіка, н1игасе§о рггу сегкѵѵі Во- 

іеу ЛѴоіёзкіеу і росг^іек іер;о г\ѵ!а- 

ігу ігіегіалѵу тоіеу таі%с, гозіаг 

лѵиіе опе§о і роіоткб\ѵ іе§о, кібгу 

Ьу г^оіпу Ьуі па зіап іисЬо\ѵпу, 

\ѵіес2піе рггу іусЬ&е §гипіасЬ і сег- 

к\ѵі Войеу гаіоіепіа з\ѵі§іе§о Мікі- 

іу, іаіету тіеузсе па пгіезгкапіе 

рггу сегк\ѵі і о^гоібѵѵ і\ѵа г разіо- 

лѵпікаті о тіеіг§ і\ѵоги кгбіа Де§о 

Мсіа ро ггек§ ЛѴоіпзк^; і кіоЬу г оЬ- 

суск опети затети і роіоткот іе- 

§о тіаі рггезгкоё§ і рггепа^аЬаше 

сгупіс па іеу оусгугпіе ісЬ, гакіа- 

іат \ѵіп§ па ілѵбг ЛКтсі, па іа- 

колѵусЬ Іиігі кор ілѵаігіезсіа рі§ё 

Ьііе\ѵзкісЬ, роі іакд, лѵіп§ оі глѵіегг- 

сЬпозсі іисЬо\ѵпеу рораіас та 1а- 

колѵу сг!о\ѵіек. Різап \ѵ ЛѴоіпіи, іпіа 

і\ѵиігіезіе§о згбзіе^о Липіі іп аппо 

іотіпі тіііезіто зехсепіезіто ѵі§е- 

зіто іегііо. И іе§о Іізіи іако\ѵе роі- 

різу: Ьео ЗаріеЬа, Ьеітап ЛѴіеІкі ЛѴ. 

X. Ь., Екопотіі Ьггезкіеу аітіпі- 

зігаіог Аіехапіег Кго8по\ѵзкі, роі- 

зіад-озсі ЛѴоіпзІсі. Рггу іусЬ роірі- 

засіі іако\ѵа коттізаггбѵр роілѵіег- 

ігепіа зёгіез: Коки іузі^с згезёзеі 

іі’гуігіезіеріо озте^о, тса ОкіоЬга 

іпіа згезпазіе^о. Теп Іізі арргоЬи- 

іету і иі\ѵіегігату оуса з\ѵіезг- 

сгеппіка ЛѴоіііякіе^о Рапкгаіе^о \ѵе 
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лѵзгузікіт іако зіизипу. РокІаЙапу 

Ьу? рггей паті гелѵігогаті гезіапе- 

ті 0(1 ЛСтсі (Іо екопотіі Вггезкіеу 

па ге\ѵігу^. Йеггу №е\ѵіаго\ѵзкі, зе- 

кгеіагг і геѵѵігог Жтсі. Му 4е«1у 

кгоі (Іо гхѵуй тіапо\ѵапеу зиріікі, 

іако зіизгпеу Іазкаѵѵіе зіе зкіопілѵ- 

32у, рГ2еГ2вС20Пу Іізі ѴГв \Ѵ32у8ІІСІсЬ 

рипкіасЬ, кіаигиіаск і рага^гаіасЬ, 

шосд, і ро\ѵа§а пазг^ кго1е\ѵзка 

гіаѵіеі-йгату і гшаспіашу і рггу 

ѵѵзгузікісЬ \ѵуй пііапоѵѵапусіі §гип- 

іасЬ, ЬисІупкасЬ і іппусіі паіе&уіо- 

зсіасЬ, саіе і піепагизгепіе Міко&уа 

Вороскіе^о гасЬо\ѵиіету. Ха со йіа 

Іерзгеу \ѵіагу г§ка зі§ пазга ройрі- 

залѵзгу, ріесг^с \Ѵ. X. Ь. рггусізпас 

гогкагаіізту. Бап\ѵ\Ѵагзга\ѵіе, (Іпіа 

іггесіе^о тіезіаса Аи§изіа К. Р. іу- 

зіас згезсзеі зіейетйгіезід-іе^о, ра- 

по\ѵапіа пазге^о йгидіедо гоки. Мі- 

сЬа! кгбі. трр. Му іейу Йап кгбі, 

зкіопіхѵзгу зіе (іо лѵу& ротіепіопеу 

зиріікі іпаіпзіапсі^ рапо\ѵ гай іигге- 

(1піко\ѵ пазгусЪ, рггеггесгопу Іізі лѵе 

\ѵ8гуз1кісЬ рипкіасЬ, кіаигиіаск, і 

рага^гарЬасЬ тос^ і ро\ѵа§а пазга 

1а'61е\ѵзк^ гілѵіегйгату, гтаспіату 

і арргоЬиіету і рггу \ѵ8гузікісЬ лѵуі і 

тіапоѵѵапусЬ §гип(аск, о^гойаск і | 

Ъийупкаск і іппусЬ рггуіе^іозсіаск 

і паіеіуіозсіаск саіе і піепагизгепіе 

Мікоіа^а 8ороскіе§о, іако зиксеззога 

гасЬоѵѵпіету. Иасо «11а Іерзгеу \ѵіа- 

гу, г§ка зіе пазг^ ройрізалѵзгу, ріе- 

сг^с "ѴѴіеІіае^о Хі§зі\ѵа ЬіІе\ѵзкіе§о 

рггусізп^б гогкагаіізту. Б ап \ѵРіе- 

1азгкіе\ѵісгасЬ, йпіа згезпазіе^о тіе- 

зі^са Йипу, гоки Рапзкіедо іузі^с 

згезсзеі зіейетйгіезіс|Ь йгіеѵѵіа^е^о, 

рапо\ѵапіа пазге^о згозіе^о гоки. II 

іеё° рггуѵѵі^и рггу ріесгесі \Ѵ. X. 

Ь. росіріз і ехргеззіа йаізга ѵѵіе 

зіолѵа: Йап кгбі. СопГігтаІіо Сопйг- 

таііопіз рга\ѵ рггулѵі1е^о\ѵ игойго- 

пети Міко1а]о\ѵі Вороскіети па ре- 

\ѵпе І^кі і о^гойу ой ап4есеззого\ѵ 

пайапуск Йо сегклѵі ^Уоіпзкку 8\ѵі§- 

Іе^о Мікііу, а ропііеу ріесгесі Йаі- 

зга копйгтасуа «ГЛѴЛѴ. коттіза- 

гго\ѵ Іеті зіолѵу: аппо йотіпі тіі- 

іезігао зехсепіезішо осіиа§езіто зе- 

сипйо йіе ѵі^езіта Аи^изіі. Рггуѵѵі- 

Іеу іеп ЬуІ рокіайапу йе§о Кгб1е\ѵ- 

зкіеу Мозсі, рггу кібгут зесигиз ро- 

\ѵіпіеп гозіалѵас, кібгу ту копйг- 

тиіету, аппо иі зирга. X. БгЬап Ве- 

сЬопіс X. Ь., зекгеіагг і коттізагг 

Іе§о кгбіеѵѵзкіеу тозсі тр. 2\ѵуск- 

гопзкі ѴѴ. В. К. Б. Р. С. Йе$о К. 

Мозсі. МіскаІ Ріогіап Кге\ѵизкі рой- 

зкагЬі пай\ѵогпу когоппу. Кіогу Іо 

Іаколѵу рг/.улѵііеу рггег лѵуй лѵута- 

йоп^ озоЪ^ ай асіа ройапу ге лѵзгеі- 

к% лѵ піш ѵѵугайопд. ггесг^, іезі йо 

хі^§ гіетзІсісЬ лѵоіе^ѵойгілѵа Вгге- 

зкіе§о, зрга\ѵ лѵіесгузіусЬ рггуіеіу 

і тѵрізапу. 
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Коку Іузіі|С зіейутзеіпецо зіе- 

йутйгіезі^і іггесіе§о, шіезі^са Ре- 

Ьгиагуі зіейутпа8іе§о (Іпіа. 

Рггей игг§йет ^е§о кгбіеѵѵзкеу 

тозсі і акіаті гіетзкіеті, ѵѵоіе- 

ѵѵойгілѵа Вггезкіе^о, сотрагешіо 

регзопаіііег Ітсі хі^сіг Лап Тагіі- 

коѵѵісг, РагосЬ НогЬоѵѵзкі, Гипйизг 

сегкѵѵі НогЬоѵѵзкіеу ѵѵіеітогпе^о 

Ітсі Р. Тотазга Кагішіегга г «Ьи- 

іек <Етйеекіе§о Р. "ѴѴ. ай асіа ро- 

йаі, гекѵѵігиі^с, аЬу ротіепіопу іип- 

(Іизг ге ѵѵзге1кі| угуга&оп% гъасщ 

Ьуі (іо хі^§ гетзкісЬ ѵѵоіеѵѵойгіѵѵа 

Ьггезскіе§о зргаѵѵ лѵіесгузіусЬ 

рггуі^іу і ѵѵрізапу, кібгу ѵѵ хі§§і 

ѵѵрізиі^с йе ѵегЬо а<1 ѵегЬут, іак 

зі§ \ѵ зоЬіе та: Тотазг Кагітіегг 

2 Ііиіек йиіескі, ройкотоггу ѴѴеп- 

Лепзкі. ѴѴзгет \ѵоЬес і ка&йети 

гозоЬпа, коти Ьу о іут ѵѵіейгіес 

паіейаіо, іі іа, Цй$с па іеп сгаз 

(І2Іе<І2ІС2пуш рапет ѵѵ таі§іпозсі 

теу, НогЬоѵѵ пагѵѵапеу, іийгіеі ікоі- 

Іаіогет сегкѵѵі іатеузгеу Рггетіе- 

піепіа СЬгузіиза Рапа, роѵѵіаггаі^с 

роЬо&пе ѵѵоіа зѵѵі^іеу ратіесі ап- 

Воіу Гегоѵѵапеу, сЬс§ тіеб і коп- 

йгтиі§ ѵѵіесгпеті сгазу ѵѵіеІеЬпе- 

ти оуси Магкоѵѵі ЗатиіІоѵѵісгоѵѵі 

і зиксеззогоѵѵі, аІЪо роіоткоѵѵі іе^о, 

оййаі^с ти ѵѵе ѵѵ!азп% іе§о йузро- 

гусуа і иіуѵѵапіе роіа г йаѵѵпусЬ 

сгазоѵѵ ѵѵушіеггопе^о па і§ сег- 

кіеѵѵ к^іоѵѵ <1гіе\ѵі§с г сгезсіа га- 

гозіі, аііаз Ьогет ѵѵуйгіеіопут, іак 

Іей і гѵѵусгаупут Іаг^оѵѵут \ѵ (ігіеіі 

Рггетіепіепіа Рапзкіе^о, ъ ѵѵоіпут 

тіесіет ѵѵе тіупасіі тоісЬ Ьег йа- 

ѵѵапіа іайпусЬ ѵѵутузІпусЬ §гозго- 

ѵѵусЬ і Ьег тіагек, Ьег рггезгкойу 

йайпеу пі ой ко§о і ѵѵіазпе§о йѵѵо- 

ги тоіе^о, іо ти ѵѵзгузіко ѵѵей!и§ 

йаѵѵпіеузге^о іупйизги іут гаоіт 

ѵѵіесгпут коп!егиі§ ргаѵѵет, ѵѵоі¬ 

пут опе^о сгупі^с ой ѵѵзгеІкісЬ 

сгупзгоѵѵусЬ, ріепі§іпусЬ рзгсгеі- 

пусЬ і ЬуйІ^сгусЬ йгіезі§сіп; іуіко 

га іо ѵѵзгузіко роѵѵіпіеп іезі ѵѵіе- 

ІеЬпу оусіес і зиксеззог іе§о Рапа 

Во§а га йизг§ гтагіусЬ рггойкоѵѵ 

Гипйаіогоѵѵ, апіесеззогоѵѵ пазгусіі 

і гйгоѵѵіе пазге рггу іут оііагги 

зѵѵі^іут ргозг^с, зІи&Ьу Воіеу і ро- 

іесеззогоѵѵ тоісЬ і зіозиіас зі§ Йо ггаріки сегкіеѵѵпе§о рііпоѵѵас, а йо- 

ісЬ Лшйасуі па ротіепіопу йот зус сгупіс йизгот сЬггезсіапзкіт 
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рогосМап зѵѵоісЬ, кібгусіі ѵѵ з\ѵо- 

іеу огіесе йисЬолѵпеу та. А сі ра- 

госЬіапіе іе§о а роййаш тоі ой іе- 

§о сгави ролѵіппі Ь§йі} па гезіаига- 

суЧ: роіггеЬу сегкіелѵпе со гок 2 риі 

\ѵ!окі оййаб йгіезі^сіпу ро ^гозгу 

рі§іпабсіе. "ѴѴіесгпеті іо сгазу г ро- 

Ьоіпозсі теу іегаг пайаі§, а рой- 

сіалут тоіт рггукагиі^, сЬс^с ро 

пісЬ, аЬу піе іуіко г йгіегіаѵѵу то- 

іеу, аіе і ро тпіе іакіткоіѵѵіек 

ргаѵѵет і§ таі§іпоз6 іггутаі^сусЬ 

зиксеззого\ѵ і роззезого\ѵ, іа зита 

сегк\ѵі оййапа йосЬойгіІа і гаіш- 

толѵапа піе Ьуіа. Кіогу іо Гип¬ 

йизг тбу, г роЬоіпозсі теу ки скѵѵа- 

1е Ьойеу йапу, аЬу ѵѵаіог зѵѵбу тіеб 

тб§2, іейу іо ройрізет г§кі теу 

гіѵѵіегйгаі^с ріесг§сі$ \ѵ2азпа аррго- 

Ьиі§. Різап \ѵ НогЬоѵгіе, аппо Бо- 

тіпі тііезіто зехсепіезіто осіиа- 

§епіезіто зерііто йіе йесіта осіаѵа 

Іиііі. II іе§о Гипйизги рггу ріесг^- 

сі, па Іаки сгеггопут лѵусізпіопеу, 

ройрізу Ыз ехргітипіиг ѵегЬіз: іе 

ро риігіоіегаи г \ѵ2окі НогЬо\ѵек 

і 2а1езіе та йаѵѵаб со гок па ге- 

регасуд арагаіи сегкіеѵѵпе§о, со ро- 

\ѵіпіеп ротіепіопу зѵѵіазгсгеппік і 

зиксеззоптіе, со гок кгбйкі* г§к% 

ѵѵрізаб \ѵ ге^езіг ггесгу сегкіеѵѵ- 

пусЬ. Тотазг Кагітіегг йиіескі, 

ройкотоггу ДѴ^йепзкі. 2оЯіа Аппа 

Вггезска іЬи&еска Р. \Ѵ. Йа іако 

зиксезсог і коііаіог іо лѵзгузіко 

зіѵѵіегйгат 8. \Ѵ. Диіескі тр. Ыа 

йги^іеу зігопіе іе^о Гипйизги зиз- 

серіа ѵізііаіогзка \ѵ іе зіоѵѵа. Теп 

Гипйизг сегклѵі НогЬоѵѵзкіеу, рой 

сгаз ѵѵігуіу іепгаіпеу, йо хі^§ \ѵі- 

гуіаіогзкіск ЬггезкісЬ лѵ гоки іу- 

8І«іс зіейутзеі ріепйгіезіфі йгіелѵц- 

іут йпіа зіейутпазіе^о Маіа иі по- 

ѵит\ѵіЙ2Іа2етііп§гоззоѵѵа2ет. Хі$Й2 

Апіопі Сгийгіпзкі соайіиіог; Ма- 

Іескі, акіоѵѵ ѵтуіу іепегаіпеу рі- 

загг, тр. Кіогу іо іаколѵу Гипйизг, 

рггег лѵуі лѵугаіопа озоЬ§ ай асіа 

ройапу, ге лѵзгеік^ \ѵ піт ѵѵугаіо- 

п$ ггесгу, іезі йо хі%§ гетзкісЬ \ѵо- 

іе\ѵойгі\ѵа Вггескіе^о зргаѵѵ лѵіе- 

сгузіуск рггуі^іу і гарізапу. 



33.— Подтвержденіе фу н душа Доку донской церкви. 

Изъ актовой книги 

Коку іузцс зесітзеіпе^о йгіелѵі§с- 

вяіезіе^і ріеглѵзге^о тіезіаса ЛѴгяе- 

зпіа йлѵийгіезіе^о ріеглѵзяе^о (Іпіа. 

Ргхей акіаті хіет. лѵоіелѵойзілѵа 

Вггезкіе^о, зіалѵацс озоЬізсіе лѵіе- 

Ісѣпу лѵ Во^и Йтс хі^йх Мікоіау 

СЬагіатролѵісг, рагосЬ сегклѵі Во- 

кийолѵзкіеу, іипйизх осі іо. хсіа іт- 

сі Кагоіа 8іапізІалѵа КайхілѵіІІа, 

ро(1капс1ег2е§о ЛѴ. X. Ь. \ѵу(1апу, 

іеуіе сегклѵі зіиіасу, (іо акі ройаі, 

лѵ іе зіолѵа різапу: Іѵагоі 8іапівіалѵ 

Кайхілѵій, хі^іе па Оіусе, Шезлѵіе- 

йи, 81ис1т, Корузіи у Юески, Нга- 

Ьіа па Місге, 8хуй$олѵси, КгоіасЪ 

у ВіаІІеу, росікапсіегги ЛѴ. X. Ь. 

Рггстузкі, Схіиколѵзкі, СЬоупіскі, 

Кашіепіескі, Кгхусхелѵзкі, Олѵіи- 

схускі, Шіупзкі, Озігзкі зіагозіа. 

Іп потіпе Запсііззітае ас Іпйіѵі- 

(Іиае Тгіпііаііз Раігіз еі Ріііі еі 

8рігііиз 8апсіі асі регреіиат геі те- 

тогіат, Атеп. ЛѴзхет лѵоЬес у 

коійети гозоЬпа, коти Ьу о іут 

лѵіейхіес паіеіаіо, охпаутиету іут 

Іізіет, Гипйизхет пазхуш, іі йолѵіе- 

(Ігіалѵзгу зі§ рггег зиріікиі^се^о 

лѵіеіеѣпе^о оуса Йапа ЛѴіегхѣіскіе^о, 

ргхезЬуіега сегклѵіе пасгеу Воки- 

сіолѵзкіеу, іе ргалѵа у іітйизха о(1 

8. Р. хіаіі*і ісктс. ро апіесеззо- 

за 1791 г., легъ 1243. 

гаек пазхусіі іеу сегклѵі пайапс іп- 

Іигіа іетрогит, Ьозіііііаіе, о§піет, 

С2ІІІ ргхех пейохог рІеЬаполѵ іате- 

с,2пус1і ха^іпеіу, хк(|й то^іоЪу іа- 

кіе регіеиіит Іат ріо орегі ха сха- 

зет іттіпеге, а рег сопседиепз у 

склѵаіа Воіа па іатіут тіеузси 

изіаб: итузіііізті полѵут Гипйи- 

зхет ^гипіа, х йалѵпусЬ сгазолѵ іеу 

сегклѵі па<Іапе, копГігтогаё. Йакоі 

іут ргхулѵііеіет іипйизхет пазхут 

лѵіок роііогу роіа у х ргхутіагхка- 

ті, Іеі^сусіі ті^йху §гипіаті тіе- 

зхсхап пазхуск ВокийолѵзкісЬ, іак- 

іе зхезё ріасолѵ лѵ тіезсіе затут, 

па кібгусЪ сегкіелѵ у рІеЪапіа зіоі, 

Іако гсіалѵпа <1о іеу сегкллч паіеі^- 

сусЬ, лѵіесхпеті а піеойіолѵпеті сха- 

зу Йо ротіепіопеу сегклѵі йаіету у 

йагиіету. Ѵі^оге кібгедо іипйизги 

пасхе^о та хлѵузх ротіепіопеу ргех- 

Ъііег іегахпіеузху еі зиссеззогез іе- 

§о іусЬ {^гипіолѵ сит отпіЬиз, іако 

2Йалѵпа Ьуіу аіііпепіііз зрокоупіе 

хаіулѵас, зіпе иііо сепзи Йо зкагЬи 

пазхе§о, іако у лѵ іпзхусЪ сегклѵіаск 

пазхеу; 

Ьиз КеіриЫісае еі позігіз Ъаегейі- 

іагііз. То іейпак ргаесаѵетиз, аЬу 

іатесхпі ргегЬііеголѵіе іп ипіопе зап- 

' сіае Котапае Ессіезіае гозіалѵаіі 

заілпіз іейпак іигі- і'ипйасуеу 
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гаѵѵзге; эесипсіо, аЬу ко&бу ргегЬі- 

4ег о<і паз ргегепіолѵапу изіаѵѵісгпу 

па іут тіеузси Ьуі іпѵідііапбо гЬа- 

лѵіепіа бизг Іибгкіск. Во кіоге^о 

4о Гипбизги, 61а Іерзгеу лѵіагу, г§ка 

зі§ \ѵ!азп% робрізалѵзгу, ріесг^с па- 

зга рггусізп^с гогкагаіізшу. Вап 

'ѵ затки Віаізкіт. Бпіа зіобте^о 

Ьірса, гоки іузіасгпе^о згезсзеіпе- 

бгіеѵѵі^сбгіезі^і згозіе^о. Б іе- 

§о Гипбизги, рггу ріесгесі ЬегЬолѵ- 

пеу, па таззіе сгегѵѵопеу лѵусізпіо- 

пеу, робріз г§кі ІО. Хсіа ІМсі іе- 

ті зІо\ѵу: Кагоі 8іапізІа\ѵ, хі^ге 

КабгітѵіН, робкапсіеггу \Ѵ. X. Ь. 

(Ъ. 8.). А ропііеу коппоіасуа \ѵі- 

гуіаіогзка \ѵ іе зіоѵѵа: гоки іузцс 

зіебтзеЬпе§о ріесбгіезі^Г бгіелѵі^іе- 

§о ѵѵрізапу ^езі (іо акіо\ѵ ѵѵігуіа- 

іогзкіск §епега1пусЬ ВггезкісЬ тіе- 

зіаоа Маіа сіпіа згозГе^о. Іпзсгірзі 

зиЬ Іетриз ѵізііаГіопіз §епега1із 

Р. Апіопіиз Огшігіпзкі, асіогит по- 

Іагіиз тр. Ха бги§іеу газ кагсіе 

іе§о рггулѵікди, сгуіі Гипбизги, паг 

різ ГѴѴЛѴ. коттІ8заг20\ѵ іеті ѵѵу- 

гагопу з!о\ѵу: Ітс хі^бг Мікоіау 

Рігоскі, рагосЬ сегкѵѵі Вокибо\ѵ- 

зкіеу, 2 рагаіц Віаізкіеу, піе та^су 

іѵ Гипсіизги апі роббапуск, апі\ѵу- 

бегкаГи у бгіезі^сіпу, у йе піс ти 

г іусЬ ^аіипкоѵѵ <1о Гипбизги піе 

рггуЬуІо \ѵукопа! ^игатепі; \ѵі§с 

ргалѵет иѵѵоіпіопу об оріаіу бгіе- 

зі%іе§;о §гозга. ВаІГ бѵѵибгіезіе^о 

зіебте^о Іиііі Іузіас зіебтзеіпе^о 

озтбгіезі^і б2Іе\ѵі^,Іе^о гоки, \ѵВгге- 

зсіи. 2епоп ѴѴузІоисЬ, робкотоггу 

\ѵо^е\ѵобзі\ѵа Вггезкіе&о, Тотазг 

Ко]зге\ѵзкі, 8§б2Іагіетз. лѵо^е\ѵоб- 

зігѵѵа Вггезкіѳ^о коттізагг; хіабг 

Абат РорІа\ѵзкі, капопік каіебгаі- 

пу іЬискі, коттіззагг; Ласек Разг- 

ко\ѵзкі, віоіпік у ѵісе-зіагозіа лѵо- 

^е\ѵобзГѵѵа Вггезкіе^о; ТѴіпсепіу Ма- 

іизге\ѵіс2; Лап ЛбгеГ Кіокоскі, ѵѵоу- 

зкі Міпзкі, коттіззагг; Табеизг 

Кизгсгус, згатЬеІап, коттіззагг. 

Кіогу Іо Гипбизг, рггег \ѵуй ѵѵугаіо- 

п% о5оЬ§ робапу, ^езі бокх^гіетз. 

лѵозе\ѵобзігѵѵа Вггезкіе^о рггуіеіу 

у \ѵрізапу. 

12 
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Изъ октовоВ книги за 1791 годъ, листъ 1243. 

Коки Іу8І%с зіедетзеіпе^о д/.іе- 

лѵіедгіезі^і ріепѵзге^о, тіезі^са 

"ѴѴггезпіа дтідгіезіе&о ріепѵзге^о 

(іпіа. 

Рггед акіаті гіетзкіеті лѵоіе- 

лѵодгілѵа Вггезкіе^о зіалѵаіас озо- 

Ьізсіе \ѵіе1еЬпу \ѵ Во§и «Гтс хіади 

Мікоіау СЬагІашро\ѵіс2, рагосЬ сег- 

клѵі Бокидолѵзкіеу, іипдизг осі ,Ю. 

хіесіа <Гтсі Кагоіа Зіапізіалѵа Ка- 

«І2І\ѵііІа, родкапс1егге§о \Ѵ. X. Ь., 

лѵудапу, іеуйе сегкхѵі зіий^су, доакі 

ро(іаІ, \ѵіе з!о\ѵа різапу: Кагоі 8іа- 

пі$Іа\ѵ КадгілѵШ, хіайе па ОІусе, 

Хіезлѵііи, ЗІиски, Коруіи уКІески, 

ЬгаЬіа па Мігге, ЗгудІолѵси, Кго- 

іасЬ у Віаіеу, родкапсіеггу \Ѵ. X. 

Ь., Рггегаузкі, СгІисЬолѵзкі, СЬоу- 

піскі, Катіепіескі, Кггусгелѵзкі, 

Олѵіисгускі, Ш&упзкі, Озігзкі зіа- 

гозіа. Іп потіпе 8апсііззітае еі Іп- 

діѵідиае Тгіпііаііз, Раігіз еіГИу еі 

8рігііиз 8апсіі, асі регреіиат геі те- 

шогіат. Атеп. ЛѴзгет \ѵоЬес у 

когдети гозоЬпа, котику оіут лѵіе- 

дгіеё паіеіаіо, огпаутиіету іуш 1і- 

зіет, Гипдиз/ет пазгут, іі <1о\ѵіе- 

(І2Іа\ѵзгу зі§ рггег зиріікиі^се&о \ѵіе- 

ІеЬпе^о оуса дапа ДУіеггЬіскіе^о, 

ргегЬііега сегк\ѵіе пазгеу Бокидоѵѵ- 

зкіеу, 26 ргаѵѵа у іішдизге од з. р. 

хіагаі ІсЬтозсіолѵ, апіесеззоічѵѵѵ па- 

згусЬ, іеусегкѵѵі падапе іп]игіа іет- 

рогит, Ьозіііііаіе, оцпіет, сгуіі рггег 

піедогог р1еЬапо\ѵ іагаесгпусЬ га§і- 

пеіу, гкад то^ІоЬу іакіе регісиіит 

іат ріо орегі га сгазет іттіпеге, 

а рег сопзедиепз у скѵѵаіа Войа па 

іатіут тіеузси изіас; итузіііізту 

по\ѵут Гипдизгет §гипіа, йдалѵпусЬ 

сгазо\ѵ іеу сегклѵі пасіапе, копйг- 

толѵас. Дакоі іут рггулѵііеіет, Лт- 

дизгеш пазгут, \ѵ!ок риііогу роіа 

у г рггутіагкаті, Іег^сусЬ ті^дгу 

^гипіаті тіезгсгап пазгусЬ Боки- 

долѵзкісЬ, іакге згезс р1асо\ѵ \ѵ тіе- 

зсіе затут, па кібгусЪ сегкіе\ѵ у 

рІеЬапіа зіоі, іако гдалѵпа до іеу 

сегк\ѵі паІеЦсусЬ, лѵіесгпеті а піе- 

одго\ѵпеті сгазу до ротіепіопеу сег- 

к\ѵі даіету у дагиіету. Уі§оге кіб- 

ге§о йшдизги пазге^о та гѵѵуі 

ротіепіопу ргегЬііег іегагпіеузгу еі 

зиссеззогез ^е§о іуск §гипіо\ѵ сит 

отпіЬиз, іакіе гда\ѵпа Ьуіу, аіііпеп- 

іііз, зрокоупіе га&уѵѵаб, зіпе иііо сеп- 

зи до зкагЬи пазге&о, іако і лѵ іп- 

згусЬ сегкѵѵіасіі іипдасуеу пазгеу; 
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ваіѵіз іеДпак іигіЬиз КеіриЫісае еі 

позігіз ЬаегеДііагііз. То іеДпак ргае- 

саѵешиз, аЬу іатесвпі ргевЪііего- 

\ѵіе іп ипіопе 8апсіае Котапае Ес- 

сіезіае возіа\ѵа1і ва\ѵзве; зесипсіо, аЬу 

коіДу ргевЬііег, осі паз ргевепіо\ѵа- 

пу, изіалѵісвпу па іут шіеузси ЪуД, 

іпѵіррІапДо, яЬа\ѵіепіа Дизв ІиДвкісЬ. 

Бо кібге^о іо ГипДизви, Діа Іерзвеу 

\ѵіагу, гек^зі^ ѵѵДазп^ роДрізалѵзву, 

ріесг^ё пазв$ ргвусізп^ё говкаваіі- 

зту. І)ап лѵ ватки Віаіэкіт. Спіа 

зіоДпге^о Ьірса, гоки іузі^свпе^о 

звезёзеіпе^о Двіелѵі^Двіезі^і звозіе- 

§о. И іе^о ГипДизви ргву ріесвеёі 

ЬегЬолѵпеу, патаззіе свегѵѵопеу лѵу- 

сізпіопеу, роДріз г§кі ДО. хі^сіа ^е- 

§отозсі іеті з!о\ѵу: Кагоі 8іапізДа\ѵ 

хіаве КаДвілѵіДД, роДкапсІеггу ЛѴ. X. 

Ь. (Ь.8.). Аропі&еу, коппоіасуа лѵі- 

вуіаіогзка лѵ іе зДолѵа: Коки іузі^с 

зіеДтзеіпе&о ріеДвіезі^і Двіелл і^іе^о 

\ѵрізапу іезі До акіолѵ лѵівуіаіог- 

зкісЬ ^епегаІпусЬ ВгаезскісЪ, тіе- 

зцса Маіа Дпіа звбзіе^о. Іпзсгірзі 

зиЬ іетриз ѵізііаііопіз ^епегаііз. Р. 

Апіопіиз ѲгиДвіпзкі, асіогит поіа- 

гіиз тр. Ка Дги^іеу ваз кагёіе іе- 

! §о ргвулѵііеіи, свуіі ГипДизви парів 

ДЛѴЛѴ. коттізагаолѵ іеті лѵугайо- 

пу з!о\ѵу: Д. хігрів МікоДау Рігоскі, 

рагосЬ сегкѵѵі ОокиДолѵзкіеу, в раг 

гайі Віаізкіеу, піетаі^су ГипДизви, 

апі роДДапусЬ, апі лѵуДегкаГи у Двіе- 

зі^ёіпу, у 4е піс ти в іусЬ §аіип- 

колѵ До ГипДизви піе ргвуЬуДо лѵу- 

копаД ^игатепі; лѵі^с рга\ѵет илѵоі- 

піопу оД оріаіу Дгіезі^іе^о р'озга. 

Баіі ДлѵиДвіезіе^о зіоДте^о Диііі, 

іузі^с зіеДтзеіпе^о озтДвіезі^і Двіе- 

лѵі^іе^огоки. \ѴВгвезсіи. 2епоп\Ѵу- 

зДоисЬ, роДкотогву лѵоіелѵоДвілѵа 

Вгвезскіе§о; Тотазв Коізвелѵзкі, з§- 

Двіа віет. лѵііа Вгвезскіер;о котті- 

загв; хі^Дв АДат РорДа\ѵзкі, капо- 

пік каіеДгаІпу «Етскі,. коттізагв, 

Дасек Развко\ѵ8кі, зіоіпік уѵісе-зіа- 

гозіа лѵіілѵа Вгв^о; ѴѴіпсепіу Маіи- 

звелѵісв; Дап ДовеГ КДокоскі, лѵоузкі 

Міпзкі, коттізагв; ТаДеизв Кизв- 

свус зватЬеІап, коттізагв. Кіёгу 

іо ГипДизв, ргвев лѵуі. лѵугаіопг| озо- 

Ь§ роДапу, іезі До кзі$§ віетзкісЬ 

лѵоіелѵоДвілѵа Вгвезскіе^о ргвуі^іу 

у \ѵрізапу. 
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Изъ актовой книги за 1764—1778 гохн, «от. 997—998. 

Коки іузцс зіедутзеі зіедутдгіе- 

зі$і іггесіе§о, тіезі^са Аргііа дгіе- 

\ѵі§іпазІе§о дпіа. 

Рггед ига^дет ^е§о кгбіеѵѵзкіеу 

тозсі і акЬаші гіетзкіеті ѵѵоіеѵѵод/- 

іѵѵа Вг2езс1ае§о сотрагепсіо регзо- 

лаіііег ітсі рал Ггапсізгек Ьазкоѵѵ- 

зкі Ц арргоЬаЦ йтдизги, о<3 пауіа- 

зпіеузге§о кгбіа зе^отозсі Аи§и- 

зіа ЛѴібге^о сегкѵѵі ЗисЬороІзкіеу 

падапд, ад асіа роііаі, кіогеу іЬепог 

8е^шіиг іаііз: Аир;изі \Уіогу г Во- 

аеу Іазкі кгоі Роізкі, ДѴіеікі)Хі^іе 

Ъііеѵѵзкі, Кизкі, Ргизкі, Мааоѵѵіес- 

кі, Йтиудгкі, Кііо\ѵзкі, \ѴоІуіізкі, 

Родоізкі, Ро(11азкі, ІпДалізкі, 8то- 

Іепзкі, 8іе\ѵіегзкі і СгегпісЬоѵѵзкі, 

а дгіедгісапу хіціе 8азкі і еіекіог. 

Оглаутиіету іут Іізіет, ргауѵѵііе- 

іет пазгут, коти о іут ѵѵіедаіеё 

паіегу, іг ропіеѵѵай ѵѵіеіто&пі пау- 

іазліеузге^о аліесеззога лазге§о кот- 

тіззагге, ѵѵ гоки іузіас згезсзеіпут 

озіетігіезі^іут, тіезі^са 8іегрліа 

саіегпазіе^о сіліа до 1езлісі\ѵа Віа- 

іо\ѵіезкіе§о гезіапі, га ггесг зіизглд, 

иѵѵаіуѵѵзгу, ѵѵе ѵѵзі ЗисЬороІи, до 

Іезпісіѵѵа пазге^о Віа1о\ѵіезкіее;о па- 

Іеі^сеу, рггу реѵѵлусЬ^'па іатіут 

тіеузси Іазк ВозкісЬ^доѵѵодасЬ, бе 

поѵа гадіее сегкіеѵѵ па реѵѵпеу ѵѵіо- 

се егі^еге рогѵѵоіііі сит ріепагіа 

опеуге іпсогрогаііопе, кібгаегексуа, 

пезсііиг ^ио сази, ІиЬо об пауіазпіеу- 

зае§о аліесеззога пазае&о піе іезі 

арргоЪоѵѵапа; іедпак допіезіопо пат 

іезі, &е гоіпупі іат зі§ исіекаіфсут 

озоЬот іттепзиз §гаііат оі\ѵіега 

зі<2 ассеззиз; піЬіІ іеду заІиЬгіиз ро- 

сгуіиі%с, іако таіогет до ротпоіе- 

ліа скѵѵаіу Возкіеу ргаезіаге сот- 

тодііаіет, итузіііізту ропйепіоп^ 

\ѵе ѵѵзаузікіт арргоЬоѵѵаё іилдасуо,, 

іако іе& іегагпіеузгут арргоЬиіету 

рггуѵѵііеіет, і дгид$ \ѵ!ок§ лааѵѵал^ 

риіѵѵіокі Коаакоѵѵзка, а дги&іе риі- 

ѵѵіокі Кадаіѵѵілоѵѵзка; риі газ \ѵіо- 

кі Коѵѵаіоѵѵзка пагѵѵап%, дгіакоѵѵі, 

рггу іеу&е сегк\ѵі пііезгкаЦсети, со 

ѵѵіеітоапі котпііззагге пазі §епе- 

гаіпі ѵѵ гоки іузіас зіесіутзеіпут 

тіезцса Аи§изіа іггудгіезіе^о (іпіа 

зѵѵіезгсгеппікоѵѵі 8исЬоро1зкіепіи 

ргаудаіі, <11а Іерзгеу ѵѵу^оду, <1о 

іеуіе сегкѵѵі ргауі^сгату еі регре- 

іиіз іикогрогиіету іетрогіЬиз. Те 

оЫе ѵѵ^окі і^к, од паз ротіепіопеу 

сегкѵѵі дапе і іпкогрогоѵѵаие і ри} 

ѵѵіокі дгіакоѵѵзкіе од ѵѵзгеІакісЬ сі§- 

аагоѵѵ, родаікоѵѵ еі ^иосип^иае іііи- 

1о пагѵѵапусЬ ехаксу) дѵѵогпусЬ, 2оІ- 

піегзкісЬ зіасу] иѵѵаіиіаіас, огаг ех 
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ѵі соііаііопіз позігае иозіаі^сети па 

іепсгаз рггу сегк\ѵі кар!апо\ѵі гііиз 
Огаесі ЙбгеГолѵі ѴѴазіІеѵѵзкіети Ье- 

пеПсіит (іаіешу і копГегиіету ай 
ехігета еіиз ѵііае іетрога, розЬ 
йесеззит опе^о іиз соііаііопіз по- 

зігае ге^іае еі рагосНит ргаезіап- 

йі іетиі йлѵого\ѵі пазяети Віаіо- 

ѵѵіезкіети ігіЬиепйо, сЬс^с тіеб ро 
іегаяпіеузяут зѵѵіезясяеппіки і па- 

зіерсасЬ іе^о, еі еогиш сопзсіепііат 
опегапйо, аЬу ех шипеге оГйсіі зиі 
сигаш §егапі апітагит. N3 со, йіа 
Іерзяеу \ѵіагу, ройрізаѵрзяу зіе, ріе- 
ся§с \Ѵіе1кіе§о Хіезі\ѵа Ьііе\ѵзкіе^о 
ргяусізтр5 гоякаяаіізту. Вал рой 
Запйотіегяет, йпіа ріеіпазіе^о тіе- 
зіаса Ілрса, гоки Рагізкіе§о іузіас 
віейутзеі сятсагіе^о, раполѵапіа па- 

8ге§о обте^о гоки. И іеу арргоЬа- 

іу Гипйизяи ргяу ріеся^сі \Ѵіе1кіе§о 
Хі§зі\ѵа Іліеѵѵзкіе^о ройрізу г%к яйаі- 

згут парізет Ыз ехргітипіиг ѵег- 

Ьіз: Аи^изіиз Кех (Ъ. 8.). Бокіайа- 

і%с, іі, іезІіЪу ротіепіопу оусіес тіаі 
§гипІ па С2упз2, кібгу оййаѵѵзяу йо 
й\ѵоги; яайпусЬ ройаікйѵу йа\ѵпуск 

і іоІпіегзкісЬ йаѵѵаб піе роѵѵіпіеп. 
Ргяуіут зіапоі§ё йо іусЬ \ѵ*ок сег- 

кіеѵѵпусЬ ргяуйаіету ѵѵе \ѵзі Кайес- 

кіпі іейп%, \ѵо1п% ой ѵѵзяузікіе^о. 

\ѴІок йѵѵіе і риі ѵѵіокі йо сегкѵѵі 8и- 

сЬороІзкіеу, \ѵ лѵоіеѵѵойяіѵѵіе Вгяезс- 

кіт а 1езпісі\ѵіе Віаіо^ѵіезкіга 1 еі%- 

сеу. \Ѵ. Кісііізкі, різагг пай\ѵогпу 
зкагЬи ,]'е§о кгбіеѵѵзіаеу тозсі ве- 

кгеіагя рокоіоѵѵу про.; я йги^іеу газ 
зігопу зивсеріа Ма^йеЬигуі Ргийаіі- 

зісіеу \ѵ іе з?олѵа: гоки іузіас зіе- 
йугазеі рі^іе&о, йпіа сяіетазіе^о Ос- 

іоЪгіз. Теп Гипйизя ЬуІ рокіайапу 
ргяейетп^ Кагоіеш Апіопоѵѵісяет, 

па іеп сгаз 1апі\ѵоуіет тіазіа _,'е§о 
кгбіеѵѵзкіеу тозсі Рги&апу. Кібгу йо 
хіо§ Ма^йеЬиг§з1асЬ ргяуіаб гояка- 

/аіет і ехігакіет лѵуйаб лѵіеІеЬпе- 

ти оусй 8исЬоро1зкіети гоякаяа- 

Іет, па со зіе ройрізиі§. КагоІАп- 

іопо\ѵіся. Кібга іо іакоѵѵа арргоЬаіа 
і'ипйизяи, ргяея \ѵуі лѵугаяоп^ озо- 

Ье ай асіа ройапа, іезі йо хі%§ яіет- 

зкісЬ \ѵоіе\ѵойяі\ѵа Вгяезскіе^о зрга\ѵ 
\ѵіес/узіусЬ ргяуіеіа і ѵѵрізапа. 
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Коки іузі^с зіеЛтзеі зіеЛуішЫе- 

зі^іедо, тіезі^са Лапиагуі іггуЛгіе- 

зіедо (іпіа. 

РггеЛ иггеЛетЛКтсі іакіаті гіет- 

зкіеті В. сотрагепсіо регзопаіі- 

іег Лтс хі^Лг ЛакиЬМісЬа1е\ѵісг, ра- 

госЬ Кгесгускі, паЛапіе дгипіи сег- 

кт Кгесгускіеу оЛ \ѵ]х. Лапа Ап- 

іопіедо 'ѴѴоіеѵѵоЛгкіедо аЛ асіа ро- 

ЛаІ, кібгедо іЬепог зедиііиг іаііз: АЛ 

таіогет Отпіроіепііз Беі діогіат 

Веаііззітае Ѵігдіпіз Магіае еі отпіит 

8апсіогит ѵепегаііопет. СЬс$с, аЬу 

Води згесЬтод^сети ѵу • Тгоусу 

8\ѵі§іеу ЛеЛупети \уі§кзга а \ѵіек- 

зга каіЛедо сгази, іако 8ілѵбгсу са- 

Іедо зтеіаіа, оЛ зіѵѵоггепіа іедо ро- 

пша&аіа зі§ сЬ\ѵаІа, рггег со Ьу роЛ- 

лѵузгепіе козсіоіа злѵіеіедо каіоііс- 

шедо Кгутзкіедо кгге\ѵіІо зі§, иту- 

зіііет, па сгезб і па сЬ\ѵаІ§ Возк^, 

па \ѵуз!а\ѵіепіе 8. МісЬаІа АгсЬапіо- 

Іа, роЛ кібгедо ігаіепіет 2 ЛалѵпусЬ 

сгазбѵѵ оЛ пау^азпіеузгусЬ кѵбіблѵ 

ісЬтозсіоѵѵ ѵѵе \ѵзі Кгесгусу, Ло ріе- 

Ьапіі Бу\ушз1аеу паіе&^сеу, іезі сег- 

кіеѵѵ рагосЬіаІпа \ѵузіаѵѵіопа; а іа 

г Іазкі пау^азшеуз2едо кгбіа ]тсі 

Аидивіа \Ѵібгедо, вгсгезііѵѵіе пат ра- 

пиі^седо, іеі рІеЬапі^ Бутеіпзк^ га 

ргег§Ц оЬіо\ѵз2у, 2\ѵа4у\узгу, іі сег- 

кіе\ѵ ротіепіопа Ліа ріазсгузіусЬ і 

рІоппусЬ дгипібѵѵ КгесгускісЬ іезі 

ЬагЛго зІаЬа, па іеЛпеу ѵѵіосе гЛа- 

\ѵпа иГипЛоѵѵапа, зиріікоѵѵаіет Ло 

Ллѵ. Лтсі кзі^Лга ЛоасЪіта 2 РгеЬеп- 

Лбѵѵ РггеЬепЛоѵѵзкіедо, 2 Во&еу і 8іо- 

Іісу Арозіоізкіеу Іазкі Ьізкира <Ьис- 

Ігіедо і Вггезкіедс, аЬут тбді іако 

роззезог Іедіііте іпзіііиіиз ЛбЬг Кге¬ 

сгусу, шесеу дгипіолѵ рггуЛас. 2а- 

сгут таі^с іа зоЬіе Лап^, ѵуугагоп.} 

гиреіпі} тос оЛ _іѵѵух. Ьізкира аи- 

депЛі, тиіапЛі, ігаЛепЛі еі аЛ теііо- 

гет зіаіит Ьопа геЛисепЛі 2 іпѵѵеп- 

іо\ѵа\ѵзгу \ѵзгузікіе дгипіа і \ѵ!окі 

Кгесгускіе, г кібгусіі гпаіагіо зіе 

ѵѵіок Л\ѵаЛгіезсіа і сгіегу а тогдб\ѵ 

паЛіо паб \гіок§ \ѵі§сеу, гасгут оЛ- 

Ла\ѵзгу дготаЛгіе лѵ роззезуц. ѵѵіокі 

і тогді ѵѵзгузікіе, рбІ\ѵ!окі МеІасЬо- 

лѵе паглѵапз, сегк\ѵі з. паЛаі§ і рггу- 

Іцсгат. Кібге іо рбІ\ѵ!окі ѵѵіесгпе- 

ті сгазу і піеоЛтіеппеті піероги- 

згепіе та гозіалѵас рггу сегк\ѵі Кге- 

с/ускіеу, і ѵѵоіпо ЬепЛгіе ка&Лети 

г ргегЬііеппѵ, паіеіусіе іпзіуіиіоѵѵа- 

пети, Ло іеу сегкѵѵі, росг^ѵѵзгу оЛ 

іегагпіеузгедо \ѵ. оуса ргегЬііега 

НгеЬогедо Міісгукоѵѵзкіедо, і ѵѵзгузі- 

кіт ѳиксеззогот ^едо іеу рбі ѵѵіокі 

рогаіепіопеу гаіуѵѵас, гагаЬіаб, га- 
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зіелѵас, лѵугаЬіас, і^кі іггеЬіё па 

8\ѵ6у рогуіек, лѵейІи^иройоЬапіа злѵе- 

§о, а іак, апі іеЬу йлѵбг Кгесгускі, 

апі ^готайа лѵі^сеу йоіеу рбілѵіокі 

піе іпіегеззолѵаіа зі§, апі йо ройаі- 

к6\ѵ іакісЬкоЬѵіек росіа§аіа, аіе га- 

лѵзге лѵоіпа зоЬіе гозіалѵаіа лѵіесгпе- 

пгі сгазу. АіеіеІіЬу газ гаорасгпут 

ийапіет тіаіа §готаба <1о йлѵоги 

озкаггуё і копіесгпіе паріегаіа зіе 

2 іеу рбілѵіокі ротіепіопеу іакіе§о- 

коіѵѵіек ройаіки, іак йо Кгесгуро- 

зроііѣе^, іако іеі Йо зкіайек, сЬо\ѵа_] 

Воге, гоІпіегзкісЬ і зіаполѵізк; іейу 

йлѵбг лѵе^'галѵзгу лѵ іегагпіеузге рга- 

\ѵо, ітіепіет .Тлл')х. Ьізітра ротіе- 

піопе^о рггегетпіе сегклѵі Кгесгус- 

кіеу пайап§, іакд, гисклѵаіозс §го- 

тайгіе г^апіб ро\ѵіпіеп і лѵіпе па 

лѵозк йо сегклѵі пагпасиуё, лѵейіи§ 

иройоЬапіа, а іе 2а\ѵзге пайапіа сег- 

кѵѵіот йіа іе§о зіаполѵіа зі§, аЬу 

Ма^апу ЬуІ Маіезіаі Возкі изіалѵі- 

сгпозсіа,. 2асгут іако іегагпіеузге- 

§о \ѵ. о уса ргегЬііега сегк\ѵі Кге- 

сгускіеу, іак і зиксеззогблѵ іе§о оЬо- 

лѵіагиіе, аЬу лѵ каійу іуйгіеп \ѵ йгіеіі 

зоЬоіиі Ьуіа тзга з-іа, сге§о тойе 

рагайа Кгесгуска йо^1%Йаб і лѵ піе- 

йозус исгупіепіи іеу оЫі&асуі йлѵо- 
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го\ѵі йопіезс, аІЬо іеі глѵіеггсЬпозсі 

йисЪолѵіейзілѵа Еизкіе^о Йо ДУіойгі- 

тігга, аІЬо оНісіаіа іатесгпеу каіе- 

йгу, зир1ікиі%с, аЬу іа оЫі^асуа га- 

сЪолѵапа Ьуіа \ѵ роіотпе сгазу га 

йизге гтагіе лѵзгузікісЬ рагаЯаполѵ, 

піегаротіпаі^с і тпіе піе§ойпе§о 

§ггезгпіка, со лѵзгузіко аЬу іут 

§гітіо\ѵпіёу Ьуіо, рггу ріесгесі то- 

іеу, г§к% зіе лѵіазпа ройрізчіе. Баіі 

лѵ ріекапіі Булѵіпзкіеу, гоки Раіізкіе- 

§о іузі^сгпе^о зіейтзеіпе^о йлѵи- 

йгіезіе^о ріеглѵзге^о, тіезі^са Маг- 

са озітпазіе^о. II іе§о пайапіа, сег¬ 

клѵі Кгесгускіеу 8ІиЦсе{;о, ройрізу: 

Визсеріа лѵігуіаіогзка ТѴІойгітігзка, 

рггу ріесг§сі іеті лѵугаіа зі§ зіо- 

лѵу: X. Апіопі, ЛѴоіелѵойгкі Р. Бу- 

лѵігізкі. тр. Ргаезепз йоситепіпт 

езі ай асіа ѵізііаіогіаііа §епега1іа 

Ѵіойітіг. аппо Бошіиі тіііезіто зер- 

ііп^епіезіто зеха^езіто, йіе йесіта 

.Таішаг. іпігойисіиш, іп^гоззаіит. 

Кібге іаколѵе ройапіе, рггег лѵуі лѵу- 

гаіопе§о йх. йакиЬа МісЬаІелѵісга ай 

асіа ройапе, ге лѵзгеікд. лѵ піт лѵу- 

гаіоп% ггесгд,, іезі йо хіа§ гіепг. \Ѵ. 

В. зргалѵ лѵіесгузіусЬ рггуіеіе і 

лѵрізапе. 
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37 __Нонсенсъ Архіепископа и Митрополита Кіевскаго Фолидіана Фи¬ 

липа Вододковича на постройку Вѳрстоцкой церкви. 

Ивъ актовой книги за 1769—1771 годи, листъ 469. 

Коки Іузі^схпе^о зіедтзеіпе^о | рготоѵепдае Кеіі^іопіз ОгіЬодохае 

згезедгіезі^і (Ігіслѵі^іейо, шіезцса геіо, іи Ъопіз зиіз Ьаегедііагііз, \Ѵег- 

ОкіоЬга С2\ѵагІецо ііпіа. зіок ѵосайз, іиіга Біоесевіп позігат 

Рггесі игг^дет Лѵтсі і акіаті Вгезіепзет зіііз, Ессіезіат ргіпсі- 

гіетзкіеті \Ѵ. В. сотрагепдо рег- рак рагосЫаІі БиЬізсепзі рго ііііаіі 

зопаіііег ѴѴІР. дбгеі / ЛѴі1с/.е\ѵа арріісапдат <1е поѵа га<1ісе ехігие- 

ДѴіІсгелѵзкі, родкот. гіеші \Ѵізкіеу, ге, Гишіаге, сапдешцие едоіаге іп- 

копзепз од .Іѵѵ. тсі хіедга Реіісіа- ■ іепдаі; зеіі ()иіа ісі зіпе зресіаіі соп- 

зепзи позіго. Іапс]иаш Іосі огдіпагіі, 

Гасеге поп ѵаіеі; ргоіпде зиррііса- 

іит поЫз Гиіі, ^иаіепиз ад і<1 соп- 

зепзига аиіЬогііайз позігае огділа- 

гіае ргаеЬеге ді^пагешиг. N03, геіит 

Ьи)из тосіі арргеііапіез, кос ріеіа- 

риз \ѴоІодко\ѵіс2, Беі еі Арозіоіісае ііз ориз сопседепдит еззе дихітиз, 

8едіз °;гаііа агеЬіерізсориз іпеігоро- ий сріідет аиііюгііаіе позіга огсііпа- 

Іііапиз Кі)о\ѵіепзіз, Наіісіепзіз еі іо- гіа рег ргаезепіез сопсесіітиз еі Га- 

Йиз Киззіае ргоіо-іЬгопіиз, ерізсо- сиііаіет ітрегйгаиг. Іп диогит Гі- 

риз Ѵіодітігіеп. еі Вгезіепзіз, аЬЬаз дет есі. Ваіит Ѵіодішігіае, ад Са- 

Іиіолѵо-Ріесгагепзіз. ІІпіѵегзізеі8іп- іЬедгат позігат, діе зесипда тепзіз 

Аи§изіі. Алпо Ботіпі тіііезіто зер- 

ііп&епіезіто зеха^езіто зехіо. И іе- 

§о копзепзи рггу ріесг^сі каіедгаі- 

пеу родріз іеті \ѵутага зіе віочѵу: 

Реіісіапиз ЛѴоІодкоѵѵісг, агскі-ері- 

\ѵо, Сгегпіе, ѴѴепіок \Ѵі1С2е\ѵзкі, зсориз теігороіііа іойиз Киззіае. 

8иссатегагіі іеггае Ѵізсепзіз КоіЬ- Кіогу іо іако\ѵу копзепз, па егек- 

тізігі СоЬогііз Ьогісаіае ехегсііиит суа сегк\ѵі ѴѴегзіоскіеу зіи&асу, 

М. Б. Іпіі. циаіііег ірзе, дисіиз ріо рггег \ѵуг \ѵугаіоп^ овоЪе асі асіа 

^иііз, с|иогит іпіегезі еі іп Гиіигит 

іпіегеззе роіегіі, зідпііісапшз еі ад 

пойііат іпдиЬііаіат дедисітиз: ех 

розііит поЫз Гиіззе рго рагіе іііи- 

5ІГІ8 ас та&піЯсі іозерЬі іп "ѴѴіІсге- 

па Ріііра \Ѵоіодко\уісга агсуЬізки- 

ра і теігороіііу саіеу Кизу, Ьізкира 

\Ѵіод2Ітігз1ае§о і Вгхезкіе^о Огае- 

ро-илій па егексуа сегкѵѵі \Ѵегзіос- 

кіеу зіиі^су, ад асіа рода2, си)из іе- 

пог зеаиііиг іаііз: Реіісіапиз РЬіІір- 



росіапу, ге \ѵзге1кн ѵѵ піт \ѵуга- IV. В. зргаѵѵ ѵѵіесгузЬусЬ рггуіфу 

іоіщ ггес2% іезі <1о хіі^§ гіетзкісЬ і лѵрізапу. 
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Консѳнсъ Архіепископа и Митрополита Кіевскаго Фѳлиціана Фи¬ 

липпа Володковича на постройку Вѳрстоцкой церкви. 

Изъ астмой книги за 1769—1771 годи, листъ 469. Переводъ предъпдущаго акта. 

Тысяча семьсотъ шестьдесятъ 

девятаго года, мѣсяца Октября че¬ 

твертаго дня. 

Благородный господинъ Осипъ, 

изъ Вильчева, Вильчевскій, подко- 

морій земли Виской, явившись лич¬ 

но предъ судебнымъ учрежденіемъ 

его королевскаго величества и предъ 
актами земскими Брестскаго вое¬ 

водства, предъявилъ консенсъ вы¬ 

сокоблагороднаго Греко-Унитскаго 

ксендза Фелиціана Филиппа Волод¬ 

ковича , архіепископа и митропо¬ 

лита всей Руси, епископа Влади¬ 

мірскаго и Брестскаго па построй¬ 

ку Верстоцкой церкви. Содержаніе 

этого консенса слѣдующее: Фели- 

ціанъ Филиппъ Володковичъ, ми¬ 

лостію Божіею и Апостольской сто¬ 

лицы, архіепископъ митрополитъ 

Кіевскій, Галицкій и всей Руси 
прототроній, епископъ Владимір¬ 

скій и Брестскій, Кіево-печерскій 

архимандритъ. Всѣмъ и каждому, 

кому надобно, или понадобится на 
будущее время, это знать, объявля¬ 

емъ и доводимъ до ихъ несомнѣн¬ 

наго свѣденія: Высокоблагородный 

Іосифъ, на Вильчевѣ, Чернѣ, Вен- 
току, Вильчевскій, подкоморій зем¬ 

ли Виской, ротмистръ латной ко¬ 

горты войска Великаго Княжества 

Литовскаго, заявилъ предъ нами, 

что онъ, руководимый благочести¬ 

вою ревностію къ распространенію 

Православной вѣры, желаетъ въ на¬ 

слѣдственномъ имѣніи своемъ, на¬ 

зываемомъ Верстокъ, находящем¬ 

ся въ нашей Брестской епархіи, 

вновь построить и надѣлить Фун- 

душемъ Филіальную церковь, ко¬ 

торая принадлежала бы къ главной 

приходской Дубиской церкви; но 

какъ онъ не въ правѣ этого сдѣ¬ 

лать безъ особаго нашего консен¬ 

са, какъ правительственнаго и по- 
14 
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тому онъ просилъ насъ, чтобы мы 
удостоили этотъ нонсенсъ нашего 

правительственнаго авторитета. 

Мы, уважая эту ревность, сочли 

нужнымъ соизволить на это дѣло 
благочестія, какъ, по власти на¬ 

шей правительственной, симъ со¬ 

изволяемъ и даемъ право. Въ удо¬ 

стовѣреніе сего, и проч. Дано во 

Владимірѣ, въ каѳедрѣ нашей, во 

второй день мѣсяца Августа, въ 
лѣто Господне тысяча семьсотъ 

шестьдесятъ шестое. На этомъ нон¬ 

сенсѣ при каѳедральной печати под¬ 

пись слѣдующими словами: Фели- 

ціапъ Володковичъ, архіепископъ 

митрополитъ всей Руси. Каковый 

нонсенсъ на постройку Верстоцкой 

церкви, поданный вышеупомяну¬ 

тымъ лицомъ въ акты, со всѣмъ, 

что въ немъ выражено, принятъ 

и вписанъ въ земскія актовыя крѣ¬ 

постныя книги Брестскаго вое¬ 

водства. 
Переводилъ архиваріусъ Централь¬ 

наго Архива, коллежскій совѣтникъ 

II. Горбачевскій. 
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38.—Фундушовая запись на Верстоцкую церковь подкоморія 
Вшгчѳвскаго. . 

Изъ актовой конга за 1769—1771 годы, мет. 468—468. 

Коки ѣузі^сгпедо зіейшзеі зге- 

зйгіезізі йгіе\ѵщЬе§о, тіезщеа Окіо- 
Ьга с/ѵѵагЬе§о (Іпіа. 

Ргяей иггейет ЙКтсі у акЬа- 

ті гіет. АУ. В. сотрагепйо регзо- 

паіііег АУ. Й. рап ЙогеГ г АУіісге- 

лѵа АУіІсгеѵѵвкі, росікотог. гіеті 
АѴізкіеу, гаріз Гипйасуіпу, сегкѵѵі 

АѴегзіоскіеу зІиЦсу, рггугпай, ге- 

кѵѵігиіас, аіеЬу ротіепіопу гаріз ге 

игагеік^ \ѵ піш іѵуга&опі| ггеегд, 

Ьуі йо кзі^§ гіетзкісЬ АУ. В. зрга\ѵ 

-ѵѵіесгузіусЬ рггу^іу у \ѵрізапу; кіо- 

гу, \ѵ кзі§&і \ѵрізи^і|с йе ѵегЬо ай 

ѵегЬиш, іак зі§ \ѵ зоЬіе та: АУ ішіе 

Оуса у 8упа у БисЬа Зѵѵіеіе- 

§о. Ашеп. Ки пау\ѵі§кзгеу сЬ\ѵа1е 

Во§а \ѵ Тгоусу 8\ѵіеіеу Йейупе§о 

йегиза СЬгузіиза икггуіолѵапе^о, 

Маікі Лтауз\ѵі§із2еу Магуі Раппу 

у ѵѵзгузікісЬ 8\ѵі§іусЬ. Йа ЙогеГ 

АѴіІегеѵѵзкі, ройкотоггу гіеті АѴіз- 
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кіеу, гоііітізігг Реіеогзкі у §епе- 

гаі-ша^ог лѵоузк IV. X. ЬіЦ та- 

Цс (іоЪга гаоіе, ДѴегзгіок сит аііі- 

пепіііз паглѵапе, \ѵ лѵоіелѵодзілѵіе 
Вггезкіт \Ѵ. X. Ілі. а діесегуі 

Вггезкпу гііиз Сгаесі—Ііпііі Іеі^се, 

\ѵ кібгут іо \Ѵегзгіоки, іак злѵіад- 

сга іазпе долѵоду, Ьуіа сегкіелѵ гі- 
іиз Ііпііі рагосЫаІпа, аіе г піе- 

дозіаіесгпа діа зизіепіасуі каріа- 

пблѵ зиГйсіепсуа у ехдоіасуа; ргге- 

іо лѵ сгазіе ирадіа. Йадацс іа іеду 

па іут тіеузси склѵаіз Возка гез- 

іаиголѵас, у аЬу лѵіесгпеті сгазу 

іглѵаіа, иГипдолѵас, паурггбд де по- 

ѵагадісе сегкіелѵ агсуроіггеЬп^ лѵ іут 

Ьогугопсіе, род іуіиіет 8лѵіеіе§о 
Кггуйа, егу^олѵаіет у лѵузіалѵііет, 

лѵ оііагге аррагаіу, згеЬга, хзіе§і, 

Ьіеіігпе і іппе лѵзгузікіе паіей^се 
геклѵіхуіа, кібге озоЫілѵут зресій- 

сапіиг іплѵепіаггепі, ораіггуіеш у 

Гипдатепіа1піеирголѵідолѵаІет;сЬсіс 
■газ тіес зрозоЬ изіалѵісгпе^о лѵ іеу 

сегклѵі паЪойезілѵа, сЬсе і^ тіес у 

оддаіе рго Гіііа ргупсураіпеу сегкллд 

ВиЬіскіеу, г іут оЬолѵіагкіет, айе- 

Ьу Ітб хіцдг Магсіп Місішаійелѵісг, 
рІеЬап БиЬіскі іегагпіеузгу у па- 

зЦрсу ,)е§о, іггутаі^с іеу ггад у 

дузрогусуа ки паіейуіеу іеу сегклѵі 

у рагайапблѵ іл адтіпізігапдіз за- 

сгатепііз изіидге лѵіесгпеті сгазу 

копзеглѵолѵаіі лѵікаге§о у дгіаколѵ 

длѵбсЬ, г кібгусЬ Ьу іедеп род ге- 

іезігет гакгузіуі іггутаі, о лѵзгузі- 

кісЬ гисіютозсіасіі у тоЬіІіасЬ сег- 

кіелѵпусЬ лѵіедгіаі, лѵ саіобсі, осЬеп- 

дбзілѵіе у доЬгут рогг^дки сЬолѵаІ. 

А іако па іо лѵзгузіко зат хіадг 

рІеЬап БиЬіскі у пазі^рсу іе§о, род 

одролѵіедгепіет копзузіогголѵі злѵо- 

іети, га допіезіепіет коііаіогзкіт, 

аІЬо іей рагайапблѵ згсгедбіпіеузгі 
аііепсуі тіеб ролѵіппі, іак, аЬу іе 

озоЬу кбйду до иггеди злѵе§о Ьуіі 

гдоіпе, зіаіесгпе, рііпе, піе кібііілѵе, 
таі^с тос кайде&о г пісЬ, палѵеі 
зате§о лѵікагуизга родіи» роіггеЬу 

гтіепіс у іппе»о па іо тіеузсе пат- 

зіалѵіс, зіагас зі§ изііпіе Ьеда. Ха 

кібге іе озоЬу, іо іезі, лѵікагіизга у 

длѵбскдгіакблѵ, ргорогсіопаіпа у рггу- 

глѵоіЦ діа кбйде^о рго ѵісіи еі аті- 

сіи зизіепіасуі іидгіей па Иозіу§, 

лѵіпо, лѵозк, Іоу даіет у гарізаіет 
у піпе^згут егексуіпут у йтда- 

суіпут Іізіет тоіт лѵіесгпеті ф 

сгазу даіе у гарізиі§ зитту гіо- 

іусЬ роізкісіі сгіегпазсіе іузіесу 
№ 14000 іако іо: зитте іггу іу- 

зіцсе іггузіа ріедгіезііі гІоіусЬ роі- 

зкісЬ, гіоіет лѵайпут оЬгопсгко- 

лѵут, гасЬиііС кайду сгепѵопугіо- 

іу ро гІоіусЬ роІзкісЬ згезпазсіе у 

^гозгу тіедгіапусЬ длѵадгіезсіа длѵа 

у риі, па доЬгаск дгіедгісгпусЬ лѵіеі- 
тойпе§о МісЬаІа ЛѴіе1олѵіеузкіе§о, 

сгезпіка Йудасгелѵзкіер;о, ВиЬісгасЬ 

МиголѵапусЬ, Тойіолѵка у 8оЬоіка 

паглѵапусЬ, лѵ лѵоіелѵодгілѵіе Родіаз- 

кіт, а гіеті Віеізкіеу зуіиолѵапусЬ, 
Іоколѵапо а акіаті Стодгкіеті Вгап- 

зкіеті і'егіа іиагіа розі Гезіит ехаі- 
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Іаііопіз Запіае Сгисіз, аппо Ботіпі 

тіііѳаішо зерІіп§епІезіто ваха^езі- 

то зехіо, сит решіешіа ргоѵізіопе, 
ро рі§6 ой зіа, ргхег Іедог, \ѵіе1то&- 

пе§о ЛѴіеІоѵѵеузкіе^о гарізапо. Бги- 

§$ зишш§, йлѵа іузі^се гіоіуск роі- 

зкісЬ, Іакіе гіоіет ѵѵаіпут оЬг^- 

сакоѵѵуш, гаскиі%с іейеп ро гіоіуск 

роізкіск згезпазсіе у §гозгу тіе- 

йгіапуск йлѵайгіезсіа ё\ѵа у риі, па 

Іуск хе затусЬ йоЪгаск ВиЬісге 

Миголѵапе Тойіоѵѵсе у 8оЬоІка 1о- 

ко^ѵап^, а рггег ѵѵугеу ѵѵугагопе^о 

ТѴ. Міскаіа ѴУіеІолѵіеузкіе^о ротір- 

піопуск йоЬг ёгіейгіса зиЬ асіи іп 

сипа Ке^іа Вгапзепзі, іегіа зехіа 

розі Гезіит Запей Апіопу йе Райиа 
сопГеззогіз, аппо Ботіпі тіііезі- 
то зерііпцепіезішо зеха^езіто осіа- 

ѵо, сит репйепйа ргоѵізіопе ро рі§<$ 

ой зіа, гарізапо; іако Іе гарізуГизі- 

из іп зе оЬкмріипІиг, кіогуск оЫо- 

^иепііае ѵѵаіог тесгузсіе Ігѵѵас'та, 
со Йо гаріз6\ѵ зитт у ргоѵѵігуі 

опусЬ, піе газ со Йо оЫі§6\ѵ у йу- 

зрогусуі, ки изіийге Іеу сегкѵѵіро- 

сгупіопуск, §ёуг Іе рой!и§ Іегагпіеу- 

зге§о тоіе§о иге^иіоѵѵапіа у гогро- 

гггрігепіа ойтіепіопе пагаѵѵзге реі- 

піс зі§ таі%. Тггесі^ зшшпе, гіо- 

Іусіі роізкіск сгіегу Іузіфсе топеЦ 

поѵѵі} згеЬгпа, га пауіазпіеузге^о кго- 

1а Ітсі, рапа пазге@о тііозсіѵѵе^о, 

8іапіз1а\уа Аи^изіа, згсг§з1і\ѵіе пат 

рапиіэдаво, ЬіЦ, па какаіе Огіеп- 

зкіт 1окоѵѵап$, а рггег Іепйе ка- 

каі Огіепзкі сит опшікиз зоіеіші- 

ІаІіЬиз ѵаіоге ас гоЬоге \ѵ Огойгіе 
Вгапзкіт, зик акіи Гегіа ^иа^Ьа іп 

ѵі§іка Гезіі І^аііѵііаііз Веаііэзітае 

Ѵіг^іпіз Магіае, зсіксеі йіе зеріі- 

та тепзіз ЗерІетЬгіз, аппо Ботіпі 

шіііезіто зерііп^епіезіто зеха^езі- 

то осіаѵо, г ѵѵуріасепіет ргоѵѵігуі 

ро рі§ё ой зіа, гарізапо. Кезійиііа- 

Іет зитту ай сотріетепіит сгіег- 

пазсіе 1узі§су гіоіуск Роізкіск сгіе¬ 

гу Іузі^се згезеі рі^йгіезі^І, аку ги- 

реіпіе ѵѵупозііо сгіегпазсіе 1узі§су 

гарісаё у Іокоѵѵас па ш^зси реѵѵ- 

пут ро\ѵіпіепет. Ой кіогуск Іо зитт, , 

ѵѵуйеу ѵѵугаіопуск, Іо іезі са!е§;о 

карііаіи, сгіегпазіи Іузіесу, хі%Й2 

ріекап БиЬіскі Іегагпеузгу у па- 

зЦрсу іе§о га к\ѵі1аті зѵѵоіепіі рго- 

ѵѵігуЦ ойЬіегас так} у г Іуск рго¬ 

ѵѵігуі ѵѵікаге§о у йѵѵоск йгіакоѵѵ 

\Ѵагзгіоскіск регреіиіз ІетрогіЬиз 
ѵісіи еі атісіи ргоѵѵійоѵѵас роѵѵіп- 

пі, рокі газ Іеу гезгіу зитту піе 
и1окиі§, у хігріг ргоЬозгсг БиЬіскі' 

ргоѵѵігуі ой піеу ойЬіегас піеЬейгіе, 
йгіакоѵѵ йѵѵоск, зѵѵіаііо, ѵѵіпо у іп- 

пу огпатепі сегкіеѵѵпу зат ораігу- 

ѵѵас роѵѵіпіепет; а §йу Іа гезгіа 

зитту, сгіегу Іузі^се згеззеі рі^йгіе- 

зіі^і гіоіуск Роізкіск, іиг Ьейгіе иіо- 

коѵѵап$ у хі^йг рІеЬап Бикіскі у 

пазЦроу іе§о ой пт у ргоѵѵігук} ой¬ 

Ьіегас Цй%,—^иі Іо ораігоѵѵапіе піе 

йо піпіе коііаіога, ІиЬ зикзеззогоѵѵ 
тоіск, аіе йо хі§йга рІеЬапа Бикіс- 

кіе§о у пазЦрсоѵѵ іе§о паіеіес Ье¬ 

йгіе. А ропіе\ѵа& і’ипйизг Іеу сег- 
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кѵѵі «а {$оіоѵѵе^ зиттіо иьіапоѵѵіо- 

пу, ргаег іо $гип1и (Іо іоу сегкѵѵі 

иіѳ гарізиіе апі 1е§иіе габпе^о, іуі- 

ко іеп, иа кібгут сегкіеѵѵ ге степ- 

іаггѳт орагкапіоиуга зіоі, кібге&о 
іо ріаси ѵѵгбіиг ргеібѵѵ Ж іебупа- 

зсіе у Іоксі >2 огіегу, (Іісо, ргеібѵѵ 

іебупазсіе у Іоксі сгіегу, ѵѵзгегя 

2аз рг§ібѵѵ Ж зіебт у Іоксі «Ж 

згезс,—<іісо, рг§ібѵѵ зіе(1т у Іоксі 

згезс.—Лакав ріас г одгобет ла ѵѵа- 

ггуѵѵо, па кібгут рІеЬапіа, зіаупіа, 

зіибпіа у зрісЫегг \ѵ зѵѵоіт ораг- 

капіепіи у о^гобгепіи ѵѵуЬибоѵѵапе, 

кібге^о іо ріаси г о^гобеш ѵѵаггу- 

\ѵпут, гас20лѵз2у ой зіебіізка сМор- 

зкіе^о, па кібгут бгізіау Махіш 

тіезгка, ки ѵѵзсЪобоѵѵі зіопса ѵѵзгегг 

ргеібѵѵ Ж іебупазсіе у Іоксі Ж ріес, 
(іісо, ргеібѵѵ іебупазсіе і Іоксі ріес 

ѵѵгбіиг об иксу 1т риіпосу ргеібѵѵ 

Ж бгіеѵѵіес, (іісо, ргеібѵѵ бгіеѵѵіес, 

одгоб ѵѵаггуѵѵпу роббапі \ѵзіб\ѵ 

\\гегзгіоки і Кигазгеѵѵа иргаѵѵіас, 

х. рІеЬап ОиЪіекі і пазіерсу іедо, 

ІиЬ ѵѵік агуизгоѵѵіе заті газіеѵѵаб а 

коЬіеіу и ѵѵугаіопусЬ ѵѵзі и§гаЬіаё 

і бѵѵа гагу ѵѵ гок оріеіас роѵѵіппі 
регреіиіз іетрогіЬиз, іп сази гепііеп- 

ііае, га коприізет бѵѵоги \Ѵегзг1ос- 

кіедо. Рггу іут 61а ротпо&епіа 

ѵѵ сѳгкѵѵі злѵіаііа бо Іатр ѵѵіесгпе- 

ті сгазу гарізиіе Іоіи ^оріопе^о 

Гипібѵѵ Ж сгіегбгіессіе, бісо, сгіег- 

бгіезсіе, а іеп агепбагг ббЬг "ѴѴег- 

згіоскіск оббаѵѵас роѵѵіппі гаѵѵзге 

іу^обпіет рггеб \Уіе1копос% іо іезі, 

агепбагг \Ѵегзіоскі Гипібѵѵ бѵѵабгіе- 

зсіа, Кигазгеѵѵзкі Гипібѵѵ бѵѵапансіе, 

ѴѴоІ^озІаѵѵякі Гипібѵѵ озт х. рго- 

Ьоз2С2 ВиЬіскі і паяЦрсу іе&о га 

кѵѵііаті зѵѵоіеті обЬіегаб роѵѵіппі: 

іебпак іе§о Іоіи бо пісге§о іппе^о, 

апі бо сегкѵѵі ВиЬіскіе] игуѵѵас піе 
таііі, іуіко ргеззе бо Іатр сегкѵѵі 

ѴѴегзіоскіе). ЛегеІіЬу газ зиесеззо- 

гіЬиз ро ѵѵугагопусЬ кагсгтасЬ гба- 

Іо зіе (іѵѵогяіое агуііісі баѵѵаб, аІЬо 

§буЬу агепбу піе Ьуіо, іебу іеп Іоу 

бѵѵбг \Ѵегзіоскі га агебаггоѵѵ бо сег¬ 

кѵѵі \Ѵегзіоскіеу баѵѵас роѵѵіпіеп. 

ОЫідасца па ѵѵікаге§о іа іуіко 

ѵѵкіаба зіе, аіеЬу га бизге Гипбаіо- 

гбѵѵ, ЛогеГаМагуаппу Гатіііі, ѵѵ каг- 

бу іубгіегі бѵѵіе тзге зѵѵіеіе, іо іезі 
ѵѵе згобе і рі%іек, ѵѵіесгпеті сгазу 

арріікоѵѵаі. Рггу іут ехекѵѵіе сгіе- 

гу гагу бо гоки сит оГГісіо беГип- ^ 

кіогит г тзгц. зѵѵіеЦ зріеѵѵап;} га 

бизге ѵѵугаіопусіі Гипбаіогбѵѵ об- 

ргаѵѵіаі іуш зрозоЬет: ріегѵѵзге ехе- 

С]иіе бпіа згбзіе^о Маіа, каіепбагга 

Бизкіе§о, га бизге Магуаппу і Гип¬ 

баіогбѵѵ; бги§іе, §бу зат Гипбаіог 
ЛбгеГ г іе§о зѵѵіаіа геубгіе, ѵѵ іеп 

бгіеп па гаѵѵзге, кібге^о итгге, го 
бизге ЛбгеГа і Магуаппу Гипбаіо¬ 

гбѵѵ і Гатіііі; Іесг рбкі йус Ь§бгіе 

га бизге Магуаппу і Гипбаіогбѵѵ, 

іако зіе ѵѵугеу ѵѵугагііо. Іппе бѵѵіе 
со сѵѵіегс гоки, рбісі Гипбаіог іуб 

Ъебгіе, га Магуаппе і Гипбаіогбѵѵ, а 

§бу Гипбаіог гус ргвезіатё, іиг га 

оЬоіе ЛбгеГа і Магуаіте і Гатіііа, 
4 15 
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па ѵѵіесгпс сгазу ѵѵзгузікіе е/ѵѵого 

ехеаиіі со гок ойргаѵѵіас роѵѵіпіеп, 

а іо ро<і оЬоѵѵіигкіет зитпіѳпіа і 
оЗроѵѵіейяеиіет па зігазгпут 

Й7Іе Возкіт, па кібгу, іп са- 

зи оризгсгепіа, роѵѵоіуѵѵат. Такіе 

\ѵ кагйе ^епегаіпе зѵѵіеіо г§гота- 

йгопусЬ Іийгі о гйгоѵѵаз Магуа /а 

Рипйаіогбѵѵ. иргазгаё роѵѵіпіеп, іппе 

газ шзге з. і ѵѵзгеікіе паЬогепзіѵѵа 

аЛ іпіепііопет зиі, аІЬо іак ти зі§ 

ройоЬа, ойргаѵѵіас ти ѵѵоіпо. То зіе 
іесіпак ѵѵагиіе паузоіеппіеу, аѣу \ѵе 

ѵѵзгузікіе депегаіпе піейгіеіе і зѵѵіе- 

іа и гос г уз іе іак <Е,аеіпзкіе{>о, іако і 

Огескіе^о оЬггайки, (11а ропшоіепіа 
сііѵѵаіу Возкіеу і (11а паЬоіеіізіѵѵа 

рагаГіапбѵѵ копіесгпіе тіеѵѵаі, а іо 
зиЬ роепіз сопіга пе§;1і^епІез раго- 

сііоз і гезроизіопе гѵѵіеггсЬпозсі зѵѵо- 
Й іеу (1ис1т\ѵпеу, а хе ДѴ. Ітс 

хіийг Ьізкир (Іо іеу сегкѵѵі ДѴег- 

зіоскіеу рагаііа ѵѵугпасгу, рггеіо 

сигат апітагит і ѵѵзгузікіе оЪгг^й- 

кі і из!и§і ЬепеГісііз сигаііз гѵѵукіо 
ѵѵуреіпіай ро\ѵіпіеп. Іегеіі Ьу ті 

газ ораіггпозс Возка Ц сегкіеѵѵ 

\ѵ сгуш ргбсг ѵѵугаіопе) зитту 

аЬйоіаге рогѵѵоіііа; гегегѵѵиіе зоЬіе 

(Іаізге йузрогусуе і гогрогг^йгепіе; 

со ѵѵзгузіко ѵѵіесгузсіе і піеойтіеп- 

піе ігѵѵас роѵѵіппо. І)ап ѵѵ ѴѴегзгіо- 

ки, (Іпіа йгіеѵѵі^іпазіе^о ЗеріетЬга 

К. К. гоки Рапзкіе^о іузіасгпе&о 

зіейтзеіпе^о згезсйгіезіаіе^о йгіе- 
ѵѵі^іе^о. II іс§о гарізи іипйасуіпе^о 

рггу лѵуггпі^іеу кизіойуі ройріз ге- 

ісі іак вашего акіога, іако іеі ѵѵѵѵ. 

ІсЬт. рр. ріесг^іаггбѵѵ ѵѵ іе зіоѵѵа: 

ЙбгеГ г ДѴіІсгеѵѵа ДѴіІсгеѵѵзкі рой- 

котоггу гіеті ДѴізкіер Шіпіеі осге- 

ѵѵізіо ргозгопу ой оуса йоЬгойгіеіа 

Йо іе§;о гарізи Гипйасуіпе^о сегкѵѵі 

ДѴегзгіоскіеі г гарізет сгіегпазіи 

іузіесу гіоіусЬ РоІзкісЬ, па гбіпусЬ 

(ІоЬгасЬ ІокоѵѵапусЬ, іако оЬзгегпіе] 

ѵѵ зггейгіпіе іе§о гарізи іезі ѵѵуга- 

гопо, ой кібгусЬ х. ргегЬііег ОиЪіс- 

кі і пазіерсу іе&о па гаѵѵзге рго- 

ѵѵігідо ро ріей ой зіа га кѵѵііаті 

зѵѵоіеті ойЬіегас таіа, а г іед рго- 

ѵѵігуі пзіаѵѵіегпе^о ѵѵікаге^о і йѵѵосЬ 

йгіакбѵѵ, рггу іеуіе сегкѵѵі копзег- 

ѵѵоѵѵай ]юѵѵіппі і опусЬ ѵісіи еі аті- 

сіи ргоѵѵійоѵѵас, ѵѵіпо, Нозіу§, зѵѵіе- 

се, іоу ргокигоѵѵай г і§ оЫі^асуц, 

агеЬу ѵѵікагуизг со іуйгіеіі йѵѵіе 

тзге зѵѵіеіе, іо іезі ѵѵе згойе і 

ріірек арріікоѵѵаі і ехе(|иіе сгіегу 

гагу йо гоки га йизге Йогеіа і Ма- 

гуаппу іипйаіоіоѵѵ бытіи ойргаѵѵіаі 

і іппе роѵѵіппозсі лѵ іе^ егексуі орі- 

запе ѵѵурейпіаі, іако ріесгеіагг рой- 

Іи§ ргаѵѵ'а ройрізиіе Ргапсізгек ДѴіІ¬ 

сгеѵѵзкі, ройкот. ДѴізкі шр. ІІзіпіе 

і осгеѵѵізіо ргозгопу ріесгеіагг ой 

оуса йоЬгойгіеіа йо іе^о Гипйизги 

егексуіпе&о сегкѵѵі ДѴегзіоскіеу г га¬ 

різет йо піеу ѵѵіесгузіут па зиі- 

йсіепсуі|.ѵѵікагуизга йгіакоѵѵ ЙѵѵосЬ, 

ѵѵіпо, Нозіу§, ѵѵозк, Іоу, сгіегпазіи 

іузіесу, кіогусЬ роѵѵіппозс оЬзгег¬ 

піе ѵѵ зггейгіпіе іе§о іііпйизги орі- 

запе, рой1и§ ргаѵѵа ройрізиіе зі§ Віа- 



1769 г. 99 

пізЛаѵѵ \Ѵі1с/е\ѵз1сі, роЛкот. гіеті зкі, ге^епі иіетзкі і ^гоЛикі \ѵоіе- 

ЛѴізкіеу, тр. ІЫпіе і осгеѵѵізіо рго- ѵѵоЛяіѵѵа Вгаезкіе^о ІлН. Кіогу 

заопу ріесгеіага осі озоЬу лѵуі ѵѵу- Іакоѵѵу і’ипЛасуіпу ааріз рг/еа \ѵуі 

га&опеу Ло іе§о аарізи іипЛасуіпе- ѵѵуга&ош}, озоЬ§ ргауапапу ,]ез1 <іо 

сегкѵѵі \Ѵегзаіоскіеу па гаеса хііщ аіешзкісЬ \Ѵ. В. зргаѵѵ \ѵіе- 

іпіиз \ѵугааопе Лапе^о, Лізропепіе саузіусЬ ргауі§4у і аарізапу. 

1е§е, ро(1різи]§ зі§ І^пасу Нгизяеѵѵ- 

1782 г. 
% 

• * . 9 
40—Право на приходъ Хоцисдавской церкви, данное Станиславомъ 

Августомъ священвтку Харламповичу. 

Изъ актовой книги 1783 года, листъ 103. 

Коки Іузі$с віеЛетзеб озіетЛгіе- пізЛаѵѵа Аи^изіа, заса^зіілѵіе лат 

8І%4 ігаесіе^о, тіезі^са Лапиагуі рашш|се§о, ро розЦріепіи па іппе 

Л\ѵи<ігіезіе§о Лги§іе§о Лпіа. Ьепейсіит ЛХ. Лапа СЬосіеѵѵісга 
ХагокасЬ з^ЛолѵусЬ аіешзкісЬ лѵо- \ѵ екопотіі Вгаезкіеу зуіиоѵѵапе аЛ 

іеѵѵоЛгІѵѵа. Вгаезіае^о ро 88. ТгаесЬ ргаезепз ЛХ. Ваауіети СЬаііатро- 

КгоІасЬ, зѵѵіесіе Каутзкіт, ргаура- \ѵісао\ѵі копГего\ѵапе аЛ асіа роЛаЛ, 

ЛІусЬ еі іп Іосо зоіііо \ѵ тіезсіе і]е- а роЛаіас ргозіЛ паз, з%Ли, аЬу ро- 

ё° кгбіеѵѵзкіеу тозсі Вггезсіи а§і- тіепіопа ргеаепіа, геѵѵзгеіка ѵѵ піеу 
Іиі^сусіі зіе, рггеЛ паті, Ха\ѵегут ѵѵугакопа ггесха, Ьуіа Ло /іет- 

Ногполѵзкіт, Ргапсізякіет Ь’гзупет зкісЬ ѵѵоіеѵѵоЛгіѵѵа Вгяезкіе^о рггу- 

Хіетсеѵѵісгет. АЛатет Апіопіт і§іа і ѵѵрізапа. Лакоі ту, зеЛякнѵіе 

АпеиЦ, зеЛгіаті, Лапет ІѴегезясга- гіетзсу \ѵоіе\ѵоЛ2і\ѵа Вгяезкіе§о, опа 

ка, різаггет, игя^Лпікаті з^Лоѵѵеті рггуі^ѵѵзгу, \ѵ хі§§і ѵѵрізас гіесііі- 
гіетзкіеті ѵѵоіеѵѵоЛгіѵѵа Вггезкіе&о, зту; к(6г$ ѵѵ хіе^і ѵѵрізиіас паз(.§- 

зіаѵѵаіііс оЬеспіе ЛР. Апіопі ОгоЛякі, риі^сеті ѵѵугага зіе зЛоѵѵу: 8іапі- 

котогпік \ѵоіе\ѵоЛ?Л\ѵа Вгяезкіе^о, зЛалѵ Аи§изк 2 Вохеу Іазкі кгоі 
ргегеіе па сегкіеѵѵ СЬосізіаѵѵзк^ оЛ Роізкі, ЛѴіеІкі Хі^йе Іліелѵзкі, Ки- 

пауіазпіеузге^о кгбіа ^е^отозсі 8іа- зкі, Ргизкі, Магоѵѵіескі, 2тиЛ/кі, 
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Кііоѵѵзкі, оіуіізкі, РоЛоізкі, РоЛІа- 

зкі, Іпйапізкі, 8то1еіізкі, 8іе\ѵіегзкі 
і Саегпісіюѵѵэкі. ДѴіеІеЬпеиѵи ѵѵВо- 

§и 8утеопоѵѵіМ1оскіети, Ьізкироѵѵі 
\Ѵ1оЛгітігзкіети і Вгаезкіети, аІЬо 

іе§о іпзрігііиаІіЬизпатіезпікоѵѵі, ІиЬ 

коти коіѵѵіек па іо тос і ѵѵІаЛае 

таі^сети иргаеутіе пат тііети, 

ѵѵіеІеЬпеши \ѵ Во^и. ІІргаеутіе пат 

іпііу! ѴѴакиіе іегаа еегкіелѵ раго- 

скіаіпа СЬосізіаѵѵзка, \ѵ екопотіі па,- 

заеу Вгаезкіеу зуіиоѵѵапа, ѵѵ Луесе- 

ауі иргаеутозсі ѵѵазаеу, р'орозіаріе- 

піи па іппе ЪепеЯсіит роЬойпе§;о Ла¬ 

па СЬосіеѵѵісаа ргеаЬііега озіаіпіе- 
§о іеуае сегкѵѵі рагосЬа і роззеззо- 

га. Б о кібгеу іо сегкѵѵі, іут зрозо- 

Ьет ѵѵакиіцсеу, Му, \ѵеЛІи§ рга\ѵа, 

пат ѵѵ роЛаѵѵапіи, Лопіеу паіеа^се- 

§о, роЬоапе§о Ваауіе^о СЬагІатро- 

\ѵісаа, акіиаіпе^о ргеаЬііега, а рііпо- 

зсі, роЬоапозсі і ЛоЬгусІі оЬусааібѵѵ 

пат ааіесопе^о, роЛаіету, 2і}Лаіас 
ро иргаеутозсі ѵѵазаеу, ааеЬуз ро- 

тіепіопе§о роЬоапе^о Ваауіе^о Сііаг- 
Іатроѵѵісаа ос! паз росіапе^о, а піе 
ааЛпе^о іппе§о па Ца сегкіеѵѵ СЬо- 

сізіаѵѵзка розіаиоѵѵіі і ѵѵргоѵѵаЛаіі, 

гщА і ааѵѵіаЛоѵѵапіе осІизаасЬ, ѵѵіеу 

рагайі ЬеЛ^сусЬ, ІиЛаіей ЛосЬоЛу 

ѵѵзаеікіе і ргаупаіеауіозсі опети ро- 

ѵѵіегау*, роЛа! і аіесіі, іако іо Я о 

игаеЛи иргаеутозсі ѵѵазаеу ргау- 

аѵѵоііо і паіеіу. Иа со, (11а Іерзаеу 
ѵѵіагу, гекіі зі§ пазаі} роЛрізаѵѵзау, 

ріеса§с иаза^ ргаусізп^с гоакаааіі- 

зту. Оап ѵѵ \Ѵагзааѵѵіе, <1піа зае- 

зпазіе&о, тіезі^са ЬізіораЛа, гоки 

іузі^с зіеЛтзеі озіетЛаГезі^і ѵѵібге- 

§о, рапоѵѵапіа пазае^о Лаіеѵѵі^іпа- 

зіе§о гоки. II іеу ргеаепіу, ргау ѵѵу- 

сізпіопеу па таззіе саегѵѵопеу ро- 

коіоѵѵеу ріеса^сі, роЛріз Йауіазпіеу- 

зае§о рапа і (Іаізаа ехргеззуіа а роЛ- 

різет ге^епіа капсеііагуі рокоіоѵѵеу, 

іеті ѵѵугааа зіе зіоѵѵу: 8іапіз1аѵѵ 
Аицизі кгбі. (Ъ.8.). Ргеаепіа пасег- 

кіеѵѵ рагосіііаіпц, СЬосізіаѵѵзка \ѵ Ло- 

Ьгасіі )е§о кгбіеѵѵзкіеу тозсі еко¬ 

потіі Вгаезкіеу, ро розЦріепіи па 

іппе Ьепейсіит роЬойпе^о Лапа СЬо- 

сіеѵѵісаа, роЬоапети Ваауіети СЬаг- 

Іапгроѵѵісаоѵѵі Лапа. АЛат Сіесізаоѵѵ- 

зкі, різага ѵѵіеікі когоппу, гедепі кап¬ 

сеііагуі рокоіоѵѵеу ]е^о кгбіеѵѵзкіеу 

тозсі. Кібга іо іакоѵѵа ргеаепіа 

іезі Ло хІ!і§ аіеіпзкісЬ ѵѵоіеѵѵоЛгіѵѵа 

Вгаезкіе§о рггуіеіа і ѵѵрізапа. 
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41.—Право на приходъ Тѳрѳбунокой церкви, данное княэѳмъ Войтѣхомъ 
Шуйскимъ священнику Доминику Деясковскому. 

Изг актовой кингп за 1769—1771 годи, лист. 1769—1770. 

Коки Іузі^с зіейетзеі зіейетсігіе- 

8І%і ріег\ѵзге§о, тіезі^са Аи^изіа 

дѵѵид/іезіе§о зібдте^о дпіа. 

Рггед иггедет ЛКтсі і акіаті 

гіегазкіеті \Ѵ. В. сотрагепдо рег- 

зопаіііег Р. Воіпілік Вгіеікоѵѵзкі, 

зуп гшагіедо з. р. Лх. Лапа Бгіеі- 

коѵѵзкіе^о, ргегЬііега ТегеЬипзкіе&о, 

ргегепіе до сегкѵѵі ТегеЬипзкіеу од 

\ѴЛР. \ѴоусіесЬа, кпіагіа 8гиузкіе- 

^о, зіагозіу №/уіізкіе§о зоЬіе дапа, 

ад асіа рода!, кібгеу іЬепог зе^иі- 

іиг іаііз: \ѴоусіесЬ, кпіаг 8гиузкі, 

зіагозіа №&уйз!й, ѵѵзгет ѵѵоЬес і 

каідети гозоЬпа, коти Ьу о іут 

іегагпіеузге§о і па роіут Ьедасе^о 

\ѵіеки Іидгіога ѵѵіедгіеб паіеіаіо 

родаіе до ѵѵіадотозсі Ц тоід, піпіеу- 

зга ргегепіе, Р. Ботіпікоѵѵі Бгіей- 

ко\ѵякіети, зупоѵѵі гтагіе^о піе§ду 

з. р. Лапа Вгіеікоѵѵзкіе§о, ргегЬііе¬ 

га ТегеЬиіізкіе^о, дапа, іЬ іа, зирга 

ѵѵугагопу, таі^с ѵѵ роззезуі тоіеу 

доЬга ТегеЪип ге ѵѵзіаті до пісЬ 

рггупаіе&асеті ѵѵ ѵѵоіеѵѵо'дзіѵѵіе Вгге- 

зкіт зуіио\ѵапе, \ѵ кібгусЬ ѵѵідг^с, 

іі Ыізко гдки ѵѵ сегкѵѵі ТегеЪип- 

зкіеу ро гтагіут ргегЬііегге сЬѵѵа- 

!а Воіа і паЬоіепзіѵѵо діа Іидгі ге- 

^иіагпе изіаіо, а таі%с гаіеі? од 

гѵѵіеггсЬпозсі дисЬоѵѵпеу гііиз Огае- 

сі о Р. Ботіпіки Бгіе&коѵѵзкіт, іі 

іезі гдоіпупі до иіггутапіа сЪѵѵа- 

|у Воіеу і каріапзкіедо сЬагакіеги, 

сЬс^с, іак паугусЫеу ге§и1ате ѵѵрго- 

ѵѵадгіб паЬоіепзіѵѵо, ро гезгіут ѵѵуі 

ѵѵуга&опут оуси опе§о, іе^оі ро- 

тіепіопе^о Т)отіпіка Бгіе&коѵѵзкіе- 

§о до іеу ТегеЬипзкіеу сегкѵѵі рге- 

гепіиі§, і аЬу пікіо іппу, іуіко ро- 

пЙепіопу Вотіпік Бгіегкоѵѵзкі, оде- 

тпіе ргегепіоѵѵапу, рггег Лѵу)х. те- 

ігороіііе розѵѵіесопу ЬуІ оЫі§иіе, 

сЬс^с ро тиііоііез ѵѵзротпіопут ра- 

пи Вгіе/коѵѵзкіт. іеЬу зіе іак о ро- 

тпогепіе сЬѵѵаіу Воіеу зіагаі, іако 

іеі ѵѵ рггузіоупусЬ дисЬоѵѵпети зіа- 

поѵѵі гасЬоѵѵа! зі§ оЬусгаіасЬ. Во 

кібгеу іо рІеЬаш] ТегеЬипзкіеу, §гипі 

гдаѵѵпа па1еі%су, ѵѵед!и§ егексуі 

паіе&ес та, і оие§о ротіепіопу, рге¬ 

гепіоѵѵапу гаіуѵѵаб ѵѵоіеп Ь^дгіе, 

піс іедпак пад іо арргоргіоѵѵас піе 

та. СЬгозіи па ораі рогѵѵаіа зі§, я Ц 

іедпак каисі^, аЬу ротіепіопу рап 

Вотіпік Вгіе&коѵѵзкі, еііат ргозіо 

зѵѵоісЬ ѵѵіок, сЬгозіи ІиЧгіот розігоп- 

пут тіто ѵѵіадотозс дѵѵота, ѵѵу- 

сіпаб і пізгсгуб піе рогѵѵаіа!; іи- 

дгіей аЬу од згІиЬоѵѵ, кггсіп, родгге- 
іб 
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Ьо\ѵ, Ьіог%с ргорогсіопаіпіе, іаДпе- 

§о гДгіегзіхѵа піе сгупіі. РоДДапу, 

іейеІіЪу зі§ \ѵ сгут оЬо\ѵіі}2кот сег- 

кіѳ\ѵпут зрггесіѵѵіаі, рггег со Ьу па 

икагапіе газіигуі, Іесіу опе§о ро- 

тіепіопе^о рап Сотіпік Огіегкохѵзкі 

зат кагаб піе та, Іес/ га Доіойе- 

піет зі§ сіѵѵоги сЫор икагапу ЬуДг 

ро\ѵіпіеп. I па іо Даѵѵвгу тоц 

ргеаепЦ, сііа Іерзгеу \ѵіагу і \ѵа§і, 

г§к% шоіа \ѵ!азп%, рггугѵѵукіеу ріе- 

сгесі, роДрізаІет. І)аМ \ѵ ТегеЬипіи, 

гоки іузі^с зіеДетзеі эіеДетДгіезіфЬ 

ріегѵѵзае^о, тіезі^са Дипіі ДѵѵиДгіе- 

зіе^о са\ѵагІе§о (Іпіа. II Іеу ргегеп- 

4у росіріз рггу ріеса^сі, па Іаіси сгег- 

\ѵопут ѵѵусійпіопеу, іеті ѵѵугайа зі§ 

з!о\ѵу: \ѴоусіесЬ кпіаа баиузкі, зіа- 

гозіа Нійуйзкі, тр. Кібга Іо Іако\ѵа 

ргеаепіа, ргаеа ѵѵуй лѵуга&оп^ озоЬ§, 

асі асіа роДапа, ге ѵѵзаеікі* \ѵ піе у 

луугайоп^ Гассам, іе»4 До хі%д гіет- 

зкісіх ѵѵоіе\ѵо ДгНѵа Вггезскіе^о зрга\ѵ 

лѵіесгузіусЬ рггуі^іа і \ѵрізапа. 

1789 г. 

42.—Право на приходъ Ортельской церкви, данное Карломъ Радзиви- 

ломъ священнику Сосновскому. 

Изъ актовой кпнгк за 1790 годъ, листъ 23. 

Коки іузі^с зісДтзеі Д2Іе\ѵі§сДгіе- 

зіаіе^о, тіезі^са Біусгпіа Д2Іе\ѵЦ- 

1е§о Дпіа. 

Хагокаск з^ДоѵѵусЬ гіетзкісЬ \Ѵ. 

В. \ѵ сгазіе рга\ѵет КопзЬ. 1786 г. 

рггерізапут, лѵ тіезсіе ДКтзсі Вгге- 

зсіи Ьііеѵѵзкіт оДЬу^а^суск зі§, 

рггеД паті, Ха\ѵегут Нотолѵзкіт, 

Ргапсізгкіет ІІгзупет ЭДетсе\ѵі- 

сгет, АДатет Апіопіш Апсиіі*, з§- 

Дгіаті, у Дапет ѴѴІоДкіеш, різа- 

ггеш, иг2§Д#ікаті гіетзкіті іе^ой 

^елѵоДзІѵѵа зіапі|\ѵзгу озоЬізсіе Д. 

хі^Дг АІехапДег Бозпоѵѵзкі, рагосіі 

Огіеізкі, ргегепЦ оД ДО. ДХтсі Ка- 

гоіа КаДгіѵѵіЙа, \ѵо_)с\ѵоДу \ѴіІепзкіе- 

$о, паргокозілѵо сегклѵі Огіеізкіеу, 

зоЬіе \ууДаш*, До акі роДаІ, Де зегіе 

ѵегЬогиіп зециепіі: Кагоі Біапізіаѵѵ 

ІіаДгпѵіИ, хі^йе па Оіусе, Шез\ѵіе- 

йи, ВіеггасЬ, БиЬіпкасЬ, 81иски, 

Коруіи, СгаіЧогузки, Кіески у з\ѵі§- 

іе§о раіізіхѵа Кгутзкіе§о ЬгаЬіа па 

Мігге, 8гуД1о\ѵси, Кгойаск, Кору- 

Іи, КауДаштіе у КеуДапасЬ, Віе- 

Іісу, Віаіут-Катіепіи, 2аЫиДо\ѵіи 

у Віаіеу, а па Йо11с\ѵі, 21осго\ѵіе, 

РотогйапасЬ, Ке\ѵ1и, БіеЬіезги еі 

сеі. Рап у ДгіеДгіс, \ѵо]е\ѵоДа ^і- 

Іепзкі, огДеги Огіа Віаіе^о, Огіа 
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Сиате^о, 8\ѵі§іе§о Апйгеіа у 8лѵі§- 

іе§о НиЬегіа калѵаіег, Й\УЙ. хіески 

8іеГаполѵі 8утеополѵі па Міоски 

МІоскіети, ргоіоігопіети саіеу Киз- 

зуі, Ьізкиролѵі ѴѴЙоскипіегзкіепш у 

Вггезкіети, Ыіелѵзкіети, огйеги 

8\ѵі§іе§о 8іапіз1алѵа калѵаіеголѵі; 

\Ѵакиіе аё ргаезепз сегкіелѵ \ѵе лѵзі 

тоіеу сЫескісгпеу, Огіеі глѵапеу, 

лѵ ЪгаЬгІлѵіе Віаізкіт Іеіасеу, ро<11у- 

іиіет Хагоёгета Хаузт^кгеу Рап¬ 

пу Магуі розі Гаіа лѵіеІеЬпе^о оуса 

Ралѵіа Нгупіелѵісга, Ьу\ѵзге§о ігате- 

ёіаіе іеу сегклѵі рагосЬа; рга^пас 

гаіут, аѣу сгезё Во^и ролѵіппа піе- 

изіалѵаіа, а йизге лѵіегпусЬ лѵ ро- 

іггеЬасЪ злѵоіск ^ако\ѵе§о піе ропо- 

зііу изгсгегЬки, олѵзгет паІеіуЦ 

тіеіі лѵу§ой§, лѵіе1еЬпе§охі§Й2аЙтсі 

Аіехапёга 8озпо\ѵзкіе§о, лѵікаге§о 

сегклѵі «Ьозіскіеу, лѵ роЬо&позсі у 

ріекпусЬ окусга^асЬ аЬ оШсіо гапіе 

гаіесопе^о піпіеузгут Іізіет тоіт 

Йо піеу ргегепіиі^, ^!}«1а1^с изііпіе, 

ійЬу іеп, а піе іппу, йоротіепіопе^о 

Ьепейсіит іак сігса іетрогаііа, іа- 

ко у зрігііиаііа ргхуризсгопу у іп- 

зіаііолѵапу гозЫ. Кіогу Іо ргегеп- 

іці^су зі§ іегаи рггегетпіе лѵіеІеЬпу 

Йх. Аіехапйег 8озполѵзкі, гозіалѵзгу 

лѵ ротіепіопеу сегклѵі рагосЬет, ро- 

йіи§ пайапіа у егексіі, йо піеу 8Іи&|- 

сусЬ, зргалѵолѵаё зіе та; огаг оЬо- 

лѵі^иапу Іак га йулѵуск, ^ако у гтаг- 

ІусЬ, о паз коііаіоголѵ тойіу сгупіё 

ролѵіпіеп Ьейгіе. Баіит, лѵ \Ѵагз2а- 

лѵіе, Іузі%с зіейтзеЬ озпикіезіі|к йгіе- 

лѵіаіе§о гоки, тіезі^са Аи^изіа озте- 

§о йпіа. Ій іеу ргегепіу, рггу лѵусі- 

зпіопеу па гааззіе сгеглѵопеу ЬегЬо- 

лѵпеу XX. Кайгілѵійолѵ ріесгесі, рой- 

різ іаколѵу: г лѵугагпе^о гозкаги 

ЙО. рапа те§о ройрізиі§—Кагоі Мі- 

кис, зекгеіагг тр. (Ь. 8.). Таколѵа 

ргегепіа Йо акк ройапа ^езі, йо хі$§ 

гіетзкісЬ лѵо]елѵойзілѵа Вггезкіе^о 

рі-ау^^Ьа у лѵрізапа. 

• • 

1789 г. 

43.—Привилегія на приходъ Малоритской церкви, данная королемъ 
Станиславомъ Августомъ священнику Хардамповичу. 

Изъ актовой впигн за 1790 годъ, інстъ 2СВ. 

Коки іузі^с зіейтзеі йгіелѵі^сйгіе- 

8І^Іе§о, тіезі^са Ьиіе^о рі^іе^о йпіа. 

Рггей акіаті гіетзкіеті лѵоіелѵой- 

зіѵѵа Вг2езкіе§о, зіаполѵзгу озоЬі- 
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зсіе роЪоіпу тобб хіайа 8іеГап 

Скагіатроѵѵісг, ргеаепіе па сегкіеѵѵ 

Ма1огуізк$, ой пауіазпіеузге^о кгбіа 

^е§о тозсі 8іапіз1аѵѵа Аидизіа, ра¬ 

па п. тііозсіѵѵе&о, зоЬіе ѵѵуйап%, Йо 

акі ройаі ѵѵ іе зіоѵѵа різап^: 8іапі- 

зіаѵѵ Аи§изі ъ Воіеу Іазкі кгбі Роі- 

зісі, ЛЛ’іеІІсі Хі^іе Ьііеѵѵзкі, Кизкі, 

Ргизкі, Мааоѵѵескі, Йтийскі, Куеѵѵ- 

зкі, ЛѴоІупзкі, Ройоізкі, Ройіазкі, 

ІпДапізкі, Зтоіепзкі, 8іелѵіегв1сі у 

СгегпіесЪоѵѵзІа. ІѴіеІеЬпети \ѵ Во- 

&и 8угаеопо\ѵі Шоскіети, Ьізкиро- 

ѵѵі \Ѵ1оЙ2Ітіегзкіети у Вггизкіети, 

Ьііеѵѵзкіети, аІЬо ]е§о іп зрігііиаіі- 

Ьиз патіезпікоѵѵі, ІиЬ коти коіѵѵіек 

па Іо тое у ѵѵіайге та^асети ирггеу- 

тіе пат тііети. \Ѵіе1еЬпу \ѵ Во- 

Йи5 ирггеутіе паттііу! \Уакиіе іе- 

гаг сегкіе\ѵ рагосЬіаІпа Маіогуізка, 

ѵѵ йоЬгаск пазгусЬ екопотісгпусЬ, 

ро йоЬгоѵѵоІпеу гегу^цасуі роЬоіпе- 

ё° ^б2еГа СЪагІапюоѵѵісга, озіаіпіе- 

&о іеуіе сегкѵѵі рэтоска у розеззо- 

га. Во кіогеу іо сегкѵѵі, іут зрозо- 

Ьет ѵѵаки]"^сеу, ту, ѵѵей!п§ ргалѵа 

пат ѵѵ ройалѵапіи Йо піеу паіе^се- 

е°, роЬоапе^о 8іеГапа СЬагІатроіѴі- 

сга, г зрозоЬпозсі, роЪоіпозсі у йо- 

ЬгусЬ оЬусгаіоѵѵ пат гаіесапе^о, ро- 

йаіету, і^у'ас ро ирггеутозсі ѵѵа- 

згеу, аіеЪуз ротіепіопедо роЬоіпе- 

ё° 8іеГапа СЬагІатроѵѵісга, ой паз 

ройапе§о, ѵѵрггбй опе^о па зіоріеіі 

каріагізкі рой!и& оЬггайки Козсіоіа 

Сгескіе&о ѵѵубѵѵіЗсіѵѵзгу, а піе іа- 

Йпе^о іппе§о, па іеі сегкіеѵѵ Маіо- 

гуізЦ розіапоѵѵіі уѵѵргоѵѵайгіі, гщй 

у ааѵѵіайоѵѵапіе о йизгасЬ, ѵѵ іеу ра- 

гаОі Ь§Й!}сусЬ, іийгіеі йосЬойу ѵѵзгеі- 

кіе у рггупаіеіуіозсі опети роѵѵіе- 

ггуі, ройаі у иіесіі, ^ако іо йо иг2§- 

йи ирггеутозсі ѵѵазгеу рггугѵѵоііо 

іезі у паіеіу. Ха со, йіа Іерзгеу ѵѵіа- 

гу, г§к^ зі§ пазг$ ройрізаѵѵзау, ріе- 

са§с паз2і$ рггусізп^с гозкагаіізту. 

Бап ѵѵ\Ѵагз2алѵіе, йпіа рі^іе^о тіе- 

зіаса Огийпіа, гоки Рапзкіе^о іузі^с 

аіейтзеі озітйгіезі^і йгіеѵѵіаіе§о, ра- 

поѵѵапіа пазге^о йѵѵийаіезіе^о зго- 

зіе§о гоіш. Б іеу ргезепіу, рггуріе- 

сгепсі "ѴѴіеІкіе^о Хіезіѵѵа Ьііеѵѵзкіе- 

&о, па таззіе саегѵѵопеу ѵѵусізпіо- 

пеу, ройріз гекі пауіазпеузге&о кгб¬ 

іа Лтсі у йаізга ехргеззуа \ѵ іе зіо- 

\ѵа: 8іапіз1а\ѵ Аидизі, кгбі (Ъ. 8.). 

Ргезепіа па сегкіеѵѵ рагосЬіаІп^ Ма- 

іогуізка ѵѵ ЙоЬгаск ]е^о кгоіеѵѵзкіеу 

тозсі екопотісгпусЬ, ро йоЬгоѵѵоІ- 

пеу гегуепасуі роЬоіпе^о ЛбаеГа СЬаг- 

Іатроѵѵісга, роЬоіпети 8іе1апоѵѵі 

СЬагІатроѵѵісгоѵѵі йапа, Ріиз Кісіп- 

зкі, згеіГ каЪіпеіи ^е§о кгоіеѵѵзкіеу * 

тозсі, тр. Кібга іо ргезепіа ^езі Йо 

хі^» гіетзкісЬ ѵѵо]еѵѵойзі\ѵа Вгіе- 

зкіе§о ѵѵрізапа. 



1790 г. 105 

44.—Привилегія на приходъ Зіодовской церкви, данная королемъ 
Станиславомъ Августомъ священнику Чирановичу. 

/Изъ актовой книги за 1890 годъ, листъ 701. 

* ■ •Ы •*. •• ... “Г і і, 

Коки іузіас зіеётзеіпе§о ёаіе- 

ѵѵіесёаіезі^іе^о, тіезі^са Саегѵѵса 

са\ѵагіе§о ёпіа. 

Ргаеё акіаші аіетзкіепіі \Ѵ. Вгае- 

зкіе§о, ёіалѵа.іас оЬеспіе I. X. Ап- 

іопі Саугапотса, ргеаепіе па сег- 

кіе\ѵ рагоскіаіпа 2іоіо\ѵзк^, \ѵ ёо- 

ЬгасЬ екопотісапусЬ .ІКтсі, ро 

I. X. ёапіе БоЬізге^ѵзІаш ѵѵакидесіі, 

оё пауіазпіеузае^о кгоіа Ітсі рапа 

пазае^о ті1озс.і\ѵе§о зоЬіе ёап^, 

ёо акі роёа^, \ѵ іе зіолѵа різаш),: 

Зіапізіатс Аи§изі а Воіеу Іазкі 

іігоі Роізкі, ЛѴіеІкі хі^ае Іліеѵѵзкі, 

Кизкі, Ргизкі Маго\ѵіескі, 2тиёгкі, 

Кі)о\ѵзкі, ЛѴоіупзкі, Роёоізкі, Роё- 

Іазкі, Іпііапізкі, Зтоіепзкі, Зіеѵѵег- 

зкі і Саегпіе§о\ѵзкі. \Ѵіе1еЬпети 

\ѵ Во§и ІоасЫпіо\ѵі НогЬаскіети, 

Ьізкиро\ѵі Ріпзкіети у Тигоѵѵзкіе- 

ши, Іліе\ѵзкіети, аІЬо ,]е§о іп зрігі- 

ІиаІіЬиз патіезіпікоѵѵі, ІиЬ коти 

коіѵѵіек па Іо тос у ѵѵіаёае та;]%- 

сети, иргаеутіе пат тіііети. ѴѴ’іе- 

ІеЬпу \ѵ Во^и, иргаеутіе пат тііу! 

ѴѴакиіе іегаа сегкіеѵѵ рагоскіаіпа 

\ѵ ёоЬгасЬ пазаусЬ зіо!о\ѵусЬ еко- 

поіпі,] Вгаезкіеу Іпіе\ѵзкіеу, 2іоІо- 

ѵѵа а\ѵапеу, вуіиоѵѵапа \ѵ ёуесеауі 

иргаеутозсі ѵѵазаеу ро роЬоіпут 

хіеёаи рапіе ОоЬізаеѵузкіт, озіаіпіт 

іеу&е сегклѵі рагосЬи у розбеззогае. 

Бо кіогеу іо сегкѵѵі, іут зрозоЬет 

\ѵак^і|сеу, ту, \ѵеё!и§ рга\ѵа пат 

\у роёапіи ёо піеу па1е&%се§о, ро- 

Ьоіпе^о А п іопіе§о акіиаіпе^о ргез- 

Ьііега, а зрозоЬпозсі, роЬоапозсі у 

ёоЬгусЬ оЬусаа_]о\ѵ пат ааіеаопе^о, 

роёа_)ету, агркуас ро иргаеутозсі 

\ѵазае), аЬуз роішепіопе§о роЬоапе- 

§;о Апіопіе^о Саута по ѵѵісаа, оё паз 

роёапе§о, а піе ааёпе^о іппе§о, па 

іеі сегкіе\ѵ 2іо?о\ѵзк^ розіаполѵіі у 

\ѵрго\ѵаёаіІ, гааё у яаѵѵіаёо\ѵапіе 

о ёизаасЬ, ѵѵ іеу рагаіу Ьеё^сусіц 

іиёаіей ёосіюёу \ѵзае1кіе у ргаупа- 

Іеіуіозсі опети роѵѵіегауі, роёаі у 

аіееіі, іако іо ёо игаеёи иргае.іто- 

зсі лѵазаеу ргауа\ѵоііе іезі у паіе- 

2у. Ха со, ёіа Іерзаеу \ѵіаѵу, гека 

зіе пазад, роёріза\ѵзау, ріесаес ро- 

ко_)о\ѵа ргаусізпас каааіізту. Сап 

\ѵ \Ѵагяаалѵіе, ёпіа ё\ѵиёаіезіе^о 

ріаіе^о тіезі^са Ма^а, гоки Рап- 

зкзе§о іузіас зіеётзеіпе§о ёаіелѵіес- 

ёаіезі^іе^о, рапо\ѵапіа пазае&о ёѵѵхі- 

ёаіезіе^о заозіе^о гоки. ІГ іеу рге- 

аепіу ргау ріезаеоі роко,)Оѵѵеу, па 

таззіе саегѵѵопеу \ѵусізпіёпеу, роё- 

різ г§кі пауіазпеузае§о кгоіа ,)'е§о 
17 
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тозсі у йаізга ехргеззуа \ѵ Іс зЛо- 

ѵѵа: 8іапізЛа\ѵ Ли&изі кгбі. (Ь- 8.). 

Ргегепіа па сегкіелѵ рагосЬіаІпі} 

2іоЛо\ѵзк^ \ѵ йоЬгасЬ екопотісгпусЬ 

ЛКтсі. ро роЬохпут Лапіе БоЬі- 

згеѵѵзкіт \ѵаки)%с%, па овоЦ роЬоі- 

пе§о Апіопіе^о Сугапо\ѵіс/а йапа. 

Ріиз Кісіпзкі, згеГ ^аЬіпеіи ЛКтсі 

тр. Кібга Іо ргеаѳпіа іезі йо хі%$ 

гіетзкісЬ лѵ Вггезсіи лѵрізапа. 

1790 г. 

45.—Право на приходъ Мшансвой церкви, данное подкоморіѳмъ 
Оссолинсвимъ священнику Леону Косцюкевичу. 

Изъ актовой книги за 1790 годъ, листъ 981. 

Коки іузіас зіейтзеіпе^о йгіе- 

ѵѵі^сйгіезіаіе^о, тіезіаеа Ілрса й\ѵи- 

пазіе^о йпіа. 

Рггей акіаті гіетзкіеті \Ѵ. В., 

зіаѵѵа^с оЬіеспіе ЛР. Ьеоп Козсіи- | 

кіелѵісг, ргегепіе па сегкіелѵ \ѵе лѵзі, 

Мзгопуголѵіасеу зіе, \ѵ ІѴ.РойІазкіт, 

лѵ гіеті Міеіпіскіеі ІеЦсеу, ой Л ѴѴ. 

Кагігаіегга Озо1іпзкіе§о, ройкотогге- 

&о гіеті Міеіпіскіеу, іеуге сегкѵѵі коі- 

ІаЬога, зоЬіе ѵѵуйап^, йо акі ройаЛ, 

\ѵ іе зЛолѵа різапа: ЛЛѴЛХ. 81-еСапоѵѵі 

8утеопоѵѵі па Шоски МЛоскіети, 

2 Воіеу у 8. 8іо1ісу Арозіоізкіеу 

Лазкі ргоіокопіети теігороіу Кі- 

,]0\ѵзкіеу, Наііскіеу у саЛеу Кизі, 

\Ѵ1оЙ2Ішіегзкіети у Вггезкіети— 

Ьііелѵзкіоти ЬізкпЬоѵѵі, огйеги з. 8іа- 

пізіаѵѵа *ка\ѵа1еголѵі рггу гЛоіепіи 

роѵѵіппеу зиЬшіззіі Йо ѵѵіайотозсі 

ройа^е. А ропіеѵѵаг \ѵ йо1)гасЬ то- 

ісЬ. лѵо лѵзі Мзгапу, лѵ IV. Рой- 

Іазкіт, \ѵ гіеті Міеіп. ІеЦсеу, сег- 

кіеѵѵ рой ІуЬиІет з. Лапа Еѵѵап^е- 

Іізіу, рггег зтіегс лѵіеІеЬпе^о ѵѵ Во- 

ЛХ. Ьеопа ІѴузіеІаегзкіе^о, га- 

ѵѵакоѵѵаЛа; ѵѵіес |а, ех .] иге раігопа- 

іиз, гагекотепйоѵѵапе^о тпіе ѵѵрггой 

ой гаспусЬ озоЬ у \ѵіагу §ойпусЬ 

о зіаіки Ье§о& у пайгіеі ѵѵуйозко- 

паіепіа зіе у зіапіа зіе йоЬгут ка- 

рЛапет у разіеггет роѵѵіеггопеу 

Ігиойкі зоЬіе, ^ако іеі йо ротпоге- 

піа у иіггутапіа скѵѵаЛу Возкіеу 

зрозоЬпут игойг. Р. Ьеопа Козсіи- 

іаеѵѵісга рггегепіоѵѵае итузІіЛет, 

,)ако у піпіе)32ут Ііяіет тоіт рге- 

гепіи§, иргазгадо ипііепіе, аЬу іеп, 

а піе іппзгу Йо ггеегопеу сегклѵі 

зрозоЬіопу, огйупоѵѵапу у га Гогтаі- 
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пе§о рагосЬа іпзіуіиоѵѵапу ЬуЬ \Ѵа- 

гиі%с зоЬіе у озігге^аі^с, а йеЬу іеп- 

&е Р. Ьеоп Козсіикіе\ѵісг, піш зі§ 

лѵузѵѵіесі у \ѵу<іозкопаІі \ѵе ѵѵзгу- 

зікісЬ ролѵіппозсіасЬ, сІоЬгепш рІеЬа- 

полѵі рггуг\ѵоііусЪ, Ьегизіаппіе га- 

лѵзге іггугааі па з\ѵоіпі шіеузси ка- 

ріапа іакіе§о, кіогу Ьу ге^иіагпіе 

а<ітіпізіго\ѵа1 засгатепіа з\ѵі§іе 

рагаГіапот г пайка у г рггукіасіет 

<1исЬо\ѵпуш, рггег іеп сгаз а&еЬу 

у сЬлѵаЛа Рапа Во^а, ]ако пауіе- 

ріеу рготоѵѵоѵѵаі; а іо іеп окоѵгіа- 

гек лѵкіасіа зі§ па піе§о. рой піелѵа- 

йпозсіа ргегепіу. А §<1у зі§ \ѵу- 

зѵѵіесі рггузгіу рагосЬ Мзаапзкі, 

хіесіг Ьеоп Козсіикіелѵісг, зат озо- 

Ьа злѵощ, піе рггег \ѵікаге§о, ІиЬ 

зкіеу, ІаНгіеі агеЬутіаІсгиІойёузіа- 

гаппозё, рііпозс окоіо сіизг ІидгкісЬ 

гЬалѵіепіа, Ьег сіеракіасуі рос!с!ап8і\ѵа 

тоіе§о. Іа газ рггуггекат, ій опе^о, 

^ако каріапа, рггу ^гипіасЬ, зіапо- 

іі§сіасЬ, о^гоіасЬ, гсіаѵѵпа сіо іеу 

сегк\ѵі паіегасуск, копзег\ѵо\ѵас 

Ь§Д§. Со Ніа Іерзге^ лѵа^і, ѵѵіагу у 

\ѵа!оги рггу рггусізпіепіп ЬегЬоѵѵпеу 

ріесгесі лѵіазпа росірізи^е зіе гекс^. 

І)ап \ѵ Торого\ѵіе, <1іе ігі^езіта 

Іипіі, аппо тіііезіто зерііп^епіезіто 

попа^езішо. II іеу рггегепіу, \ѵусі- 

зпіопе^ па Іаки сгегѵѵопут ріесгесі, 

росіріз Л\Ѵ. коіаѣога іаколѵа: Кагі- 

тіегг Оззоішзкі, росікотоггу гіеті 

Міеіп., гар. Кіога іо ргегепіа .]езі 

сіо хіад гіепгзкісЬ \Ѵ. Вггезкіе^о 

рггег коас^иіога, аЬу Ьуі гаѵѵге \ѵрізапа. 

рггуіотпут рггу сегкѵѵі Мзгап- 1 

1790 г. 

46 —Привилегія на приходъ Кобылянской церкви, данная Станисла¬ 

вомъ Августомъ священнику Осташевскому. 

Изъ актовой книги за 1790 годъ, листъ 961. 

Коки іузіас зіесітзеі (1йіе\ѵіес(І2Іе_ ! сегкіеѵѵ КоЪуІапвкф, дѵ іІоЬгасЬ еко- 

зі^іе^о, тіезі^са Ьірса ріаіе^о сіпіа. пошісгпусЬ ЛКтсі Ьеёас^, ос! пау- 

Рггесі акіагаі гіетзкіті ѵѵо^еѵѵос!- іазпіеузге^о кгбіа Ітсі 8іапЫа\ѵа 

зілѵа Вггезкіе^о, зіамгадо озоѣізсіе Аиааізіа, рапа пазге§о тіІозсіѵѵіе§о, 

,ТХ. Іап Ойіазгелѵзкі, ргегепіе па зоЬіе \ѵу<1апа (!о акі росіаі, \ѵ іе 
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віоѵѵарівапі): 8іапіз1аѵѵ Аидизі ъ Во- 

ііеу Іазкі кі-61 Роізкі, \Ѵіе1кі кіц/е 

Ьііеѵѵзкі, Кизкі, Ргизкі, Могоѵѵіес- 

кі, Куоѵѵзкі, \Ѵо1упзкі, Росіоізкі, 

Іпііапізкі, .Зтоіепзкі, 8іеѵѵіегзкі у 

Сгегпіесіюѵѵзкі. 'ѴѴіеІеЬпети ѵѵ Во- 

§и 8утеопоѵѵі Міоскіети, Ьізкиро- 

\ѵі ІѴІоПгітегзкіепш у Вггезкіети— 

Ьііеѵѵзкіети, ирггеушіе пат тііе- 

ти, аІЬо^е^оіи зрігііиаІіЬиз патіезі- 

пікоѵѵі, па Іо тос у ѵѵІаНге тадосе- 

ти. Оипаутиіету, І2 гаѵѵакоѵѵаіа сег- 

кіе\ѵ рагаскіаіпа ІѵоЬуІапзка, \ѵ Но- 

ЬгасЬ пазяусЬ екопотісгпусЬ зуіи- 

оѵѵапа, ро оНз^Нгепіи хі§Нга ИакиЬа 

Міге\ѵзкіе§о. Кійп* іо сегкіеѵѵ ѵѵаки- 

,]%с^ ту, ѵѵеНІир; ргалѵа пат ѵѵро- 

Паѵѵапіи сіо піеу паіег^серо, роко2- 

пе§о рапа Озіазгеѵѵзкіе^о, 2 зрозо- 

Ьпозсі, роЪойпозсі у (ІоЬгусЬ оЬу- 

сгаібѵѵ пат гаіесопе^о, роПа]ету, 

/іріаіцс ро ирггерпозсі ѵѵазгеу, аге- 

Ьуз ротіепіопе^о рапа Озіазгеѵѵ- 

зкіеро о(1 паз роНаперр, а піе іаП- 

пе&о ііше§о, ѵѵрггоП опе§о2, роНІир; 

оЬгиі^сІки у сегетопі) оЪгг^Нки Огес- 

кіер;о козсіоіа, па каріапа розѵѵіе- 

сі\Ѵ82у, па іеі, сегкіе\ѵ ІѵоЬуІапзкд, 

розіаноѵѵіі у ѵѵргоѵѵаПгіІ, ггір], га- 

ѵѵіаНоѵѵапіе о ПизгасЬ ѵѵ іеу рага- 

Гіі Ь§Н(|сусЬ, іиНгіеі сІосЬоОу ѵѵзгеі- 

Іае у рггупаіе/уіозсі опети роѵѵіе- 

ггуі, росіаі у /Іесі 1, ,)ако іо (Іо иіщ- 

(1и ирггеутозсі ѵѵазгеу рггугѵѵоііо 

іезі у паіейу. Ка со, (На Іерзгеу 

ѵѵіагу, г§к»і зі§ пазг% роНрізаѵѵзгу, 

ріесгдс пазгі* рггусізшіс гогкагаіі- 

зту. Бап ѵѵ ЛѴагзгаѵѵіе, Нпіа Пѵѵи- 

(1гіезіе§о рііреро, тіезі^са Ма_]а, го- 

ки Рапзкіер;о іузі^с зіеНтзеі Пгіе- 

ѵѵі§сНгіезі^іер;о, рапоѵѵапіа пазгер;о 

ПѵѵиНгіезіерр гоки. II іеу ргег§іу, 

рггу ріесг§сі, па таззіе сгегѵѵопеу 

ѵѵусізпіопеу, роПріз пау]азпеузгер;о 

рапа у Наізге ѵѵугагу ѵѵ іе зіоѵѵа: 

8іапіз1аѵѵ Аи§изі кгбі. (Ь. 8.)- Рге- 

гепіа па сегѵѵіеѵѵ рагосЬіаІп^ Ко- 

Ьуіапзк^ ѵѵ НоЪгасЪ екопотісгпусЬ 

«ІКтсі, ро оНзаНгепіи хіеНга Иаки- 

Ьа Мі&еѵѵзкіерр, па озоЬ§ роЬойпе&о 

Іапа Озіазгеѵѵзкіерр Напа. Ріиз Кі- 

сіпзкі, згеГ §аЬіпеіи Жтсі, трр. 

Кібга іо ргегепйц ге ѵѵзгеіка ѵѵ піеу 

ѵѵугаіоп^ ггесг$, дѳзі Но хі^р; гіет- 

зкісЬ \Ѵ. Вггезкіеро ѵѵрізаиа. 
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Право на приходъ Гѳрбансвой церкви, данное колдяторами 
священнику Скабалановичу. 

Изъ актовой книги за 1790 годъ листъ. 923. 

9 А « 

Коки іузі^с зіеёшвеі (ігіеѵѵіес- віет павгут \Ѵ. хі§4га Вагуіе^о 

(Ыезі^іе^о, тіезіаеа Сгегѵѵса (гг у- 8каЬаІапо\ѵісга, йоЬгае пага гаіесо- 

(І2Іезіе§о (Іиіа. пе§о, ргеяепЩету у ,]е§о \ѵ ггесго- 

Рггеа акЬаті шетзкіеті \У. В., пеу сегкѵѵі га акіиаіпедо рагосЬа 
зіаѵѵа^с оЬеспіе ѴѴ. ^X. Вагуіі 8ка- тіес сЬсету, га кібгут иргазгату 

Ьаіапоѵѵісг ргег§1§ па сегкіеѵѵ Нег- ДѴѴѴ'МР. ОоЪпхЫеіа, аЬузіе^о, а 

ЬапзЦ, оа \ѴЛѴ. коііаіогоѵѵ зѵѵоісЬ піеіппе§о, засгіз оічііпіЬиз іпзі^пШіт, 

зоЫе ѵѵугіапа у \ѵ копзузіогги Вггез- (іо іеуіе сегкѵѵі НогЬапзкіеу іпзіу- 

кіт акіукоѵѵап^, сіо акі росіаі, ѵѵ іе Іиоѵѵас гасгуі. К(6ге§о ту рггу 

зіоѵѵа різапа: ДѴ. ЛХ. 8утеопоѵѵі ѵѵзгеІкісЬ ѵѵоіпозсіаск. каріапот 

па Міоски Міоскіеши* г Воііеу у рггугѵѵоііусЪ, рггу ^гшіІасЬ, Йо 
Арозіоізкіеу іазкі Ьізкиролѵі \Ѵіо- іеу сегкѵѵі г (Іаѵѵпозсі паІейасусЬ, 

«ігітегзкіегаи у Вггезкіети, каѵѵа- ро(і1и§ Лаѵѵпе§о ГипДизги пасІапусЬ, 

іеголл'і оічіеги 8. 8(апіз1аѵѵа. ДѴМХ. гасіюѵѵату. Іѵіога ргегеіе, (іапарггу 

Ьізкиріе! \\ акте а<і ргаезепз ѵѵ коі- ѵѵусізпіепіи ріесгесі пазгусЬ, росірі- 

Іасуі пазгеу сегкіеѵѵ НогЬапзка, ро з^еті. Баі ѵѵ СЬогІозасЬ, тіезіаеа 
\ѵо1пут изЦріепіи ѵѵіеіеЬпе§о хі§- Ма]'а с1ѵѵисЫез(е§о озтіе§о гіпіа, 

(іга ВгутодаБотЬгагоѵѵзкіе^Ьуѵѵ- Іузіас зіесіетзеі озпкігіезі^ зіегіте- 

зге§о рагосЬа сегкѵѵі НогЬапзкіеу, §о гоки. II іеу ргегепіу рггу сгіе- 

кіога \ѵ (Іогогге коа^иіогзкіт рггег гесЬ ріесгесіасЬ, па Іаки сгегѵѵо- 

Іаі зіеіт газіаіе \Ѵ. хіесіга Вагу- пут ѵѵусізпіопусЬ, росірізу ѴѴЛѴ. 

,еб° 8каЬа1апоѵѵісга; рггеіо ту, ех коііаіогоѵѵ іакоѵѵе: Раизіуп 8игіп, 

ѵі еі типеге .ри-із раігопаіиз еі соі- каріі. Жтсі \Ѵ. Х.Ь. АпіопіРасЬ- 

Ыіопіз лоз (гае, гароЬіе^с, аЬу піеѵѵзкі, пиуог \Ѵ. X. Ьііеѵѵзкіе^о, 

иути скѵѵаіу Вогкіеу піе Ьуіо а Дп Теізгеѵѵзкі, Реііх Ог<іа, Ідпаеу 
ѵѵіегпі сЬггезсіапіе, <1о сегкѵѵі Ног- 8піеіко, Віоскі гоітізігг \Ѵ. В. 

Ьапзкіеу иаІеЦсу, сгазоѵѵ гѵѵусгау- Доге! КаіоЫ 2а(1агпоѵѵзкі, сЬогагу 

пуск у рггурагікоѵѵусЬ зѵѵі§іе за- Жтсі. №а іеу&е рггег^сіе зизсе- 

кгатепіа агітітзігоѵѵапе тіес то- ріа копзузіогга Вгг. ѵѵіезіоѵѵа: Ко- 

ё;1і, піпіеузгут ргегепіасуіпут 1і- ки (узіас зіе<кпзе( озішігіезіаі зіесі- 

18 
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гае^о, <1піа іеЛупазіедо Сяепѵса, зага. Кібга Іо ргеаепіа, ае ѵѵзаувіЦ 

\У. 8. К. іа ргеаепіа (Іо акі коп- ѵѵпіеу ѵѵугаіоп;* гаесаі*, іезі (Іо хіі^ 

зувіогаа §епега1пе§о Вгйезкіе^о ро- аіетзкісЬ ѴѴ\ В. ргауіеіа у ѵѵрі- 

(іапа, рггудеіа у \ѵрізапа іезі. Р. запа. 

СЬосіапо\ѵйкі, кот. §епега1. В. рі- 

1791 г. 

47.—Привилегія Станислава Августа, данная священнику Лѳвашкѳви- 

чу на коадъюторію Сѳмѳновсво-Камѳнецвой церкви. 

Изъ актовой книга за 1792 годъ, аистъ 1. 

Коки іузщс зіеЛтзеі ЛаіелѵіеЛгіе- по\ѵзко - Катіепіескіети па озоЬ§ 

зіаі (іги^іе^о, тіезі^са 8іусапіа (Іги- \ѵіе1еЬпе^о IX. МісЬаЛа Ьеѵѵазакіе- 

^іе§о (іпіа. ѵѵісаа, ѵѵ гоки ргаезаіуш Іузіфсапут 

N8.гокасЬ зіріолѵусЬ аіетзкісЬ \Ѵ. зіеітзеіпут Лаіелѵі^сІгіезЦіут ріепѵ- 
В. Ь., \ѵ саазіе, копзі. 1786 гоки о- заут, тіезіаса РааЛегпіка ріегѵѵ- 

апасаопут, ргаурасЮусЬ і па а\ѵу- зае§о сіпіа, осі пауазшеузае§;о рапа 
кіут з$Лот тіеузси лѵтіезсіе ЛКтсі Лапу, аЛ асіа роЛаІ, кіоге^о ігезс 
Вгаезсіи Ьііе\ѵзкіт оЛргалѵиіасусЬ іезі \ѵ пазіеріуасусЬ ѵѵугааасЬ різа- 

зіе, ргаеЛ паті Хаѵѵегут Ногпо\ѵ- па іеті зіоѵѵу: 8іапіз1а\ѵ Аи&изі, 
зкіш. ргеаезет, Ргапсізакіеш ІІгзу- а Воаеу Іазкі кгбі Роізкі, \Уіе1кі 

пет Кіетсе\ѵісает і АЛатет Ап- Хіаіе Ьііе\ѵзкі, Кизкі, Ргизкі, Маао- 

іопітАпсиЦ, зіеЛаіаті,Лапет\Ѵ1оЛ- \ѵіескі, ЙтиЛакі, Кі]о\ѵзкі, ЛѴо^уп- 

кіет, різагает, игаеЛпікаті з^Лоѵѵе- зкі, Росіоізкі, РоЛІазкі, ІпЙапізкі. 

ті аіетзкіеті іе^оі \Ѵ. X. Ь., зіа- 8то1епзкі, 8іеѵѵіегзкі і СаегпіЬо\ѵ- 
пдлѵзау озоЬізсіе \ѵіе1еЬп,у \ѵ Во§и зкі, оапауіпиіету іут Іізіет пазаут 

IX. Лап 2еЬзакіе\ѵіса, а(1тіпізігаіог ѵѵзаепі \ѵоЬес і ка/Лети аозоЬпа, 

сегк\ѵі Катіепіескіеу, копзепз па коти о іут \ѵіеЛаіес паіе&у, ій §Лу 

еоа^иіогі^, а ргаузаіуш пазіедвіѵѵет роЬоапу ТеоЛог Моітоіоѵѵіса, рагосЬ 

ѵѵіеІеЬпети \ѵ Во§и ЛХ. ТеоЛогоѵѵі сегкѵѵі роЛ іуіиіет 8ѵѵ. 8утеопа 

Моітоіоѵѵісаоѵѵі, рагоско\ѵі 8ете- 81ирпіка, 8іетіёпо\ѵзко - Катіепіес- 

* 
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кіеу \ѵ сІоЬгасЬ пазгусіі екопотісг- 

пусЬ, йіа ройезгіе^о Ьагйво ѵѵіеки 

зѵѵе^о, роЬо&пе&о Міскаіа Ьеѵѵазг- 

кіеѵѵісга га коай)иіога г рггузгіуш 

пазіерзіѵѵеЛі рггуЬгас зоЬіе итузііі, 

зиріікоѵѵаі пат, а&еЬузту па іе& 

коай)иіогіе г рггузгіуш пазіерзіѵѵет 

копзепз пазг кгоіеѵѵзкі ѵѵуйаб га- 

сгуіі. Му \ѵі§с іазкаѵѵіе рггускуіа- 

^і|с зіе Йо іакоѵѵеу іе§о ргоіЬу, а та- 

_)%с пат йоЬгге га1есопе§о г гйоіпо- 

зсі і йоЬгусЬ оЬусгаіоѵѵ ротіепіопе- 

§о роЬоіпе^о Міскаіа Ьеѵѵазгкіеѵѵі- 

сга, сЬеіпіе па рггеггесгопа соай]и- 

Іогіц. г рггузгіут пазіерзіѵѵет /е- 

гѵѵоііс розіапоѵѵііізту, іакой гегѵѵа- 

Іату піпіеузгут Іізіет, рггушіе^ет 

пазгут. Со Йо ѵѵіайотозсі ѵѵзгузі- 

кісЬ, а тіапоѵѵісіе ѵѵіеІеЬпе^о \ѵ Во- 

§и 8ітеопа Міоскіе&о, Ьізкира ЛѴІо- 

йгітігзкіе^о і Вггезкіе^о-Іліеѵѵзкіе- 

§о рггуѵѵойг^с, тіеб сксету, аЬуро- 

тіепіопедо роЬогпе§о Міскаіа Ье- 

ѵѵазгкіеѵѵісга ѵѵрггбй па зіоріеіі ка- 

ріаіізіѵѵа рой!и§ оЬгг^йки Огескіе§о 

ѵѵузѵѵіесіѵѵзгу, зіозоѵѵпіе Йо ргаѵѵа 

і гѵѵус2а)и, іе§о апіеіппе^о іпзіуіио- 

ѵѵаі і Iей сегкіеѵѵ 8іетіепоѵѵзко- 

Катіепіеске ге ѵѵзгузікіеті рггупа- 

Іеіуіозсіаті опети ройаі. Nасо, йіа 

Іерзгеу ѵѵіагу, рггу ройрізіе гекі па- 

згеу, ріесгеб пазге рггусівп^с гог- 

кагаіізту. Б ап \ѵ ЛѴагзгаѵѵіе, йпіа 

ріегѵѵвВе§о тіезі^са Рагйгіегпіка, 

гоки Раіізкіе^о іузі^сгпе^о зіейтзе- 

іпе§о йгіеѵѵіейгіезі^і ріегѵѵзге^о, ра- 

поѵѵапіа пазге^о йѵѵийхіезіе^о озте- 

§о гоки. 11 іе§о копзепзи ройріз пау- 

іазпіеузге§о рапа, рггу ріесгесі, па 

па таззіе сгегѵѵопеу ѵѵусізпіопеу, 

іеті ѵѵуга/а зіе зіоѵѵу: 8іапіз1аѵѵ 

Аи^изі кгоі. (Ъ. 8.). Копзепз па со- 

афиіогіф г рггузгіут пазіерзіѵѵет 

роЬоіпети Теойогоѵѵі Моітоіоѵѵісго- 

ѵѵі, рагоскоѵѵі 8іетіепо\ѵзко-Катіе- 
піескіети па озоЬе роЬогпе^о Міска- 

1а Ьеѵѵазгкіеѵѵісга йапу. Ріиз Кі- 

сіпзкі, згеі §аЬіпеіи ^е§о кгбіеѵѵ- 

зкіеу тозсі, тр. Кібгу Іо копзепз, 

рггег ѵѵузг ѵѵугагопа озоЬе Йо акі 

з^йоѵѵусЬ ройапу, іе§і йо хіе§ иіет- 

зкіек зргаѵѵ ѵѵіесгузіуск\Ѵ. В. рггу- 

іеіу і ѵѵрізапу. 
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48. — Измѣреніе и замѣна земли, принадлежащей Сухопольской церкви. 

Ивъ актовой кпигн за 1791 годъ дастъ 626 

Коки Іузіі^с зіедтзеі сігіеѵѵі^сігіе- 
зі^і ріег\ѵз/е§о, тіезі^са Клѵіеіпіа 

дгіеѵѵі^іпазіе^о ііпіа. 

Рггедакіаті гіетзкіеші \Ѵ. Вггез- 

кіе^о, зіапо\ѵзгу озоЪівсіе ѴѴЛХ. Рі- 
Іір СЪосіелѵісг, кизіозг каіедгуВгге- 

зкіеу, рІеЬап ЗисЬороІзкі, докитепі 
ротіагу, гатіапу у пасіапіа §тип- 

іото сегкѵѵі Зискороізкіеу осі ЯР. Ка- 

гоіа (Ьипіе\ѵзкіе§;о, кошогпіка §га- 

піс2пе§о гіеті \Ѵізкіеу, ^еотеігу 

Жтсі зоЬіе ѵѵудапу, до акі рода!, 

\ѵ іе з!о\ѵа різапу: .Іа Кагоі (Ьаше\ѵ- 

зкі, котогпік §гапісгпу гіет. §ео- 

піеіга Жтсі рггузіе^іу, 2]есЬа\ѵ- 

згу па геклѵігусуа ДУЛР. ТугепЬаи- 

га, родзкагЬіе^о падѵѵогп.\Ѵ. X. Ьіі. 

до ЗисЬороІа па ѵѵушіаг §гипіолѵ у 
иге§и1о\ѵапіа оЬзгагоѵѵ д\ѵогпусЬ, 

кіоге Ьег гатіапу §гипіо\ѵ сегкіе\ѵ- 

пусЬ у сЫорзкісЬ піе шо§!о зіе о- 

Ьеузс, гагаіап §шпіо\ѵ еегкіе\ѵпусЬ 
и сЫороѵѵ иегупііет, у га одеЬгапу 

§гилі род СЬ\ѵа!оѵѵет, род Наіепа- 

ті іп еа диа1ііа.1е еі циапіііаіе па- 

даіет, а ІиЬо IX. РШр СЬосіс\ѵісг, 

рІеЬап 8исЬоро1зкі Ьу! іепги рг/есі- 

\ѵпу, іедпако\ѵа& тпіеу иѵѵага- 

іас па іо, таіа,с па іо дузрогусуі} 

Л\ѴЛР. родзкагЬіе§о, гатіап исгу- 

пііет піе сгупі^с \ѵ іуш паутпіеу- 

згеу кггу\ѵду сегк\ѵі, у оѵѵзгет кіі- 

ка тог^аті іпзирег пад Гипдизг, 
іако зіе 2 \ѵутіаги рокаготеаЛо, кіо- 

ге§о \ѵед!и§ Гипдизги \ѵ!ок ріеб тіа- 

гу СЬеІтіпзкіеу, а іегаг іезі \ѵ!ок 

ріес у тог§о\ѵ кііка. Ка со даі§ іеп 

докигаеі дпіа згозіе^о Аи^изіа, гоки 

іузіі|с зіедтзеі дгіеѵѵіедгіезі^і ріег\ѵ- 

зге§о, \ѵ8исЬоро1и. Ше&о докитеп- 

іи родріз іако\ѵу: Кагоі (Ьипіеѵѵзкі, 

котогпік §гапісгпу гіеті ѴѴізкіеу, 

§еотеіг. ЛКтсі. Кіогу іо доки- 

тепі іезі до хі$§ гіетзкісЬ \ѵоіе- 
\ѵод/і\ѵа Вггезскіе&о \ѵрізапу. 

» 

Ч 
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49.—Привилегія короля Станислава Августа свящЗйнику Павловичу 
на коадыоторіго Одтушской церкви Преображенія Господня, съ 

• правомъ преемника. 

Ивъ актовой апжгн за 1792 гои, лает. 827. 

Коки іузі^с зіеітзеі ігіелѵі^сігіе- 

зі^і лѵіоге^о, тіезі^са Магса і\ѵи- 

ігіезіе^о <1піа. 

Рггеі акіаті гіетапзкіті \ѵоіе- 

лѵоізілѵа і ро\ѵіаіи Вггезкіе^о, зіалѵ- 

згу озоЬізсіе ЯХ. 8утоп Ра\ѵІо\ѵісг 

копзепз па коаііиіогу^ 2 рггузгіут 

пазЦрзігѵѵеш лѵе \ѵзі ОІіизги, іо зіо- 

Іи Жтсі паіе&асеу, оі пауіазпіеу- 

зге^о 8іапізІалѵа Аи^изіа, кгбіа Роі- 

. зкіе^о, рапа пазге§о тіІозсі\ѵе§о, 
зоЬіе лѵуіапу, іо акі роіаі, \ѵ пазі§- 

рпусЬ лѵугагаск різапу: 8іапі$1а\ѵ 
Аи^изі, г Вогіеу Іазкі кгоі Роізкі, 

^Ѵіеікі Хі^ге Ьііелѵзкі, Кизкі, Рги- 

зкі, Маго\ѵіескі, йтиігкі, Кі]очѵ- 

зкі, "ѴѴоІупзкі, Роіоізкі, Роііазкі, 

ІпДапізкі, Зтоіепзкі, 8іелѵегзкі у 

СгегпіесЬоѵѵзкі. Огпаутіету іут 

Іізіет пазгут лѵзгет \ѵоЬес у ка- 

ііети гозоЬпа, коти о іут лѵіе- 

ігіес паіе&у, іі §іу роЬогпу Ріоіг 

Ра\ѵІо\ѵісг, рагосЬ сегкѵѵі \ѵе \ѵзі 

ОІіизг іоЬг пазгуск 8Іо1о\ѵусЬ, 

екопоту Вггезкіеу Ьіі. паіеіасеу, 

роі іуіиіет Рггетіепіепіа Рапзкіе- 

§о, ііа роіезгіе^о Ьагіго лѵіеки з\ѵе- 

§о у зІаЬозсі 2Іго\ѵіа, роЬоіпе^о 8гу- 

топа Ра\ѵІолѵісга, акіиаіперр ргег- 

Ьііега га коаііиіога 2 пазЬ§рз(лѵет 
рггузгіут зоЬіе рггуЪгаб итузііі,— 

зиріікоѵѵаі пат, іеЬузту па іко- 

аііиіогуі} г рггузгіут пазЦрзілѵет 

копзепз пазг кго1е\ѵзкі лѵуіас га- 

сгуіі. Му \ѵі<?с, 1азка\ѵіе рггусЪіІа- 

і^с зі§ іо іаколѵеу ргогЬу, а 

гпау^с пат іоЬгге гаіесопе^о гіоі- 

позсі у іоЬгуск оЪусга^еѵѵ ротіе- 

піопе§о роЬоіпе§о 8гутопа Ралѵіо- 

лѵісга, сЬ§1иіе па рггеггесгоп^ ко- 

аііиіогуф г рггузгіут пазЦрзілѵет 

геги’оііс розіаштіішпу, _]акой ро- 

глѵаіату піепіеузгут Іізіет пазгут. 

Со іо лѵіаіотозсі \ѵзгу8ікісЬ, а тіа- 

по\ѵісіе \ѵіе1еЬпе§о лѵ Во§и 8утео- 

па МІоскіе§о, Ьізкира ЛѴІоігітіег- 

зкіе&о у Вггезкіе^о ,рггу\ѵоІ2$с, 

тіес сЬсету у гогкаги)ету, аЬу ро- $ 

тіепіопе^о роЬо&пе^о 8утопа Ра- 

теІО'ѵѵісга, роііир; рга\ѵа у гѵѵусгаіи 
іпзіуіиолѵаі у іпігоіикоѵѵаі у Щг 

сегкіе\ѵ ОІІизгк^ ге лѵзгузікіет, іо 

піеу гіалѵпа у іегаг паіег^сут, іип- 

іизгет \ѵ ігіегіепіе опетиг роіаі. 

Ха со, ііа Іерзгеу \ѵіагу, рггу роірі- 

зіе г§1а пазгеу, ріесгесЛѴ. X. Ьіі. 
рггусізп^сгозкагаіізту. Вап аг- 

зга\ѵіе, іпіа іѵѵиігіезіе^о озте^о 
19 
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тіезі^са Ьиіе^о, -гоки Рапзкіе^о Іу- рагосЬо\ѵі па о8оЪ§ роЪоіпе^о 8у- 

зі^с зіейтзеі йгіетесйгіезі^І; ріегѵѵ- теопа Ра\ѵ1о\ѵісга акІиаіпе§о ргез- 

зге§о, рапоѵѵапіа Жзге^о йѵѵийгіе- Ьііега йапу. \Ѵіпсепіу Віаіоріоіго- 

зіе^о зіойте^о гоки. 11 Іе§о коп- ѵѵісг, 1о\ѵс2у роѵѵіаіиІлйзкіе§о,Жтсі 
зепзи па коайіиіогуд, ъ рггузг'іут ріесг^сі ѴѴ. X. Ьіі. зекгеіагг; а па 
пазі^рзілѵет рггу ріесг^сі тпіеу- гіоіепіи іе§о копзепзи зі^іііаіа лѵ іе 
82еу \Ѵ. X. Ілй., па таззіе сгегпго- з!о\ѵа: рго сапсеіагіаіи іііизігіззіті 
пеу ѵѵусізпіопеу, ройріз г§кі пау]а- еі ехсеіепііэзіті Ботіпі «ІоасЫті іп 
зпеузге§о кгоіа Лтзсі, рапа пазге§о вгсгогзе, ЙіетЬіп еі\ѴІ82піе\ѵ сот- 

тііозсіѵѵе^о, у йаізге \ѵугагу 2 рой- тійз, Ьіііаѵѵог СЬгеЫо\ѵісг, ргосап- 

різет IV. зекгеіагга ріесг^сі тпіеу- сеііагіі Ма§пі Бисаіиз Іліѵапіае Ог- 

згеу IV. X. Ыі. іакоѵѵе: 8іапіз2алѵ зепзіз, Йозіепзіз еі сеЬ. Сарііапеі 
Аидизк кгбі. (Ь. 8.). Копзепзпако- 8і§і11аіит. Езѣіпасйз. Кіогуіокоп- 

айіиіогуз 2 рггузгіут пазІерзі\ѵет зепз па коа^иіогуд, ^езі Йо хіа§ 

роЬо&пети Ріоіго\ѵі Ра\ѵ1о\ѵіс2о\ѵі 2ІетзкісЬ\Ѵ. у Ріи Вггезкіе§о зргаѵѵ 
\ѵе ѵѵзі йо зіоіи пазге^о Оііизги -ѵѵіесгузІусЬ рггудейу у -ѵѵрізапу. 

1793 г. 

50.—Право на коадыоторію при Корчовской церкви, данное графомъ 
Оссолинсвимъ священнику Харламповичу. 

• Изъ актовой кинги за 1795 годъ, лмстъ 45. 

Коки іузісіс зіейтзеі Й2Іе\ѵі§йгіе- з!а\ѵеш Каузкіт у \Ѵіпсепіут \Ѵу- 

5і%і рі^іе^о, тіезі^са Риіе§о й\ѵи- §опо\ѵзкіт, тіеузсе різагга газі§- 

йгіезіе^о рі^іе^о йпіа. риі^сут, з§Й2Іаті гіетзкіеті 1е§ой 
Жа з^йасЬ гіетзкісЬ \ѵоіе\ѵойг- \ѵоіе\ѵоЙ2І\ѵа, зіапоѵѵзгу оЬеспіе ра- 

иѵа Вг2езкіеёо, \ѵ ітіепіи у ро^айге ігоп ЙРап \ѴЫуз1алѵ 2ас\ѵі1ісЬолѵ- 

пауіазпіеузгеу Ітрегаіогоѵѵеу йеу- зкі ргегепі§, пііеу ѵѵугаіаі^ зі§, 

тозсі \ѵзгесЬ Коззуі иіипйо\ѵапусЬ, Йо акі ройаі, кіогеу лѵугагу пазЦ- 

рггейетпіі БѴапсізгкіет Игзупет риіасе: ВопіГасу 8іапЫа\ѵ, ЬгаЫа 
Шетселѵісгет ргегуйш^суш, 8іапі- | Оззоііпзкі, патіезсіе Козозги, Ког- 

» . Г ' * і ' • 
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сгоѵѵеу сит аШпепШв й/ісйгіс, сЬо- 

га&у Ройіазкі. Йазпіе \Ѵіе1тоіпети 

Ітсі хі§йги 8іеі'апо\ѵі Зутеошті 

па МІоски Міобкіети \ѴІойгітіг- 

зкіеши у Вггезкіеши ЫМти Ьізки- 

ро\ѵі, огйегоѵѵ огіа Віаіе^о і 8\ѵі§- 

іе§о 8іапізІа\ѵа ка\ѵа1его\ѵі роѵѵіп- 

пе роѵѵаіепіе. Сйу \ѵ (ІоЬгасЬ то- 

ісЬ йгіейгісгпусЬ \ѵе \ѵзі Когсго- 

ѵѵеу, гйаѵѵпусЬ саазоѵѵ рг/у сегкѵѵі 

рой іуіиіет ргоіексуі Маккі Воз- 

кіеу зукиолѵапеу, акіиаіпу рагосЬ 

Й. х ігл*!2 Йап СЬагІатроѵѵісг ргегеп- 

коѵѵапу у іпзіаііолѵапу, Ьей^с Іаіа- 

ті зсізпіопу, у сгиі%с зі§ Ьуйг па 

зіІасЬ зіаЪут, сЬсе зоЬіе иг. Ріо- 

Іга Скагіатролѵісга, зупа зггейпіе- 

§о тіес рггу іеуге сегклѵі у тіеу- 

зси га коайіиіога, у Іут копсет іе- 

тиі \ѵ акіаск копзузіогзкісЬ ко- 

айіикогу^ 2 пазЦрзкѵѵет гарізаі. 

Рггеіо гусг%с, аЬу \ѵ іеу з\ѵі§іпісу 

сЬѵѵаІа Во§и у Максе Йе§о \ѵ пау- 

роіотпіеузге лѵіекі піеизіашііе ро- 

тпаіаіа зі§, рггусЬуІацс зі§ йо 

ргогЬ у тузіі лѵуі \ѵзротпіопе§о ра- 

госЬа, огаг гѵѵа&утуз/у азрігиі^се- 

Ріоіга СЬагІатроѵѵісга паик§, 

<1оЬге розЦркі у оЬусгаіе, іе%оі па- 

г/есгош^ коайіиіогуа г пазЦрзіѵѵет 

Й\Ѵ\ѴРапи ргег§1иі§, Цйаі^с, аЬу 

іеп, а піе кіо іппу, (Іо ггесгопеу 
сегкѵѵі ЬуІ ѵѵубѵѵі^сопу, у іети, а 

піе коти іппети, ро геузсіи ъ іе^о 

зѵѵіака іе§о& коа^иіа, айтіпізкгоѵѵа- 
піе \ѵ йисЬоѵѵпусЬ у гг^й \ѵ гаѵѵіа- 

йоѵѵапіи йосгезпусЬ кеу&е сегкѵѵі у 

рІеЬапу ггесгу гиреіпіе ЬуІ роѵѵіе- 

ггопу уройапу. Иасо, \ѵ тосу рга- 

лѵа коПакогакіе^о, ті зіиЦсе^о, к§ 

ргег^Ц г§Ц ѵѵіазпіі ройрізиі§, ріе- 

С2§6 гѵѵукі^ рггусізп^с го2кагиі§. 

Бап \ѵ Когсгоѵѵеу, йпіа йгіеѵѵі^іе- 

§о Ма^а, Іузіас зіейтзеі йгіеѵѵіейгіе- 

зі^к кггесіе^о гоки. II какоѵѵеу рге- 

2§ку рггу ѵѵусізпіопеу па Іаки сгег- 

ѵѵопут ЬегЬоѵѵпеу ріес2§бі ройріз 
ѵѵ павкерпусЪ ѵѵугагаеЬ: 8іапізІа\ѵ 

ВопіГасу, ЬгаЬіа Оззоііпзкі, сЬогопйу 

Ройіазкі. (Ь. 8.). К 16га Іо ргег§ка 

з^йоѵѵпіе йо акк ройапа, іезк йо хк$§ 

гіетзкісЬ ѵѵоіеѵѵойгклѵа Вггезкіе&о 

ѵѵрізапа. 
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51—Право на приходъ Поясѳэинской церкви, данное священнику 
Павловичу Римско-Католическими ксендзами. 

Ивъ актовой хнвгн за 1792 годъ, хаетъ 307. 

Коки іузі^с зіедтзеі сІ2Іе\ѵі§<Ые- 
зіаі \ѵіоге§о, тіезЦса Магса рі§- 

іназіе&о <1піа. 
Ргяед акіаті гіетзкіті \ѵоіе\ѵод- 

зіѵѵа у роѵѵіаіи Вггезсіапзкіе^о, зіа- 

тодао озоЬізсіе ДХ. Апдггеу Раѵѵ^о- 

\ѵіси, коаф’иіог сегк\ѵі Роіейупйкіеу, 

ргегепіе па Ьеі сегкіе\ѵ о<1 ЛѴѴѴІсЬтс 
XX. Дала Ко§о\ѵзкіе§о, капоп. у 

родргоЬозгсге^о Вггезкіе^о, у Ада¬ 

та Рор.1а\ѵзІае§о, адтіпізігаіога ко- 

зсіоіа Гагпе§о Вггезкіе§о, зоЬіе \ѵу- 

дап$, до акі рода! лѵ Іе з!о\ѵа різа- 

па: ХаурггеѵѵіеІеЬпіеузгети 8іеГа- 
по\ѵі 8утопо\ѵі па Міоски Міоскіе- 

ти, ргоіоігопіети теігороіу саіеу 

Кизі, ЛѴѴодяітіегйкіепш уВггезкіе- 

ти-Іліеѵгзкіети Ьізкиролѵі, огдего\ѵ 
Огіа Віа*е§о у 8. 8іапіз1а\ѵа ка\ѵа- 

1его\ѵі, ІиЬ ргге\ѵіе1еЬпети Ж. оГ- 

йсуаіолѵі Вггезкіети, до іпзіапсуі пі- 

&еу лѵугайопеу іпос лѵукопа\ѵсг^ та- 

^асети озлѵіадегепіе из!и§ тоіек. 

Хаург2е\ѵіе1еЬпіеуз2у тозсі хі<рге ра- 

зіегги! "ѴѴакиіе сегкіе\ѵ рагайаіпа, 

род іуіиіет 8. МісЬаІа АгсЬапіоІа, 
ѵѵ доЬгасЬ Рогейупіе, ро зтіегсі .IX. 

•Тег2е§о Ра\ѵІо\ѵісга, кіога айеЬу Ьег 

лѵіазпе^о піе 20зІа\ѵаІа ггі|дсу у ра- 

зіегга, а рагайапіе ргаѵѵет дисЬо- 

\ѵпут до піеу па1еі%су \ѵ одЬіега- 

піи 8акгатепіо\ѵ 8Й. \ѵудод§ тіеіі, 

итузіііет до іеу&е сегк\ѵі Роіегуп- 

зкіеу, \ѵуі ггесгопут зрозоЬет \ѵа- 

ки^асеу, г рга\ѵа коііасуі тоіеу, \Ѵ. 

X. Апдгге^а Ра\ѵ1отсга, \ѵ зіо- 

рпіи каріапзкіт 20зЦ]асе§о, рггег 

сгаз релиту рггу іеуіе сегклѵі ргасе 

іоіЦсе^о, \ѵ пайсе, іггеглѵозсі, роЬо- 

йпозсі у рггузіоупусіі оЬусга^асЬ до- 

Ьгге ті \ѵіадоте§о «ПѴ\ \Ѵтс Р. рге- 

яеіолѵад, _]ако2 у ргегепЩ§ іут 1і- 

зіет тоіт, иргазгаіас, аЬуз дѴѴѴѴМс 

Р. іе§о одетпіе ргегепіоѵѵапе^о до 

лѵзротпіопеу сегклѵі Ройейупзкіеу іп- 

зіуіиолѵаё, опети гг^д сегкѵеі у раго- 

сЬі) г ѵѵзгеікіеті ^еупаіейуіозсіаті, 

,]ак зі§ \ѵ зоЬіе родіи^ да\ѵпусЬ Іип- 

дизг6\ѵ аі доігрі та, оддад у роги- 

сгу6 гасгуі, іако Іо до ѵѵіадяу у 

2\ѵіег2сЬпозсі -І\Ѵ. АУМс Р. паіейу. 

Со, діа Іерзгеу лѵіагу, рггу глѵукіеу 
ріесгесі, гек^ \ѵіазп^ родрізиіе. Бай 

\ѵ Вг/езсіи Ілкелѵзкіет, дпія. д\ѵи- 

дгіезіе^о іггесіе^о тіезцеа РеЬгиа- 

гуа, гоки Рапзкіе§;о Іузіас зіедтзеі 

дгіевді^сдгіезі^Ь \ѵІоге§о. И іеу рге- 

гепіу рг/у д\ѵосЬ ріесг§сіасЬ, па 1а- 

ки сгегѵѵопут рггусізпіопусЬ, родрі- 

зу Іаколѵе: Хі^дг Лап Ко§о\ѵзкі, ка- 
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попік у ройргоЬозгсгу Вггезкі (Ь. 8.). 

гар. X. Айат РорІа\ѵзкі, капопік 

каіейгаіпу Ішскі, з§йгіа зигго^аіог 

Вггкі у Рсхііазкі, айгштзігаіог ко- 

зсіоіа Гагпецо Вггезкіедо, ге^епз зе- 

тіпагіит йуесегаіпе^о, тр. (Ь. 8.). 

Nа Іеуіе ргегепсіе зизсеріа копзу- 

зіогга Вггезкіе§о Іакоѵѵа: гоки іу- 

зі^с віѳйтзеі Й2Іе\ѵі<2СЙ2Іеві(4І; \ѵіоге- 

§о, (Іпіа сгѵѵагІе§о шіезі^са Магса 

\Ѵ. 8. К. Та ргегепЬа <1о акі коп- 

ѳувіогга Вггезіае^о росіапа, рггу]§- 

іа у \ѵрізапа ^езі. І§. Згкіеітік па 

тіеузси різагга. Кіога Іо ргегепіа 

^езі Йо хіэд гіетіапвкісЬ \ѵо^е\ѵой- 

зЬ\ѵа у ролѵіаіи Вггезкіе§о \ѵрізапа. 

1793 г. 
. 4 

22.—Право на приходъ Павловской церкви, данное епископомъ Луц¬ 

кимъ Нарущѳвичѳмъ священнику Александру Будзиловипу. 

Изъ агговой кпиги за 1793 годъ, листъ 221. 

Коки іузі^с зіейтзеі йгіелѵі^йгіе- 

зі^і Іггесіе^о, тіезі^са 8іус2ліа й\ѵи- 

«Ігіезіе^о Ьг2есіе§о «Іпіа. 
Рггей акіаті гіетзкіеті \ѵо^е\ѵой- 

зІ\ѵа Вггезкіе^о, зіапа\ѵзгу озоЬізсіе 

ЙХ. АІехапйег ВшЫіочѵісг ргезепЦ 
па сегкіе\ѵ \ѵ Ра\ѵІо\ѵіе, зоЬіе ѵѵу- 

йап$, ай асіа ройаі, кібгеу ігезб 

Іеті лѵуга&а зі§ зіо\ѵу: Айат 8іапі- 
зіалѵ Хагизгеуйсг гВо&еу у8\ѵ.8іо- 

Іісу Арозіоізкіеу Іазкі Ьізкир Ііискі 

і Вггезкі, огйеголѵ Огіа'Віа1е§о, 8. 

8іапіз1ачѵака\ѵа1ег. Л\ѴЙХ. 8іеГапо\ѵі 

8ігаеопо\ѵі паМ1оскиШоскіети,рго- 

Іоігопіети теігороііі Куоѵѵзкіеу і 

Наііскіеу і саіеу Кизі, ЛѴІойгітіг- 
зкіети і Вгаезкіети Ьізкиро\ѵі, ог- 

йего\ѵ Огіа Віаіе§о і 8. 84ашз1а\ѵа 
калуаіегош паіе&уіе изгапоу/апіе і 

зіиіепіа ^окоѵтозб. ЛѴакиіе ой піе- 

таіе§о сгази сегкіелѵ рагосіііаіпа, 

ройіуЫет 8. Мікоіа^а, Ьізкира Міг- 

Іікцзкіедо, \ѵ йоЬгасЬ зіоіоѵѵусіі Чпо- 

ісЬ ЬізкирзкісЬ, Ралѵіоѵѵ гѵѵапусЬ, 

йуесегуіЛѴѴАѴМсР. Вггезкіеу зуіио- 

лѵапа, ро геузсіи лѵіе!еЬпе§о Міко&уа 

82ито\ѵзкіе§о, озіаіиіе§о Ц] сегкѵѵі 

рагосЬа і розеззога; Йо кіогеу сег- 

к\ѵі ггесгопут зрозоЬеш луакидоеу, 

аЬу склѵаіа Воіа піе изіаѵѵаіа і Іий 

рагоскіаіпу тіаі зі§ йо ко§о \ѵ ро- 

іггеЬасЬ йисЫшпусЪ исіекас, з рга- 

лѵа коііасуі тоіеу, \ѵіе1шоіие§о хі§- 

йга Аіехапйга ВиЙ2ІІо\ѵісга, акіи- 
20 
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аіпе^о ргевЬііега, г паик, йоЪгусЬ 

оЪусга^ѵѵ, зіаіки, гйоіпобсі, <1о иг/е- 

<іи рагосЬа рггу іеуіе сегкѵѵі рой 

шйепіѳт коафиіога Ра\ѵІо\ѵз1ае§о 
йоЬгге ті апапе§о і йо5\ѵіайсгопе§;о 

ДѴ\Ѵ. рапи піпіеузгуіи різапіегато- 

іт ргегепіиде, иргазга^с г піт і 

га піт, аЬу апі ко§о іппе^о, 

Йо ротіепіопе§о Ьепейсіиш Ра\ѵ1о\ѵ- 

зкіе§о іпзйіиіотеай, зіагапіе о йиско- 

\ѵпусЪ і Г2фй ггесгу йосгезпусЪ опе- 

ши гіесіё гасгуі, ^ако іо Йо разіег- 

зкіе^о игг§йи Л\Ѵ1ѴМ. рапа ггесге- 

лѵібсіѳ рггупаіеіу. Кібгд, ргезепі§ 

(11а \ѵі§к$геу ѵѵа^і і рѳѵгаобсі ройрі- 

зет г§кі тоіеу зіѵѵіегйгат. В ап 

\ѵ.1апо\ѵіе, <1піа ріѳіпазіе^о Зіусгпіа 

1793 гоки. II іеу ргезепіу, рггу ѵѵу- 

сізпіопеу разіегзкіеу, па таззіе сгег- 

лѵопеу ріесг^сі, ройр.із іаколѵу: Айат 
Ьізкир, тр. Кіога іо іако\ѵа рге- 

гепіа, га ройапіет опеу Йо акі, іезі 
Йо хіі^ гіетзйсЬ ЛѴ. В. рггуіеіа 

і \ѵрізапа. 

1794 г. 

53.—Право на приходъ Лыщицкой церкви, данное помѣщиками 
священнику Хацкѳвичу. 

Изъ актовой книги за 1795 годъ, листъ 761. 

Коки іузі^с зіейтзеі йгіетеіесйгіе- 

зЦі рі^іе^о, шіезі^са Сгегѵѵса зге- 

зпазіе§о йпіа. 

Ка гокасЬ з^йоѵѵусЬ гіетзкісЬ 

лѵоіе\ѵоЙ2(гѵѵа Вггезкіе^о кэйепсуі 

Вѵѵі^іо-Тгоіескіеу, \ѵ ітіепіи у ро\ѵа- 

йге Кауіазпіеузгеу Ігарегаіогоѵѵеу 

\ѵзгесЬ Коззуі, \ѵ сгазіе ргаѵѵепг 

рггерізапут, па г\ѵу1йут здйоттіеу- 

зси \ѵ Вггезсіи Ьіііт оірга\ѵиі^сусЬ 

зі§}— рггей паті Ргапсізгкіеш ІІгзу- 

пет Хіетсеѵѵісгет, ргегуйш^сут, 

8іапіз1а\ѵет Каузкіт, зейгіаті, у 

ѴѴоусіесЬет Риз1о\ѵзкіш, різаггет, 

игг^йпікаті гіетзкіеті \Ѵ. Вггезс- 

кіе^о, зіапо\ѵзгу озоЬізсіе 1УЛХ. Мі- 

коіау Бисішоѵѵзкі, капсіегг каіейгу 
Киззкіеу ВггезЫеу,* ргег^Ц ой ЛѴРР. 

Магуаппу Ьузгсгупзкіеу, рогисгп. 

ѵѵоузк Ыіі. у 8іапіз1а\ѵа Когсгака 
іЬузгсг упзкіе§о,іо\ѵсге§о N о^ѵо^гийг- 

кіе§о 8іе\ѵіегякіе§о, па рагосЫа сег- 

к\ѵі Ьузгсгускіеу, ЛХ. ОпиГгети 

СЬаскіе\ѵісго\ѵі йап^, у зіи&ас^, \ѵ ак- 

іасЬ копзузіогга Кизкіе^о Вггезкіе- 

§о акіуко\ѵапа, Йо оЫаіу ройаі, кіо- 
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геу ѵѵугагу іакоѵѵе: Лазпіе лѵіеішо- 

іпу тойсі хі^іе Апйггеіи, Агзепі 

С1о\ѵте\ѵзкі, г Воіеу у Зіоіісу Аро- 

зіоізкіеу «Ьазкі Ьізкиріе Вггебкі Ьііі. 

у коайіиіогге Ъізкирзілѵа ЛУІойгітіг- 

зкіе&о. Му, Магуаппа .Ьузгсгупзка 

рогисгп. калѵаіег. пай. лѵоіелѵойг- 

ілѵа Вггезкіе^о ѵѵйолѵа, г зупет то- 

іт \Ѵіпсепіут таіоіеіпіт у г ЛР. 

ЗіапізІалѵетіЬузгсгупзкіт, іолѵсгут 
8іелѵіег. йгіейгісе, глѵукіе изгапо- 

\ѵапіе у ро\ѵо1по66 пазгусЬ из!п§ 

лѵіппусЬ озѵѵіайсгату. Лазпіе лѵіеі- 

тогпу \ѵ Во&и гаозсі хі^ге Ьізкиріе 

Вггезкі у коайіиіогге Ьізкирзілѵа 

\Ѵ1о<Ытіегзкіе@;о! \Ѵакиі§ ай ргае- 

зепз сегкіето \ѵ йоѣгасЬ пазгусЬ йгіе- 

йгісгпусЬ, Ьузгсгусе паглѵапусЬ, ро 
йоЬголѵоІпеу \ѴХ.Вагу1е§о 8о1іапо- 

\ѵісга, Ьуѵѵзге^о рагосЬа іеу&е сег- 

кѵѵй Ііузгсгуёкіеу гегу^пасуі торгие- 

зѵѵіекпут копзузіогги Вггезкіт, 

\ѵ кібгеу сегклѵі, аЬу сЬчѵаІа Рапа 

Во§а піеизіалѵаіа, олѵзгет ротпа- 

іаіа зіе, у аЬу з\ѵі§іе Закгатепіа 

Ьуіу аётіпізіголѵапе Іийгіот, \ѵіеу- 

іе рагай] гозіаі^сут, рггеіо йоЬгге 

пат гпапе^о \ѵ йоЬгусЬ споіасЬ у 

оЬусгаіасЬ \ѵуисгопе§о \ѴХ. Опиіге- 

§о СЬаскіелѵісга, коайіиіога іеуге 

сегкѵѵі «Ьузгсгускіеу, итузіііізту га 

акіиаіпе^о рагосЬа Л\ѴР. йоЬгойгіе- 

,)а ргегеіолѵаё, кібгети рогѵѵаіаі^с 

\ѵзге1кісЬ рга\ѵ рг2уг\ѵоііусЬ іе§о 

зіапо\ѵі, іако іо: игулѵапіе ^гипіоѵѵ 

у 1$к, іакіе іуіко Ьуё тодо у а\ѵи1- 

зо\ѵ ойгузкіѵѵапіе, а тіапоѵѵісіе ріе- 

Ьапі^ г зіейіізкіт, о^гойаті ѵѵіок^ у 

С2\ѵагсІ2паті \ѵе \ѵзгузікісЬ \ѵ гтіа- 

пасЬ, іак іуіко гйаѵѵпа апіесеззого- 

\ѵіе ^е§о иіулѵаіі, у оп йоіуѵѵоіпіе 

та иіу\ѵаё, у аЬу іети \ѵзгузікіе- 

ти піс іакіеу гЬгоппозсі піе сіегріаі, 
лѵоіпе&о \ѵе ѵѵзгузікіпі тіеё сЬсе- 

ту. 2акібгут Ьу Ьуі іпзіуіштапу, 

паурокогпіеу иргазгату. Со дйуЬу 

ѴѴ гаѵѵіезгепіи \ѵі§кзгут у ре\ѵпо- 

зсі гозіаіо, рггу \ѵусізпіепіи го- 

йоѵѵііусЬ пазгусЬ ріесг§ёі ройрі- 

зиіету зіе. Бап лѵ йузгсгусасЬ, йпіа 

сгіегпазіе&о тіезі%са 8іегрпіа, гоки 

іузіас зіейтзеіпе^о йгіе\ѵіейгіезі^- 

іе§о сгѵѵагіе^о. II іаколѵеу ргегеіу 

ройрізу, рггу ѵѵусізпіопусЬ ЬегЬоѵѵ- 

пусЬ па Іаки сгегѵѵопут ріесгссіасЬ, 
пазіериі^сепіі \ѵуга^аіа зі$ зІо\ѵу: 

Магуаппа йузгсгупзка. (Ъ. 8.). 8іа- 

пізіаѵѵ Когсгак, .Ьузгсгупзкі Іоѵѵ. 
Хо\ѵо^гой. 8іе\ѵіег. (X. 8.). Ха Ьоки 

газ іеу ргегеіу зизсеріа копзузіогга 
Вггезкіе&о \ѵ іусЬ \ѵугагасЬ: гоки 

1794 й. 5 Аи^изіа и і. К. іа рге- 

гепіа Йо акі копзузіогзкісЬ ^гойг. 
ВггезкісЬ ройапа, рггуіеіа у \ѵрі- 

запа іезі. 1§пасу 8гк1епік па тіеу- 

зси різагга. Кіога іо ргегепіа йоакі 

з^йолѵпіе ройапа, іезі йо гіет- 

зкісЬ \ѵоіе\ѵойгілѵа Вггезскіс^о ѵѵрі- 

запа. 
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54.—Право на приходъ церкви Воскресенія Христова, въ Каменцѣ 
Литовскомъ, данное священнику Николаю Яцевичу. 

Ивъ актовой ввнгп за 1796 годъ, листъ 335. 

Коки Іузі^с зіеДтзеі, (Ыелѵі§с<І2Іе- 

зі^4 згозіе^о, тіезіаса Магса (Іѵѵи- 
<І2Іезіе§о іггесіе§о (Іпіа. 

РггеЛ иг2§йет у акіагаі гіетзкіе- 
ті РМи Ві-2§о, лѵ іпііепіи у ролѵа- 

<1ге пау^азпіеузгеу Ітрегаіоголѵеу 
лѵзйесЬ Коззуі оілѵагіеті, зіаполѵ- 

згу озоЬізсіе Ітс хі%(І2 Мікоіау Ла- 

селѵісг, ргегепЦ о(1 Л ѴѴ. Раѵуіа 
Ла^тіпа, тагзгаіка гіеті КоЬгуп. 

ог<1еги 8. Зіапізіалѵа калѵаЛега, еко- 

пошіоѵѵ Вггегкіеу у КоЬгупзкіеу 
ѴѴ. аітіпізігаіога (іо сегклѵі 2таг- 

ілѵусЬ лѵзіапіа Рапзкіе^о, лѵ тіезсіе 
Катіепси Ші. Іеіасеу, зоЫе Даш* 

у з1ий%с$, (ІО акі росіаі, кібгеу лѵу- 

гагу пазЦрпе: Ралѵеі Ла^тіп, таг- 

згаіек гіеті КоЬгупзкіеу, огсіеги 
8лѵіеіе§о біапізіалѵа калѵаіег, еко- 

потіолѵ Вггезкіеу у КоЬгупзкіеу 
Уісе-аііпііпізігаіог ^азпіелѵіеіто&пе- 

ти паурггеѵѵіеіеЪпіеузгети ,)е§о 
тозс хі^іги Апіггеіоѵѵі Агзепіи- 
зголѵі Сіолѵпіеѵѵзкіети, Візкиролѵі 
Вггезкіети Ьііелѵзкіети у коафи- 

іоголѵі Візкирзілѵа ѴѴІоЛгітіегзкіе- 
§о гііиз Огаесо-ипііі, аІЬо Іе§оі 
Л\Ѵ. разіегга ойісуаіолѵі, сгуіі ко¬ 

ти іппети (іо пі&еу лѵугайопе^ око- 

Іісгпозсі лѵіаЛге п^^сети рггу 

озлѵіаДсгепіи изгаполѵапіа лѵіаЛото 
сгупі§: і& §<1у лѵіеІеЬпу хщЛг Не- 

гопіт А1екзап<1голѵіс2 (Іо сегклѵі, 
росі іуіиіет 2тагіѵѵусЬ ѴѴзіапіа 
Рапзкіе^о, лѵпгіезсіеКатіепси,лѵлѵо- 

іе\ѵо<І2І\ѵіе Вггезкіт Іліелѵзкіт 1е- 

й^сеу, лѵ (ІоЬгасЬ екопотісгпусЬ (іо 
ргалѵа ройапіа, сгуіі асі .]из соііа- 

Ііопіз, іо пшіе паіе&асут, г ргалѵа 
у лѵіасігу ^ак$ тат па Іо, росі <Ітеш 
(ІлѵиЛгіезіупг сглѵагіут тіезіаса Маг¬ 

са, гоки іегаг і(1асе§о га ргегепіо- 

лѵапут гозіаі: а §(іу іеп&е лѵіеІе¬ 

Ьпу, оЛетіе гаргегепіолѵапу, лѵуііа- 

п^ о(1ептіе ргегепЦ и тпіе гіогуі, 
гасгут, аЬу сЬлѵаІа Возка лѵ сег- 

кллі ггесгопеу пеизіалѵаіа у ІиЛ 
лѵ роіггеЬасЬ (іисЬолѵпусЬ тіаі лѵу- 

а0(1^, лѵіе1еЬпе§о хіеЛга Мікоіаіа 
Ласелѵісга (іо сегклѵі ЯтагілѵусЬ 
ѴѴзіапіа Рапзкіе^о, лѵ тіезсіе Ка- 

тіепЬи Іей^сеу, ъ (ІоЬгусЬ йусіа оЬу- 

сга^олѵ у сіозіаіесгпеу паикі сІоЬгге 
ті гаіесопе^о, }азпіелѵіе1тоіпети 
паурггелѵіеІеЬпіеузгети разіегголѵі 
іиіеузгеу (іуесегуі Вггезкіеу, ІиЬ 
^е§о иггеліолѵі, гекоттепЛолѵас у 
ргегепіолѵас итузіііет, ,)ако& піе- 

піеузгут Іізіет гекотепЛш^ у рге- 

гепіиіе, ирггеутіе гаЛа^ас у ирга- 
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згадос, аіеЪуІе^о, а піе іппе^о г лѵіа- 

йгу злѵеу рагосЬега сегклѵі ггесго- 

пеу изіаполѵіб гасгуіі, зіагапіе йизг 

рагаГіаІпусЬ у айтіпізіголѵапіе з\ѵі§- 

ѣусЪ Закгатепіолѵ ролѵіеггуіі, огаг 

йосЪойу йо Іеу&е сегклѵі, ройіи^ йалѵ- 

пеу егексуі паіейпе, лѵ зрокоупе йгіег- 

іепіе ройаіі, па со ггеіеіпе, іе§о 1і- 

зіилѵуйа^ас, ройрізет лѵіазпогесгпупі 

у рггуіо&епіет ріесгесі иілѵіегйгат. 

1796 г. 

55,—Право на приходъ Стѳпанковской церкви, данное Адамомъ Чарто- 

рискимъ священнику Іоакиму Александровичу. 

Иэъ актовой книги за 1796 годъ, листъ 419. 

Коки іузщс зіейтзеі йгіе\ѵі§с- акі ройаі, кібгеу \ѵугагу пазЦрпе: 

йгіезі^і 820зіе§о, тіезі^са Клѵіеіпіа Айат па Кіелѵапіи у Йиколѵіе хі$іе 

йлѵийгіезіе^о згозіе^о йпіа. Сгагіогузкі, §епега! гіет Ройоі- 

Рггей иг2§йет у акіаті яіетзкіе- зкісЬ, р;епега1-1іеиіепапі лѵоувк ко- 

ті Рііи Вг2§о ШЦ лѵ ітіепіи у гоппусЬ, коттепйапі когризи ка- 

ролѵайге пауіазпіе^згеу Ітрегаіого- йеіолѵ, сЬеГ ^лѵагйуі ріез/еу \Ѵ. X. 

лѵеу \ѵзгесЬ Коззіі оілѵагіеті, зіа/- Ьііі., ЛѴіеІійзкі, Ьаіолѵіскі, 8геге- 

п^лѵзгу озоЬізсіе ЛХ. ЛоасЫт Аіе- згеѵѵзкі еіс. зіагозіа, огйего\ѵ Віа- 

хапйго\ѵіс2,ргегеп1§ ой ЛОХсіа Лтсі 1е§о Огіа, 8. Апй^2е^а у 8. 8Ьаш- 

Айата Сгаг1огу$1ае§о, ^епегаіа гіет зіалѵа каѵѵаіег. Лазпіе лѵіеітойпети 

РойоІзкісЬ, гоіпусЬ огйеголѵ ка\ѵа- ^тсі хіейги Апйі-ге^олѵі Агзепіиз/о- 

Іега, ро изЦріепіи \Ѵ. Л. хйга Не- лѵі Шолѵпіелѵзкіети, Ъізкиролѵі Вгге- 

гопіта Аіехапйголѵісга г Ъепейсіит зкіеши Ьііі. у коа^иіогоѵѵі Ьізкир- 

сегклѵі 8іерапко\ѵзкіеу, па іеі, Ье- зілѵа \ѴіоЙ2Ітіегзкіе§о, зіѵе е]из ѵі- 

пейсіит зоЬіе йап% Ьег йаіу, йо сагіо іп зрігіІиаІіЬиз. Лазпіе лѵіеі- 
21 

Рівап лѵ Кгесгусу, йпіа ріеіпазіе&о 

Клѵіеіпіа, бузі^с зіейтзеі йгіегі^с- 

йгіезщі рі^іе^о гоки. И іаколѵеу 

ргегепіу рггу лѵусізпіопеу па Іаки 

сгеглѵопут ЬегЬолѵпеу ріесгесі рой- 

різ лѵ іе зіолѵа: Ралѵеі Ла^тіп, таг- 

згаіек 2. КоЪг. (М. Р.). Кібга Іо 

ргегепіа, ро ройапіи Йо акі, ^езі йо 

хі^г; гіетзкіск рііи Вггезкіе^о лѵрі- 

запа. 
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тогпу тзсі хі§4е Ьізкиріе! Ро изЦ- 

ріѳіііи <іоЬгоѵѵо1пуга у рггепіезіепіи 

8І§ па іппе ЬепѳГісіит ѵѵіе1еЬпе§о 
хі^ііга Негопігаа Аіехапсігоѵѵісга, 

ѵѵакиіе Іегаг ѵѵ (іокгасЬ щоісЬ гіет- 

зкісЬ іЫеіІгісгпусЬ сегкіеѵѵ Віерап- 

коѵѵзка, <1о «іуесегуі «ГѴѴ. ѴѴМІѴМс. 
рапа паІві%са, «Іо кібгеу сегкѵѵі, гге- 

сгопуга зровоЬет ѵѵаки)$сеу, г ѵѵіа- 

йгу у ргаѵѵа ]акіе тат па Іо, ѵѵіе- 

1еЪпе§о хі§(І2а ІоасЬіта Аіехапбго- 

ѵѵісга, 2 (ІоЬгусЬ іусіа оЬусга^оѵѵ 
у «Іозіаіесгпеу паикі (ІоЬгге ті га- 

Іесопе^о, ^азпіе ѵѵіеітогпети разіе- 

ггоѵѵі іиіеузгеу (іуесегуі Вггезкіе^, 

ІиЬ иггдсіоѵѵі гекотепсіоѵѵаб 

у ргегепіоѵѵаб итузіііет, іакоі пі- 
піеузгут Изіет гекотѳпДиі$ у рге- 

гепіиіе, ирггеутіе &ф1а;)і|с у ирга- 

82ацс,аіеЬуіе§о,а піе іппе^о, г ѵѵіа- 

(Ігу зѵѵеу, РагосЬет сегкѵѵі Віерап- 

коѵѵзкіеу изіапоѵѵіс гасгуіі, зіагапіе 

(Ііі82 рагаііаіпуск і абтіпізігоѵѵапіе 

ВѵѵфусЬ Вакгатепіоѵѵ роѵѵіеггуіі, 

огаг «ІосЬосІу (Іо Іеу&е сегкѵѵі, росИи^ 

(Іаѵѵпеу егексуі паіеіпе, ѵѵзрокоупе 

(Ігіегіепіе росіаіі. Ка со «31а Іерзгеу 
ѵѵіагу у ѵѵа§іро<1рІ8етѵѵ1а8пеуг§кіу 

рггуіо&епіет ріесг^сі щоіеу зіѵѵіег- 

сігат. И іакоѵѵеу ргегепіу ѵѵусізпіо- 

пеу па Іаки с/агпут ЬегЬоѵѵпеу ріе- 

С2§сі росіріз ѵѵ іе зіоѵѵа: Айат X. 

Сгагіогузкі т. р. Рггу Іеуіе ріесг^сі 
ѵѵугагу пазіери^^се: ргегепіа па 

сегкіеѵѵ Віерапкоѵѵзк^, розі ІіЬегат 
гезі^паііопет ѵѵіеІеЬпе^о хі§(іга Не- 

гопіта Аіехапсігоѵѵісга, ѵѵіеІеЬпети 

хі^дги «ТоасЬітоѵѵі Аіехашігоѵѵісго- 

ѵѵі (Іапа у зіиЦса. Кібга Іо ргегеп- 

1а, рг2в2 ѵѵуі ѵѵугаіопа озоЬе (іо 

акі родапа, ^е8^ Ао хі^§ гіет. Рііи 

Вггезкіе§о ѵѵрізапа. 
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АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ КЪ АДМИНИСТРАЦІИ 
ЗАПАДНАГО КРАЯ. 
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76. Листъ короля Сигивмунда I къ Тышкевичамъ, чтобы они совмѣст¬ 

но защищали границы наслѣдственныхъ имѣній своихъ. 

Изъ актовой книги за 1787 годъ, листъ 1481. 

Коки іузі^с зіебтзеб озпиЫезЩ 

зіойте^о, тіезіаса ПесетЬга б\ѵи- 

бгіезіе^о сгѵѵагіе^о сіпіа. 

Рггеіі иггебет Л. К. Мсі і акіаті 

гіетзкіеті лѵо^е\ѵо<І8І\ѵа Вггезкіе^о, 

зіалалѵзгу озоЬізсіе \Ѵ6Р. Міко&у 

Кгазо\ѵзкі, кототік бтоіепзкі, ге- 

§епі агсЫлѵоѵѵ і ріепіроіепі ,100. 

XX. ісЬтозсо\ѵ Абата і ІгаЬеІІі 

2 Р1етіп§о\ѵ СіагІо^'акісЬ, §еие- 

га1зі\ѵа гіет РосІоІзкісЬ, таііопкоѵѵ, 

Іізі иротіпаіпу об п. кгоіа бе§о то- 

зсі 2у§тииіа Ріег\ѵзге§о бо рапоѵѵ 

бала і Мойеука Тузгкіеѵѵісголѵ лѵу- 

бапу, аЬу \ѵезро! 2 Ьгаіепі зѵѵоіт і 

рапеш Роснуепг Тузгкіеѵѵісгет, 1е- 

зпісгут Кашіепіескіт, боЪг з\ѵоісЪ 

о^сгузіусЬ об лѵіеіто&пе^о 6Р. Бі- 

иісга і іпусіг зазіаб Ьгопііі, б'о акі 

робаб, Кизкіш різтет \ѵ Іе^болѵа рі- 

запу: Жикгимонтъ, Божою мило¬ 

стью, король Польскій, Великій 

Князь Литовскій, Рускій, Прускій, 

Жомоитскій, Мазовецкій и иныхъ. 

Дворяномъ нашимъ Ивану а Мо- 

жейку Тышкевичомъ. Жаловалъ 

намъ лѣсничій Каменецкій, дворе- 

нинъ королевое нашое и великое 

кнегини ее милости, Боны, Патей 

Тышкевичъ, братъ вашъ, о томъ, 

штожъ дей вамъ и отчизнѣ вашей 

кривды и втиски великіе дѣются 

отъ пана Илинича и отъ иншихъ 

сосѣдовъ вашихъ въ земляхъ и въ 

покаженыо границахъ и въ кгвал- 

тѣхъ и наѣздкахъ и въ иншихъ 

многихъ речахъ, а вы дей зъ нимъ 

о томъ стояти и на то накладами 

права доводити и того боронити не 

хочете и одного дей есте его въ 

томъ выдали; гдѣ жъ дей онъ не 

мало на то наложилъ и, розъѣзды 

водечи, статку своего утратилъ, а 

нѣкоторый дей земли ваши побрав¬ 

ши , въ томъ ему безъ васъ бра- 

тен его и въ отказѣ быти не хо¬ 

тятъ и право завжды тымъ отво- 

локають, ивъ томъ ся ему отъ васъ 

кривда и шкода великая дѣеть. 

Прото приказуемъ вамъ, абы есте 

о отчизну свою зъ нимъ посполъ 

стояли и право доводили и накла- 

дали и боронили отъ всякого ваше¬ 

го сусѣда, хто бы земли вашихъ 

отчизныи безъ права забралъ и 

впередь мѣлъ забирати и кгвалты 

и шкоды дѣлати и границы кази- 

ти; нехай бы не одинъ онъ, братъ 
22 1 
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нишъ, въ томъ праиоиалъ и на то пятого, мѣсеца Марта семык день, 

накладалъ и тымъ, што вы наира- Индиктъ вторый. II Іізіи иро- 

вѣ не бываете, нехаіібы права не тіпа1пе§о рггу ріесг^сі АѴ. X. Ь., па 

взрывали и въ накладъ его не при- таззіе сяегѵѵопс^ ѵѵусізпіопе,), ро(1різ 

водили конечно, бо онъ не иови- Іакоѵѵу: Горностай, писаръ. Кібгу 

йенъ за васъ и за ваши части от- Іо іакоѵѵу Іізі ирошіпаіпу рггег ѵѵузг 

чизны самъ працовати и наклада- ѵѵугаіоп^ озоЬ§ (Іо акі росіапу іезі, 

ти и въ отказѣ быти. Писанъ въ йо хіц§ /іешзкісіі ѵѵо^еѵѵосізіѵѵа Вгге- 

Вильни. Подъ лѣто Вожого Наро- зкіе§о зргалѵ ѵѵіесиузіусЬ рггуі^іу 

женья тиссча пятьсотъ двадцать де- і ѵѵрізапу. 

1530 г. 

57.— Листъ короля Сигизмунда I въ воеводѣ Полоцкому Кишкѣ, чтобы 
онъ не дѣлалъ насилій и грабежей въ имѣніяхъ Тышкевичей. 

Изъ актовой книги за 1787 годъ, листъ 1483. 

Коки Іузі^с 8Іе<1тзеі озпиЫезі^І ѵѵіегоѵѵ, Ьгасі госІгопусЬ (Іо \ѴР. Ріо- 

зіоііте^о, гаіезі^са БесетЬга (1\ѵи- Іга ВіапЫаѵѵоѵѵісга Кізгкі, ѵѵоіеѵѵо- 

(Ігіезіе^о сгѵѵагіе^о сЬіа. (1у Ро?оскіе§о \ѵу<іапу, аЬу §гипіо\ѵ 

Рггесі иггейет Лігасі і акіаті ісЬ <іо ітіепіа зѵѵе^о піе рггуѵѵіазг- 

гіетзкіеті ѵѵоіе\ѵос1зі\ѵа Вггезкіе^о, сгаі, (Іо акі росЫ, Кизкіт різтет 

зіапаѵѵзгу озоЬізсіе \ѴЛР. Мікоіа) ѵѵіе зІоѵѵАрізапу: Жикпімонтъ,Бо- 

Кгазоѵѵзкі, копгогпік 8то1епзкі, ге- жою милостью, король Польскій, 

§епі агсЬіѵѵоѵѵ і ріепіроіепі Л00. Великій Князь Литовскій, Рускій, 

хіісЬгаозсіоѵѵ А(1аша і ІиаЬеІІі Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій 

и Р1етіп§;олѵ СяагіогузкісЬ ^епега- и иныхъ. Воеводѣ Полоцкому, ста- 

1о\ѵ гіет РогіоІзкісЪ-ІліеѵѵзкісЪ, Іізі ростѣ Дрогицкому, державцы Ож- 

2ат§С2пу од п. кгоіа .Ітсі 2у^типіа скому и Переломскому, пану Пе- 

Ріегѵѵзге^о ѵѵ зргаѵѵіе \ѴР. Росіеіа, тру Станиславовичу, а не будеть 

Іезпісге^о Роііазкіе^о, аДапа і Мо- его самого на тотъ часъ въ имѣ- 

іеука, (Іѵѵоггапоѵѵ ЛКМсі Тузгкіе- ніи его въ Герневѣ, ино его на- 
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мѣстиііку Гер невскому. Присыла¬ 

ли къ намъ лѣсничій Подляшскій 

Потей и братія его, дворяне наши, 

Иванъ а Можейко Тышкевичи, жа- 

луючн о томъ, щто жъ дей твоя 

милость хочешь насылати врядни- 

ковъ и слугъ и людей своихъ на 

имѣнье ихъ, безвинне грабежи имъ 

дѣлати и земли ихъ отчизныи вла- 

сныи, чого дей они здавна въ дер¬ 

жаньи и впокои были, хочешь подъ 

ними забирати а къ своему имѣнью 

привлащати безъ кождого права; 

штожъ есть рѣчь неслушная, аж- 

бы мѣлъ хто безвинне на имѣнья 

чужіи наѣжджати и грабити и зем¬ 

ли безправне забирати. А про то, 

естли будетъ такъ, приказуемъ те- 

бѣ, подъ зарукою нашою, подъ ти- 

сячю копами грошей, ажбы твоя 

милость на имѣньяхъ ихъ врадни- 

ковъ и слугъ и людей своихъ не 

насылалъ и грабежовъ имъ и лю- 

демъ ихъ дѣлати не велѣлъ и земль 

ихъ отчизныхъ звѣчистыхъ, чого 

будутъ они въ держаньи были, заби¬ 

рати и ко имѣнью своему принлаща- 

ти и въ нихъ ся ничимъ уступати 

не казалъ, и далъ имъ въ томъ впо- 

кой и врядниковъ своихъ абы еси 

отъ того повстрималъ и тымъ дво¬ 

рянамъ нашимъ и имѣньемъ ихъ 

кривдъ и шкодъ и грабежовъ ни¬ 

которыхъ дѣлати не велѣлъ коне¬ 

чно. А если бы было твоей милости, 

альбо вряДникомъ и слугамъ и лю¬ 

дямъ твоимъ которое до нихъ дѣ¬ 

ло, ты бы ся въ томъ зъ ними пра¬ 

вомъ обходилъ. Писанъ въ Кра¬ 

ковѣ. Подъ лѣто Божого Нароженья 

тисеча пятьсотъ тридцатого, ме- 

сѣца Мая осьмый день, индикта 

третего. Б 4е^° Іізіи гагесгпе^о, 

ргяу ріесиесі \Ѵ. X. Ь., патазаіе сяег- 

ѵѵошу \ѵусізшоі^, росіріа 1ако\ѵа: 

Горностай, маршаловъ и писаръ. 

Кіогу Іо (акоѵѵу Іізі гаг§с/пу, ргге/ 

\ѵуаг ѵѵугайоп^ оаоЬ§ <1о акі росіа- 

пу, іеаі йо хіа§ ѵѵоіеѵѵойзіѵѵа Вгге- 

зкіе§о зргаіѵ ѵѵіес/узіуск рггуі^іу 

і \ѵрізапу. 
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58.—Наказный листъ короля Польскаго Сигизмунда Августа подкоморію, 

и ловчему Миколаю Юровичу Падевичу, чтобы онъ не вмѣшивался во 
владѣніе аомлями, которыя достались отъ отца его Тышкевичамъ, 

какъ головщивна. 

Инъ актовой книги аа 1767—1768 годы, листъ 455. 

Коки іузіас зіесішзсі згезссЫезЩ 

зі6сіте§о, тіезіаса Магса «Ьѵшігіе- 

зіе^о зг6зіе§о сіиіа. 

Рггесі игг§(1ет «ГКтсі і акіаті 

гіет. ЛѴічѵа Вггезкіе^о, сотрагепсіо 

регзопаіііег №. ІѴалѵгяупіес 8исЬо- 

(іоізкі іеп Іізі иротіпаіпу а(1 асіа 

роДаІ, гагіа^с айеЬу ге \ѵзге1к^ 

тс піт лѵугагопіі ггесщ ЬуІ сіо хіа§ 

гіет. \Ѵ. Вггезкіе^о зргатс тсіе- 

сгузіусіі рггуіеіу і гарізапу. Кіб- 

ге§о іо иротіпаіпе^о Іізіи іігтсіек 

іезі іакотсу: Жикгимонтъ Божою 

милостью король Польскій, Вели¬ 

кій Князь Литовскій, Рускій, Пру- 

скій, Жомоитскій, Мазовецкій и 

пнныхъ. Подкоморему и ловчому 

нашому, державцы Каменецкому, 

пану Мнколаю Юревичу Пацевичу. 

Жаловали намъ лѣсничій Подляш¬ 

скій, Потей Тышкевичъ зъ мат¬ 

кою и братьею своею Тышкевичи 

о томъ, што первей сего искали 

они на отцѣ твоемъ, небоигчику 

пану ІОрыо Пацевичу, головщиз- 

ны отца своего небожчика Тышка 

Ходкевича Короневского передъ ; 

братомъ нашимъ Александромъ, ! 

королемъ его милостью, и его ми¬ 

лость тую головщизну на отцѣ 

твоемъ имъ присудилъ, и тыхъ 

слугъ, которые въ той часъ при 

немъ побиты, головщизны также 

сказалъ и вси шкоды ихъ отецъ 

твой мѣлъ имъ нлатити. А потомъ 

онъ о то зъ ними и у згоду усту¬ 

пилъ, к за то ихъ переедналъ двѣ- 

ма сты копами гроши; а къ тому 

тежъ, о которую землю отецъ твой 

зъ отцомъ йхъ мѣлъ споръ, на 

имя, на Глубокой Долинѣ, онъ оба- 

чивши то, нжъ оная земля есть 

отчизна ихъ звѣчистая и тыхъ 

земль имъ ся добровольце по гра¬ 

ницамъ врочистымъ отступилъ, по¬ 

чалъ отъ рѣки Полехви граньми 

рубаными до Городка; а отъ Го¬ 

родка граньми рубаными до Роско- 

панки; а отъ Роскопанки на Дым- 

нику граньми рубаными до Льсни- 

цы рѣчки; а Льсннцою Малою у 

Великую Нльсну. Якожъ отецъ 

твой тыхъ же земль имъ посту¬ 

пивши и листъ свой на то имъ 

далъ и тыи вси границы вышей 

писаный въ листѣ своемъ описалъ. 

И не мѣлъ ужо онъ самъ, ани его 

пани, ани ты, его сынъ, по тыи 

границы въ земли ихъ ничимъ ся 

устуцовати. И въ томъ же листѣ 
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своемъ то описалъ вызнаваючи, 

ижъ то есть земли ихъ отчизная 

звѣчистая. А если бы хто зъ васъ 

мѣлъ черезъ тыи границы перехо- 

дити и въ земли ихъ уступатися 

н тое еднанье рушати, тотъ мѣлъ 

намъ, господарю, закладъ платити 

тысячу копъ гроши, а имъ пред- 

ся головщизпу отца и слугъ ихъ 

такожъ заплатнти и вси шкоды 

оправити. II тотъ листъ едналышй 

отца твоего Потей передъ нами 

покладалъ, то панъ дей ты черезъ 

тое еднанье и записъ отца своего 

п черезъ тотъ закладъ нашъ ты¬ 

сячу копъ гроши, наславши моцно 

и кгвадтомъ урадника п людей сво¬ 

ихъ Кивачицкихъ, тыи границы 

ихъ казалъ порубати и показити 

и дубровы ихъ велѣлъ роскопати, : 

а въ томъ имъ кривда и шкода ве¬ 

ликая ся дѣеть. Атакъ мы роска- 

залн тамъ выѣхати войском у Бе- 

рестейскому, пану Андрею Боро- 

совичу Лоящѣ, и тыи вси грани¬ 

цы ихъ объѣхати, а тотъ листъ 

отца твоего велѣли есмо передъ 

Ложксю положитн и водлс описа¬ 

нья границъ отца твоего почонши 

отъ рѣки ІІолѣхви граньми руба- 

ными до Городка; а отъ Городка 

граньми рубаными до Роскопанки; 

а отъ Роскопанки до Дымника лѣ¬ 

са; а лѣсомъ граньми до рѣчкн 

Ильсницы; а Льсницою у Великую 

Ильсу. По тымъ мѣстцамъ и вро- 

чищамъ, гдѣ ты будешь черезъ 

записъ отца своего границы ихъ 

показилъ, велѣли есмо Ложцѣ коп- 

цы засыиати и то имъ подати. И 

приказусмъ тобѣ подъ зарукою на¬ 

шею тремя тысячьми копами гро¬ 

шей, ижъ бы еси черезъ тые гра¬ 

ницы большей того не походилъ и 

въ тую землю ихъ ничимъ ся не 

встуиовалъ и жадныхъ крілвды и 

втисковъ черезъ то имъ не дѣлалъ 

и далъ имъ въ томъ покой. Бо гды 

небожчикъ отецъ твой то въ ли¬ 

стѣ своемъ вызнаваеть, ижъ то 

есть земля ихъ звѣчистая, и того 

ся имъ добровольно поступилъ; ты 

вжо къ тому ничого немаешь. Ест- 

лижъ бы еси и о сее росказанье 

въ заруку нашу ничого недбаючи, 

предся хотѣлъ черезъ тыи грани¬ 

цы въ тыхъ земляхъ кривды имъ 

дѣлати, вѣдай певно, ижъ тое за- 

руки, которую отецъ твой на насъ 

описалъ, тобѣ опустити не хочемъ 

и тыи головчизны отца и слугъ 

ихъ и вси шкоды ихъ будешь имъ 

платити. Нисанъ въ Краковѣ. Подъ 

лѣто Божего Нароженья тысяча 

пятьсотъ тридцать второго, мѣсеца 

Іюня тридцатого дня. Индикта тре- 

тего. II іе^о Изіи иротіпаіпе^о оП 

пауіабпіеузяе^о кгбіаітсі 2у§шип1а 

По Л\\МР. Міко&уа Раса, роіікото- 

гзе&о у Іоѵѵсге^о \Ѵ. X. Ь. різапе^о 

рггу ріесгесі IV. X. Ь. іп сега гиЬга 

\ѵусізпіопеу, роПріз г§кі іп еит іЬе- 

погет: МісЬаІ, різагз. Кіогу Іо Іа- 

колѵу иротіпаіпу Іізі рггез \ѵуі 
зз 
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лѵугайопа озоЪ<2 ісЦііе \ѴЛР. \Ѵа- 

лѵггупса ЗисЬосІоІзкіе^о аіі асіа 

Іеггезігіа Вгезіепзіа росіапу, іеві <1о 

хіад иіет. \Ѵ. В. рггуі^іу у \ѵрі- 

запу. 

1642 г. 

59.—Листъ королевы Боны къ лѣсничему Патѳю Тышковичу о непослу¬ 

шаніи и невыѣздѣ на охоту дѳржавцы Каменецкаго Паца. 

Ивъ актовой книги за 17Ѳ7 годъ, кистъ 1491. 

Коки іузіас зіесішзеі озш<І2Іевіі}і 

зіосіте^о, тіезіаса БесетЬга сЬѵи- 

«Ыезіе^о С2\ѵагіе§0 (Іпіа. 

Ргге(1 иггесіет «ГКтсі і акЬаті 

гіетзкіеті \ѵоіе\ѵо(Ылѵа Вггезкіе^о, 

зЬап%лѵзгу озоЬізсіе \ѴР. МіксЖу 

Кгазоѵѵзкі, кошогпік 8шоіепзкі, ге- 

§епЬ агсЬі\ѵо\ѵ і рІепіроЬеііІ «ЮО. 

хіі^іаі ісЬтозсіолѵ Асіата і ІгаЬеІІі 

г Р1етіпе;олѵ Сгагіогузкіск §епега1- 

зілѵа гіеш РосІоІзкісЬ, Іізіпауіазпіеу- 

згеу кгоіоѵѵу Іеу тсі Вопу <1о "\УЛР. 

Росіеіа Тузгкоіѵісга, Іезпісге^о Росі- 

1аз2зкіе§о, різапу о піерозіизгепзілѵо 

і піе \ѵуіесЬапіе па }о\ѵу гѵееггуп- 

пе (Ыег&аѵѵеу Кашіепіескіе^о ЛѴТР. 

Раса, (Іо акі росЫ, Кизкіт різтет 

ѵѵіе зіолѵа різапу: Вона, Божою ми¬ 

лостью, королевая Польская, вели¬ 

кая кнегини Литовская, Рускаа, 

Прускан, Жомоитская, Мазовецкая 

и иныхъ. Лѣсничему Подляшско¬ 

му нану Потѣю Тышковичу. Што 

еси писалъ до насъ, оповѣдаючи 

намъ, которымъ еси обычаемъ об- 

сылалъ урядника пана Пацова Ка¬ 

менецкого, жебы онъ, воддутъ роз- 

казанья и листовъ нашихъ, въло- 

вы зъ вами самъ ѣхалъ и людей 

послалъ, бочокъ и соли на звѣри¬ 

ну зъ собою взялъ и што онъ на 

то до тебѣ отказалъ и нжъ тежъ 

самъ зъ вами въ ловѣхъ не былъ 

и людей нашихъ не. послалъ; и 

еще осочниковъ, што налѣпшихъ 

посажалъ и которымъ обычаемъ. 

А гдѣ есте звѣрь побили, и яко 

еси его самъ алижъ муснлъ сте- 

речи и хто его теперь шлетъ; то 

еси широко до насъ въ листѣ сво¬ 

емъ выписалъ, съ которого есмо 

всему тому добре вырозумѣли и зъ 

королемъ его милостью паномъ а 

малжонкомъ нашимъ мовили, гдѣ 
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его милость на томъ есть, не хо- 

тячи того такъ дармо таковымъ 

непослушнымъ пропустиши, взялъ 

то его милость на волю свою го- 

сподарскую, жебъ о томъ вѣдалъ. 

При томъ, што еси тежъ писалъ до 

насъ, ижъ староста Дрогицкій и 

Мельницкій, которымъ король его 

милость черезъ листы свои розка- 

зомъ, тамъ до пущи для очевистое 

передъ ними справы .твоее зъ па¬ 

номъ Пацомъ выѣхати, и всего ся 

довѣдавши и межи вами проелу- 

хавши его милости справу датп, 

пишешь, штожъ они и до сего ча¬ 

су еще тамъ не выѣхали, и на да¬ 

лекій то часъ отложили, гдѣ ты 

обавяешься, абы тые знаки, кото¬ 

рыми ты на пана Паца маешь до- 

водити, снѣгомъ не 'запали; п пи¬ 

шешь тежъ, жедаючи насъ если бы 

хотѣлъ панъ Пацъ, абы тые ста- 

ростове за его намовою тебѣ на 

ласце нашой казити, тогды абых- 

мо тебѣ за такового не мѣли и на 

послуги твои, которые еси въ томъ 

листѣ своемъ выписалъ, паметаю- 

чи въ ласцѣ нашой господарской 

тебѣ ховали; ино' што ся дотычеть 

того, ижъ оные старостове судьи 

ваши такъ долго тамъ не выѣха¬ 

ли, яамъ то есть дивно; а вѣдже 

гды они вжо тому часъ певны по¬ 

ложили и вамъ его ознаймили, на 

который тамъ быти и розказаныо 

нашому досыть вчинити, а васъ 

послухати мають, ты бы того ро¬ 

ку пиленъ былъ и передъ ними ся 

постановивши, то бы еси на око имъ 

оказалъ и слушнымъ обычаемъ до¬ 

велъ, што еси до насъ писалъ; и 

гды то вчинишь, а мы того одъ 

нихъ справу мѣти будемъ, тогды 

вчинимъ зъ тымъ то, што будетъ 

слушного. За тымъ, што тежъ пи¬ 

салъ еси до пасъ о мѣщанъ Каме¬ 

нецкихъ, ижъ они недбаючи о за¬ 

казъ твой и заруку короля его ми¬ 

лости, въ лови зъ вами, на што 

суть повинни, итти не хотѣли; ино 

мы о томъ зъ королемъ его мило¬ 

стью мовиди, гдѣ его милость такъ 

тежъ то взять рачилъ на волю 

свою. Писанъ у Краковѣ. Подъ лѣ¬ 

то Божого Нароженья тисеча пять¬ 

сотъ сорокъ второго, мѣсеца Дек&- 

бря двадцать девятый день, ин¬ 

диктъ первшій. И іе§о Іізіп па Дги- 

§іш рбіагкизги рггу ріесг§сі роко- 

іоѵѵеу пауіазпіеузгеу кг61о\ѵеу іеу 

шозсі Вопу, па таззіе сзегѵѵопеу 

ЬегЬу ѵѵугайпіе ѵѵусізпіопеу, роіріз 

зекгеіагга іако\ѵу: Иванъ Шпмко- 

вичь, а па гіоіепіи Іізѣи іпгі- 

іиіасуа іаколѵа: Лѣсничому Подляш- 

скому пану Потѣю Тышковичу од- 

писъ. Кіогу Іо ѣаколѵу Іізі ргиеи 

лѵузи \ѵугах.опі| озоЬе сіо акЬ росіапу, 

іезі (Іо хі%§ зіешзкісЬ \ѵоіе\ѵосІ8к\ѵа 

Вггезкіе§;о зргатѵ \ѵіес2узіусЬ ргяу- 

іепіу і ѵѵрізапу. 
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00в__Лиотъ ревизорскій Дмитрія Сапѣги на отмѣну земли земянамъ 
. * . Водвовыскимъ. 

Изъ актовой книги за 1634—1635 годы, листъ 617. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣсе- 

ца Генваря двадцать пятого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовнѣ у Берестьи 

отправованыхъ, передъ нами Кга- 

бріелемъ зъ Ельпа Еленскимъ, су¬ 

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу- 

крабою, подсудкомъ, а Петромъ По- 

теемъ, писаромъ, врядниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бере- 

стейского, часу росправы правное 

межи паны Волковицкими, папъ 

Ерій Волковицкій тотъ листъ во- 

длугъ наказу нашого покладалъ и 

ку актикованыо до книгъ земскихъ 

Берестейскихъ подалъ, который 

уписуючи въ книги и въ словѣ до 

слова также въ собѣ маеть: Зъ рос- 

казаня короля его милости и вели¬ 

кого князя Жикгимонта Августа 

Дмитрей Сопѣга, ревизоръ его ко¬ 

ролевское милости па ,'Подляшу, о- 

знаймую, ижъ помѣряючи кгрун- 

ты волости Каменецкое войтовства 

Рашенского въ селѣ Берестоку, 

зането концами волокъ того села 

земль земянъ господарскихъ пана 

Ѳедора а Грицка Ивановича Волко- 

вицкихъ, на первомъ мѣсцу подле 

земль Стеца Лецевича Волковицко- 

го поля прутъ пять среднихъ, на 

другомъ мѣсцу на Соболевіцинѣ се¬ 

лищъ зънавозы поль и сѣножатьми 

моркговъ тридцать два среднихъ, 

которыхъ всихъ земль ихъ уволо¬ 

ки занятыхъ сузіа моркговъ трид¬ 

цать два, прутъ пять кгрунту сред¬ 

него, за которые тые земли дана 

имъ отъ мене землями подданыхъ 

господарскихъ на одномъ мѣсцу съ 

одного селищѣ Берестокскихъ од- 

ное стороны отъ боку волокъ села 

Чепелево и концовъ волокъ тогожъ 

села и села Берестоковъ, зъ дру¬ 

гое отъ границы всихъ земянъ Вол- 

ковицкихъ стародавное, съ третее 

отъ земель въ отмѣнѣ даныхъ Оѳо- 

насу Му тыкал ьскому моркговъ трид¬ 

цати четыре, прутъ десеть кгрун¬ 

ту среднето, што есть отъ волокъ 

короля его милости ограничено и 

концами осыпано и имъ подано и 

заведено. А ижъ наддано моркги 

два, прутъ пять, то для того, ижъ 

въ нихъ взято лѣпшимъ кгрунтомъ 

а отмѣна горшимъ дана и для то¬ 

го, ижъ ся люди ихъ зъ земль уво¬ 

локи занятыхъ зъ домами зносить 
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мають, на што есми имъ далъ 

тотъ мои листъ отмѣнный за моею 

печатью. Нисанъ въ Каменцу. Лѣ¬ 

та Божого Нароженья тисеча пять¬ 

сотъ шестьдесятъ третего, мѣссца 

Мая тридцать первого дня. У то¬ 

го листу ревизорского печать одна 

и подпись руки тыми словы: Дми- 

трей Сопѣга, самъ. Который же 

тотъ листъ ревизорскій, ку акти- 

кованыо зъ наказу нашого иоданый, 

до книгъ земскихъ Берестейскихъ 

есть уписанъ. 

1568 г. 

61. Явка двухъ открытыхъ королевскихъ листовъ, относящихся ко 
взысканію платы съ тѣхъ земянъ, которые не являлись въ войско. 

. • 

Ил. актовой книги за 166»—1580 голи, аист. 657—659. 

Лѣта Божого Нароженья 1568, 

мѣсеца Октебра 4 дня, въ понедѣ- 

локъ. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Светомъ Михалѣ, святѣ Римскомъ, 

мѣсеца Сентября двадцать девятого 

дня, въ середу, въ року нинѣшнемъ, 

шестьдесятъ осмомъ припалыхъ, 

передо мною Кирдеемъ Кричов- 

скимъ, хоружимъ, а Василемъ Ѳе- 

дюшкомъ. хоружимъ Пинскимъ, 

будучи на тотъ часъ засажонымъ 

на мѣстцу папа Якова Гричины, 

подсудка, а Адамомъ Патеемъ, пи- 

саромъ, врадникп земскими повѣту 

Берестейского, пришедши оповѣ- 

далъ на врадѣ господарскомъ въ 

суду земского дворянинъ и иобор- 

ца господарскій земскій повѣту 

Берестейского, панъ Богданъ Бо¬ 

гушевичъ Туминскіп, пгтожъ дей 

дня недавно минулого тогожъ мѣ¬ 

сеца Октебря второго поданы ему 

два листы его королевской мило¬ 

сти отъ пана Николая Суходоль¬ 

ского, подстаростегоБерестейского, 

писаные оденъ до ихъ, яко до по- 

борцовъ земскихъ першого подат- 

ку, до пана Григоря Вагановского 

а до его Богдана Туминского, а 

другій листъ до земянъ шляхты 

повѣту Берестейского и Кобрин- 

ского, которыхъ всихъ имена въ 

томъ листѣ господарскомъ есть 

описанью, въ которыхъ листѣхъ 

его королевской милости писати 
24 
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росказати рачилъ, абы таковые всѣ, 

которые прошлого року, шестьде- 

сятого семого при его милости па- 

ну Грнгорю Ходкевичу, папу Ви¬ 

ленскому, гетману найвышшому 

великого князства Литовского, у 

войску не были и никого отъ се¬ 

бе не высылали, або и выславши 

сами особами своими у войску не 

были, таковые абы вжо, водле ста¬ 

туту у«>алы сойму великого вально- 

го Городенского, въ року шестьде¬ 

сятъ семомъ минулого, имѣней сво¬ 

ихъ вѣчностью не тратили: але ижъ 

бы одно, водле постановеньясъпри- 

зволеньемъ всихъ становъ сойму 

належачнхъ и уфалепья на соймѣ 

теперь недавно ирошломъ Горо- 

денскомъ, въ року шестьдесятъ ос- 

момъ минуломъ, до поборцовъ пер¬ 

шихъ повѣтовыхъ съ коня такимъ 

обычаемъ давали: которые люди свои 

мають и копя зъ нихъ ставитп по- 

винни, таковые съ коня по осмнкопъ 

грошей, а которые людей не мають, 

а коня ставятъ, повинни таковыи 

отъ коня по нети конъ грошей, а 

дымники по копѣ грошей абы пла¬ 

тили, яко о томъ есть ширей и 

достаточней на листѣхъ его милости 

господарскихъ до поборцовъ перв- 

шихъ и до шляхты описано и до- 

ложоно есть. А такъ онъ панъ Бог¬ 

данъ Туминскій тотъ листъ го- 

снодарскій паномъ земяномъ шля¬ 

хтѣ, тымъ, которыхъ имена въ томъ 

листѣ господарскомъ есть описаны, 

тутъ будучи имъ нѣкоторымъ на 

рокахъ судовыхъ земскихъ о Све- 

томъ Михалѣ и которыхъ онъ со¬ 

бѣ нмены на реистръ списалъ, пе¬ 

редъ нами у суду земского оказы¬ 

валъ, волю и росказанье господар- 

ско.е имъ водле того листу его ко¬ 

ролевской милости ознаймялъ: ино 

верху помененые Панове земяне 

шляхта, нѣкоторые зъ нихъ, не 

хотечп того податку уФаленого до 

поборцовъ першихъ водле роска- 

занья господарского отдавати,повѣ- 

дили имъ: дей есмо у войску при 

его милости пану гетману въ ро¬ 

ку шестьдесятъ семомъ были и вой¬ 

ну служили, на што дей и квиты 

его милости пана гетмановы въ 

себе быти повѣдили, а того пода¬ 

тку, въ листѣ господарскомъ и во¬ 

дле у®алы опнеаного, до ихъ по¬ 

борцовъ першихъ отдавати и пла- 

тити не хотѣли, то пакъ папъ Бог¬ 

данъ Туминскій, заховываючися 

водле листу и росказанья господар¬ 

ского, тымъ всимъ, которые на 

т.отъ часъ въ роки судовые зем¬ 

скіе были и которыхъ онъ собѣ 

на рейстръ имены списалъ, передъ 

возными повѣтовыми Лазаромъ Мо- 

крецкнмъ а Юремъ Яновичемъ 

Остромечовскимъзложилъимърокъ 

на дворѣ господарскомъ, гдѣ его 

королевская милость на тотъ часъ 

дворомъ своимъ господарскимъ бы¬ 

ти рачнть, ку той справѣ стано- 

витиея отъ оказанья того листу 
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госиодарского, мѣссца Октебра че- абы то было до книгъ врадовыхъ 

твсртого дня въ року шестьдесятъ судовыхъ земскихъ записано. Пи- 

осмомъ за чотыри недѣли, и про- санъ у Берестьи. 

силъ панъ Богданъ Туминскій, 

1668 г. 

62—Листъ короля Стефана коммисарамъ, чтобы они разсмотрѣли пре¬ 

тензіи Патеевъ и Райскаго касательно входовъ въ Бѣловѣжскую 
пущу. 

Изъ актовой книги за 1767—1768 годи, листъ 457. 

Коки Іузі^с зіейшзеі згезсё/іе- 

8І!|1 зіойте^о, тіезі^са Магса іНѵи- 

іігіезіе^о згозіе^о (Іпіа. 

Рггесі иѵхеііет Жтсі і акіаті 

гіетзкіеті \Ѵ. В., сотрагешіо рег- 

зопаіііег ЙР. ТѴалѵггупіес ЗисЬо- 

ііоізкі іеп ташіаі кгбіа Ітсі Зіе- 

Гапа Йо котшізагголѵ (іо о^гапіеге- 

піаризгег, ВіаІолѵіезкісЬ паг\ѵалусЬ, 

лѵуйапу, асі асіа ройаі, й%йаі^с, аге- 

Ьу іаколѵу татіаі ге ѵѵзгузіка лѵпіт 

\ѵуга/опа ггесга ЪуІ (іо хігщ гіет- 

зкісЬ ргяуі^іу і \ѵрізапу; кІоге§о іо 

ташіаіи, аііаз Іізіи, сігѵѵіек з!о\ѵо 

Йо зіоѵѵа пазЦриіе і ^езі іакоѵѵу: 

Сте.Фанъ, Божою милостью король 

Польскій, великій князь Литовскій, 

Русскій, Прускій, Жомоитскій, Ма- 

зовецкій, Инфлянтскій, княже Сед- 

мигродское и инныхъ. Каштеляну 

Берестейскому, старостѣ Гомой- 

скому, пану Богдану Сопезѣ а се¬ 

кретарю нашому пану Станисла¬ 

ву Локницкому, комисаромъ на 

ограниченье пущъ нашихъ Бѣло¬ 

вѣжскихъ и инныхъ отъ насъ госпо¬ 

даря высланымъ. Жаловали намъ 

судья земскій Берестейскій Адамъ 

Потей весполокъ и зъ бріітьею 

своею Ѳедоромъ а Львомъ Потея- 

ми, а подстаростій Берестейскій 

Малхіеръ Райскій именемъ мал- 

жоики своей и пасербовъ своихъ, 

дѣтей небощика Григорія Можей- 

ка Кореиевского, также и отъ 

всихъ участниковъ своихъ имѣнья 

Рѣчидкого, Марка Яцынича а Ѳе¬ 

дора Рудецкого, чешника земли Во- 

лынское, яко опекуна дочки не¬ 

бощика Михаила Сербина, подко- 
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морого Лидского о томъ, штожъ 

дей они маючи «ходы свои дерево 

бортное въ пущи нашой Бѣловѣжс¬ 

кой, меновитежъ у Выброда и за 

Броднею, ку имѣнью ихъ Речицко- 

му и Кореневскому належачіе, зъ 

давнихъ часовъ спокойнѣ ихъ ужи- 

вали. То пакъ теперь недавно уже 

послѣ того, гдыКаштелану Подляс- 

кому пану Матею Савицкому имѣ¬ 

нье Чорные Лозы отдано, при кото¬ 

ромъ онъ и пущу нашу Бѣловѣжс¬ 

кую ку тому имѣнью своему Чер¬ 

нымъ Лозамъ забралъ, тыхъ же 

уходовъ ихъ старовѣчныхъ имъ 

заборонилъ и уживати не допустилъ; 

и били намъ чоломъ, абыхмо они 

большей того кривды такое тер- 

пѣти не допустили: ино кгдыжъ 

они первей сего въ той пущи на¬ 

шой уходы свои старовѣчные бы- 

ти менятъ. Приказуемъ вамъ, же- 

бы есте, будучи теперь отъ насъ 

высланымй ку застановенью и огра¬ 

ниченью пущи нашое Бѣловѣжское, 

И тое кривды ихъ, которою они 

отъ пана Подляского въ забранью 

тыхъ уходовъ своихъ старовѣч¬ 

ныхъ собѣ быти новѣдають, до¬ 

смотрѣли и о томъ Пильное иы- 

вѣданье вдѣлали и все недостат¬ 

ку, яко они и чимъ тыхъ входовъ 

своихъ старовѣчныхъ доводити бу¬ 

дутъ; также и панъ Подляскій што 

съ стороны своей противно того 

мовити будетъ, абыстс достаточпе 

списали и намъ то ознаймили, а 

мы норозумѣвши, съ того дадимъ 

имъ науку, яко ее въ томъ за- 

ховати мають, о чемъ и до пана 

Подляского листъ нашъ писати 

есмо велѣли. Писанъ у Варшавѣ. 

Лѣта Божого Нароженья тисяча 

пятьсотъ осемьдесятъ первого, мѣ- 

сеца Февраля осмого дня. II іе§о 

іпашіаіи, аііаз Іізіи, ргзу ріесг^сі 

IV. -X. Ь., іп сега гиЬга \ѵусізпіо- 

пеу, ройріз геіа пауіазп^зге^о кго- 

1а Ішсі іуші з!о\ѵу: Віейиіив гех. 

Кіогу іо іако\ѵу тапйаі, аііаз Іізі, 

рггег \ѵу/ \ѵугагоп^ озоЬ§ ай асіа 

ройапу, ^езі (Іо хщ§ иіет. ДѴ. В. 

зрга\ѵ \ѵіесгузіусЬ ргзуіеіу і \ѵрі- 

запу. 
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63.—Листъ короля Стефана Баторія къ лѣсничему Махвицу о замѣнѣ 
ВХОДОВЪ ЗѲМЯНЪ ВОДКОВИЦКИХЪ ВЪ Бѣловѣжскую пущу 8ѲМЛЯМИ 

* ■ • ' . въ другихъ мѣстахъ. • 

Изъ актовой книги за 1634—1635 годъ, лисгь 625. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣсе- 

ца Гснваря двадцать пятого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ исудовнеуБерестьи от- 

нравованыхъ, передъ нами Кгабры- 

елемъ зъЕльна Еленскимъ, судьею, 

Теодоромъ Станиславомъ Букра- 

бою, подсудкомъ, а Петромъ По- 

теемъ, ішсаромъ, врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бе- 

рестейского, часу правное растрат 

вы межи паны Волковицкими зъ 

наказу нашого врадового панъЕрый 

Волковицкій листъ короля его ми¬ 

лости святое памети Стефана, пи¬ 

саный до пана Махвица, лѣсничо- 

го на онъ часъ Бѣловѣжского, въ 

справѣ пановъ Волковицкихъ, пе¬ 

редъ нами у суду положилъ и ку 

актыкованыо до книгъ земскихъ Бе- 

рестейскихъ подалъ; который листъ 

принявши до вѣдомости свое упи¬ 

сать дали и, вписуючи въ книги 

письмомъ польскимъ, въ словѣ до 

слова такъ се въ собѣ маеть: 8іе- 

рЬап, г Іазкі Воіеу кгбі Роізку, 

\Ѵіе1кіе Хі$ге Ыіе\ѵз1ае, Кизкіе, Рги- 

зкіе, Йщоускіе, Магоѵѵіескіе, ІпЙапі- 

зкіе у Зіесіпіі^госігкіе, игодгопепш 

Рі1іро\ѵі МасЬ\ѵісо\ѵі, Іезпісгети 

пазгети Катіепіескіети у Віаіо- 

ѵѵіезкіети ѵѵіегпіе паш тііети 1а- 

$к<2 пазг$ кго1е\ѵзка. Бгой/опу \ѵіег- 

піе пат тііу! Бопозііі до паз ргозЬу 

зѵѵе гіетіапіе пазгу \ѵоіеѵѵодз(лѵа 

Вггезкіе^о Ресіог у НгіЬогеу Ьѵапо- 

\ѵісгу а ІІіа ЗіерЬапоѵѵісг \Ѵо1ко- 

луісгу 2 Ьгасіа з\ѵц,, ^иа8І лѵзіеру 

з\ѵе 2\ѵіесгузІе лѵ ризсгу пазгеу Віа- 

1о\ѵіезкіеу таіас, ки одузкапіи у 

рггуѵѵгосепіи ризсгу пазгеу г гоз- 

з^дки сотіззагзкіе^о о<1 кгаусге^о 

пазге^о \У. X. Б. хі%г§сіа Копзіап- 

іупа Озігозкіе&о у таійопкі іе§о до 

ушіепіа Вггезіо\ѵіскіе§оКаге\ѵкі га- 

Ьгапеу \ѵу\ѵодгепіет е;гапіс \ѵсЬо- 

даті з\ѵеті ротоспі Ьуіі, аЬузту 

іт га Іе \ѵзіеру ісЬ одтіап§ зіи- 

згп^ §гипіаті пазгеті, іт ггесгпу- 

ті, исгупіс гозкагаіі. Со у ту га- 

дгіЬузту \ѵідге1і, аЬу ризсга пазга 

изрокоіопа Ъуіа, у аЬу пікі лѵзЦролѵ 

злѵусЬ \ѵ ризсгу пазгеу піетіаі; іе- 

дпак піе \ѵіедгц,с ^дгіекузту іт од- 

тіапе тіеіі дас, сЬсету у гозкаги- 

іету, аЬу мгіегпозс ілѵа \ѵ Іезпісіѵѵіе 
ЗВ 
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зѵѵут Віаіолѵіезкіт, §ёме па изіго- 

піи оройаі ризсгу пазгеу дгипіи ри- 

зіедо, іт ггесгпедо, г іебпе^о лѵіок 

іггу изЦтріІ у гаѵѵіосіі а пат сіо- 

зіаіесгпа \ѵіаботозс рггег Іізі з\ѵоу 

о Іут лѵсгупіі, со ту іут гіетіа- 

пот иазгут, §с1у зі§ Іеі, опі ѵѵсЬо- 

«іо\ѵ з\ѵусЬ \ѵ ризсгу пазгеу тіес 

лѵуі-гекд,, Іізіет пазгут роіѵѵіегсігі- 

ту. Пап \ѵ Сгойпіе. Тггесіе§о ііпіа 

Магса, гоки Рапзкіе§о іузі%с рі§с- 

зеі озігкігіезіаі ягозіе^о. У того ли¬ 

сту печать его королевское мило¬ 

сти великого князства Литовско¬ 

го меншая, а подписъ руки его 

королевское милости тыми словы: 

8іерЬапиз гех. Который же то листъ 

его королевское милости, зъ нака¬ 

зу нашого у суду черезъ пана Еро- 

го Волковнцкого положоный и ку 

актикованыо поданый, до книгъ 

земскихъ Берестейскихъ есть упи¬ 

санъ. 

1589 г. 

64. — Листъ короля Сигиэмунда III лѣсничему Махвицу, чтобы онъ 
явился вмѣстѣ съ членами Брестскаго земскаго суда въ Бѣловѣжскую 
пущу для замѣны права входовъ въ эту пущу земянъ Волковыскихъ 

другими королевскими землями. 

Изъ актовой кпцги за 1634—1635 голы, лисп 629. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣ- 

сеца Генваря двадцать пятого дня. 

На рокахъ пудовыхъ земскихъ о 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 

отправованыхъ, передъ нами Кга- 

брыелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су¬ 

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу- 

крабою, подсудкомъ, а Петромъ 

Потеемъ, писаромъ, ирадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бере- 

стейского, часу нравное росправы 

межи паны Волковицкими, панъ 

Ерый Волковицкій, водлугъ нака¬ 

зу нашого, листъ его королевское 

милости светое памети Жикгимун- 

та Третего, зошлого пана нашого 

милостивого, писаный до пана Мах- 

вица, лѣсничого на онъ часъ Бѣ- 

ловѣжского, въ справѣ пановъ Вол- 

ковицкихъ покладалъ и ку актико¬ 

ваныо до книгъ земскихъ Берестей-' 

скихь подалъ; который, уиисуючи 
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въ книги, и въ словѣ до слова такъ 

се къ собѣ маеть: Жикгимонтъ 

Третій, Божью милостью король 

Польскій, великій князь Литов¬ 

скій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, 

Мазовецкій, ііфлянтскій , тою жъ 

Божью милостью назначений ко¬ 

роль Швецкій, Кготскій, Вандаль¬ 

скій и великое кнеже Финляндское. 

Лѣсничему пущъ нашихъ Бѣловѣж¬ 

ское и Еаменецкое Филипу Махви- 

цу. Дали намъ того справу земяне 

наши повѣту Берестейского Гри- 

горей, Геліашъ и Матѳей Волко- 

вицкіе о томъ, ижъ дей они, маю- 

чи входы свои зъ вѣковъ въ пущѣ 

нашой Бѣловѣжской, немалые крив¬ 

ды отъ лѣсничихъ нашихъ быв¬ 

шихъ и отъ тебе въ недопущанью 

уживанья имъ тыхъ входовъ тер- 

пять, и били намъ, господару, по¬ 

ломъ, абыхмо имъ отмѣну слуш- 

ную за тые входы ихъ, которые 

они .въ пущѣ нашой мають, паин- 

шомъ мѣсцу вчинити росказали. 

Про то писали есмо листъ нашъ 

до врадниковъ земскихъ судовыхъ 

повѣту Берестейского Ѳедора Па- 

тея, судьи, а Богдана Туминского, 

подсудка, абы они, часъ певный 

собѣ обравши, комисармц зъ раме- , 

ни нашого до тое пущи зъѣхали, 

давши тобѣ вѣдомость о часѣ вы- 

ѣханья ихъ, вывѣданье слушное отъ 

осочниковъ нашихъ и людей око¬ 

личныхъ взявши, естли они тамъ 

входы нкіе свои имѣли, отмѣну 

имъ кгрунтами нашими, отъ тое 

пущи нашими отлеглыми, за тые 

входы ихъ, уваживши пожитки ихъ, 

которые они съ тыхъ уходовъ сво¬ 

ихъ мѣли, назначили, и намъ, гос¬ 

подару, о томъ всемъ по достатку 

ознаймили. Про то, кгды тобѣ отъ 

тыхъ комисаровъ нашихъ черезъ 

листъ ихъ ознаймено будеть, хо- 

чемъ аіѣти, абы еси самъ зъ ними 

выѣхалъ и осочнпкомъ нашимъ 

выйти казалъ. Постерегаючи во 

всемъ шкоды тые пущи нашое; 

вѣдьже што ся справедливого ухо¬ 

ду ихъ покажетъ, абы того передъ 

тыми комисарми, осочники пущи 

нашое не утаивали. Писанъ въ Го¬ 

роднѣ. ЛѣтаБожого Нароженья ти¬ 

се ча пятьсотъ осмьдесятъ девято¬ 

го, мѣсецаГенваря тридцатого дня. 

У того листу печать его королев¬ 

ское милости великого князства 

Литовского меншая, а ноднисъ ру¬ 

ки его королевское милости тыми 

словы: Яфзпшжкю гех. Писарское 

подішсъ тыми словы: Кгабрыель 

Война, ігасаръ. Который же то 

листъ его королевское милости, за 

положеньемъ черезъ пана Ерого Вол- 

ковицкого у суду и ноданьемъ до 

актикованья, до книгъ земскихъ Бе- 

рестейскихъ есть уписанъ. 
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65. — Листъ короля Сигизмунда Ш судьямъ Брестскаго земскаго су¬ 

да объ отводѣ при лѣсничемъ Махвицѣ зѳмянамъ Волковицкимъ 
земель за входы ихъ въ Бѣловѣжскую пущу. 

Изі актовой книги за 1634—1635 годы, листъ 627. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 
шестьсотъ тридцать пятого, мѣсе- 

сеца Генваря двадцать пятого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 
Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 
отправованыхъ, передъ нами Кга- 

брыелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су¬ 

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу- 

крабою, подсудкомъ, а Петромъ По- 

теемъ, писаромъ, врадпиками су¬ 

довыми земскими воеводства Бере- 

стейского, часу правное росправы 
межи паны Волковицкнми, панъ 
Ерый Волковицкій, водлугъ нака¬ 

зу нашого, листъ короля его ми¬ 

лости светое памяти Жнкгимунта 
Третего, писаный до пановъ коми- 

саровъ въ справѣ пановъ Волко- 

вицкихъ, передъ нами у суду по¬ 

кладалъ и ку актикованыо до книгъ 
земскихъ Берестейскихъ подалъ, 
которого мы до вѣдомости своее 
принявши и до,книгъ уписать дали 
и унисуючи въ книги въ словѣ до 
слова такъ се въсобѣмаеть: Жик- 

гимонтъ Третій, Божою милостью 
король Польскій, великій князь Ли¬ 

товскій, Рускій, Прускій, Жомоит- 

скій, Мазовецкій, Ифлянтскій, тою- 

жъ Божою милостью назначений 
король Швецкій, Кготскій, Ван¬ 

дальскій, кнеже Финляндское, врад- 

никомъ земскимт. воеводства Бере- 

стейского, Ѳедору Патею, судьи, а 
Богдану Туминскому, подсудку, да¬ 

ли намъ того справу земяне наши 
повѣту Береетейского Григорей, 

Иліяшъ и Матѳей Волковицкіе, а 
въ томъ ижъ дей они, маючп входы 
свои зъ вѣковъ въ пущи нашой 
Бѣловѣжской, немалые се дѣли крив¬ 

ды имъ отъ лѣсничихъ нашихъ въ 
недопущаныо уживанья ихъ дѣють, 

и били намъ, господару, чоломъ, а- 

быхмо имъ отмѣну слушную за тые 
входы ихъ, которые они въ пущи 
нашой мають на иншомъ мѣстцу 
вчинити росказали, про то хочемъ 
мѣти, ижъ бы есте часъ певный со¬ 

бѣ обравши лѣсничому нашому та¬ 

мошнему Филипу Махвичу ознай- 

мили а до тое пущи зъѣхавши и 
вывѣданье слушное отъ осочниковъ 
нашихъ и людей околичныхъ взяв¬ 

ши , естли они тамъ входы якіе 
свои мѣли отмѣну имъ за нихъ 
кгрунтами нашими, а тое пущи от- 
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леглыми, уваживши пожытки ихъ, 

которые они съ тыхъ уходовъ сво- - 

ихъ мѣди, назначили и намъ, гос- 

подару, о томъ' всемъ по достатку 

на письмѣ ознаймили. А мы съ 

тымъ учинимъ, што се намъ, гос- 

подару, слушного вѣдати будетъ. 

Писанъ въ Городнѣ. Лѣта Божого 

Нароженья тисеча пятьсотъ семь¬ 

десятъ девятого, мѣсеца Генвара 

тридцатого дня. У того листу пе¬ 

чать его королевское милости ве¬ 

ликого князства Литовского мен- 

шая, а подпись руки его королев¬ 

ское милости тыми словы: 8і§із- 

пнтсіиз Кех, и писарское руки под¬ 

пись тыми словы: Кгабрыель Вой¬ 

на, писа-рь. Который же тотъ листъ 

его королевское милости за поло¬ 

женьемъ оного у суду перезъ пана 

Ерого Волковицкого и поданьемъ 

до актикованья, до книгъ зем¬ 

скихъ Берестейскихъ есть упи¬ 

санъ. 

1590 г. * 

66.—Привилегія Сигизмунда Ш, подтверждающая права зѳмянъ Ко- 

бринскаго округа и уравнивающая ихъ съ правами зѳмянъ Брѳст- 

' • • ’ стаго повѣта. ' , - , .. V У. 

Изъ актовой вингн за 1590 годъ, листъ 429. 

Лѣта Божого Нароженья ти¬ 

сеча пятьсотъ девяностого, мѣсе¬ 

ца Іюня двадцать сёдмого дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ 

отъ дня Светое Троицы, Римско¬ 

го свята, прнпалыхъ и судовне от- 

правованыхъ, передъ нами вра- 

дники земскими воеводства Бере¬ 

стейского Ѳедоромъ Патеемъ, су¬ 

дьею, и Богданомъ Туминскимъ, 

подсудкомъ, а Львомъ Патеемъ, пи- 

саромъ, постановившисе очевисто у 

суду земенинъ господарскій воевод¬ 

ства Берестейского панъ Романъ 

Щасновичъ Верещака, самъ отъ 

себе и именемъ всихъ обывателей, 

шляхты, рыцерства, округу Ко- 

брынского, повѣту и воеводства 

Берестейского, оповѣдалъ и покла¬ 

далъ привилей короля его мило¬ 

сти, зъ ласки Божое теперь щаст- 

ливе пануючого, пана нашого Жи- 

кгимонта Третего, объясненье и по- 

тверженье имъ паномъ шляхтѣ 
26 
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правъ вольностей присуду гра¬ 

ницъ и округу воеводства Бере¬ 

стейского, водлугъ наданья и при- 

вилею годное и светобливое паме- 

ти въ Бозѣ зешлого пана нашого 

короля ' его милости Жикгимонта 

Августа, яко ширей въ томъ ио- 

тверженью короля его милости до- 

кладаеть, просечи абы до книгъ 

врйдовыхъ уписанъ и выписъ ихъ 

имъ, паномъ шляхтѣ, подъ печа- 

тьми нашими данъ былъ. Мы, 

урядъ, бачечи въ томъ речь бы- 

ти слушную, приняли есмо ку за¬ 

писи до книгъ; который привилей 

слово до слова такъ се въ собѣ 

маеть: Жикгимонтъ Третій, Божою 

милостью король Польскій, вели¬ 

кій князь Литовскій, Рускій, 

Прускій, Жомоитскій, Мазовец- 

кій, Ифляндскій, тоюзйъ его ми¬ 

лостью назначоный король Швец- 

кій, Кготскій, Вандальскій, и ве¬ 

ликое княжа Финляндское и иныхъ. 

Ознаймуемъ тымъ листомъ на¬ 

шимъ всимъ, кому бы то вѣдати 

належало, нинѣшнимъ и нанотомъ 

будучимъ. Били намъ чоломъ зе- 

мяне наши воеводства Верестей- 

ского, округу Кобрпнского, И ПО¬ 

БѢДИЛИ передъ нами, ижъ продокъ 

нашъ славное памети король его 

милость Жикгимонтъ Аугустъ да- 

ти рачилъ княжатомъ, нанятомъ 

шляхтѣ, рыцерству и всимъ обы¬ 

вателемъ воеводства Берестейско- 

го привилей свой господарскій 

* 8ъ стороны описанья границъ и 

поколь ся владза иприсудъ того вое¬ 

водства стегати маеть, также око¬ 

ло порядку судовъ новыхъ и вря- 

довъ судовыхъ земскихъ, кгрод- 

скихъ и подкоморскихъ оного, во¬ 

длугъ статуту великого князства 

Литовского, и о иныхъ речахъ, 

въ томъже окрузѣ воеводства Бере- 

стейского, описуючи повѣтъ Ко- 

брынскій, шляхту, рыцерство, зъ 

ихъ оселостями и имѣньями въ 

едность подъ хороговъ и ирисудъ 

воеводства Берестейского, што все 

ширей въ томъ листѣ его милости 

Жикгимонта Августа есть описа¬ 

но и доложоно, водле которого дей 

но и завжды, здавна посполъ зо 

всими станы шляхтою воеводства 

Берестейского яко службу воен¬ 

ную, земскую подъ одною хору- 

говью служивали, также правъ и 

вольностей шляхетскихъ однако 

и заровно зъ ними уживали и спра¬ 

вы свое судовне у суду земского, 

кгродского и нодкоморского вое¬ 

водства Берестейского отправова- 

ли, и теперь нигдѣ индѣй одно 

ташке отправують. Вѣдьже для 

всякихъ припалыхъ потребъ, по- 

требугочи собе на то на все осо¬ 

бливого листу и потверженья на¬ 

шого господарского, помененые зе- 

мяне наши, шляхта обыватели во¬ 

еводства Берестейского округу Ко- 
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брынского, просили пасъ, абыхмо, 

подлѣ того привилею короля его ми¬ 

лости Жикгимонта Августа, всимъ 

станомъ воеводства Бсрестейско- 

го напотвержсньсволыщстсй правъ 

и на порядку отправованья судовъ 

дан ого, который тежъ мѣли, до 

воеводства Берестейского суть злу- 

чоны зъедночоны, и до тыхъ всихъ 

вольностей, яко и станы воеводства 

Берестейского прппущоны, потвер- 

жаючи нмъ'тые вен вольности въ 

томъ привилею описание, листъ ; 

нашъ особливый на то имъ дали. 

Мы, господарь, ижъ не звыкли 

есмо никому вольностей ихъ умней- 

шати, але и овшемъ ихъ примно- 

жатп, апрнсмотрѣвшисе добре при- 

вплею короля его милости Жикги¬ 

монта Августа въ книгахъ нашихъ 

канцлерейскихъ вписаному, у ко¬ 

торомъ ясно описуеть, же вся 

шляхта, обыватели округу Бобрин¬ 

ского до воеводства Берестейского 

суть злучоны, и до всякихъ воль¬ 

ностей и правъ, тому воеводству 

наданыхъ припущены, которыхъ 

яко здав на, такъ и тсперъ ужи- 

вають, въ томъ тежъ и водле кон¬ 

ституціи сойму вального Любель- 

ского, въ року прошломъ тисеча 

пятьсотъ шестьдесятъ девятомъ 

учиненое, заховуючисе, и прозьбы 

ихъ до насъ донесение, видечи 

быти слушные, ласкаве есмо по¬ 

зволили. А тотъ привилей короля 

его милости объясняючи симъ ли¬ 

стомъ нашимъ, шляхтѣ воевод¬ 

ства Берестейского округу Коб- 

рынского варуемъ, ижъ яко пер¬ 

во сего, такъ вжо на пси потом¬ 

ки ихъ зъ оселостями ихъ мають 

быти йодъ присудомъ, хоруговыо 

и владзою воеводства Берестейско¬ 

го, уживаючи всякихъ правъ и 

вольностей шляхетскихъ за ровно 

зо венми станы того воеводства, 

водлѣ привилею короля его мило¬ 

сти Жикгимонта Августа, имъ 

даиого, а яко врадъ Кобрынскій 

теперешній, такъ и нанотомъ бу¬ 

дучи! вжо до нихъ и оселостей 

ихъ ничего мѣти и до суду замку 

Бобринского оныхъ примушатп 

и трудности ни которое имъ въ 

томъ чинити и тежаровъ жадныхъ 

имъ задавати не маеть и не бу¬ 

детъ мочь. И на то дали есмо имъ 

сесь нашъ листъ съ иодішеомъ 

руки нашое господарское, до кото¬ 

рого на твердость и печать нашу 

иривѣсити есмо росказали. Писанъ 

у Берестью. Лѣта Божого Наро- 

женья тисеча пятьсотъ осмьде- 

сятъ осмого, мѣсеца Ноябра двад¬ 

цать первого дня. А у того при¬ 

вилею подпись королевская тыми 

словы: ві^ііпттсіив Кех. У того под¬ 

пись писарская: Бгабрыель Война, 

писаръ. Боторогожъ того приви¬ 

лею его королевское милости, до 

книгъ земскихъ уиисаного, выданъ 
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есть иыписъ съ книгъ пану Рома¬ 

ну Щасновичу Верещакѣ, и всимъ 

обывателемъ округу Кобрынского, 

подъ печатьми нашими. Писанъ 
у Берестьи. 

1591 г. 

67.—Листъ подскарбія Хадецваго по дѣду о замѣнѣ входовъ зѳмянъ 
Волвовицвихъ въ путцу Бѣловѣжскую другою землею. 

Изъ актовой пинги за 1634—1635 годи, листъ 631 

Лѣта Божого Нарожеиья тисеча 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣсе- 

ца Генваря двадцать пятого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 

отправованыхъ, передъ нами Кга- 

брыелемъ зъЕльня Еленскимъ, су¬ 

дьею, Теодоромъ Станисла вомъ Бу- 

крабою, подсудкомъ, а Петромъ По- 

теемъ, писаромъ, врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Вере- 

стейского, часу правное росправы 

межи паны Волковицкими, водлугъ 

наказу нашого врадового. панъ 

Ерын Волковицкій листъ годное па- 

мети его милости пана Дмитра Ха- 

лецкого, подскарбія, писаный до 

его милости пана подскарбія над¬ 

ворного и до иишихъ, яко шырей 

въ томъ листѣ есть меновано, пе¬ 

редъ нами у суду положивши и ку 

актикованью до книгъ земскихъ Бе- 

рестейскихъ подалъ, которого мы 

принявши и до книгъ уписать да¬ 

ли, и уписуючи письмомъ поль¬ 

скимъ въ словѣ до слова такъ се 

въ собѣ маеть: ДѴіеІтоипети рани 

РіоЬгоѵѵі ДѴіезеІолѵзкіети, росізкаг- 

Ьіети па(1\ѵошети ДѴ. X. Ь. Іезпі- 

сиети Холѵосіѵѵогзкіети і Регзіип- 

зкіети і ісктозсіот рапот Іапи 

СЬаІескіеши тіееяшколѵі ДѴ. X. Б., 

Ма1сЬего\ѵі Катіпзкіети, іпзіі§аіо- 

го\ѵі ДУ. X. Б., рапот а рггуіасіо- 

Іот тут іазкалѵут. Огпаушиіе ДУМ. 

іі икагулѵаі рггейетпц рап МаіГеу 

ДѴоІколѵіскуІізі. іе§о кг61е\ѵзкіеу то- 

зсі, аЬузсіе га ѵѵзЦру, кіоге лѵ ризг- 

сгу кгбіа іе^отозсі Віаіоѵѵегзкіеу 

тіаі оіітіапа зіизгпа і піетпіеу 

ггесгпа, сіюсіаи па зугут коггепіи 

ѵѵіок іггу \ѵутіег2Ілѵзгу, (кто і яа- 

\ѵіе<кіопо Ьуіо; рггеіо ггогогаіаѵѵзгу 
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зід \ѴМ. г (усЬ 1ізіо\ѵ кгбіа іе^о що- 

зсі у пѵѵаіузгу Іо рііпіе, іезіі ъ рга- 

'ѵет розроіііет іа сіапіпа 2§а<І/ас 

Ьесігіе, кгот з/кобу кгбіа іо§ото- 

8сі і ризгсге Ьуіо, па2пасгу\ѵз2у, 

тпіс о іут рспѵіеу огпаутіс гасгу- 

1і, а іа о іут іе§о кгоіелѵзкіеу то¬ 

зсі огпаутіс піе гапіесЬат; Ь^(1/іс 

зі§ 1і іо га зіизгпо іе^о кго1е\ѵзкіеу 

тозсі лѵібгіаіо, іебпо ргоз/§, аЬузсіе 

лѵазг тозс іе зргалѵе боЬгге ораіггу- 

1і, іакоЬу 2 ргалѵет зі§ 2§а<каІо 

і кгот згкобу зкагЬи іе§о кгоіелѵ- 

зкіеу тозсі Ьуіо, іе<1у копіігтасі^ осі 

кгбіа іе§о тозсі рап \Ѵо1колѵіску 

обгіегйес па іо Ь^бгіе ро\ѵіпіеи. 8 іут 

зІигЬу то]С Іазсе \Ѵ. М. рііпіе гаіе- 

сат. Баі \ѵ \Ѵі1піе. Йговіе^о Аргу¬ 

не, аппо іузі^с ріеізеі б/.іслѵіесбгіе- 

8І^і ріеілѵзге^о. У того листу пе¬ 

чать одна и подпись руки тыми 

словы: \Ѵаз2 шозгсіоѵѵ роѵѵоіпу зіи- 

да і гусгііѵѵу рггуіасіеі Бетеігу 

СЬаІеску / СЬаІсга, гека \ѵ!азші. 

Который же тотъ листъ, ирезъ па¬ 

на Ерего Волковицкого зъ наказу 

нашого у суду положоный и до ак- 

тикованья ноданый, до книгъ зем¬ 

скихъ Берестсйскихъ есть упи¬ 

санъ. 

1591 г. 

68. — Листъ короля Сигизмунда ПІ Ѳедору Патѳю и князю Шуйскому, 

чтобы они отвели Волковицкимъ полъуволоки земли взамѣнъ входовъ 
ихъ въ Бѣловѣжскую пущу. 

Изъ актовой книги за 1634—1635 годы, діетъ 633. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣсе- 

ца Ген вара двадцать пятого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, 

о Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 

отправованыхъ, передъ нами Кга- 

брыелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су¬ 

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу- 

крабою, подсудкомъ, а Петромъ Цо- 

теемъ, писаромъ, врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бере- 

стейского, часу правное росправы 

межи паны Волковицкими, панъ 

Ерый Волковицкій, воддугъ нака- 

| зу нашого, листъ его королевское 

милости светое памяти Жикгимун- 

та Третего, зошлого пана нашого 

милостивого, писаный до пановъ 

комисаровъ въ справѣ пановъ Вол- 

27 
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НОВИЦКИХЪ въ речи, въ томъ ли- волоки онымъ Волкоиицкимъ по¬ 

стѣ меноваиой, передъ нами у су- ступилъ, водлугъ листу продка па¬ 

ду положивши и ку актикованью шого славное памети короля его 

до книгъ земскихъ Берестейскихъ милости Стефана. Про то бы вы 

подалъ; которого мы,' до вѣдомости вѣдаючи о томъ, тамъ до тое пу- 

своее принявши и до книгъ упи- щи нашое Бѣловѣжское зъѣхали 

сать дали, и уписуючи въ книги въ и тые три волоки, гдѣ лѣсничій 

словѣ до слова такъ се въ собѣ ма- заведетъ, имъ вымѣривши и отра¬ 

сль: Жнкгимонтъ Третій, Божою ничивши, въ держанье ихъ подали, 

милостью король Польскій, вели- А ижъ они менять уходовъ своихъ 

КІЙ князь Литовскій, Рускін, Пру- большъ быти, нижъ тые волоки, 

скій, Жомоитскій, Мазовецкій, Иф- вы бы отомъвывѣданьепевное учи- 

лянтскій и королевства Шведского нивши, будетъ ли такъ, яко они 

наблизшій дѣдичъ и пришлый ко- справу дають, намъ, господару, че- 

роль. Ревизоромъ нашимъ, урожо- резъ листъ свой о томъ ознайми- 

нымъ, Ѳедору Патею, судьи зем- ли. Писанъ въ Варшавѣ. Лѣта Бо¬ 

евому Берестейскому, а князю Яну жого Нароженья тисеча пятьсотъ 

Шуйскому. Ознаймуемъ вамъ, ижъ деветьдесятъ первого, мѣсеца Гей¬ 

мы, господарь, за чоломбитьемъ зе- варя двадцать второго дня. У то- 

мянъ нашихъ воеводства Берестей- го листу печать его королевское 

ского Григорья а Матѳея Волковиц- милости великого князства Литов- 

кихъ и брата ихъ, за входы звѣ- ского маестатовая, а подпись руки 

чистые, которые они въ пущи на- его королевское милости: 8і§івішш- 

шой Бѣловѣжской у Наревки мѣ- <1и8 Вех; и писарское—Ярошъ Во¬ 

ди, дали есмо имъ отмѣною въ ловичъ, писаръ. Который же то 

лѣсництвѣ Бѣловѣжскомъ наустро- листъ его королевское милости, за 

ню кгрунтъ, гдѣ имъ зручно, зем- положеньемъ у суду зъ наказу па¬ 

ли волокъ три, якожъ есмо о томъ шого черезъ пана Ерего Волковиц- 

и до лѣсничого нашого Бѣловѣж- кого о поданье до актикованья, до 

ского Филипа Махвича листъ нашъ книгъ земскихъ Берестейскихъ 

писать велѣли, абы онъ тую три есть уписанъ. 
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69,—Привилегія короля Сигизмунда 111 мѣщанамъ Каменца Литовскаго, 

освобождающая ихъ отъ платежа подводной повинности. 

Ивг актовой кипи за 1788 родъ, лістъ 971. 

< 

Коки кузщс зіесітзек озтсігіезіик 

озте§о, пііезіцса Аи§изка 32бзке§о 

йпіа. 

Ргаед игг§<1ет «Жтсі у аккаті 

шетз. \Ѵ. В. Ык§о, зкалѵа^с озоЬі- 

зсіе ЛР. ІУаіегуап РѴапсізгек Виіпу 

рггулѵііеу о<1 пауіазпіеузге§о кгоіа 

Ро1зкіе§о 2у§типка Тггесіе§о па 

ггеС2 лѵ піпі ѵѵуга&оиа шіезгегапош 

ппазка ІКтсіІѵатіепсаІлкк§о лѵусіапу, 

Кизкіт скагакіегет різапу, сіо оЫа- 

ку ро<1а1, гек\ѵ’іп^'%с аЬу рошіепіо- 

пу рггуѵѵііеу ЬуІ ёо хіа§ гіетз. ке- 

§02 \Ѵ. Ыкк§о рпвудеку і «різапу, 

ккогу ѵѵрізці^с зіоѵѵо «іо зіолѵа, как 

зі§ лѵ зоЬіе та: Сигизмонтъ Третій, 

Божью милостью король Польскій, 

великій князь Литовскій, Рускій, 

ГІрускій, Жомоицкій, Мазовецкій, 

Инфляндскій и королевства Швед¬ 

ского найблизшій дѣдичъ и нриш- : 

лый король. Ознаймуемъ тымъ на¬ 

шимъ листомъ всимъ вобецъ и 

каждому зособна, кому то вѣдати 

будетъ належало, нынѣшнимъ и 

напотымъ и напотомъ будучимъ.' 

Били намъ чоломъ подданые наши 

мѣщане Каменецкіе Трофимъ Иль- 

яшевичъ а Кондратъ Ивановичъ, 

сами отъ себѣ и отъ всихъ мѣ¬ 

щанъ Каменецкихъ и повѣдали пе¬ 

редъ нами, штожъ дей перво сего за 

панованья дродна нашого, славное 

памети короля его милости Сигиз- 

монда Першого, они, мѣщане наши 

Каменецкіе, подводы давали подъ 

послы, гонцы и посланцы наши 

поснолъ зъ волостію нашею Каме- 

иецкою, чергою по три недѣли, на 

что и декретъ короля его милости 

Сигизмонта Старого, писаный въ 

Берестыо, нанаркгаминѣ, року ты¬ 

сяча пятьсотъ сорокъ четвертого, 

! мѣсяца Іюля четвертогонадцать дня, 

индикта второго, передъ нами по¬ 

кладали, нижли дей потомъ, коли 

тая держава Каменецкая воеводѣ 

Берестейскому небощику пану Га¬ 

врилу Горностаю въ сумѣ пенязей 

была заведена, а иншіе села отъ 

тоежъ державы певнымъ особамъ 

за выслугу суть отданы; отъ того 

часу все тые подданые наши воло¬ 

сти Каменецкое отъ даванья под¬ 

водъ выламоватися почали и заро¬ 

ено съ ними подводъ давати не хо- 

чуть; а они дей, мѣщане Каменец¬ 

кіе, не только подводы подъ послы 

и гонцы наши, такъ тежъ для рож- 

ныхъ потребъ нашихъ дворныхъ, 
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гды для лоповъ въ Ьѣловѣжахъ 

мѣшкаемъ, сами зъ мѣста дають, 

але дѳй и пенязи подводные до 

скарбу нашого платятъ, въ чемъ 

се дей имъ великое обтяженье надъ 

давнюю повинность дѣеть, и вжо 

нѣкоторые изъ нихъ частокрот- 

нымъ даваньемъ подводъ подъ по¬ 

слы и гонцы н губеньемъ въ подво¬ 

дахъ коней ихъ до убоства при¬ 

шли, и били намъ чоломъ, абыхмо 

имъ въ тымъ ласку нашу госпо- 

дарскую показали. А тые пенязи 

подводные, которые до скарбу на¬ 

шого плотять, зъ ннхъ знести ве¬ 

лѣли. Мы, господарь, чшіечи то на 

чоломбитье ихъ ку подпоможенью 

того мѣста нашого Каменецкого и 

взглядомъ того, ижъ вжо поддан¬ 

ные наши волости Каменецкое за/- 

ровно зъ ними подводъ подъ по¬ 

слы и гонцы наши нс дають и съ 

того ся выламують, только мѣща¬ 

не наши сами трудности и обтя- 

женья въ томъ немалого зажива- 

ють: тогды есмо ихъ мѣщанъ Ка¬ 

менецкихъ отъ половины даванья 

пенязей до скарбу нашого вызво¬ 

лили и симъ листомъ нашимъ вы¬ 

зволяемъ, до воли нашое госнодар- 

ское; только повинни будуть нла- 

тити въ каждый рокъ до скарбу 

нашого пе меншь ани Полынь одно 

по десеть конъ грошей Литовскихъ, 

до выданья лѣпшого, еслибы то не 

было съ обтяженьемъ ихъ, а под¬ 

воды ведлугъ уставы нашое такъ, 

яко и иншіе мѣста наши мають 

давати. И на то дали есмо имъ сесь 

нашъ листъ съ подписомъ руки 

нашое господарское и съ нашою 

печатью. Писанъ въ Варшавѣ, на 

сеймѣ валькомъ. Року по Наро- 

женыо Сына Божого. тисеча пять¬ 

сотъ деветьдесятъ второго, мѣсяца 

Октября четвертогонадцать дня. II 

іе§;о рггушкщ рггу ріесг^сі ѵѵіеі- 

кіеуЛѴ. X. Ш»о, патаззіе сгепѵо- 

пеу ѵѵусізпіопеу, ройрізу г^к пау- 

.Іазиіеузие^о кгоіа Лтсі Ро1зкіе§;о у 

різагга пазЦриіасеті \ѵугагащ зі§ 

з!о\ѵу: 8і§ізтип(1и8 Кех (Б. 8.). Ма- 

тѣй Война, писаръ. Кіогу Іо рггу- 

\ѵі1еу осіпауіазп. кг61а.Ттсі2у°;типІ;а 

III, тіаз Іи Ж тс Іѵатіепсоѵѵі Ілйти 

Кизкіт скагакіегет різапу, копГе- 

го\ѵапу, рггег ѵѵу&еу \ѵугаіопе§о.ІР. 

аіегіапа Ггапсізгка Вш1пе§о ки 

акіукохѵапіи росіапу, іезі (Іо хіц§ 

гіет. IV. В. ЬііЬ. зргалѵ \ѵіес/узІус)і 

ге ѵѵзяеік^, со (іо зіоѵѵа іѵуга/оші, 

Г2ес2%, рггуіеіу у гарізапу. 
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70.—Инструкція посламъ Брестскаго воеводства, отправляемымъ на 
сеймъ въ Варшаву. 

Изъ аітоюі шгі за 1666—1642 годи, інст. 819—826. 

Лѣта Божого Нароженья 1596, 

мѣсеца Генваря 10 дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, 

о Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

приналыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами врадиики зем¬ 

скими воеводства Берестейского, 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Бог¬ 

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ, 

и Львомъ Патеемъ, писаромъ, по- 

становившисе очевисто у суду уро- 

жоыыс ихъ милость панъ Василей 

Букраба, хорунжый воеводства Бе¬ 

рестейского, панъ ОстаФІй, Янъ 

Тишкевичъ, воеводичъ Берестей- 

скій, секретарь его королевское 

милости, будучи депутованый на 

одданью ку уписанью до книгъ ин¬ 

струкціи , на соймику въ року 

прошлоаіъ деветьдесятъ шостомъ 

у Берестью, мѣсяца Декабра трид¬ 

цать первого дня учиненое отъ 

ихъ милости пановъ радъ и ура- 

дниковъ земскихъ, кгродскихъ, ры- 

церства и шляхты, всихъ обыва¬ 

телей воеводства Берестейского, 

паномъ посломъ, зъ воеводства Бе¬ 

рестейского обранымъ, даное, то 

есть, пану Янови Боговитинови 

Шумбарскому и паи у Яну Теля- 

тицкому на соймъ вальный тепе¬ 

решній Варшавскій въ року де- 

вятьдесятъ семомъ до Варшавы, 

покладали и оповѣдали намъ тую 

инструкцію, ку отправованью тымъ 

посламъ посельства на томъ соймѣ 

вальномъ отправуючого, за печа¬ 

тями и подписомъ рукъ вельмож¬ 

ныхъ ихъ милости пановъ радъ, 

также за печатями и подписями 

рукъ урадниковъ земскихъ и кгрод¬ 

скихъ и иншихъ, много рыцерства, 

шляхты, обывателей воеводства 

Берестейского, ігросечи, абы тая 

инструкція для вѣдомости всихъ 

до книгъ земскихъ уписана была; 

которую мы, врадъ, бачачи речь 

быть водле права слушную, прине- 

ли и въ словѣ до слова такъ се въ 

•собѣ маеть: Му, гаііу, иггеііпісгу 

гіетзсгі , гусгегзі\ѵо, зІіасМа у 

\ѵ82узс2І оЪулѵаіеіе \ѵо^е\ѵосІ2І\ѵа 

Вггезскіе^о, кіогзгузту зіе іи сіо 

Вггезсіа па зеішік роѵѵіаіолѵу, о<1 кгб- 

1а .ІМсі па (Ігіеп «Ызіеузгу іггуіЫе- 

зіу тіезі^са Оги«1піа гіоіопу, гіа-' 

скаіі, \ѵуз1исЬа\ѵз2у розеізігѵѵа (Іо 

паз кгбіа Іе§о Мзсі рггег розіа 

ДКтсі, лѵугогитеіізту ѵѵіеікіе оЬшу- 

зііаѵѵапіе а ргаѵѵіе оусо\ѵзкіе зіа- 

28 
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гшііе 1. кгоі. шозсі, рапа пазие^о 

шііоясіѵѵеео о паз у о оусиузпіе 

пазиеу у Киес/і Розроіікеу ѵѵзиук- 

кіеу, іасо кгбіи Ле^отзсі, рапи па- 

зиети ті1озсі\ѵети ипіе&епіе йгіе- 

киіету у Рапа Во^а ргозіпіу, аЬу 

Рап Вор; ДУзгескто^су вргаѵѵукгбіа 

Л. тзсі зси^зсиіс у Ыар;оз1аѵѵіс га- 

сгуЛ, скоѵѵаі»іс іе§о засгат та)е- 

зкакет \ѵ йоЬгеш яйголѵіи у зсие- 

яііѵѵет пай паті рапоѵѵапіи па сиа- 

зу йіирре, а ѵѵзиуккіе піерг/уіасіоЛу 

іе§о кіо1е\ѵзкіеу тозсі у пазге рой- 

позкіет росі по^і та^езкаки іер;о 

кгбіеѵѵзкіеу іповсі ройЛойіс гас/уЛ. 

А іи кгоі іерртозс ргиекіайае пат 

гаеиу піеЬезріесиепзІлѵо тѵіеікіе, кко- 

ге ѵѵзиукке К. Р. гаскойиі га ро- 

Йеткпіепіе зіе в лѵоізкіет ѵѵіеікіт 

сезагиа Тигескіер;о росі рагізклѵа 

кгбіа ^е§отозсі, ккбгу іизи ой 

\Ѵ<?р;іег озкакш^, к\ѵіегйга, осі §гапіс 

когоппуск тос^ -ѵѵіеік^ ѵѵгіаи'зиу 

у катке у патіеізсгаск іпзгуск 

ргезійо\ѵас розкалѵЬѵзиу, роІо&уЛ зі§ 

и ѵѵоізкіет и ^гапіс согопу \Ѵ§§іег- 

зкіеу у ргиузіай зі§ ргаѵѵіе кизй • 

рой кок рапзкѵѵа ^ер;о кгоі. тозсі; 

иасиут піе куіко иіетіе \Уе^іегзкіеу 

озкакек Ыізко ирайкп, аіе у ѵѵзіикка 

К. Р. пазиа тле лѵіеікіеу кпѵойие і 

піеЬезресиепвк\ѵіе Ьус тизц аЬузту 

о кет гайиііі, ^ако Ьу кети піеЬез- 

ріесиепзкмш иаЬіеіеё, а Согопа у 

В. Р. ѵ/зиііка саіе и^гипколѵапа у 

оракгиопа ЬуЛа, аЬу га кетис ро- 

йагет кеп&е о§іеп зсіап пазгусЬ, 

(сис^о Воие искоѵѵау) паз яатусЬ 

со уз^зіай пазиусН піейозиейі, ^еяіі 

ргиесі\ѵ как \ѵіе1кіети а р^б^ѵпети 

піергиуіасіе1о\ѵі 1і^? и рапу скгие- 

зсіапзкіепгі лѵзі^с у ъ піеті зроіпе- 

ті зіЛаті ргиесіѵѵ піергиуасіе1о\ѵі 

кети ргиезкаѵѵас, сгуіі ти кезг ро- 

коу піере\ѵпу и піет пидас, раска 

кгиутас а ргяетіегка у йаттѳрэ 

рокоіи я піт ропоѵѵіс. Му кейу йо- 

Ьгие ко илѵаіулѵзиу у иракгидо, ій 

рокоу з сиезагиет Тигескіт піе 

^е8к реѵѵпу, ккбіерр оп ка&йети ро¬ 

ку кгиута, рокі зат сЬсие, аІЬо 

рокі ти зі§- оссазіа Йо розіа^піепіа 

рапзкѵѵа ккбгерр иіеройа; иа кет у 

ту рокоіи у ргиііазп зкакесгпа ро 

піет кгийпо зоЬіе оЬіесоѵѵас тэту; 

гоиитіету кейу Ьус ггеси$ зЛи- 

зкпіеузка у ргиузкоіпіезг^ у роИу- 

кесипеузиа ъ рапу сЬгиезсіапзкіеті 

1і§<2 ѵѵзі<рі у зрбіпіе зіе ке^о окгиа- 

зпае а га сийи^ іезгсие ксіапа Ьго- 

піс зіе у ойрог сгупіс, у гѵѵіазсиа, 

^езіі рапоѵѵіе скѵгезсіапзсиі сопйі- 

оіе віизгпе у ѵѵагоѵѵпе, па кібгусЬ 

Ьу кгоі ^ер;о тозс у К. Р. пазка 

Ьезріесипіе ргиезкас то§Ла, ройаіі 

у опе иаѵѵзге, рокі Ьу ѵѵоупа кгѵѵа- 

Іа, Ьеи ѵѵзкеііакіск сЬікгозсиі у ѵу- 

тбѵѵек йозіс сиупіс сЬсіеІі. А цйгіе 

Ьу \ѵі§с піереѵѵпозс ]ака 1і§і Ьуб 

тіаЛа у Ьезресипе^о ѵѵагипки у соп- 

йііі] піе ЬуЛо, кейу гасгеу о рокоу 

8 сгезаггет Тигескіт, ,]ако паулѵа- 

голѵпіеузиу Ьус тоіе, а ко іако пау- 

гусЫеу г зеути зкагас зі§ ргиуйиіе, 
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«свет Рр. роэіот пазгутгай/.іё зіе 

ифіблѵпетп 81оштзкіт, ъ ісЬ ті^о- 

зсіаті гайиті розіу \ѵоіе\ѵойв(лѵ у ро- 

ѵѵіаіолѵ ѴѴ. X. Ъ., Ьгасіа пазгіу, кпо- 

«іё ві§ у па зеутіе \ѵа1пут ѵр Щаг- 

звалѵіс г з*апу согоппеті, патаѵѵіаё 

у 8іапо\ѵіё рогисгату у опут ги- 

реіпа у піегатіесгашу тос \ѵ 1>ет 

(Іафету. аЬу парггбй у рггей \ѵзгуІ- 

кіеті- упзгеті вргалѵаті Ьезресиеіі- 

я(\ѵо К. Р. о<1 ро^ап у ой \ѵвгу(- 

кісЬ розігоппусіі піерггіасіоі, ^ако 

паіеріеу Ьус тойе, оЬтузІіІі у ора- 

(ггуіі. Тозг ро(ет Йо іпбкус.Ь зргаѵѵ 

йото\ѵусЬ рггузЦролѵаІі. Касгу (ей 

пат кгбіелѵвка тоне, пазг ті- 

Іозсі\ѵу рап, рггекіайас піеЬезріе- 

сгеп8(\ѵо ой Таіагйупа, кіогу таг 

і;ус Іий §окпѵу бпа.Віа- 

Іо^гойгкісЬ г лѵоіякіет косгиіе у 

роз!о\ѵ Йо ,)е^о кг61е\ѵзкіеу тозсі 

рггузіаі, Цйа^с иротіпкоѵѵ і гпіезе- 

піе когаколѵ піголѵусЬ 2 Йасіпіерг/а. 

А §Й2Іе Ьу зіе (ут йѵѵіета сопйісіат 

Йозс піе бЫо, гагаг рокоу рггетіе- 

гга ѵѵуролѵіайа. Со зі§ (усае иро- 

тіпколѵ, (ейу, ііе рой (еп свае ііе- 

ріеу ^ез(, аЬу ти 2\ѵук1е иротіпкі 

ровлѵоііё а рокоі 2 піт 2а(ггутас 

йоіай, рокі зі§ оЬгопа рггесіѵ піе- 

ти зіаіесгпа оЬту8Іі у роз(апоѵѵі; 

а когако\ѵ ШгоѵѵусЬ гпіезіепіе, іа- 

ко (гийпо дезі у піеЬезріесгпе, ргб- 

іпо ти (е§о рогѵѵаіаё і оЬіесолѵаё; 

Ііеріеу іпзга ,)ака ѵѵутоѵѵке \ѵ іет 

исгупіё, а когаегі аЬу /асЬоѵѵапі 

Ьуіі іейпо \ѵ іакіет йоЬгет рогв^й- 

Ь у іѵ розіивгепеіяріе; §йуег ѣат 

Ьей$ ройуіесгпі у роігесЬпі К. Р., 

кіойу іп оСйсіо зиЪ <1ібсір1гпа (гву- 

тапі ^>ейа. Ргиуротіпаё ібза )е- 

^0 кгбіеѵѵзка тоэё гасгу, івв зрга- 

ѵу у з(апо\ѵіепіа зеутолѵе илѵавпо- 

зсі, кібга іт з ргалѵа паіеку, піе таг 

іі^ (ейу, ій па Іет .уе^о кгбіечѵзкіеу 

тозсі у Вгес/у Роброіііаеу ѵѵнвуі- 

кіеу паіе&у, аЬу зргаѵѵу зсутопге, 

к(бге ва иегѵроіепіет \ѵнвук(кісЬ 

з(апо\ѵ па зеітіе зіе з(апо\ѵіа, піе 

Ьуіі ро(ет ой озоЬ ргі\ѵа(пусЬ лѵвги- 

згапе, гТесату рапот ровіот па- 

згут зрозоЬу і \ѵаптек іакі \ѵупа- 

Іезс, ро8(апотѵіё, аЬу зіе (е§о ргілѵа- 

(пі Іийгіе \ѵгпі82аё піе теавіИ, со па 

зеітіе ѵѵзгузегу г^ойпіе иГаіау розіа- 

поѵѵаіа. Йайа (ев кгбі іе^отозс, 

аѣузту (о рогисгуіі розіот па- 

звут, геЬу лѵузІисЬаІі па веітіе ро- 

8вІ8(\ѵа розіоѵѵ у зеіти рггезгіе^о, 

Йо Вглѵесгіі ровіапуск, кібггу зіе 

ІПВ2 гтѵгбеііі; рогисвату (ейу (о 

розіот пазиут, аЬу розе1з(\ѵа ісЬ 

па зеітіе рггузгіет рггузІисЬаІі у 

зрбіпіе з(апу согоппеті о /а(г2у- 

тапіи кі'біеѵѵз^а (ат (е^о гайгііі у 

оЬтуз1і\ѵа1і, Ьег ваігѵѵогепіа а га- 

(гийпіепіа ]ейппк ^акіе^о Кгесгу 

Розро1і(еу пазвеі, у о\ѵзгет Ьезре- 

свепзіѵѵо ]еу ріепѵіеу рііпіе ораітвілѵ- 

эгу, роЬог, Шгуйту кгоіи зе^ото- 

зсі г^ойпіе рогѵѵоіііі, ^из2 таіо піе- 

\ѵз2узс2І \ѵуйа1і, паротіпату роЬог- 

ое ролѵіа(о пазге^о гіеті Вггез- 

кіеу, аЬу ой (усЬ, кібггу Ьу ^ез2С2е 
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роЬогаіако\ѵе§о піе ѵѵусіаіі, и'усіодас, 

а \ѵуЬга\ѵз/у, (іо зкагЬи кгоіа^е^о- 

тозсі "ѴѴ. X. Ь., Логак роЛзкагЬіе- 

ёо гіетзкіе^о, лѵіеіто&піе^о іЛтеіга 

СЬаІісіае^о оЛЛаІ, ^ако пеург§Лгеу 

Ьус шоіе. А іі іезг сотіззіа §га- 

піс хі<228і\ѵа Ьііе\ѵзкіе§о туе- 

\ѵоЛзі\ѵа Вггезскіе§о 8 Когопа Роі- 

зка піеЛозгІа, га піе\ѵуіесЬапіѳт со- 

тізагголѵ согоипусЬ, іизг. за- 

тІ82 Л\ѵакгос сотіззіа гі^сгі} г ѵѵіеі- 

к^.... иЫійепіет пазгут, у Ьгасіч, 

паз2§, оЬуѵѵаіеІе ѵѵо^еѵоЛзілѵа Вгге- 

зскіе^о 2 лѵіазпе^о ісЬ туелѵоЛзілѵа 

у роѵѵіаіи Ло іпзгусЬ роѵѵіаіолѵ у 

Іигізйіксіу, 2\ѵ1азгсга (Іо Міеіпіка у 

па ІгуЬипаІ еогоппу (ѵугулѵа^ у 

з<р1г<{ зііасЬсісолѵ, ргаѵѵи у іигізЛі- 

ксіі зшуеу піероЛІе^ІусЪ, зкг*Л ісЬ 

газ у па зеіт ѵѵусі^аі^; гпаіа іе- 

<іу іе§о рорггеё рапоте роз!о\ѵіе, 

аЬу зіе іети копіес зіаі, а \ѵо]е- 

лѵоЛзілѵо пазге Вггезскіе ѵѵ з\ѵусЬ 

^гапісасЬ ЛаѵѵпусЬ Ьуіо гасЬо\ѵапе 

у Ьгасіа пазге аЛ аііепоз Лізігісіиз 

піе Ьуіі \ѵугу\ѵапі у засігепі осі з§- 

сігіоѵѵ піепаІе&цусЬ, у Лесгеіа іе, ^а- 

ко поп сотреіепііЬцз ,)иЛісіЬиз, Ьу¬ 

іі ашиЬіІіоѵѵапе, і у, Ьгасі пазгеугпіе- 

зіопа па іет зеітіе. Со зі§ ргогЬу 

іе8° кгоіеѵѵзкіеу тозсі Лоіусге, аЬуз- 

ту ро2\ѵо1і1і кгбіи ^е^отозсі Ьі- 

зкирзі\ѵо \Ѵі1епз1ае, па сгаз ^еЛпо, 

Лас роіаколѵі; іі Іо ^езі іезг піеЬег- 

ріесгпе у ЬагЛго зіггазііѵѵе рог\ѵа- 

Іас, со рггесіѵѵко Лаѵѵпуііі ргаѵѵот, 

рггуѵѵііе^ош у гѵѵусга.іот, кіёге 

рггосікоѵѵіе кгёіа ^е{50 шовсі, рапа 

пазге&о, з\ѵі§іеу у ѵѵіесгпеу ратп?- 

сі кгёіоѵѵіе Роізсгі у ѴѴіеІке^о Хі§- 

зіѵѵа Ьііе\ѵзкіе§о піе ^еЛпо рггоЛкот 

пазгуш зсгоЛгоЫі\ѵіе паЛаІі, аіе іе 

ічі гаѵѵзге ѵѵіесгпіе у піепагизгпіе 

сЬоѵѵаІі у іггутаіі; ІеЛу гас/еу роги- 

сгату іо розіош пазгут ійЬу ипійепіе 

у рокогпіе ргогЬу пазгі Лопіезіі (іо 

,]е§о кгёіелѵзкіеу шозсі, аЬу ]е§о 

кгбіеѵѵзка тозё, рггукІаЛет зѵѵі^Ьо- 

Ь1і\ѵусЬ ргго(1ко\ѵ зѵѵоісЬ, піе ргге- 

сілѵко ргалѵот у рггу\ѵі1е]от, оЛ 

пісЬ пасіапуш, піе егіпіі, у о\ѵзгет 

паз рггу пісЬ, .іакозту ісЬ (іо іе§о 

сгази лѵ зрокоупет иіу\ѵапіи га\ѵ- 

зге Ьуіі, зрокоіпіе гасЬоѵѵаё гасгуі, 

аЬузту іак гѵѵіекзг^ сЬ§сі$ га ^е- 

ёо кгоі. тозё, рапа пазге^о тііо- 

зсіѵѵе^о, Рапа Во^а ргозіе піергге- 

зіа\ѵаіі. ЛѴзгакозг, іезІіЬу зіе іо ісЬ 

тііозсіат рапош гаЛат у рапош 

розіош \ѵо]е\ѵоЛзі\ѵ у роѵѵіаіоѵѵ 

\Ѵ. X. Ь., Ьгасіеу пазгеі гЛаІо со, 

оЛкІаЛату іо па гіагЛ §1о\ѵпу 81о- 

пітзкі, §Лгіе іо піе ^еЛпо паз за- 

тусЬ, аіе у \ѵзгуіко Хіезі\ѵо Ьііеѵѵ- 

зкіе гасЬоЛгі, кіогут >]езИ зіе іо 

Ь§Лгіе гЛаІо рогѵѵоііё іе§о Іо-оіи ^е- 

^ошозсі па сгаз, га ^акіет ЛоЬгеш 

у реѵѵпет ѵѵагипкіеш, пазгу розіо- 

\ѵіе рггеегіё іети піе та]ц,. Аіе 

ёЛгіе Ьу... іо ІсЬ тозсіат рапот 

гаЛат у рапош розіош Лги^іт піе- 

гЛаІо, іеЛу рапо\ѵіе роз!о\ѵіе пазгі 

таІЧ: 'V іет г ісіі шііозсіагаі 

ѵѵзгузікіеті г§;аЛгаё, піе гогпі^с зі§ 
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ой збагзгуеЬ, кібге. зргаѵѵу ро- 

гисгату ѵѵ ѵѵіеггѳ, сгпосіе у ви- 

тпіепіи розіоѵѵ пазгусЬ ісЬ то- 

зсіот рапот Дапоѵѵі ВгитЬагзкіети 

Водоѵѵіііпоѵѵі арапи Дапоѵѵі Теііабус- 

кіети, кббгусЪ езту зрозггойки зіеЬіе 

па беп зеіш ѵѵзгузсгі г§рйпіе у ^ей- 

АовЦіпіе оЬгаІі урозуіату іс^Да^с 

іт тос гиреіп^ у піе2атіеггоп% о 

бусЬ ггесгасЬ ѵѵузгеі ротіепіопусЬ 

ріегѵѵеу па гіѳвДгіе ^Доѵѵпут ѵѵ 81о- 

пітіе 2 ісЬ тозсіаті рапу гайаті 

у з рапу розіу ѵѵзгузбкіеті ДѴ. X. Ь. 

Ьгасіа пазг%, гпозіс ві§, а робет 

па зеітіе лѵаіпеш согоппет \ѵ ДѴаг- 

згаѵѵіе патаѵѵіас у збапоѵѵіс, соЬу 

]ейпо Ьуіо 2 паѵѵіекзгут Ьіезріе- 

сгепзбѵѵет Кггесгу Розроіііѳу ѵѵэгуб- 

кіе а 2 габггушапіет ргалѵ у ѵѵоі- 

позсі у безг зѵѵоЪой паз/усЬ згііа- 

сЬескісЬ ѵѵ сгет ѵѵіаге у витпіепіе 

ісЬшозсі оЬоѵѵіегиіету. Реіуіа 1, 

А І2 бег би рап ВоЬоѵѵібуп 8гшп- 

Ьагзкі, розоі пазг, рѵгеіоіуі пат 2а- 

Іозпа зргаѵѵу о 2атогЙо\ѵапіи піе- 

Ъоісгіка рапа ВоЬоѵѵібупа Когегас- 

Ісіе^о, зігу]а зѵѵе§о, ой ѵѵІазпусЬ 

зупоѵѵ _]е§о, та] а сізг рапоѵѵіе ро- 

зіоѵѵіе ргозіс кгоіа ]е§отозсі у ро- 

збггесг бе§о, аЬу кгбі іе§о тозс ріі- 

піе ѵѵ бе зргаѵѵе ѵѵеіггес гас г уі, а 

гіозс'бак ѵѵіеіка зго^озсід, рокагасг 

у роЬатоѵѵас гасгуД, аЬу ві§ Дги- 

йгі Іут икагаіі, а Рап В6§ Ъуі 

иЬ2а§апу, а піе кагаД паз га бако- 

ѵѵе §ггесЬі у гіозсгі ѵѵузб^тркоѵѵ; 

2, Такіе о іаДоапе у окгббпе рга- 

ѵѵіе ротогДоѵгапіе иіеѵѵіппусЬ Іийгі 

згІіасЬсісоѵѵ исгсі\ѵусЬ, піеЬозгсгіка 

кпіагіа Аіехапйга 2уіетзкіе§о, Да- 

па Згпзгка Ьіеріезоѵѵіскіе^о а Да¬ 

на ОИгаголѵзкіе^о у рггу пісЬ зДи& 

Дѵѵи 2аІіезкіе§о у 8іепіаѵѵзкіе§о, 

к богу с Ь Ьо зДир; ДѵѵосЬ сіаДа у йо 

бе§о сгази піеѵѵіейга §йгіе ройгіапо, 

а Іо ой рапа 8башзДаѵѵа ДѴагзгіс- 

кіе§о, збагозбу Сгегзкіе^о у КоЬ- 

гупзкіе^о-, ргозіс бей у та]^ рапо- 

\ѵіс розДоѵѵіе, аЬу кгоі ^е§отозс 

піегѵѵіосг^с бе у зргаѵѵу па бет зе.]- 

тіе з^йгіс іа гасгуД, Ъег ѵѵзгеіа- 

кіеу гѵѵДокі, бак ісЬу г Іепа \Ѵаг- 

32Іс.кіе§о збагозбѵѵа КоЬгіпзкіедо ѵѵе- 

ДДп^; ргаѵѵ у ѵѵоіпозсі пазгусЬ гпіе- 

зіопе ЬуДо, кгбіа ,)в^о тозсі рапоѵѵіе 

розДоѵѵіе ргозіс та|а; 3, га рапет 

\ѵо)еѵѵойа ТѴЙеЬзкіт рапоѵѵіе розДо- 

зіоѵѵіе кгбіа ]е§о тозсі ргозіс та](р, 

аЬу ,]е§о кгбіеѵѵзка тозс сотіззагге 

пагпасгісг гас/уД... ^гапісгі йоЬг 

іе§о ой йоЬг кгбіа іе&отозсі, ѵѵДозсі 

ДѴ....... Иву у ДѴіппіскіеу у Кге- 

сгіскіеу. 4, 2а рапет Дапет вге- 

кіет г исгезпікаті ]е^о ргозіс тѳ^ 

о сотіззц, аЬу рапоѵѵіе котізагге 

ѵѵуіесЬаѵѵзгу о^іайаіі, )ако ѵѵіеіе 

§гипбоѵѵ ойезгіо ой утіепіа ісЬ Т)оЬ- 

ггіпзкіедо Йо йоЬг кгбіа ^е§о тозсі, 

зіоДа МаДазгеѵѵісг, йо збагозбѵѵа Вгге- 

зкіе§о паІеЦсе^о; га бет іе рапет 

СгеЫет ргозіс та^!^, аЬу га сг§зс 

^е§о утіепіа Роіегіпзкіе^о ЬуДа ой- 

тіапа йапа ой кгбіа ,)е§о тозсі 

ѵѵ зіеіе БоЬгупіе, аЬо ѵѵ *МаДазге- 
29 
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ѵѵісгаеЬ, §йуз2 у Іізі кгбіа іе§о то¬ 

зсі та па Іо; 5, 2а ранет Лапет Ті- 

аакіе^ѵісгеш, ѵѵо^е\ѵоЙ2ІС2ет Вггез- 

скіет ргозіс, іе га &і\ѵоіа піеЬоз- 

гсгіка ]е§о тозсі рапа лѵо^еѵѵо- 

<1у Вггезкіе^о, оуса ^е§о, гелѵігого- 

\ѵіе зіагозіѵѵа Вггезкіе§о гаЬгаІі 

§гипіо\ѵ піетаіо осі утіепіа \Ѵі- 

зііскіе^о «іо ^гипіо'И' ѵѵіозсі йѵѵоги 

Кгесіскіецо, а осітіепу га іо піе (1а- 

по; ѵѵ іет сгазіе осіесг іе§о тозсі 

гтагі, а опі роіотко\ѵіе ѵ тіойо- 

зсі Іаі Ьуіі гозіаіі; а іак ргозіс кгб- 

1а ,)е§;о тозсі о сотігагге у о ой- 

тіапе. 6, ргозіс оидо кгбіа ^е&о 

тозсі рапоѵѵіе розіоъѵіе, аЬу ігуЬи- 

паі \Ѵ. X. Ь. Ьуі ѵѵзгузіек ойрга- 

\ѵо\ѵапу \ѵ тіезсіе зіоіесгпет \ѵЛѴИ- 

піе; 7, іагшагкі \ѵ Вггезсіи, аЬу кгбі 

Іе§о тозс рогѵѵоіісг гасгуі, рііпіе _)е- 

§о кгоіетезкпу тозсі ргозіс птде 8., 

Ма^ зіе іезг районе розіоѵѵіе па- 

згу рііпіе йота^ас па гіегйгіе §1о\ѵ- 

пут віопітзкіет, аЬу йііа ]іерз2е^ 

роіеіпозсі у ѵѵзгузсгі ісЬ тозс ра- 

по\ѵіе зепаіогоѵѵіе ЛѴіеІкіе^о Хепгі- 

\ѵа Іліеѵѵзкіе^о ^есЬа1і па зеіт, піе 

игутаѵѵіа.іііс зіе ргіѵѵаіаті іайпеті. 

Різаи \ѵ Вггезсіи. Опіа Іггуйгіезіе^о, 

тіезі^са Сгисіпіа, гоки іузіір; рі§б 

зеі (ігіеѵѵіейгіеьіііі згозіе^о. Ха кіб- 

гіі іпзігикіііі пазг^, ой паз ісЬ то¬ 

зсі рапот розіот, Ьгасіеу пазгеу, 

г^каті злѵеті ѵѵіазпеті ройрізаіізту 

зі§ у ріес/^сі з\ѵе рггусізпеіі. У тое 

инструкціи при печатехъ подписъ 

рукъ тыми словы: Ніраііиз, Ері- 

зсориз \Ѵ1айітігіепзіз; Мікоіаі 8а- 

ріеЬа, ^е\ѵойа \Ѵііерзкі, г§к$; Ьео 

8аріеЬа, сапсіегг ^Ѵіе1кіе§;о Хепзі- 

ѵѵа Іліетѵзкіе§р, Ріоіг Ьііѵшюѵѵзкі, 

тагзгаізк кгбіа ^е§о тозсі; Васи¬ 

лій Букраба, хоружій Берестей- 

скій, Ріойог Росіеу, гіешзкі Вггезс- 

кі, зейгіа; ВоЬйап Тишіпзкі, ройз§- 

йек; Ьіе\ѵ Росіеу г§кц зѵѵ^,; Лап 

Міеііезгко лѵіазпа г§кд,; Озіаіі Лап 

Тузгкіеѵѵісг, г§к$ зѵѵ^; Віепіаг Ви- 

сЬоѵѵіескі, г§к$ з\ѵ$; Лап Катіеп- 

зкі, г§к$ з\ѵ$; ВоМап Сгегпіечѵзкі, 

І\ѵап Вг2ого\ѵзкі г§кд, ѵѵіазп^; Оле- 

хно Робчичъ, Лап ТиггиЬаскі, 

к»| зѵѵ$; ХѴазіІі Б\ѵо\ѵісг Ногпоѵѵ- 

зкі, г§кі}; КггізгіорЬ 2тегг, Ло- 

герЬ Коіеіпіскі. 
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71,—Листъ короля Польскаго Сигизмунда III къ подскарбію эемскому 
и писарю Великаго Княжества Литовскаго Димитрію съ Халча Хадец- 

кому, ограждающій королевскихъ крестьянъ отъ неправильныхъ вы¬ 

могательствъ, дѣлаемыхъ подскарбіѳмъ Халѳцкимъ. 

Иуъ актовой книги за 1697 годъ, дистъ 201. 

Лѣта Божого Нароженья 1597, 

мѣсеца Іюня 17 дня. 

Баронахъ судовыхъ земскихъ о | 

Светой Троицы, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовые отправова- 

ныхъ, передъ нами врадники 'зем¬ 

скими воеводства Верестейского 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Бог¬ 

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ, и 

Львомъ Патеемъ, иисаромъ, став¬ 

ши очевисто у суду лѣсничій его 

королевской милости Каменецкій и 

Бѣловѣжскій, его милость панъ Фи¬ 

липъ Махвицъ оповѣдалъ и намъ, 

врадови, до рукъ подалъ листъ его 

королевское милости, пана нашего 

милостивого, за печатью канцлер¬ 

скою великою и съ поднисомъ ру¬ 

ки его королевской милости, также 

и съ подписомъ руки писарское, 

въ которомъ листѣ его королев¬ 

ская милость писать рачить до его 

милости пана Деметра Халецкого 

съ Халча, подскарбего земского и 

писара великого князства Литов¬ 

ского, старооты Верестейского и 

Могилевского, дабы подданымъ лѣ- 

сництва Бѣловѣжского Фолкгу во 

всемъ чинилъ, яко о томъ ширей 

листъ его королевское милости въ 

собѣ обмовляеть, просечи, абы ему 

тотъ листъ до книгъ земскихъ Бе- 

рестейскнхъ былъ уписанъ. У чемъ 

мы, врядъ, бачечи речь быть водле 

права с душную, привели есмо его 

ку запиеанью до книгъ, который 

въ словѣ до слова такъ се въ собѣ 

маеть: Жикгимонтъ Третій, Божью 

милостью король Польскій, вели¬ 

кій князь Литовскій, Рускій, Пру- 

скій, Жомоитскій, Мазовецкій, Иф- 

ляндскій а Шведскій, Кготскій, 

Вандальскій дѣдичный король. Под- 

скарбему земскому и ішеару нагло¬ 

му великого кпязтва Литовского 

Берестейскому, Могилевскому, Юр- 

борскому старостѣ, вельможному 

Деметру Халецкому съ Халча. При¬ 

ходили до пана подданые наши 

лѣсництва Бѣловѣжского зъ села 

Мелепца, зъселаВииое, Крожковъ, 

Воли а зъ села Хвояновки, отъ се¬ 

ла Галосъ, на име Иванъ Лукаше¬ 

вичъ, Таврило Веремеевичъ, Матей 

Бартошевичъ, даточи того справу 

и жалуючи сами отъ себе и име- 
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немъ всихъ подданыхъ нашихъ, 

селъ поменсныхъ, ижъ што дей 
упреймость наша взглядомъ роботы 
ихъ около ставу нашого Бѣловѣж- 

ского и иншихъ разныхъ роботъ, 

до которыхъ были вже черезъ чо- 

тыры годы примушани умнейшилъ 
и застановилъ былъ имъ по сороку 
грошей съ кождое волоки въ кож- 

дый годъ зъ цыншу до скарбу на¬ 

шого приходячого вытрутити; а 
теперь упреймость ваша ничего 
имъ не упущаючн сполна всего 
цыншу потребуешь и отъ лѣсни- 

чого нашого Бѣловѣжского и Ка¬ 

менецкого урожоного Филипа Мах- 

вича въ личбѣ и въ рахунку тыхъ 
сороку грошей съ каждое волоки 
нріймоватн не хочешь, а до того 
дякла житное и овсяное въ такомъ 
знищенью ихъ для неурожаевъ и 
утисненью роботами тамошними не 
грошми, але збожемъ самымъ вы- 

тегати кажешь, надъ звычай ихъ 
давный, описанье уставы ревизор¬ 

ское и зъ того всего отъ меновано- 

го лѣсничого нашого личбы потре¬ 

буешь; про то постерегаючи, абы 
они, за утисками своими въ рабо¬ 

тахъ и неурожаяхъ збожа, до убо- 

ства и знищенья не приходили, 

еслибы такъ было, яко нимъ спра¬ 

ву дали, хочемъ мѣти и приказу- 

емъ, абы упреймость ваша то, што 
имъ былъ взглядомъ роботъ ихъ 
тамошнихъ цыншу до скарбу на¬ 

шого приходячого зъ кождое во¬ 

локи на рокъ но сороку грошей 
упреймость ваша упустити позво¬ 

лилъ, отъ лѣсничого нашого мено- 

ваного въ рахунку и личбѣ его то¬ 

го не правилъ и овшемъ воддугъ 
прибавлянья имъ работъ и тежа- 

ровъ тамошнихъ пристойную фолк- 

гу чинити велѣлъ; также въ отби- 

ранщо отъ нихъ дякла житного и 
овсяного, уважаючи тежары ихъ, 

водлугъ давного звычаго и уставы 
ревизорское, пѣнезми выбирати ве¬ 

лѣлъ, постерегаючи, абы они до 
знищенья и зубоженья не приходи¬ 

ли, а намъ, господару, зъ жалобами 
своими докуки большъ того не чи¬ 

нили конечно. Писанъ у Варшавѣ. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 
пятсотъ деветдесятъ семого, мѣсе- 

ца Апрѣля двадцать шестого дня. 

У того листу его королевское ми¬ 

лости печать великая канцлирская 
и подписъ руки его королевское ми¬ 

лости тыми словы: БщізшипЛиз 
Кех; также и подиисъ руки писар¬ 

ское въ тые слова: Матей Война, 
писаръ. '» 
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72.—Протестъ сенаторовъ, чиновниковъ гродскихъ и вѳмскихъ и зомянъ 

Брестскаго воеводства на коммисаровъ царства Польскаго, присоеди¬ 

няющихъ незаконно имѣнія и земли, принадлежащія Княжеству 
Литовскому, къ Польшѣ. 

Ивъ актовой кпкгн за 1617 годъ, диет. 693—596. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ семнадцатого, мѣсеца 

Февраля третего дня. 

На рокахъ земскихъ судовыхъ, 

на завтрее посвятѣ Трехъ Кроли, 

свята Римского, у Берестьи судо- 

вне отправованыхъ, передъ нами 

Нрецлавомъ Борцовскимъ, судьею, 

Богданомъ Туминскимъ, подсуд¬ 

комъ, а Яномъ Патеемъ, писаромъ, 

врадннками судовыми земскими Бс- 

рестейсними, постановившисе оче- 

висто панъ Миколай Сколдыцкій, 

именемъ ихъ милости пановъ се¬ 

наторовъ, врадниковъ земскихъ, 

кгродскихъ и шляхты, обывавелевъ 

воеводства Берестейского, на день 

Громннцъ до Берестья згромажо- 

ныхъ, подалъ оповѣданье и листъ 

на писмѣ въ тые слова: Му, зепа^ 

Іоголѵіе, иг2§(1пісу зіешзсу у §го<ізсу 

у зсЫасЫа, оЬулѵаіеІе лѵоіелѵо<Ы\ѵа 

Вг2сзскіе§0, кіоггузшу зі§ па <І2Іеіі 

Огоишісгпу лѵ гоки іузі%с згезезеі 

зіегітпазіут па еіексуц сіериіаск^ 

зіасЬаІі, езупіту зоіеппет ргоіезіа- 

Ііопепі па ісЬтозсіолѵ раполѵ, іазпіе- 

ѵѵіеітогпе^о рапа 8іапЫа\ѵа \Ѵаг- 

ззускіс^о, ѵѵоіе\ѵо(1е Ро<11азкіе§о, па 

\ѵіе1шоіпе§о рапа \ѴоусіесЬа №е- 

тіег§, сазгіеіапа Ройіазкіе^о, зіа- 

гозі§ Міеіпіскіе^о, па ^е{5отоЗс ра¬ 

па Казрга БеЬіпзкіе^о. росікото- 

гге§;о Міе1піскіе§о, а па ^е§отозс 

рапа \ѴоусіесЬа Міесгка, ройко- 

тог2е§о БгоЬіскіе^о, соттізагголѵ 

г зігопу Согопу Роізкіеу, 2 зеути 

па гог^гапіегепіе лѵоіелѵо<Ылѵа Ро<1- 

1азкіе§о г лѵоіелѵоігілѵеш Вггезкіш 

лѵузІапусЬ, о іут, іі, (ІосЬосігі лѵіа- 

(іотозс паз Іаколѵа, ^акоЬу ісЬтозс 

раполѵіе, котізагзе согоппі, гогіа- 

сЬа\ѵзгу зіе г тіеузса у сгази, соп- 

зіуіисуч. сопипізуі пагпасгопе^о, ро 

піейозгіеу сопипізуі, кіога <11а рбгпе- 

§о рггупіезіепіа сопзіуіисуі, (ііа піе- 

сіапіа лѵ сгаз іппоіезсепііі оЬулѵаіе- 

Іот, (Іо §тапіс ргзуіе^іуш, сііа ргзу- 

ЗасЬапіа піекібгусЬ, агтаіа тапи 

(ііа сопігаЯісііі розіолѵ лѵоіелѵо<Ылѵа 

БиЬе1зкіе§о, піегіозгіа, іако іесіпі ро- 

лѵіасіац лѵ Міеіпіки, а ,)ако (Ігшігу 

ролѵіас!аі%, лѵ сіоти рапа ВеЬіпзкіе- 

§о, тіеіі (іокитепіолѵ ро^гапісгпуеЬ 

согоппусіі рггезіисіюлѵас, зрізолѵас 

со^пісіе дгапіе 2 оіі^гапіегепіет лѵіе- 

зо 
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Іа іузі^су \ѵ!ок ѵѵіаэпозёі хі§зі\ѵа 

ЬііІе\ѵзкіе§о с/упіс у заші зіеЬіе 

г Козгозгет, г Ко2Іга<іаші, Мі^сігу- 

ггесгет, ъ кіогеті таі§йхозсіаші 

2 лѵіеколѵ (іо хі§зі\ѵа Ьіііелѵ. паіе&а, 

(іо Согопу о(і§гапісгас у па аргоЬа- 

су$ іусЬ дгапіс па зеут одзуіаё 

тіеіі. Со ^ез1іЬу іак Ьуіо, лѵіеісе Ьу- 

зту па іакі розЦрек ісЬтозё рапо\ѵ 

сотізаг7,о\ѵ согоппусЬ иіузколѵас, 

у іаколѵу ісЬтозсіолѵ о піезіизгпу 

піе іуіко ті§дгу Ьгасі^, аіе Ьу зіе 

зіаіо у тіедгу оЬсеті пагоду г іа- 

кіт піедоіггутапіет тегаіега роѵѵіп- 

пеу лѵіагу розіерек, аЬу зіе у дги- 

дгу з іе§о рггукіади каіаіі гпасг- 

піе ^апіб Ьузту тизіеіі; Ьо .іигуг- 

дукср па сгазіе і шіеузси сопзіуіи- 

сіа пагпасгопут піе Ьіпдо\ѵа\ѵз2у, 

олѵзгет ъ рггусгуп 2\ѵузг тіапо\ѵа- 

пусЬ га піедозгі^ риЫіко\ѵалѵз2у у 

зроіпут 2 гаіеузса, копзіуіисуа па- 

гпасгопе^о, до дотолѵ з\ѵусЬ гогіа- 

сЬапіет сотгаізаг2о\ѵ \Ѵіе1кіе§о Хіе- 

зі\ѵа Ьііетѵзкіе^о иЬезріесгулѵзгу, ро- 

іут па ргу\ѵаІпусЬ тіеузсасЬ, \ѵ піе- 

ѵѵіадотозсі соттізагголѵ ДѴіе1кіе§о 

Хіезіаѵа Ьііе-ѵѵзкіецо, зІисЬапіе рго- 

дисіоѵѵ одргалѵолѵаё §гапісе пагодолѵ, 

\ѵ ігЬіе зіедг^с, іедпут одеуто\ѵас, 

а дги^іт далѵаё у зіеЬіе затусЬ 

2 Іак гпасгпеті таіеіпозсіаті до 

Согопу од^гапісгаё, іезііЬу іак Ьу¬ 

іо, піе то^ІоЬу Ьуё Ъег гпасгпе^о 

пагизгепіа роѵѵіппозёі сгіолѵіека до- 

Ьге§о; ,]ако& іаі родоЬпо, \ѵ падгіе- 

і§ іе@;о од^гапісгспіа, зашіі рапоѵѵіе 

соттізагге, ^ако ^едото8ё рап \ѵо- 

іе\ѵода Родіазкі 2 Когігад, ^е§ото8ё 

Рап \ѵоіе\ѵода ЬиЬеІзкі 2 Міедгугге- 

сга, ^е^отозё рап Б§Ьтзку 2 Ко- 

3032а, 2 таі§іпозёіеу,2лѵіеко\ѵ\ѵлѵо- 

іе\ѵод2іѵѵіе Вггезёкіт ІеЦсусЬ, ро- 

Ього\ѵ г зеути рггезгіе^о иіаІопусЬ 

до роЬогсе Вггезс1ае§о одда\ѵаё у, 

Ь§д%с роглѵапеті ъ іусЬ таі§іпозёі, 

\ѵ Вггезсіи одро\ѵіадаё піе сЬс^. Сге- 

§о сЬсас доѵѵодпіе дёузё, іезііЬу іа- 

ісі розіерек од ісЬтозё рапо\ѵ сот- 

тізаг20\ѵ согоппусЬ лѵсгупіопу Ьуё 

тіаі, розуіаіі ісЬтозё рапо\ѵіе сога- 

тізагге \Ѵіе1кіе§о Хі§зі\ѵа Ілііе\ѵ- 

зкіе§о до рапа родкотогге§о Ого- 

^іскіе^о, іако коштізагга, іезііЬу 

со окоіо іе§о \ѵ хі^цасЬ з\ѵусЬ род- 

когаогзкісЬ тіаі, Іесг, тіепіас іе зіе 

таід, іезгсге рапо\ѵіе соттізагге 

согоппі гпозіё, ехігасіо\ѵ лѵудаё піе 

сЬсіаІ. ргосопзіиііопе. ЛезІіЬуЬу зіе 

іакіе рго^геззу, 2 рггузіоупозсіа у 

тііозсіа Ьгаіагзка піег^адгаі^се зі§, 

од ісЬтозёіолѵ рапо\ѵ коттізагголѵ 

согоппусЬ исгупіопе рокагаіу; ргге- 

сі\ѵко піт, іако піезіизгпут, иГпозё 

і тііозё Ьгаіегзка оЪга&аіасут, зоі- 

Іеппііег ргоіезіиіету зі$ у, о пісЬ 

\ѵіедгіеё піе сЬсас, ргаѵѵа да\ѵпе§о 

\ѵ §гапісасЬ зіагохуіпусЬ \ѵоіе\ѵодг- 

ілѵа Вг2езскіе§о доЦд, роіа доЪго- 

\ѵоІпе у 2§одпе гог^тапісгепіе доу- 

дгіе иг2§дот родкотогзкіт гіет- 

зкіт у ^годзкіт гаіуѵѵаё у іигіздіс- 
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ііе игг<2<1о\ѵ ісЬ гогсіі^аё гоякаіі- до книгъ земскихъ Берестейскихъ 

ншу. Которое тое оповѣданье есть записано. 

1624 г. 

73,—Фундушовая запись на госпиталь Божія Милосердія 
въ Брестѣ. 

Изъ актовой книги за 1624 годъ, кистъ 1165. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ двадцать четвертого, 

мѣсяца Іюля пятого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ 

о Светой Троицы, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовнѣ отправова- 

ныхъ, передъ нами врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бе- 

рестейского, на мѣстцу его мило¬ 

сти пана Прецлава Горбовского, 

судьи земского Берестейского, бу¬ 

дучи засажонымъ Якубомъ Зди- 

товецкимъ, а передъ нами врадни¬ 

ками земскими Берестейскими, 

Яномъ Патѣемъ, подсудкомъ, и 

Андреемъ Пекарскимъ, писаромъ, 

ставши очевисто у суду его ми¬ 

лость панъ Прецлавъ Горбовскій, 

судья земскій Берестейскій, по¬ 

кладалъ и ку актикованыо до книгъ 

земскихъ Берестейскихъ подалъ, 

выпись съ книгъ мѣсткихъ Бере¬ 

стейскихъ уписанья въ немъ фунду- 

шу шпиталя, у Берестыо будучо- 

го, Брацтва Милосердья Божого, 

о который жедать его милость раг- 

чилъ, абы въ способъ переносу 

тотъ выпись съ книгъ мѣстскихъ 

Берестейскихъ до книгъ земскихъ 

Берестейскихъ былъ принятъ и 

уписанъ. Въ чомъ мы, врадъ, 

видечи рѣчь и жеданье его мило¬ 

сти быти слушное, оный выписъ 

принявши и въ книги его вписать 

велѣли есмо, которого вписуючи 

письмомъ польскимъ и въ словѣ 

до слова такъ се въ собѣ маеть: 

Ас-кип іп сіѵііаіе Вгезіепзі Ма§пі 

Висаіиз Ьікіапіае, <±іе Лгіеѵѵіеіпазіе- 

§о гаепзіз Аргіііз, аппо Бошіпі Іу- 

зі^с вгезбзеі <1ѵѵи<І2ІезІе§о сяѵѵагіе- 

§о. РггеЛпаті игг 

зкіт і гаЛгіеЛ/кіт, \ѵ шіезсіе кгоіа 

Зе^отозсі Вггезскіт Ь^(іц,с осгеѵѵі- 

зсіе игоЛгопу Л. рап Рггесіаѵѵ Ног- 

Ьо\ѵзкі, зеЛгіа яіешзкі, \ѵоіе\уоЛзк 

§Лет Ьигтізіггоѵр- 
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\ѵа Вг2езскіе§о, рггу осгеѵѵізіут 

рггугпапіи злѵут ройаі да різтіе 

Іізі, гаріз, аІЬо Лшйизв вгрііаіа Вгасі- 

ѵѵа Мііозіегйгіа Войе§о з ройрізет 

г§кі з\ѵеу і з ройрізу п|к рапо\ѵ у 

Гипйаіогбѵѵ іе§о згрііаіа гіетіап 

\ѵоіе\ѵскЫлѵа Вггезскіе^о, й^йаі^с 

паз игг§йи, аЬу Ьуі йо тіезкісЬ 

гайгіескісЪ акіуко\ѵапу. Му, игг(|й, 

ѵѵійг^с ггесг Ьус зіизгші, опе§о ргге- 

сгуіалѵзгу і йоЬгге ггогутіегѵзгу, 

Йо шіезкісЬ Вггезскіск ѵѵрізас 

гогкагаіі, кібгу з!о\ѵо (Іо зіоѵѵа Іа к 

зі§ \ѵ зоЬіе та: Му пійеу тіаполѵа- 

пе озоЬу, кібгйузту зі§ Іи ройріза- 

1і ѵѵзгузеу ѵѵіуш Іізсіе пазгут зрбі- 

піе, оЬу\ѵаіе1е \ѵоіе\ѵоЙ2ілѵа Вггезс- 

кіе§о, ге/палѵату іут пазгуш 1і- 

зіет у гарізет, ій исгупііізту іо 

парггбй га ро\ѵойет БисЬа 8\ѵі§іе- 

ёо? в тііозсі 1ш Рапи Во^ипазгегаи, 

гагуѵѵаі^с іей Ьоупусіі згсгойгоЫі- 

лѵуеЬ і злѵіеіусЬ йе§о Іазк ВозкісЬ, 

а таіі|с роіііоѵѵапіе пай иігаріоп;^ 

і піейоіейп^, сЬогд, Ьгасід пазггі, 

кібггу, г лѵоіі Рапа Во^а \Ѵз2есЬто- 

§$се§о, иіоптозсіаті і сЬогоЬаті зд, 

па\ѵіеЙ2епі, а \ѵіе1е ісЬ йіа піейо- 

зіаіко\ѵ §Іойет ро иІісасЬ ишіега- 

ій. ораіггепіа гйгоѵѵіа і \ѵуйуѵѵіе- 

піа з\ѵе§о піе таіг|; рггеіой розіа- 

па\ѵіату \ѵзгузсу іейпозіаупіе па 

гаіипек иЬодісЬ Ьгасі пазгеу, аЬу 

Ьуі згрііаі Мііозіегйгіа Войе^о гЬи- 

йоѵѵапу, а \ѵусЬо\ѵапіе і ораіггепіе 

2Йго\ѵіа иЬо^ісЬ га іе ріепцйге пазге 

лѵзгузікітсіюгут і иІотпутрозіада- 

ѵѵіату, аЬу гаѵѵзге іт \ѵусЬо\ѵапіе 

\ѵейіе рггусЬойи йа\ѵапо ЬуІо;йокіб- 

ге§о вгрііаіа кіоЬу зі§ іейпо коЬѵіек 

сіісіаі зіе ийаб, та Ьус йо піе§о каййу 

рггуіеіу, іак г пагойи вгіаскескіе^о, 

іако і ѵѵзгеіакіе^о зіапи рісі т§гк^ і 

Ьіаіо^іоѵѵзкіеу гойга^и; і та Ьуб іт 

йоЬгу сегиіік паі§іу, кіогуЬу сЬоге 1е- 

сгуі; а зкого зі§ кібгу \ѵу1есгу, г\ѵіа- 

згсга сі, кібгу іезгсге Ь§й^ то^іі зо¬ 

Ьіе і зіийуб, зкого кібгу огйго\ѵіеіе, 

та ізб ргесг йоЬгоѵѵоІпіе, а сЬоггу у 

зіаггу таі^ іат хѵзгузсу 2а\ѵзге 

тіезгкас, ай йо зтіегсі, ша^с іат 

зѵѵоіе ѵѵусЬо\ѵапіе. Осо ргозіт ріі- 

піе і гіесаті іо кар!апо\ѵі зіагзге- 

ти, кібгукоЬѵіек па ргоЬизі\ѵіе 

и іагу зіагзгут рггеіойопу Ь§йгіе, 

а рггу піт іакйе і игг§йо\ѵі тіез- 

кіети, тіапоѵѵісіе, рапи Ьигтізігго- 

\ѵі рггузі§§1ети саіо1іко\ѵі, кібгу- 

коіхѵіек кібге§о гоку пазіотрі \ѵ тіе- 

зсіе Вггезсіи, іейу і іеп гок з\ѵбу 

згрііаіет у ргоѵѵеіаті галѵіайуѵѵас 

та, йіа тііозсі іуіко Войеу па \ѵіа- 

зпд, іуіко роіггеЬ§ у ѵѵусЬо\ѵапіе 

иЬо^ісЬ, \ѵ іут згрііаі и пііезгка^- 

сусЬ, \ѵз2узіко оЬгасаі^с, рой рггу- 

зі§§^, па иг2і^й з\ѵбу исгупіоп^, піс 

зоЬіе піе рггу^Іазгсгада, уЬо^ісЬ 

піе кггу\ѵЙ2^с. \Ѵ сгут у каріапі, 

аЬу зі§ Рапа Во§а Ьаіі у піе кггу- 

лѵйгііі, ргозіт ісішюзсіоѵѵ, аіе іаі- 

тийп§ рогг^йпіе, аЬу зроіпіе гог- 

тпагаіі, ротпі^с па кагапіе Рапа 

Во^а \Ѵ32есЬшо§і|се§о; а рггу іут 

Іе^отозсі хі§йга Ьізкира ргозіт па- 
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82й{;о шііозсіѵѵе^о рала, аЬу іецо- 

Ш08С г Іазкі зѵѵге] разкегзкіеу па кеп 

згрііаі Ьгаск\ѵа 8. Мііозіегбгіа \ѵ 1а- 

зсе з\ѵеу тіес гас/уі у о кггу\ѵб§ 

ісЬ, \ѵ сгут зіе исіек^ кіеііу, аЬу 

зіе газкалѵіаі, а опусіг і зат ѵѵзро- 

тадос гасгуі у піе баі підбу кети 

82ріІа1о\ѵі иЬо§іети иразб; а ісЬ- 

тозсіо\ѵіе, \ѵуйеу тіапо\ѵапі, РР. 

богбгсу, аЬу Іо, со ккбгу 2 лаз ро- 

2\ѵа1ату лѵіесгпеті сгазу у босгез- 

пуіе, ту у рокот ко\ѵіе пазі, \ѵе- 

б!и§ ке§о Іізкл у робрізи пазге§о, 

ко со кіо 2 лаз пагпасгуі, сіо зкггупкі 

згрікаіпеу о<1Ьіега1і у кіабіі, об ккогеу 

зкггупкі та Ьус кіисг ^е<іеп и хісріга 

зіагзге^о Гагзкіе^о, а бги^і и р. Ьиг- 

тізігга сакоііка, а кггесі и зкагзге^о 

згріка1пе$о; а сі ісктозс, іако хіцбя 

зкагзгу как і рал Ьигтізкгг, \ѵу)^\ѵ- 

згу г зкггупкі, га іа!тийп§ та]^ 

балѵас ріепісріге сіо згаГагга рогг^сі- 

піе, )ако шойпозс \ѵупозіс шойе, 

оракгиіас койбе§о \ѵес!1е озоЬу у сЬо- 

гоЬу, иракги^с кей кайбе^о зкапи 

Іака, аЬу зі%4 кат Рапи Во§и сгезс 

у сЬлѵаІа обба\ѵапа Ьуіа, а га паз 

зі§ тосііііі. А у парокут со Ьу кко 

г тііозсі ки Рапи Во§и сіо ке§о згрі- 

каіа сЬсіа! со ройукесгпе^о исгу- 

піс, іаітийпа з\ѵі§Ц оракггус у 

рггуіойуб, іакіе§ог Ьу Ьуі коКѵіек 

зкапи, скосЬу піе Ьуі \ѵ куш кегаг 

ге^езкгге; кебу ти ко лѵоіпо Ь§бгіе, 

у рокут зі§ кайбети ѵѵрізас, ро- 

рга\ѵіс у іаішийпе балѵас лѵоіпо, 

§буй Рап В6& кайбе&о исгупки 1а- 

зісаѵѵіе галѵзге рггуіпюлѵаб гасгу 

у бо \ѵіппісе злѵоіеу ро гапи у ѵѵіе- 

сгог ѵѵгулѵа у рггутиіе, а іебпак 

кайбети згсгобгоЫілѵіе ріасі; ко кей 

лѵагиіет, ій іезІіЬу кко піе лѵіесгпіе, 

аіе куіко бо сгази кіоге^о, коілѵіек, 

ІиЬ Ьу куіко бо йулѵока злѵе^о со 

кко гарізаі па кеп згрікаі балѵас, 

кебу ко ѵѵоіпо кайбети балѵаб Ье- 

бгіе у ро кеп сгаз куіко та]% зі§ 

зротіпас и ке§о кайбе^о, ]ако зі§ 

ки око робрізге па іак біи^і сгаз, 

Ьі^бг па іак лѵіеіе Іак, Ьабг кей кко 

лѵіесгп08сі$, Ь^бг ко куіко бо йулѵо- 

іа злѵе§о, піеоЬолѵі^гицс рокотзкѵѵа 

злѵе^о бо ке&о Нзки у бо балѵапіа, 

ко рггу \ѵо1і кайбе§о гозкалѵиіет. 

А йе ]е§от. рап Рггесіаѵѵ НогЬолѵ- 

зкі, зебгіа гіетзкі Вггезкі, іезк ро- 

лѵобет Іішболѵапіа ке§о згрікаіа; ке¬ 

бу, 61а иклѵіегбгепіа ^пшколѵпе^о 

баізге^о, куті лѵзгузккіеті ггесгаті 

та ггабгіс у зкагзгут и пісЬ Ьус, 

ай бо йулѵока з\ѵе§о, аІЬо рокі зат 

Іе§от. гесЬсе. А ро йулѵосіе рапа 

з§бгіе§о сі лѵзгузсу \ѵуйеу тіапо- 

\ѵапі 1‘г^бгіс та]а, а сі иЬобгу га 

злѵоіе боЬгобгіеіе ро\ѵіппі Рапа Во- 

§а ргозіс га гбгоѵѵіе у згсг^зіілѵе ро- 

лѵобгепіе боЬгобгіеіолѵ лѵвгеІкісЬ, как 

га йу\ѵе, ,]ако гтагіе боЬгобгіеіе у 

га куск гтагІусЬ Ьгасі у га кайбе- 

§о оЬеспіе рггу тзгаск злѵі^кусіі 

у роб оЬгагет лѵіеікіт лѵ ігЬіе 

лѵіеікіеу, как ѵѵ посу, іако у лѵе 

бпіи т6лѵі%с ког$к§ о т§се Раіі- 

зкіеу у бги^ когц.ке бо Каузѵѵіек- 
51 
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8/еу Раппу Магуоу, а кіо сгуіас 

шпіе, ролѵіпіеп ос!рга\ѵо\ѵа<$ рзаіту 

рокиіпе га гу\ѵе у гтагіе сіоЬго- 

(Ігіеіе, ѵѵе(11е паЬоі§зі\ѵа каісіу з\ѵе- 

§о, рііпо у о'ог^со исгі^с іе] у сіги- 

§іск г піті, сгуіа^с гогтауіе паЬо- 

/езіѵѵа, а кіо іе& гоЬіб со то&е, 

піеск іааи гоЬі, 0(1ргаѵѵі\ѵзгу паЬо- 

й§ві\уа. А іезІіЬу іег со иЬосІгу \ѵіе- 

(І2Іеіі соЬу іт кггутоЦ рггеіойепі 

іе§о згрііаіа сгупііі, іесіу 2 розггосіки 

зіеЬіе тада оЬгас зоЬіе зіагзге^о, у 

лѵоіпо ут Ь§(1гіе іо, кіогу тосеп 

Ь^йгіе рггеіоіопуск ро2\ѵас \ѵ кггулѵ- 

(Ігіе иЬо§іск «Іо иггесіи тіезкіе§о- 

Вггезкіе^о о исгупіепіе ІісгЬу з ка&- 

(1е§о гоки, а ІісгЬа піета зіе (Іаіе) 

глѵіосгус, іуіко (Іо гоки, а о гозско- 

<1асЬ у зіагзгу \ѵ згрііаіи таі% зі§ 

руіас у лѵіеігіес, аЬу у опі сгут 

згкосіу піе ропозііі, а згрііаіпе озоЬу, 

заті иЬойгу, согок оЬіегас таі$ 

2 розгоііки зіеЬіе зіагзге^о, га ѵѵіаііо- 

тозсіа рггеіогопуск, кіогу та іу\ѵ- 

позс, га ■ѵѵіагіотозсц, зіагзгусЬ, ско- 

\ѵас у киролѵас, а со Ьу осі \ѵуско- 

\ѵапіа кіоге^о гоки пасі опіупасу^, 

гЬуІо, іо сііа рггу^осіу таде тоспо 

у рііпо ско\ѵас. А (Іо іе§о у іо _]'а, 

Рггесіаѵѵ НогЬоѵѵзкі, зесігіа гіет- 

зкі ВггезсЫ, лѵагиіе у оЫі§иіе, іі. 

га ротоса у зротойепіет Рапа 

Во§а \Ѵ52есЬто§і|се§о, §<іу тіе іе- 

82сге Рап Во» \ѵзрото2е, іейускс§ 

іезгсге у «Заіеу оЬтузІаб о ѵѵуско- 

ѵѵапіе іуск иЬо^іск, іе§о, аі, (Іо 

зтіегсі тоіеу, у ргозг§ о іо (Ігіаіек 

тоіск тіІусЬ у роіотзіѵѵа уск, іе- 

Ьу па іеп згрііаі Ьасгепіе тіеіі у, 

§с1у ісЬ Рап В6§ роЬ1о§оз!а\ѵі, аЬу 

4е& у опі г тііозсі ки Рапи Во^и у 

г іпііозсі (На ргогЬу тоіеу госігісіеі- 

скіеу у зѵѵгеу таікі, іети згрііаіоѵѵі 

\ѵуіу\ѵіепіа у гуѵгаозсі (Ыалѵаі^с, 

о иЬо§іск рііпе зіагапіе тіеіі, 

іезІіЬу кібггу г зупоѵѵ тоіск <1исЬо\ѵ- 

пут гозіаі, Ьіріг г ѵѵоіі Во&еу у па 

оусгузіут сЫеЬіе озЫ, іако кіоге- 

§о Рап В6» рггеуггу, аЬу іе§;о згрі¬ 

іаіа (1о^4<Ы у ротоспу Ьуі, рііпіе 

ргозге (Ігіаіек тоіск тііуск, а іо 

сот г (іоти тоіе§о Вггезскіе^о га- 

різаі, аЬу копіесгпіе оДгіалѵаІі, а 

§(1гіеЬу Рап В6$5 (іоризсіі со ргге- 

спѵпе^о, гхѵіазгсгарггего^іеп \ѵ Вгге- 

зсіи, аЬу г з\ѵер;оіо ѵѵзгузсу ріасііі; 

іезІіЬу піе сксіеіі, іе<1у осі іе§о <1о 

іе§о (Іоти у ріаси лѵіесгпіе оДрагіа- 

у іеп згрііаі та іе^о лѵзгузікіе- 

§о з іе§о (Іоти у ріаси раіггус, 

и піск ргаѵгаіе, о сгут згуггеу \ѵ 1і- 

зсіе тоіт іезі, \ѵ хіе^аск тоіск, па 

іут (Іоти тоіт у па ріасаск, и ра¬ 

па 2ауко\ѵзкіе§о киріопуск, гарі- 

запо. I па іозту (Іаіі іеп пазг іізі, 

ту \ѵзгузсу зроіпіе у 2§0(1піе, кіо- 

ггузту зіе іи іуіко ройрізаіі, (Іо 

кіоге^о Ьц.(І2 кіо ріесгес рггуіогуі, 

Ьі|(І2 кіо піерггуіойуі, а геке іуіко 

ройрізаі, сѵугагтзгу ітіе зѵѵо- 

іе, іесіу іо та Ъус Ьіезріесгпіе \ѵаі- 

по. А ѵѵоіпо іо Ь^іігіе у роіут ро<1- 

різолѵас зі§ кагіети, піе іуіко тіе- 

згсгапіпоѵѵі, г пагойи згіаскескіе^о, 



аіе у Ьіаіут ціоѵѵога, іакйе а оЬбу- 

8а пагоДи, аЬоѵѵіст лѵзузсузту іе- 

сіпасу и Рапа Вода. А со іей кіо 

Іи оЬіесаІ релѵпізту у аузсіб, а тііо- 

зсі ки Рапи Во§и, Ь§Даіе, а іезІіЬу 

піѳ аузсіі, гааіа зіе іедо у ролѵіппі 

ЬеДі},\ѵеД1е іе§о аарізи, раполѵіе зіаг- 

зі ирошпіеё у заті иЪоДау, Ьу іей 

у До ргаѵѵа ргауібё гаіаіо. Різап 

\ѵ Вгаезсіи, гоки оД КагоДаепіа 8у- 

па Воіѳ^о іузцс заезсзеіі Д\ѵиДаіе- 

зіе§о, тіезіаса Ьиіе§о озтпазіе^о 

Дпіа. II іе&о ЛшДизаи ріеса^сі ігау 

ргаусізпіопусЬ і роДріз г§кі іупіі 

зіолѵу: Ргаееіаѵѵ НогЬо\ѵзкі, з§Даіа 

аіетзкі Вгаезкі ітіепіет лѵзаузі- 

кісЬ ІусЬ озоЬ у оД зіеЬіе заш ро- 

Да^§ До хіц§ у аіетзкісЬ у шіев- 

кісЬ іеп паза іипДиза па зарііаі 

Ьгасіѵѵа МііозіегДаіа Войе§о г До- 

гает у г іпзаеті дгипіаті, Іегаг у 

пароіут ЬеД^суті, кіо Ьу со аарі- 

за2, аІЬо ѵѵуапаі, аІЬо Досаезпіе 

ргаусаупіі, таіа іе§о ДосЪоДаіе у 

\ѵусі{|§ас упаіутйус \ѵіесапіе. Ргае- 

сіаіѵ \Ѵасіа\ѵ ІІогЬо\ѵзкі, з§Даіа аіет- 

зкі Вгаезкі. <Ьиказа Корее, казаіе- 

Іап Вг/езскі, таіас оЬо\ѵі^аапіе Да\ѵ- 

пе со ДоЪге&о па зарііаі Вгаезскі 

Ьгасіѵѵа МіІозіегДйіа исаупіс, піе и- 

саупііет; ай Іегаг §Ду \ѵіДа<2, ій 

Рап В6& ѵѵаЬиДаіІ зегса піекібгусЪ, 

кіогау а ГипДатепііз релѵпіе іо ісЪ 

Ьгасі\ѵо егі§еге сопеЬипіиг, піесксіа- 

Іет Дееззе, у іеп Да\ѵпу итузі з\ѵбу 

До еГіесіи ргауѵѵоДа^с, Даіет До гак 

^е^о гаозсі рапи РгаесІа\ѵо\ѵі Ног- 

Ьоѵѵзкіети, з^Дгіети гіешзкіети 

Вг/езскіети, &оІо\ѵе&о р;го8/а рго 

пипс гІоіусЬ Длѵіезсіе па роігге- 

Ьд іе^о зарііаіа, а роіут со гок 

розі§риі§ оД зіеЬіе, оД таійопкі у 

Дгіаіек з\ѵусЬ, До йу\ѵоіа те§о, ро 

гІоіусЬ (КѵиДгіезіи; рггуіут, со Ье- 

Дгіе шо^іо Ьуё, зіагаё зі§ Ъ§Д§,.]ако- 

Ьут т6$2, зіийуб іети Ъгасіѵѵиаті- 

2озсі затеу сЬгаезсіапзкіеу; іеДѵѵа- 

Дгіезсіа гІоіусЬ госгпіе па 8.Дап со 

гок ролѵіпіеп ЬеД§ оДДалѵас, Айказа 

Корее. С. В. трра. Да,8іапіз2аѵѵ№е- 

гаіега па №етіего\ѵіе сазгіеіап РоД- 

Іазкі, огпауіпиі§ іуіп тоіт різтега, 

йет оЬіесаІ Дас па іеп згрііаі гІоіусЬ 

рі§Даіезці па полѵе Іаіо ргаузаіе, а ро- 

іет патузіііѵзгу зі§ ГипДо\ѵас со апа- 

сапе^о па кайДу гок \ѵіесапіе оЬіес^е 

у за1иЬиі<2 ааротос^Войд, аузсіс. 8іа- 

піз2а\ѵ Шетіега, казаіеіап РоДІазкі, 

трра. Да, Ргаесіалѵ \ѴасІа\ѵ НогЬолѵ- 

зкі, з^Даіа аіетзкі Вгаезскі, оапаути- 

іе іут тоіт роДрізет у аарізиі^ зі§ 

зат оД зіеЬіе, ,]ако іей у па роіот- 

зі\ѵа тоіе ѵпесапеті саазу \ѵк!а- 

Дат, ій тату па іеп згрііаі Да\ѵас 

\ѵ кайДу гок па кайДу 8. Магсіп 

кор заезб Ьііі., кіог$ заезс корѵѵзау- 

зсу зупо\ѵіе тоі та^і^ ро зтіегсі 

тоіеу іакйе па кайДу 8. Магсіп 

\ѵіесапіе ріасіб До Ьгаскіеу зкгауп- 

кі зарііаіпеу, До 8. Лааагаа, До гак 

у ргаеа г§се зіагзаусЬ, кібгау іо 

ігаутас у ѵѵуЬіегас ЬеД%, іо оЬга- 

сас та па \ѵусЬо\ѵапіе иЬо^ісЬ, аЬу 

га паз Рапа Во^а аа \ѵзаузікісЬ, Іак 
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йуѵѵуеЬ, іако итагІусЬ, ргозіб ѵѵіе- 

сгпіе, піе ѵѵзіаѵѵаз^с пі§йу ѵѵ тойіі- 

іѵѵасЬ з\ѵус1і. РггесІаѵѵ ЛѴасІаѵѵ 

НогЬоѵѵзкі, зейгіа гіетзкі Вггезскі, 

гек^ лѵіазші. А <іо іе§о рокіт гуѵѵ 

у рокі Ьейе ойргаѵѵоѵѵаі зайу гіет- 

зкіе, іейу йаги^е раті^іпе зѵѵоіе іе- 

гаи згрііаіоѵѵі МіІозіегйгіа Войерр, 

кібге§о п№}% заті рііпоѵѵаб у тіеб 

зкі’гупке и з^йи. Сі иЬойгуісЬ зіаг- 

зі таі$ Іо ратіеіпе ѵѵуЬіегас и за- 

йи у кіазб \ѵ зкггуике ѵѵзгузсу со 

ой ко§о паіейеб Ьейгіе ро §розгу 

сгіугу.—Ла,Леггу 8гиузкі, гегпаѵѵат 

іупг різтет тоіш гек^ ѵѵіазпа то- 

іг сгупіае роѵѵіппозсі тоіеу сЬгге- 

зсуапзкіеу йозус, па раті^іке ро- 

ІггеЬу иЬо§ісЬ Іийгі іиі оЬіесиіе, 

рокі іуѵѵоіа те§о зіаѵѵаб Ь ейгіе, па 

іеп пазг згрііаі ѵѵ Вггезсіи па каі- 

сіу зѵѵіеіу Лап тат йаѵѵаб гіоіуск 

рі§с роІзкісЬ. Ізсіет (|иі зирга, иіа- 

гау Іо йаѵѵаб па згрііаі. іа, 8іапі- 

зіаѵѵ Атіггеіеѵѵісг НогЬоѵѵзкі ге- 

гпалѵат Іут різтет тоіт, гек^ 

тоіа ѵѵіазпс* різапут у ріесгесщ, 

іпоіц, гаріесгеіоѵѵапут зат па зіе- 

Ьіе у па таіеіпозб тоі^, \ѵ ѵѵоіе- 

ѵѵойгіѵѵіе Вггезскіт Іег^сц,, у па 

йгіесі, роіоткі тоіе, кібге Ьу па 

таіеіпозсі тоіеу ро тіе гозіаіі, йуіі, 

іі тат у роѵѵіпіеп Ьейе га іуѵѵоіа 

те&о, а ро йуѵѵосіе тоіт роіотко- 

\ѵіе тоіе, г таі^іпо^сі тоіеу, ро 

тпіе рогозіаіеу, та^ у роѵѵіппі Ье- 

й<^ ѵѵ каійу гок ріасіс іети згрііа¬ 

іоѵѵі МіІозіегйгіа Воіе^о гѵѵузг тіа- 

поѵѵапепш озт гіоіуск роІзкісЬ 

ѵѵ кагйу гок; а гокі таЦ зіе ро- 

сгупаб у копсгуб 0(1 8. Лапа Кггсі- 

сіеіа \ѵ гоки іегагпіеузгут іузіц-с 

згезсзеі йѵѵийгіезіут (Іо йги^іеЬ 

зѵѵіч-і іакоѵѵусЬіе 8. Лапа Кггсісіе- 

1а. А §йгіеЬу ^а, 8іапізІа\ѵ НогЬоѵѵ¬ 

зкі, га іуѵѵоіа те§о, ІиЬ ро тпіе 

роіоткоѵѵіе тоі, сксіеіі озоЬпо со 

па іо ітіепіе пт^еіпозс \ѵ Іет іе 

ѵѵоіеѵѵойгіѵѵіе, ІиЬ ѵѵ тіезсіе Вггезс¬ 

кіт киріб у баб па іепіе згрііаі 

МіІозіегйгіа Воіе%о, со Ьу іак&е 

ѵѵіеіе, гіоіуск озт иегупііо, еІіЬеги- 

З^с оіі іеу озті гіоіуск ѵѵзгузікіе 

таіеіпозсі, ѵѵ іут ѵѵоіпозб зоЬіе у 

роіоткот тоіт гозіаѵѵиіе-—Рокі 

іуѵѵоіа зіапіе па іет тігегпут зѵѵіе- 

сіе, тат йаѵѵаб г таій^ка тоіц, па 

іеп згрііаі Ьесгке гуіа, згапек §го- 

ски, згапек кгир, §гозгу йѵѵапа- 

зсіе ІлііеѵѵзкісЬ. Лап2ик2йгііоѵѵіскі 

г§к^ та ѵѵіазпа. Ла, Зіапізіаѵѵ Вго- 

зіоѵѵзкі гегпаѵѵат іут тоіт різтет 

коти Ьу іо ѵѵіейгіеб паіе&аіо, іі 

іа зат роѵѵіпіеп Ь§де сіаѵѵас па згрі¬ 

іаі зроіпіе г таі&^ка та Ьесгек гу¬ 

іа Лѵѵіе, іесгтіепіа Ьесгка, ^г.укі 

Ьесгке у ро коріе Ьііі. Но гуѵѵоіа 

пазге§о. 8іаиізІаѵѵ Вгозіоѵѵзкі гекц. 

зѵѵц.. А іо зі§ та зсі^^аб ѵѵ каібу 

гок ой 8. Лапа Йо зѵѵі§іе§о Лапа. 

Втііг Викі'аЬа оЫеси_]е йаѵѵаб па 

згрііаі ѵѵ Вггезсіи, па кагйу гок, 

гуіа Ьесгек йѵѵіе, іесгтіепіа Ьесгке, 

§тукі Ьесгке, зіойи Ьесгке, ріепіе- 

йгу коре- Отііг ВикгаЬа гека. 8іе- 
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рііап Рагиізкі роѵѵіпіеп Лаѵѵаё па 
вгріЫ 'ѵ Вггезсіи па каісіу гок 
хуіа Ллѵіе Ьесгкі, зіоЛи с!\ѵіе Ьесгкі, 
рггег згезё Іаі. ЗіерЬап Рагиізкі. 
Лап Вішкіег оЬіесиіе Лаѵѵаё (Іо згрі- 
Ыа, сіо Вггезсіа, \ѵ ка&Лу гок ро 
гІоіусЬ роІзкісЬ Лѵѵа па 8. Лапа. Лап 
ЗкіпЛег г§ка зѵѵа. Лагозг ѴѴаЬапоѵѵ- 

зкі оЬіесиіе Ло&уѵѵоіпіе Лаѵѵаё Ло 
згрііаіа Вггезскіе^о лѵ кагЛу гок 
ро Лѵѵа гіоіе роіі. па кагЛу 8. Лап 
Кггзсісіеі. Кекц зѵѵа. Ла АІехапЛег 
Когусгеѵѵзкі со гок шаш Лас па! 

іеп згрііаі Ьесгк§ 2уіа, Ьесгке зіо- 
Ли, зугоѵѵ іггуЛгіезсіе, ^оіоѵѵусіі §го- 
згу іггуЛгіезсіе роіз. роіеё шіепза 
ѵѵіерггоѵѵе^о. КеЦ зѵѵі^. Ка каМу 
8. Лап Кггзсісіеі. Ла СгесЬоѵѵзкі 
Мікоіау гегпаѵѵапі іут шоіт різа- 
піеш, іі, па згрііаі МіІозіегЛгіа Во- 

ге%о ^ кайЛу гок ро\ѵіпіеп Ь§Л§ 

Лалѵас г таіеіпозсі тоіеу, а ро тпіе 
(ігіесі тоіе, па каіЛе 8ѵѵі§іо 8. Ла¬ 

па Кггсісіеіа гІоіусЬ згезё роіі., а 
іезІіЬуш со сЬсіа! киріё, ріас, аІЬо 
Лот іакі па іеп згрііаі МіІозіегЛгіа 
Во&едо, г кібге^о Ьу рогуіек ЬуІ Ло- 

госгпу па тіапоѵѵапу згрііаі, іеЛу 
іеп Лаіек шоу ЛоЬголѵоІпу та Ьуё 
гпіезіопу; аіе іиг па іеу киріі ргге- 

зіаѵѵаё та, а іуіа Ьесгек іггу Ла- 

\ѵаё гаѵѵзге со гок лѵіпіеп іезіет. 

СгесЬоѵѵзкі Мікоіау г§Ц зѵѵа. Ла 
2Лгііоѵѵіескі РіеЛог гегпалѵат іут 
тоіт різапіет, іг па згрііаі Мііо- 
зіегЛгіа Воіе^о па Іаі Іггу роѵѵі- 
піеп ЬеЛ§ Лаѵѵаё г таіеіпозсі то- 
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іеу ро Ьссгсс іуіа па кбгЛе 8. Ли¬ 

па Кггсісіеіа. 2ЛгіІоѵѵзкі РіеЛог ге- 

к^. Ла Ріоіг Росіеу сгупід ѵѵіаЛо- 

то, іі Ло йуѵѵоіа те^о роѵѵіпіеп 
Ь§Ле па ка&Лу гок Лаѵѵаё ро гіо- 

ІусЬ рі^сіи па згрііаі Войе&о Мііо- 

зіегЛгіа, лѵ Вггебсіи и Рагу яаіоіо- 

пеё°і оа коіЛу 8\ѵі§1у Лап Іѵггзсі- 

сіеі, йуіа Ллѵіе Ьесгкі. Ріоіг Росіеу 
тр. Ла Ахгпа Іггуколѵісголѵпа, Ро- 

сіеіолѵа, ролѵіппа ЬеЛ§ Лаѵѵаё Ло згрі- 

іаіа Ллѵіе Ьесгкі гуіа у роіеё тіе- 

за па коЫу па 8. Лап. К§кі}. Ла Лап 
8гиузкі сгупі§ ѵѵіаЛото, іі Ло іу- 

ѵѵоіа те§о роѵѵіпіеп ЬеЛе па ког- 

Лу гок Лаѵѵаё ро гІоіусЬ ріесіи 
па згрііаі Воіе^оМіЛозі.егЛгіа, ѵѵ Вгге-' 
зсіи и Рагу гаІогопе§о, па каіЛу 
8. Лап Кггзсісіеі, у гуіа Ьесгек Ллѵіе. 
Ла 8атие1 Ріоіг Катіепзкі сгупіе 
ѵѵіаЛото, іі Ло гуѵѵоіа те§о роѵѵіпіеп 
Ь§Л§ Лаѵѵаё ро гІоіусЬ Лѵѵа па згрі¬ 

іаі Воге§;о МіІозіегЛгіа, ѵѵ Вггезсіи 
и Рагу гаіоіопедо, па каіЛу 8. Лап 
Кггзсісіеі, у іуіа Ьесгк§ ^еЛп^ у ро¬ 

іеё зіопіпу. 8іапіз1аѵѵ ВоЬгоѵѵпіскі 
па згрііаі ѵѵ кагЛу гок Ьесгке іуіа 
Лаѵѵаё оЬіесиіе Ло гуѵѵоіа зѵѵе^о 
у зіоЛи. РаѵѵеІ Сгегпіеѵѵзкі па згрі¬ 

іаі роѵѵіпіепет Лаё ѵѵ каіЛу гок 
ріепіеЛгті гІоіусЬ Лѵѵа роІзкісЬ. Ра¬ 

ѵѵеІ Сгегпіеѵѵзкі. Ла 8іапізІаѵѵ \Ѵо1- 

зкі Ло йуѵѵоіа те§о Ь§Ле роѵѵіпіеп 
Лаѵѵаё ро гІоіусЬ роІзкісЬ рі§с Ло 
згрііаіа иЬо^ісЬ Рагзкіе^о Вѵгезкіе- 

§о МіІозіегЛгіа Воіе§о, па Лгіеіі 
Воіе^о КагоЛгепіа, гок оЛ гоки у 

32 
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хуіа Ъесгек «1\ѵіе, ^а§іе! аІЬо кгир, 

рбІЬесгкі. 8іапіз1а\ѵ ЛѴоІзкі. 8іа- 

пізіалѵ 8кігозкі, різагг Міеіпіскі, оЬіе- 

сиі§ па гок кой(іу йа\ѵас Ьесгке 

пі^кі йуіпіеу, зіойи Ьесгк§ ііо згрі- ! 

Іаіа 1е§о у па Ьийолѵапіе згезб гІо¬ 

ІусЬ, \ѵз2уз11ае§о іейеп Іеп гаг 1е§о 

гоки, а роіупі Йо гуѵѵоіа гаѵѵзге йа- 

лѵас. Теойог ВикгаЬа Йо йулѵоіа ше- 

§о Ь§й§ ротеіпіеп йаѵѵаё ро гІоІусЬ 

й\ѵа у гуіа Ъесгк§ йо згрііаіа па 

иЬо^ісЬ Рагзкіе^о Вггезкіе^о Мііо- 

зіегйгіа Воге^о па йгіеіі 8. МісЬа- 

1а, гок ро гоки ай Йо йулѵоіа те§о. 

Кек^. злѵ^,. Ріоіг 2а1і\ѵзкі йо йу\ѵо- 

Іа пазге^о го\ѵпіо г таій^ка з\ѵ$, 

Іѵаіеггупа г ,Мі1озгелѵса 2а1і\ѵзка, 

йо згрііаіа па иЬо^ісЬ Рагзкіе^о 

Вггезкіс^о Мііозегйгіа Войе§о па 

йгіеп 8. Лапа па каййу гок йо Іаі 

сгіегееіі ро гІоІусЬ й\ѵа. Аіехапйег 

8гиузкі йо йуѵѵоіа ше^о Ъ§й§ ро- 

лѵіпіеп йа\ѵас ро гІоІусЬ рі^сіи йо 

згрііаіа па иЪо^ісЬ Рагзкіе^о Вггез- 

кіе§о Мііозіегйгіа Войе^о па йгіеіі 

8. МіеЬаІа, гок ро гоки ай йо йу- 

ѵѵоіа. Кека з\ѵгу ЛакиЬ 2йгііо\ѵіес- ! 

кі оЬіеси]'е у гег\ѵа1ат йо гуѵѵоіа 

тоіе^о у ро\ѵіпіеп іезіет йаѵѵас ро 

ріес гІоІусЬ роІзкісЬ йо згрііаіа па 

иЬо^ісЬ Мііозіегйгіа Воге^о \ѵ йгіеп 

8. МіеЬаІа, йо сге§о г§ка ігіф \у!а- 

зп§ ройрізиіе. Різап \ѵ Вггезсіи 

Ла Аппа Віеіаѵѵзка, ЛакиЬо\ѵа, 2йгі- 

Іолѵіеска гегпа\ѵат Іо па зіеЬіе у 

оЬіесиі§ па сЬ\ѵа!^ Войа, па \ѵусЬо- 

\ѵапіе иЬо^ісЬ Згрііаіа Мііозіегйгіа 

Войе§оэ 8\ѵіеіе§о Ьагагга, гІоІусЬ 

рі§йгіе8І%1 па йгіеп 8. Тгбусу лѵ го¬ 

ки іузіас згезёзеі й\ѵийгіез1ут лѵіо- 

гуш, а роіут \ѵ кагйу гок ро гІо¬ 

ІусЬ й\ѵийгіез1и, рбкі зата гу\ѵа 

Ь§й§, а ро зшіегсі тоіеу роіотзкѵѵо 

тоіе лѵіёсгпуті сгазу. Аппа Віе- 

1а\ѵзка ЛакиЬо\ѵа 2йгіІо\ѵіеска, Іет 

ройрізеш з\ѵоіт згІиЬпіе йо йуѵѵо- 

Іа шоіедо, у роіотколѵіе тоу ро 

зшіегсі тоіеу, па кагйу 8\ѵі§іу Лап 

Кггзсісіеі ро й\ѵийгіез1и гІоІусЬ. 

К§кгг зѵѵ^. Кіогу Іакоѵѵу Гипйизг 

ЬгасІ\ѵа Мііозіегйгіа Воге§о, га га- 

йапіеш ^е^ошозсі рапа Рггес1а\ѵа 

НогЬо\ѵзкіе§о, з^йгіедо гіетзкіе§о, 

\ѵоіе\ѵойгІ\ѵа Вггезскіе^о, іезі йо 

хі$§ игг§йо\ѵусЬ шіезскісЬ ^айгіе- 

скісЬ ѵѵрізапу. У того выпису мѣст- 

ского Берестейского при печати 

врадовой мѣстской подпись руки 

тыми словы: ех асііз ргосопзиіит 

сопзиіитдие сіѵііаііз Вгезіепзіз 

ехігасіііит. Оеог^іиз Отеііиіелѵісг 

Коіагіиз трра. Который же вы- 

писъ, съ книгъ мѣстскихъ перене- 

сеный, и до книгъ нинѣшнихъ 

земскихъ Берестейскихъ есть при¬ 

нятъ и уписанъ. Нисанъ у Бе- 

рестью. 
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^4.—Инструкція посламъ Брестскаго воеводства, отправляемымъ на 
конвокацію въ Вильну. 

Изъ аітовоВ книги за 1633—1634 годи, лист. 1773. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать четвертого, 

ыѣсеца Февраля четвертого дня. 

На рокахъ | судовыхъ земскихъ, 

о Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 

отправованыхъ, передъ нами Кга- 

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су¬ 

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу- 

крабою, подсудкомъ, а Константи¬ 

номъ Шуйскимъ, иисаромъ, врад- 

никами судовыми земскими воевод¬ 

ства Берестейского, постановивши- 

се очевисто у суду земяне госпо- 

дарскіе воеводства Берестейского, 

ихъ милость панъ Ярошъ Скин- 

деръ и панъ Янъ Решетарскій, по¬ 

кладали инструкцію одъ ихъ ми¬ 

лости пановъ сенаторовъ, дикгни- 

таровъ и всего рыцерства, обыва- 

телевъ воеводства Берестейского, 

зъ соймику Громничного, въ семъ 

року одправованого, ихъ милостямъ 

паномъ посломъ, на конвокацію Ви¬ 

ленскую выправенымъ, даную, въ 

чомъ въ той инструкціи меновп- 

те есть описано, и жедали ихъ 

милость, абы до вѣдомости нашое 

врадовое была принята и до книгъ 

земскихъ Берестейскихъ уписана, 

которую инструкцію унисуючи до 

книгъ и въ словѣ до слова такъ се 

въсобѣмаеть: Гп$1гис1іа ісНтозсіот 

рапот розіот об паз оЪу\ѵаіе1о\ѵ 

ѵѵо]е\ѵобгі\ѵа Вгаезкіе^о. Бана іе§о- 

тозсі кпіагіи НгеЬогеши Маззаі- 

зкіети, робкотоггети Сгобгіепзкіе- 

ти і іе^отозсі ради Негопітолѵі бе- 

Іепзкіеши па сопѵосаііф ѵѵ \Ѵі1піе, 

лѵ гоки іузіцс згезезеі іггубгіезіуга 

с/лѵагіут, тіезцеа Магса \ѵіоге§о 

бпіа ргкураба^аса. 12 іе робаікі, 

кіоге Кгесг Розроіііа па рораг-сіе ѵѵо)- 

пу я піерггу^асіеіет Моіклѵісіпет 

па рг2С82Іупѵ 8\ѵі^іоЫі^ѵе^ іе§о кго- 

Іелѵзкіеу тозсі, рапа .пазге^о тііо- 

зсіѵѵе^о, согопаііез зе^тік патоѵѵііа 

Ьуіа, іпіто ргаесопсеріат зрет іп зе 

зі* 8 зкагЬи \Ѵіе1кіе§о Хі§зі\ѵа Ьііелѵ- 

зкіе§о, іак па гарІаЦн 2о1піегго\ѵі 

,)ако іеза і аб аррагаіит Ьеііісит 

\ѵубапе, гасгет Ыс об іе§о кгоіелѵ- 

зкіе^ тозсі, рапа пазге^о тііозсі- 

\ѵе§о, ^ако іеза і об ^а8піеѵѵіе1то- 

2пе§о ^о тозсі рапа робзкагЬіе^о, 

іи паіеп сгаз лѵіут пазаут а^гота- 

баепіи Ьеб^се§о, бозіаіесгпа \ѵаі^лѵ- 

82у іпіогтаііа, і бо іе§о, іі ^езсае 

лѵо^8ки^ііс\V8кіети ^ебпети га б\ѵіе 

сѵѵіегсі, а бгидіети га іггу лѵіппо 
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яозіаіе: іесіу ту, піссЬсі|с іп пре 

бізегітіпе бееззе раігіае, \ѵеб!и§ I 

лѵоіі іе§о кгоіеѵѵзкіе^ тозсі, кіог% 

пат рггег рапа Ріоіга КосЫеѵѵ- 

зкіе§о, розіа злѵер;о бекіагохѵас га- 

сгуі, ѵѵургалѵ^ету з розггобка зіе- 

Ьіе блѵбсЬ ротіепіопусЬ рапоѵѵ ро- 

з!о\ѵ пазгусЬ, кібгут ісЬтозсіот, 

йбеі еі бехіегііаіі сопГібепіез, ріепа- 

гіат еі аЬзоЫат баіету роіезіа- 

іет, аЬу 2 бги§іті ісктозсіаті, па 

іезг сопѵосаіі^ рггуЬубеті розіаті, 

бозіаіесгпіе о зітіесгпб) ргаесілѵко 

іети піерггу^асіЫоѵѵі оЬгопіе га- ( 

(Іхліі. А іі о^сгугпа пазяа іпзгуск 

оЬгопу піета зрозоЬо\ѵ, ^есіпо рггег 

зіірепбіагіит тііііет, па кібге^о ро- 

баіколѵ штусЬ, ропіе\ѵаз2 баѵѵпе, 

^акозту г геіаііу іе&отозсі рапа 

робзкагЪіе&о ггогитіеіі, поп зиГесс- 

гипі, роіггеЬа. Тебу ІиЬозту рггу 

іуш гдготабгепіи пазгут іггу ро- 

Ьогу лѵубас ерс пипс роглѵоіііі, і (Іо 

ѵѵуЬіегапіа опуск роЬогсе, рапа Тео- 

бога 8іапіз1алѵа ВикгаЬе, робзебка 

Вг2езкіе§о, оЪгаІі, кіоту, зиЬ роепіз 

іп ѵоіишіпе 1е§иш ехртеззіз, бо зкаг- 

Ьи ЛѴіеІкіе^о Хі§зі\ѵа Іліе\ѵзкіер;о 

рго біе осіа\ѵа Магііі оббас ролѵі- 

піеп; ,]ебпак ісішюзсіот раиот ро- 

зіот яіесату, аЬу і бги^іе іггу, а 

Ь§бгіе 1і па Іо лѵз/узікіск 2§оба 

лѵозе\ѵобгІ\ѵ, Ьу Іезг і \ѵіесе^ рогѵѵо- 

Іііі і егаз оббапіа опусЬ патолѵііі. 

Озіаіек бехіегііаіі ісЬ тозсіолѵ ра- 

по\ѵ розіолѵ пазгусіі рогисгуѵѵзгу, 

Рабату ісЬ тозсі, аЬу зір 2 бги§іті 

лѵо^елѵобзілѵу цог^со о іо зіагаіі, аЬу 

КезриЫіса іп іапііз регіеиііз бозко- 

паіе ѵѵзрагіа Ьуіа. Вап \ѵ Вггезсіи 

па зе^тіки Сготпісгпут гоки іу- 

зіііс згезезеі іггубгіезіе^о сгѵѵагіе- 

§о. У тое инструкціи при иеча- 

тѣхъ подписъ рукъ тыми словы: 

АІЬтусЫ ДУ1абуз1а\ѵ Кабяіѵѵіі, ка- 

згіеіап ѴѴіІепзкі), гек% \у1азп$. ба- 

Г032 \ѴоМо\ѵіс2, зіагозіа Йоппускі, 

>ес, сазгІеІІапХолуоцтобг- 

кі, ѵѵіазпа г§кц. Вітесіог Апбгге] 

Маззаізкі, сазгіеііап Вггезку, тр. 

ЗіерЬап Рас, робзкагЬі \Ѵ. X. Ь. тр. 

8аріеЬа СкггузгіорЬ, робегазгу 

X. Ь., Оебеоп Місііаеі Тгугпа, зіоі- 

пік \Ѵ. X. Ь., зіагозіа Вггезку, бап 

8хи)зкі, скога&у \ѵоделѵобзі\ѵа Вгге- 

зкіедо, тр. Мікоіа^ ІіОкпіскі], ско¬ 

тчу гіеті Віеізкіе^, Теобог 8іапі- 

зіалѵ ВикгаЬа, робзрбек Вггезку, г§- 

к% з\ѵц. Копзіапіу 82и]зкі, різагг 

гіетзку, Аіехапбег Корее—: ѵѵ'іазпе^ 

гек^. б ап Козза1іо\ѵзкі^, зіагозіа Оиі- 

Ьіпзкі_], Ріоіі- Ріекагзку, зекгеіагг 

кгоіа іе^отозсі, тр. бап Кагітіегг 

16 тіазіо\ѵзкі,і, зекі’еіаі-г іе§о 1а-о- 

1е\ѵзкіе) тозсі, \Vо^сіесЬ Косііапзкі], 

робзіагозсі Міеіпіску, тр. ,бап \Ѵе- 

гезгегака, зебгіа ^гобгкі Вггезкц, 

г^кд. зѵѵ^. , Ріоіг КосЫе\ѵзку, бап 

Рас—гека 8\ѵіі. Аіехапбег Ногпо\ѵ- 

зкі, бап Кезгеіагзку, Ріоіг Ногполѵ- 

зкі—г§ка. багозіа\ѵ Росіе^, Кггузг- 

іоріі Ріекагзкі), Козсіизгко Мікоіа^ 

8іес1то\ѵіскі), Казрег 8або\ѵзку, 

Ваііа'/аг ВоЬгоѵѵпіскд, тр. Озіа- 
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ріііап Шероко^сгуску г§кд,. Кото- земскихъ Верестейскихъ есть за- 

рая жъ то инструкція за подаиьемъ писана, 

особъ, вышменованыхъ, до книгъ 

1634 г. # 

75.—Сеймиковое постановленіе дворянъ Брестскаго уѣзда. 

Изъ актовой книги за 1633—1634 годъ, листъ 1793. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать четвертого, 

мѣсеца Февраля четвертого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 

отправованыхъ, нередъ нами Кга- 

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ, 

судьею, Теодоромъ Станиславомъ 

Букрабою, подсудкомъ, аКонстан- 

тымъ Шуйскимъ, писаромъ, врад- 

никами судовыми земскими воевод¬ 

ства Берестейского, постановив- 

шисе очевисто у суду земяне гос- 

подарскіе воеводства Берестейско¬ 

го ихъ милость панъ Ярошъ Скин- 

деръ, а панъ Янъ Рѣшетарскій, 

покладали листъ згодного поста- 

новенья отъ ихъ милостей пановъ 

сенаторовъ, дигнитаровъ, урядни¬ 

ковъ и всего рицерства обывате- 

ловъ воеводства Берестейского, на 

соймику теперешнемъГромничномъ 

сталый, о которого жедали, абыс- 

мо до вѣдомости нашое принели и 

до книгъ земскихъ Верестейскихъ 

уписать дали. Въ чомъ мы, чине- 

чи жеданыо ихъ милостей досить, 

тотъ листъ сгодного постановенья 

принявши и до книгъ уписать да¬ 

ли, и такъ се въ собѣ маеть: Му 

гаду, дідпііагге \Ѵіе1кіе§о Хі^зіѵѵа 

ЬіІе\ѵзкіе§о , іігг^дпісу гіетзсу, 

§годгсу і ѵѵзгузікіе гусегзіѵѵо \ѵо- 

іе^одгі\ѵа Вггезскіе^о, кіоггузту 

8І§ іи \ѵ гоки іегагпіеузгут іузіас 

згезёзеі іггудгіезіут сгѵѵагіут, шіе- 

зі$са РеЬгиагуі \ѵібге§о дпіа, до 

Вггезсіа па зеутік Ототпісгпу, па 

оЬгаиіе рапоѵѵ зедгі6\ѵ §16\ѵпусЬ гіе- 

скаіі, §дгіе і розеі од іе§о кго1е\ѵ- 

зкіеу гаозсі, рапа пазге^о тііозсі- 

\ѵер;о, \ѵ розггодек паз 2 іпзігиксіа 

зоЬіе дана рггуЬулѵзгу, пе^оііа Кеі- 

риЫісае, зоЬіе од іе&о кгоіелѵзкіеу 

тозсі соттізза, дозе Іисиіепіег ге- 
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іиііі еі отпев КеіриЫісае песеззі- 

іаіез епшпегаѵіі. 2асаёт ту, росаи- 

лѵаіас $і§ ЬуДа ргаѵѵДапѵеті оісау- 

апу пазаеу зупаті, кібгеу іп іапіа 

песеззііаіе Деевзе піесЬс^е, ІиДаіей 

іеі <1о лѵоіі Де§о кгёіеѵѵзкіеу тозсі 

ргаусЪіІаі^с зіе, кіёг%, паз аД сарез- 

зсепДа сопвіііа До *ѴѴіІпа па сопѵо- 

сайа \ѵ гоіси іегааіиеузгут рго Діе 

зесипДа Магса лѵокицс, роігаеЬолѵас 

іе§о ро паз гасгу, аЬузту, розіу па 

ротіопіопу асі і тіеузсе лѵургалѵпѵ- 

$2у, \ѵе лѵзаузікісЬ КеіриЫісае ро- 

ігаеЪаск рапот розіот пазаут а Дги- 

§іеті лѵоіе\ѵоДгйѵу і ро\ѵіаіаті га- 

Даіс аіесііі, лѵ саеіп зіе орйше іп- 

іёпйопі іе§о кгёіеѵѵзкіеу тозсі, ра¬ 

па пазге^о тіІозсі\ѵе§о, ассотоДи- 

і%с, гагаг з іер;о г^готаДгепіа па- 

згер;о па іеп сааз і асі Деіегтіпо- 

\ѵапу ДО. кпіааіа Нгедоге§о Мазаі- 

зкіе^о, роДкотогае§о ОгоДаіеіізкіе- 

ё°, і ,]е§отозсі рапа Негопіта Де- 

Іепзкіе^о \ѵузуіаіпу, кібгут ріепа- 

гіат еі аЬзоІиіат роіезіаіет \ѵе 

\ѵзгузікіт Даіету, і ІиЬозту йг па 

іут зеутіки пазгут іггу роЬогу 

ех пипс роглѵоШі лѵуДас і роЬогсе 

До лѵуЪіегапіа опусіі ,]'е§отозс ра¬ 

па ТеоДога Зіапізіалѵа ВикгаЬе, роД- 

зеДка пазае^о Вгаезскіе§о, оЬгаІі і 

сааз а піеті До зкагЬи \Ѵіе1кіе§о 

Хіезйѵа Ьііелѵзкіе^о рго Діе осіаѵа 

МагЙі, зиЬ роепіз іп ѵоіитіпе Іе^ит 

ёхргеззіз, зіатеіс зі§ озоЬпіе паапа- 

оауіі; іеДпак ісктозсіот рапот ро¬ 

зіот пазаут аіесату, аЬу і Дги^іе 

ігяу, а Ь§Даіе1і па іо а^оДа \ѵзаузі- 

кісЬ лѵоіелѵоДаіѵѵ, Ьу Іей і \ѵі§сеу 

роалѵоіііі. Нос іатеп ргаесаѵепДо, аЬу 

роЬогсо\ѵ піе іат тіаполѵаіі, аіе іе- 

Ьу До паз па зеутік геіасуіпу аа- 

скоѵѵаіі. 2аіепі іе а^оДне і іеДпо- 

зіаупе розіаполѵіепіе пазае аатука- 

і^с, иіуіізту з коіа пазае^о ^е&о- 

тоёё рапа Дагозаа ЗкіпДега і ^е§о- 

тозс рапа Дапа Козаеіагзкіе^о, аЬу 

ісЬтозсіоѵѵіе пазі іак іе а§оД§ па¬ 

зае, іако Іеі і іо, йеёту па з^Ду 

§Іо\ѵпе ігуЬипаІпе іе§о кгоіелѵзкіеу 

тозсі кпіааа Дапа Заиузкіе^о, сЬо- 

гаіедо Вгаезкіе§о, і іе&отозё рапа 

Махутііііапа. Каіесаускіедо па гок 

іегаапіеузау іузі^с заезсзеі ігауДаіе- 

зіу са\ѵагіу оЬгаІі, До хі^ аіет- 

зкісЬ ВгаезкісЬ Допіезё гасауіі. Баі 

лѵВгаезсіи. Бпіа салѵагіе^о ГеЬгиа- 

гуі, гоки іузі^с заезсзеі ігауДаіе- 

зіе§о сг\ѵагіе§о. У того листу по- 

стаповенъя соймикового, припеча- 

тѣхъ, подписъ рукъ тыми словы: 

АІЬгусЬі \ѴІаДузІа\ѵ КаДашіІ, ка- 

заіеіап \Ѵі1епзкі, г§кі| лѵіазші; Да- 

гоза ЛУоіо\ѵіса, зіагозіа ЙтоДакі, 

Ваауіі Корее, казаіеіап Хо\ѵор;гоДя- 

кі, гекс$ \ѵ!азп^; Бігесіог АпДгаеу 

Мазаізкі, сазаіе1апВгаезкі, тр.; Зіе- 

Гап Рас, роДзкагЬі ЛѴіеІкіе^о Хіеаіѵѵа 

Ьііе\ѵзкіе^о, тр.; ЗаріеЬа КгаузаіоД, 

роДсаазау \Ѵ. X. Ь., ОеДеоп МісЬаеІ 

Тгуапа, зіоіпік \Ѵ. X. Ь., зіагозіа 

Вгаезкі, Дап Заиузкі, скогайу лѵоіе- 

\ѵоДаі\ѵа В^аезкіе^о, тр.; Мікоіау Ье- 

Ьпіскі, сЬог^іу аіетіВгаезкіеу,Тео- 
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йог 8іапі$1а\ѵ ВикгаЬа, ро<1з§<1ек Лап Козгсіигэкі, Ріоіг Ногпоѵѵзкі 

Вг/езкі, г^кіі Сопзіапіу 8/иу- г§к$; ЛагозІа\ѵ Росіеу, Кггузгілт 

зкі. різог/, гіеіпзкі, Аіекзапсіег Ко- Ріекагвкі; Козсіиз/ко, Міко/ву 8іе- 

рес, лѵіазп^ г§к$; Лап Козако\ѵзкі, скполѵзкі, Казрег 8ас1о\ѵзкі, Ваііа- 

зІИгозІа ОиІЬііізкі, Ріоіг Ріекагвкі, гаг ВоЬго\ѵпіскі, шр.; ОзіарЬі №с- 

зекгеіаггзе^окгбіелѵзкіеу тозсі, шр.; рокоусгускі гакц. Который же то 

Лап Кагітіегг ІЛтіазіоѵѵзІа, зекге- листъ сойыиповое згоды, черезъ ихъ 

іагг Л. К. Мсі, \ѴоусіесЬ КосЬаіі- милостей пана Скиндера и пана 

зкі, роЛзіагозсі Міеіпісіа, Лап \Ѵе- Решетарского до актикованья по- 

гезясгака, з^сігіа §тО(1гкі Вггезкі, г§- даный, есть до книгъ земскихъ 

к$ злѵа; Ріоіг Кокіеѵѵзіа, Лап Рас, Берестейскихъ уписанъ, 

гека зѵеа; Аіекзапсіег Ногпоѵѵзкі, 

1636 г. 

7в,—Листъ короля Стефана Баторія канцлеру В. К. Литовскаго Остафію 
Воловичу о назначеніи способнаго человѣка для оцѣнки стоимости 
входовъ въ Бѣловѣжскую пущу, за отмѣну которыхъ нѣкоторые 

земянѳ просили вознагражденія. 

Изг актовой кппгк за 1634—1636 годы, лвстъ 623. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча стейского, часу правное росправы 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣ- межи паны Волковицкими, панъ 

сеца Ген варя двадцать пятого дня. Ерій Волковицкій, зъ наказу пашо- 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о го, листъ светое памети короля его 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, милости Стефана передъ нами у 

припалыхъ и судовне у Берестьи суду положилъ и ку актиковапыо 

отправованыхъ, передъ нами Кгат до книгъ земскихъ Берестейскихъ 

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су- подалъ, который уписуючи въ кнн- 

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу- ги въ словѣ до слова такъ се въ 

крабою, подсудкомъ, а Петромъ По- собѣ маеть: СтсФапъ, Божою ми- 

теемъ, писаромъ, врадниками су- лостыо, король Польскій, великій 

довыми земскими воеводства Берс- князь Литовскій, Рускій, Прускій, 

• л 
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Жомоитскій, Мазовецкій, Ифлянт- 

скій, кмежс Оемигродское и иныхъ. 

Пану Виленскому, канцлеру вели¬ 

кого князства Литовского, старо¬ 

стѣ Берестейскому и Бобринско¬ 

му, пану ОстаФью Воловичу. Би¬ 

ли намъ чоломъ подданые наши, 

земяне повѣту Берестейского, име¬ 

немъ, Борисъ Ворсоба, Тимоѳей 

Кругельскій, Иліяшъ Волковіщкій 

а Стецко Волковнцкій, абы имъ за 

тые вступы и входы, которые зда- 

вна до пущи Бѣловѣжское мають, 

отмѣну якую сдушную дати велѣ¬ 

ли, што жъ есмо имъ еще у тотъ 

часъ, коли комисаре нащи на огра¬ 

ниченье пущи тое отъ имѣнья кне- 

жати Острозского, выѣждчали, обѣ- 

цали, маемо добре при памети; аде 

ижъ вѣдомости скуточное не маемъ 

о томъ, што то за уходы были и 

што за пожитокъ съ тыхъ уходовъ 

приходилъ, яко мы устне съ ва- 

шою милостью о томъ мовили, такъ 

и теперь черезъ листъ твоей мѣр¬ 

ности жедаемъ, абы еси твоя ми¬ 

лость человѣка якого доброго и 

бачного на вывѣданье тое справы 

ихъ зослалъ, зачимъ бысь мы на 

потомъ отъ твое милости вѣдомость 

певную и достаточную въ той ре¬ 

чи маючи, могли сдушную наго- 

роду велѣти учинити. Писанъ въ 

Бяловѣжахъ. Лѣта Божого Наро- 

женья тисеча пятьсотъ осемьде- 

сятъ четвертого, мѣсеца Сентября. 

У которого листу печать и подписъ 

руки его королевское милости, знать 

пре неопатрности стороны, одпіар- 

пнено было; одно на сподѣ подпись 

руки тыми словы: Павелъ Наруше- 

вичъ, секретарь. Который же то 

листъ, зъ наказу нашого, презъ па¬ 

на Ерого Волковицкого поклада- 

ный и ку актикованью поданый, и 

до книгъ земскихъ Берестейскихъ 

есть уписанъ. 
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77.—Листъ короля Стефана Баторія, данный вемянамъ Волковиц- 

кимъ касательно отмѣны входовъ ихъ въ Бѣловѣжскую пущу. 

Ивъ актовой конги :*а 1634—1636 годы, листъ 619. 

Лѣта Божого Нароженья тиееча всимъ имѣнья Водковыцкого. Што 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣ- есте писали до насъ перво сего о 

сеца Генваря двадцать пятого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 

отправованыхъ, передъ нами Кга- 

бріелемъ зъ Елъна Еленскимъ, су¬ 

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу- 

крабою, подсудкомъ, аПетромъ По- 

теемъ , писаромъ , врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бере- 

стейского, часу росправы правное 

межи паны Волковнцкими, водлугъ 

наказу иашого, панъ Ерій Волко- 

вицкій листъ короля его милости, 

светое памети Стефана, писаный 

до пановъ Волковицкихъ, въ спра¬ 

вѣ нижей мёненой, покладалъ и 

ку актикованью до книгъ земскихъ 

Берестейскихъ подалъ, который 

уписуючи въ книги въ словѣ до 

слова такъ се въ собѣ маеть: Сте- 

®анъ, Божою милостью король 

Польскій, великій князь Литовскій, 

Рускій, Прускій, Жомоитскій, Ма- 

зовецкій, Ифлянтскій, кнежа Се- 

мигродское и иныхъ. Земяномъ наг 

шимъ воеводства Берестейского, 

Ѳедору, братьи и участникомъ его 

забраньи пущи нашое Бѣловѣжское 

до имѣнья Берестовицкого, кото¬ 

рое на тотъ часъ держить крайчій 

нашъ великого князства Литовско¬ 

го князь Константинъ Константи¬ 

новичъ Острозскій зъ малжонкою 

своею, а въ той же пущи менили- 

сте, ижъ ваши уходы до дерева 

бортного и до сѣножатей забраны, 

и просилисте насъ, абыхмо въ 

томъ вамъ оборону учынить каза¬ 

ли, и власности вашое забирать 

не допускали. Ино мы на то коми- 

саровъ нашихъ перво сего вжо вы¬ 

сылали, нижли тая справа передъ 

комисарами не скончилася; про то 

и теперь зложили есмо часъ коми- 

саромъ на туго справу, выѣхати 

на день першій мѣсеца Декабря, 

для чого абысте на тотъ рокъ тые 

справы пильни были и што вла- 

сность наша и чого есте правдивѣ 

вѣдоми, то оказовали и доводили 

свѣдѣтствомъ своимъ подиираючи. 

А кгды тая пуща до рукъ нашихъ 

господарскихъ придетъ, кождому до 

того, хто чого передъ тымъ ужи- 

валъ, заборонено не будетъ, а хо- 

34 
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чете ли нѣти отмѣну слушную и 

то вамъ отмовлсно не будетъ. Пи¬ 

санъ у Сендемиру. Лѣта Божого 

Нароженья тисеча пятьсотъ осемь- 

десятъ третего, мѣсеца Сентября 

тридцатого дня. У того листу его 

королевское милости печать мен- 

шая, а подписъ руки его королев¬ 

ское милости тыми словы: ЗіерЬа- 

шіз Кех; а подписъ руки писарское 

тыми словы: Левъ Сапѣга, нисаръ. 

Который же тотъ листъ его коро¬ 

левское милости Стефана, черезъ 

пана Ерего Волковицкого поклада- 

ный и ку актикованью подаиый, 

до книгъ земскихъ Берестейскихъ 

есть уписанъ. 

1635 г. 

78.—Листъ короля Стефана Баторія о назначеніи коммиссаровъ для 
окончанія дѣда о Бѣловѣжской пущѣ. 

Изг актовой книги за 1634—1635 годы , іисгі 621. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

шестьсотъ тридцать пятого, мѣсе¬ 

ца Генваря двадцать пятого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовне у Берестьи 

отправованыхъ, передъ нами Кга- 

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су¬ 

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу- 

крабою, подсудкомъ, а Петромъ По- 

теемъ, нисаромъ, врадниками су¬ 

довыми земскими воеводства Бере- 

стейского, часу росправы правное 

межи паны Волковицкими, панъ 

Ерій Волковицкій листъ короля его 

милости светое памети Стефана, 

покладалъ передъ нами у суду зъ 

наказу нашого и ку актикованью 

до книгъ земскихъ Берестейскихъ 

подалъ, которого уписуючи въ кни¬ 

ги въ словѣ до слова такъ се въ 

собѣ маеть: Стефанъ, Божою ми¬ 

лостью король Польскій, великій 

князь Литовскій, Рускій, Прускій, 

Жомоитскій, Мазовецкій, Ифлянт- 

скій, кнежа Семигродское и иныхъ. 

Земяномъ нашимъ воеводства Бе- 

рестейского Стефану а Пляшу Вол- 

ковицкимъ. Што которая справа, за 

высланьемъ комисаровъ нашихъ и 
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выѣханьемъ зъ стороны князя Кон¬ 

стантина Константиновича Остров¬ 

ского, крайчого нашого великого 

князства Литовского, старосты Во- 

лодимерского, комисаровъ его ми¬ 

лости о забраньѣ немалое части пу¬ 

щи нашое Бѣловѣжское до имѣнья 

его • Берестовицкого, зъ розсудку 

тыхъ комисаровъ зобопольныхъ 

до суду нашого господарского за 

апеляціею приточила се; ино въ 

той справѣ вырокомъ нашимъ гос- 

подарскимъ съ паны радами наши¬ 

ми узнали есмо судъ комисаровъ 

нашихъ быти слушный и для скон- 

ченья тое справы, выслуханья при- 

сеги и ограниченья тое пущи на¬ 

шое высылаемъ тамъ зъ стороны 

нашое комисаромъ мечного нашо¬ 

го великого князства Литовского 

пана Дмитра Халецкого, аз$ прось¬ 

бою князя Острозского зъ сторо¬ 

ны его и малжонки его милости 

маршалокъ нашъ князь Ѳедоръ Ма¬ 

сальскій комисаромъ зъѣхати ма- 

еть. Которые на рокъ певный, то 

есть на двадцать шостыи день мѣ- 

сеца Ген варя въ року тепереш¬ 

немъ осемьдесятъ четвертомъ до 

тое пущи Бѣловѣжское выѣхавши, 

тую справу кончити будутъ. А 

ижъ вы, будучи добре вѣдоми пу¬ 

щи нашое Бѣловѣжское, при ко- 

мисарахъ нашихъ на онъ часъ въ 

той справѣ высланыхъ зъ сторо¬ 

ны нашое были доводомъ, про то 

хочемъ мѣти, абы есте и теперь 

на часъ вышей въ семъ листѣ иа- 

значоный кусконченью тое справы 

присегою до теперешнихъ комиса¬ 

ровъ прибыти не замѣшкали. Так¬ 

же и бортниковъ своихъ Павла 

Ониськовича а Ивана Андрушко- 

вича зъ собою взяли, абы тая шесть 

особъ свѣтковъ, которые за ©сем¬ 

надцати до ирисеги обраны будутъ, 

присегу на томъ учинили, же ухо¬ 

ды свои старовѣчные въ пущи на- 

шой господарской, а не въ Бере- 

стовицкой, мѣли. А мы въ томъ 

васъ симъ листомъ нашимъ упе- 

вняемъ, ижъ которые зъ васъ ухо¬ 

ды свои зъ давныхъ часовъ въ пу¬ 

щѣ нашой Бѣловѣжской маете, по 

старому оныхъ уживати будете, и 

што кольвекъ еще въ той пущи 

нашой позысканой уходовъ вашихъ 

покажетъ, тыхъ вамъ уживати 

вольно будетъ. А если бы есте на 

иншомъ мѣстцу за тые уходы от¬ 

мѣны сдушное отъ насъ потребо¬ 

вали, мы въ томъ вамъ не будемъ 

боронити. Писанъ у Городнѣ. Лѣ¬ 

та Божого Нароженья тисеча пять¬ 

сотъ осемьдесятъ четвертого, мѣ- 

сеца Генваря тринадцатого дня. У 

того листу печать великого княз¬ 

ства Литовского меншая, аподписъ 

руки его королевское милости ты¬ 

ми словы: 8іерЬапивКех; аподписъ 

руки писарское: Венцлавъ Акгрипа, 

писаръ. Который же то листъ его 
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королевское милости черезъ пана 

Ерего Волковицкого ку актикова- 

ныо поданый, до книгъ земскихъ 

Берестсйскихъ есть уііисанъ/ 

1641 г. 

79.—Привилегія короля Владислава IV на вей маніе мостовой 
ПОШЛИНЫ. 

Изъ актовой книга за 1784 годъ, листъ 826. 

Коки іузі^с зіейтзеі овпкшезці 

сгѵѵагіе^о, тіезіаса РеЬгиагіі іггу- 

пазіе^о йпіа. 

Иа гокасЬ зірІолѵусЬ гіетзкісЬ \ѵо- 

^е\ѵоЙ8і\ѵа Вггезкіе§о, пага^иігг ро 

83. ТггесЬ КгоІасЬ, зѵѵіесіе К/уш- 

зкіш, рггурайіуск у па тіеузси 2\ѵу- 

кіуіп \ѵ тіезсіе Жтсі Вгіезсіи а§і- 

іиі^сусЬ зі§, рггей паші Хаѵѵегут 

Ногпоѵѵзкіт, Ргапсізгкіет ІІгзупет 

Кіетсеѵѵісгет, Айатот Апіопіт Ап- 

сиі%, Тотазгет Коізгеѵѵзкіт, з§- 

(Ігіаті, Лапет "ѴѴІойкіет, різаггеш, 

иг2§йпікаті з^йоѵѵеті гіетзкіті ЛѴ. 

В., зіаѵѵа^с оЬеспіе раігоп .Ірап 

І^пасу Шай Ьазкоѵѵзкі рггуѵѵііеу 

па туіо тозіоѵѵе лѵ таіеіпозсі Ра- 

ігукасЬ па ггесе Бетіапсе ой пау- 

]азпеуз2е^о ЛѴІайізІаѵѵа Сгѵѵагіе^о 

Ро1зкіе§о у 8/ѵѵескіе§о кгоіа, ЛѴЛР. 

Сгу&оѵѵі сгезгпіко-т Ілйгкіети \ѵ го- 

ки іузцс згезсзеі сгігуйезіут ріегѵѵ- 

82 ут, 8еріетЬга іггесіе^о йпіа ѵѵу- 

йапу, а іегаг ЛУЛ. хіейги І^пасети 

Ьазкоѵѵзкіети, капопіко\ѵі <Ьискіе- 

ти, ^ако ротіепіопусЬ йоЪг Раігук 

йяіейгісоѵѵі з!иі%су, йо акі ройаі, 

кіоге^о ігезё іакоѵѵа: ЛѴІайузІаѵѵ 

Сгѵѵагіу, 2 Воіеу Іазісі, кгоі Роізкі, 

ЛѴеІкі Х^йге Іліеѵѵзкіе, Кизкіе, Рги- 

зкіе, Йтийгкіе, Магоѵѵескіе, ІпЯап- 

зкіе, 8то1епзкіе, Сгегпікоѵѵзкіе а 

бглѵейзкі, Ооіізкі, ЛѴапйаІзкі йгіе- 

йгісгпу кгбі. Огпаушиіешу Іут 1і- 

зіет пазгуш, коти іо ѵѵіейгіес па- 

Іегу, іі §йу коттіззагге пазі йо 

та^іпозсі игойгопе^о ШИагуизга 

Сгуіа, Раігукоѵѵ пагѵѵапеу, \ѵ ѵѵо^е- 

лѵойзіѵѵіе Вг&езкіт Іеі^сгу, па по¬ 

ветей ѵѵіеікіт г Вгіезсіа йо Ріпзка 

ій^сут рггеіа/йо\ѵі ігийпети у піе- 

Ьезріесгпети па ггесе Бетіапсе 

ргзураіггуіі зі<? у козгі кіогу па 

изурапіе іату у ^гоЫі, іакіе \ѵ ро- 

Ьийо\ѵапіи тозіи ройі§іу Ьуё тизі 

иѵѵаіуѵѵзгу, туіо тозіоѵѵе розіапо- 
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ѵѵііі у пат о Іуга рггег Іізі злѵоу огпау- 

тііі. Му Іейу сЬодс, аЬу роййапі п&- 

зі, Іийгіе ройгойпі, лѵсгезпу уЪезріе- 

сгпу ргге]агй тіеіі, а гаЬіе^а^с іе- 

ти, аЬу га га^згсгепіет ту! у 

лѵіеікіт Ьгапіет опе§о исі%&епіа 

роййапут пазгут піе Ьуіо, іак ро- 

зіалѵіату у игоДгепети Сгуголѵі, 

сгезгпіколѵі ЬіДгкіети, у зиксезао- 

гош ^е§о, лѵротіепіапеу гаа^іпозсі 

туіо паДа^ету: аЬу ой ІиДгі киріес- 

кісЬ у Гигтаполѵ, ой лѵоги, ДоЪгге 

Іолѵагет па!огопе§о, ро саіегу ріе- 

пі^Дге; ой копі, па ргаейаа лѵіой%- 

суск, у ой Ьуйіа го§а!е§о, ро й\ѵа 

ріепі^йге,— ой тпіеузге^о ро ріепі%- 

йаи. А лѵіеггсЪолѵі уріезі Іий/іе, Іак- 

ае зіап йисЬо\ѵпу, згІасЬескі урой- 

лѵойу ісЬ ой ріасіепіа іе§о туіа 

лѵоіпі Ьуйа ш&]%. 2асгут игойгопу 

Сгуй у зиксезгоголѵіе іе§о лѵ лѵуЪіе- 

гапіи туіа тозіолѵе^о, лѵеД1и§ Іе&о 

пайапіа у розіаполѵіепіа пазге§;о, га- 

сЬолѵас ві§ пмдо, розігге^ацс 1е§о, 

аЬу ргге^агй Ьеаріесгпу у лѵаголѵпу 

Іайаіот ройгогпут па ротіепіопеу 

гаесе Ьуі иалѵзге. Со До лѵіайотозсі 

лѵзгет лѵоЬес, а тіаполѵісіе, Іийгіот 

киріескіт рггуѵѵойа^с сЬсету тіес 

у гогкагіуету, аЬузсіе \ѵ рггегге- 

сгопеу та^іпозсі Раігуколѵіе, рггег 

тозі ^айцс, туіо тозіолѵе, кгот іа- 

йпеу ігайпозсі, ріасііі у оййа\ѵа1і. 

Ха со, Діа Іерзгеу лѵіагу, гек^зі§ па- 

зг$ ройрізалѵзгу, ріесгес ЛѴ. X. Ь. 

рггусізп^с гогкагаіізту. Бап лѵЛѴаг- 

згалѵіе. І)піа Іггесіе§о тіезі%са 8ер- 

іетЬга, гоки Рапзкіе^о іузі^с заезс- 

зеі сгіегйгіезіе^о ріегѵѵзгедо. II 1е- 

§о рггуѵѵі^и рггу ріесг§сіЛѴ. X. Ь., 

па таззіе сгег\ѵопеу \ѵусіезпіопеу, 

ройріз пауіазпеузгедо кгбіа ^тзсі у 

ро йги^іеу зігопіе йаізга ехргеззуа 

г ройрізет різагга лѵ Іе зіолѵа: ДѴІа- 

йузіаиз Кех. Мозіолѵе игойгопети 

Сгу&олѵі лѵ таіеіпозсі ^еа;о, па ггесе 

Ботіапсе. віапізіалѵ Хіетзгелѵісг, 

різагг. Кібгу Іо рггулѵііеу, га роДа- 

піет опе§о йо акі рггег лѵуг лѵуга- 

іопд, озоЬ§, ^езі йо хііц* гіетзкісЬ 

лѵо^елѵоЙ2^лѵа Вгіезісіе^о рггуі^іу у 

лѵрізапу. 
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80.—Соймивовоѳ постановленіе дворянъ Брестскаго уѣзда о постройкѣ 
зданія для архива и другихъ предметахъ. 

Изъ актовой книга за 17ѲЗ годъ, листъ 221. 

Коки іузі^с зіеЛетзеі озіетЛгіе- 

8І%і іггесіе^о, тіезцса РеЬгиагуі 

згбзіе^о Лпіа. 

Иа гокасЬ з^ЛолѵусЬ гіетзкісЬ \ѵо- 

^елѵоЛзілѵа Вггезкіе^о, ро ТггесЬ Кго- 

ІасЬ, злѵіесіе Кгутзкіпі, рггураЛІусЬ 

еі іп Іосо зоіііо \ѵ тіезсіе ЛКгасі 

Вггезсіи а^ііидоусЪ зіе, рггеЛ папіі 

Халѵегут Ногпоѵѵзкіт, Ргапсізг- 

кіет Игзупет Шетселѵісгет, АЛа- 

тет Апіопіт Апсиі$, Тошазгет 

Коізгелѵзкіш, (Іериіаіет па ігуЬипаІ 

§Іи\ѵпу \Ѵіе1кіе§о Хіезілѵа Ьііелѵ- 

зкіе§о, Ргоіипс гаіо^ зсе ЛѴ. різагга 

газ1ери^1|сут, з^Лгіаті гіетзкіеші 

лѵо^елѵоЛзі\ѵа Вггезкіе^о, зіалѵа^с 

озоЬізсіе \ѴЛР. І^пасу вгсгераполѵ- 

зкі, гоішізігг і ге§епі §го(1гкі лѵо^е- 

лѵоЛзілѵа Вггезкіе^о, ІаиЛит, рггег 

рггезлѵі^іпе ѵкуелѵоЛгіѵѵо роЛрізапе, 

асі асіа роба!, іепоге зе9иепіі різа- 

пе: Му, зепаіоголѵіе, иггеЛпісу гіет- 

зсу і §го<І2су, гусегзілѵо, згІасЬіа, 

оЬулѵаіеіе ѵѵо^е\ѵо(1зі^ѵа Вггегзкіе^о, 

<іо рггерізи ргалѵ пагоЛолѵусЬ о зе^- 

тікасЬ Ро^готпісгпусЬ, сіеіегтіпа- 

су% ЛадауеЬ, тада зіе зіозоѵѵпіе 

па Лгіеп іггесі РеЬгиагуі лѵ гоки 

іегагп^згут іузі^с зіесіетзеі озт- 

Лгіезі^іут Іггесіт <іо шіазіа ЛКтсі 

Вггезсіа, <1о козсіоіа ЛХ. ВегпагЛу- 

по\ѵ г^отаЛгепі, ро га^епіи зе,)- 

тіко\ѵ рггег ЛѴѴЛР. ЛогеГа па Ву- 

зігесЬ Вузіге^о, казгіеіапа Вггезкіе- 

§о, ехзепаіога, котізагга зкагЬолѵе- 

\Ѵ. X. Ь., касѵаіега огсіеги 8. 8іа- 

пізіалѵа ^еЛпо8Ц^пепгі 2^еЛпос2опеу 

тузіі ^Іозаті, зіпе ргеіепза ріигаіі- 

іаіе зиГга^іогит еі зіпе иііа оЬіес- 

ііопе зеЛгіолѵ, па ІгуЬипаІ §1о\ѵпу 

\Ѵ. X. Ь., іо ^езі Л^ѴЛР. Тотазга 

Коізгеѵѵзкіе^о зеЛгіе§о гіетзкіе§о 

іе§ог \ѵозе\ѵоЛзі\ѵа пазге^о па ка- 

Лепсі§ вгоЛгіепзкд,, а Л\ѴЛР. 8іа- 

пізіалѵа Ьазколѵзкіе^о сЬог^ге^о Ре- 

іуЬогзкіе^о \ѵ ЛѴ. X. Ь. па каЛеп- 

сіі| \Ѵі1епзкі| оЪгаІізту; па <іпіи газ 

Лгізмузгут, іо ^езі сглѵагіут тіе- 

зіаса РеЬгиагуі, роисгупіопеу рггег 

АѴЛР. Халѵеге&о Ногполѵзкіе^о, з§- 

Лгіе§о гіетзкіе^о, ргег^сіе і 8іапі- 

зіалѵа Ыетселѵісга, зіагозіу Келѵіа- 

іускіе^о, па рггезгіут ведшіе огЛу- 

пагуіпут г лѵояелѵоЛгзілѵа пазге^о 

розіоѵѵ, лѵеЛІе рггерізолѵ ргаѵѵа геіа- 

суі асі гезоіиііопет \ѵе лѵпепіггпусЬ 

роіггеЬ лѵозелѵоЛгзілѵа пазге^о рггу- 

зЦріІізту. Апа^р^2бЛ изкиіесгпіа^с 

іп ІаиЛо рггезгіе§;о іттеЛіаіе лѵ го¬ 

ки іузі^сгпут зіеЛутзеіпут озіт- 

Лгіезціут лѵібгут гаткпі§іе лѵуга- 

гу, оЬгасЬипек г \ѴЛР. Ідпасут 
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Згсгерапоѵѵзкіт, гоітізіг. і ге§еп~ 

(ет §гойгкіт ѵѵо]еѵѵоЙ25Іѵѵа пазге- 

^о, ѵѵг§1§йет ехрепзо\ѵ па ГаЬгук§ 

і кирпо Йѵѵогки 2 ріасет ой ЛѴЛРР. 

ОгіетЬІоѵѵзкісЬ, з^йгіпеу і з^йгіса 

гіеті ѵѵо^еѵѵоЙ5іѵѵа пазге§о, игг§йо- 

ѵѵі гіетзкіети ѵѵо]еѵѵоЙ5Іѵѵа пазге- 

§о гіесату, і §йуЬу ЛУЛР. Бгсгера- 

поѵѵзкі ге§епі копіупи]^с ГаЬгук§ 

<1о іе§;оі игг§йи гіетзкіе^о, \ѵ Іе§а1- 

пуш кошріесіе Ь§йасе§о, геГегоѵѵа! 

зі§, озоЫіѵѵіе тіеузсе, сгаз гасг§- 

сіа па агсЬіѵѵ§ тигоѵѵ итоѵѵзіѵѵ іщ,- 

(Іату, а ропіеѵѵаі іепіе ЛР. Бгсге- 

рапо\ѵзкі, іе піе ойеЬга! йоЦй па- 

Іег^се^о ргосеіи ѵѵо^еѵѵойзіѵѵи па- 

згети ой зишту озшіи іузі^су 

Й2Іеѵѵі§сіизеі згезсіи гІоіусЬ роі- 

зкісЬ, озѵѵіайсгуі; рггеіо оЬоѵѵі^ги- 

^ету 1е§оі ЛР. ге^еіа, §ЙуЬу о іако- 

ѵѵу ргосепі, Пегас ро рі§с ой зіа ѵѵе- 

(11е йеіегспіпасуі пазгеу ѵѵ исЬ\ѵа1е 

рггезгіо зе^тікоѵѵеу изіапоѵѵіопеу, 

йоротпіаі зі<$, а ойеЬгаѵѵзгу іако- 

ѵѵе] зипипу, га лѵіайотозсі^ иггейи 

гіетзкіе^о Вггезкіе^о па копіупиа- 

сіе гогросг§іеу ІаЬгукі игуі, ройо- 

Ьпіе, &йу іегаг ге ѵѵзгузікіск ^епе- 

гаіпіе йутоѵѵ, ,]ако па роіггеЬе оЬу- 

ѵѵаіеіоѵѵ тіегези^с^, іо.іезі, пати- 

го\ѵапіе Йо зсЪоѵѵапіа хі^§, та^ікі 

пазге ѵѵ зроко.іпозсі і Ьегріесгдзіѵѵіе 

гасЬоѵѵи^сусЬ, ро §гозгу щіейиіі^ 

пусЬ йѵѵа 2 кагйе^о искѵѵаіату йу- 

ти, 2 кіоге] исЬѵѵаІу йіа ЛР. Апіо- 

ше§о Маіизгкіеѵѵісга га ггедіезіго- 

ѵѵапіа хііу* гІоіусЬ роІзкісЬ рі§сзеі 

йеіегтіпи)ету, і дйуЬу іакоѵѵа зшп- 

та піе іпасгеу іуіко ой иггейи гіет- 

зкіе§о Вггегзіае^о азу§пасу$ г кап- 

сеіагуі Огойгкіеу іетиі ^е^отозсі 

оріасопа гозіаіа, озігге^ату гезгІ§ 

газ со ой рі^сіизеі гІоіусЬ г Ц| 

исЬѵѵаІу гозіапіе, та Ьус оййапо йо 

г$к ЛР. 8гсгерапо\ѵзкіе§о ге§еіа, а 

іепіе ^е^отозб га ѵѵіайотозсіа игге- 

йи гіетзкіе^о іакоѵѵе ріепі%йге кп 

изітіесгпіепіи ГаЬгуІа ѵѵо^еѵѵойгкіез 

оЬгбсіс оЫі§оѵѵапут Ь§йгіе. ОзоЫі- 

ѵѵіе йіа ЛХ. Вегпагйупоѵѵ ройоЬпіе 

г йути ро риі дгозга тіейгіапе^о і 

йІаЛѴЛР. Магсіпа Бпіезгкі Віоскіе- 

§о гоітізігга ЛУ. Вггегзкіе^о па- 

зге^о, рггег ѵѵг§1%й па рггурайек і 

згкойе ,]е§о г о§піа ропіезіопа, 1а- 

коі ро риі дгозга г йути ^ейпе- 

§о исЬѵѵаІату. А іе .іпіегез саіе^о 

рггезѵѵіеіпе^о ѵѵоіеѵѵойгіѵѵа пазге^о 

ѵѵг^іейет Гигаіи сгази копзузіепсуі 

ѵѵ тіезсіе Вггезсіи ЛѴѴЛР. Вгапіс- 

кіе^о, ай ргаезепз Ьеітапа ѵѵіеікіе- 

§о когоппе^о па ѵѵодзко пайѵѵоте 

ЛКМ. ѵѵгіеіе§о і озоЫіѵѵ^ азекига- 

с^і§ рггег гезгіе^о ЛѴЛР. Масіе^а 

Ьазкоѵѵзкіе^о, котогпіка \Ѵіз1ескіе- 

§о, па Іеп сгаз екопотіоѵѵ ЛКт. 

Вггсзкіеу і КоЪгупзкіеу ѵісе-асіті- 

пізігаіога, па гаріасепіе ѵѵуйап^, га- 

г§сгопе§о йоЦй піе ^езі газкиіесг- 

піопут; рггеіо ЛѴЛР. Магсіпа Кіі- 

тапзкіе§о ройкотогге^о Огойгіеп- 

зкіедо о йопіезіепіе категсе ЛКт., 

іі пат йоЦй заіузГаксуа' піе исгу- 

піопа і о гего1исі§ йоргазгату зі§. 
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РоЛоЪпіо ЛѴЛР. Іцпасе^о Ьапскогоіі- 

йкіе§о Ракгколѵзкіе^о риікоѵѵпіка, 

агеЬу иге$и1олѵаше шіаг, лѵа§ і Іок- 

сіоѵѵ лѵезроі ъ ЛѴЛѴЛРР. гоітізіг/а- 

гаі \ѵо]е\ѵо(І2йілѵа иазге^о игг^ЛгіІі 

1 па^ сіокіасіпіез сіо Ц) Гаіу^і рггуіо- 

2у1і зіѳ иргазгату. ТшЫезг кіоЬу 

2 иаз оЬулѵаіеІолѵ і рогозЫусЬ лѵ <іо- 

тиасЬ изкиіесгпіепіе іаколѵе ігиЛпіІ, 

гароглѵаё Ло ге§езіголѵ Гізсі рггесі 

за(1 дгоЛгкі Вггезкі тос Лафету і 

іаколѵе ІаиЛит гекота пазгеті роЛ- 

різи^ету. Ра* лѵ Вггезсіи па зерпі- 

касЬ Ро^гогапісяпусЬ іузі^с зіеЛт- 

зеі озітЛгіезі^і іггесіе^о гоки, шіе- 

зіаса РеЬгиагуі С2лѵагіе§о (іиіа. 11 

Іе§о Іалѵсіит роЛріз гак іак ЛЛѴ.«ка- 

згіеіапа ]ако Іеі ЛѴЛѴЛРР. игг§Лпі- 

колѵ гіетзкісЬ і дгоЛгкіск, оЬулѵа¬ 

іеІолѵ рггезѵѵіеіпе^о лѵо^елѵоЛзіѵѵ лѵ іе 

зіолѵа: ЛогеГ па ВузіггасЬ Вузігу, 

казгіеіап Вггезкі Ьііелѵзкі шр. Ха- 

ѵѵегу Ногполѵзкі, зеЛгіа гіетзкі лѵо- 

^елѵоЛзілѵа Вггезкіе^о; Ргапсізгек 

Игзуп №етселѵіс2, зеЛгіа гіетзкі 

\Ѵ.В.; А Лат Апіопі Апсиіа, зеЛгіа 

гіетзкі ЛѴ. В. і Лсриіаі ігуЬипа/и 

§1олѵпе§;о ЛѴ. X. Ь.; ЬиЛлѵік 8іапі- 

зіалѵ 8игіп, зіоіпік ЛѴ. В. Нога^лѵі 

РеіуЬогзкіеу лѵ лѵоузки ЛѴ. X. Ь.; 

Зіапізіалѵ Ьазколѵзкі сЬог., РеіуЬог- 

зкі лѵ лѵоузки ЛѴ. X. Іліслѵзкіе^о па 

ІгуЬипаІ §16лѵ. ЛѴ. X. Ь. (Іериіаі; 

Лап ЛѴііапіелѵзкі, гоітізіг ЛѴ. Вгге- 

зкіе$о; Апіопі Леізкі тр.; 8еглѵасу 

Согзкі, І^пасу Маіізгелѵзкі, роЛсга- 

згуЛѴ. В.; ЛбгеГ В§к1елѵзкі, гоітізіг 

ЛѴ. В. трг.; 8іапізІалѵ ЙагЛескі, іо- 

лѵаггузг Ьгу^аЛу і Р.ЛѴ. X. Ь.; Ап¬ 

іопі Огосігкі, котог. ЛѴ. В.; Тотазг 

ТгетЬіскі тр. Маіеизг 8гегзгіеі, Во- 

тіпік Кегка, ге^§і гіетзкі ЛѴ. В.; 

ХалѵегуМопкіелѵісг, сЬог. роіпу; Ка- 

гітіегг Тагпалѵіескі, 1апілѵо]і тіазіа 

Вггезсіа; 8атие1 па&узгсгусаск Віе- 

Ііколѵісг, сгезпік Холѵо^гоЛгкі, Лап 

кпіаг 8ги)зкі Зігайпіколѵісг ЛѴ. В. 

Кіоге іаколѵе ІаиЛиш Ро^готпісгпе 

ЛѴ. В. рггег лѵуі, лѵуга&опа озоЪе 

аЛ акіа роЛапе, іезі Ло хііэд; гіет¬ 

зкісЬ ЛѴ. В. зргалѵ лѵіесгузіусЬ рггу- 

^§іе і лѵрізапе. 
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81.—Сеймиковоѳ постановленіе дворянства Брестскаго воеводства, 

потвѳрждающеѳ дворянское происхожденіе нѣкоторыхъ лицъ. 

Изъ актовой книги на 1766—1760 годъ, листъ 1856—1857. 

Коки іузі%с зіеЛтзеі згсзбЛгіе- 

зі$і згбзіе^о, шіезі^са РеЬгиагу рі%- 

іе§о (Іпіа. 

№а гокаск з%Лолѵуск гіетзкісЬ 

\ѵоіе\ѵоЛзіѵѵа Вггезкіе^о ро 8ѵѵі<}- 

іусЬ ТггесЬ КгбІасЬ, зѵѵі^сіе Вгут- 

зкіш, рггураЛіусЬ еі іи Іосо зоіііо 

\ѵ шіезсіе Жтсі Вггезсіи а^Иидо- 

суск зі§, рггеЛ паші Магсіпега Ма- 

іизгелѵісгеш Халѵегуга Ногпоѵѵзкіт, 

КошиаІЛет Лапизгет Ьерагзкіт, з§- 

Лгіаті, Ралѵіет ВисЬо\ѵіескіт, рі- 

заггет, иггеЛпікаті зіріоѵѵеті гіепі- 

зкіеті \ѵЛі\ѵа Вггезкіе§о, зЬа\ѵаіц.с о- 

зоЬізсіе раігоп Ітс Р.&иколѵзкіІ^іа- 

су 1аиЛит\ѵЛі\ѵа Вггезкіе^о зе^тікбѵѵ 

Ро§готпіс2пусЬ, рі'2С2 оЬуѵѵаІеІбѵѵ 

\ѵЛі\ѵа Вггезкіедо роЛрізапе, аЛасіа 

роЛаі, кібге§о ігезс іако\ѵа: Му, зепа- 

іоголѵіе, Лу§пііагге, иггеЛпісу гіеш 

зсу, @?оЛгсу гусегзіѵѵо, згІасЫа і оЪу- 

лѵаіеіе лѵодетѵоЛгіѵѵа Вггезсіапзкіе^о, 

па зеітік Ро§готпіс2пу §озроЛагзкі 

Ло тіазіа ЛКгасі Вггезсіа аЛ зоіііит 

сопзіііогига Іосиш, Ло козсіоіа ЛсЪ- 

тозс хіе/у ЬегпагЛуп6\ѵ па Лпіи Лгі- 

з^згутсгѵѵагіуттіезцсаГеЬгиагуі, 

\ѵ гоки іегагпіфгут іузцс зіеЛет- 

зеі згезбЛгіезі^і згбзіут 2§готаЛге- 

пі, сопзиІепЛо Ьопо огЛіпі, роЛ га- 

^аіепіет \Ѵіе1т. Лгаб рапа Аіехап- 

Лга ВисЬо\ѵіескіе§о, роЛкотогге§о 

\ѵоіелѵоЛгі\ѵа Вггезкіедо, ^сЬшо- 

зсіо\ѵ рапб\ѵ гоітізіггблѵ ігакіо- 

\ѵусЬ \ѵоіелѵоЛгі\ѵа пазге§о іп Іаи- 

Ло зеішіки рггезгіогосгпе^о, \ѵ го- 

ки іузі^с зіеЛтзеі згезсЛгіезіді ріа- 

іут оЛрга\ѵіопе§о лѵугайопуск^ако 

1е§аІііег ипапіші аззепзи оЬгапусЬ, 

Ло рггузгіе^о зе^тіки \ѵ гоки іу- 

зіас зіеЛтзеі згезсЛгіезіаі зібЛтут; 

рггеЛ пазіешри^^сут рорізеш \ѵо,іе- 

\ѵоЛгі\ѵа пазге§о рггураЛа^цсе^о, 

2§оЛпеті §}°зу копйгто\ѵа1ізту; 

ЛезіЛегішп газ Л\Ѵ. Лтс рапа Раѵѵ- 

Іа Гіі^Ьголѵзкіе^о, Лериіаіа лѵоіе- 

лѵоЛгіѵѵа пазге^о, па (гуЬипаІ §Іб\ѵ- 

пу \Уіе1кіе§о Хзіѵѵа Іліе\ѵзкіе§о, 

лѵг^І^Лет исЬ\ѵаЛу па копПа^гаіе 

Ітсі, пііеіі іепйе Лтб рггег зіага- 

піа зѵѵоіе ЛОО. ЛУѴЛѴ. зепаіоголѵ 

і тіпізігб\ѵ зіаіиз еі ЬеШ, \ѵ \ѵо^е- 

лѵоЛгіѵѵіе Вггезкіт ргупсураіпе роз- 

зеззуе та^сусЬ, р;гаііозит аззеп- 

зшп па исіілѵаіе лѵоіе\ѵоЛгі\ѵа па- 

зге§о іп зиЬзіЛіит копЯа&гаіу з\ѵо- 

ід оіггута, ІеЛу іут сгазет \ѵ ге- 

сезз Ло рггузгіе^о паз&три^се^о, 

сгу іо розеізкіе^о, сгуіі Іеі Ьопі 

огЛіпіз зеутіки \ѵоіе\ѵоЛгі\ѵа па- 

зге§о оЛЛоіу1ізту;Лепідиелѵу\ѵоЛ ра- 

гііаііз зіаіиз ЛсЬтозс рапо\ѵ Кагі- 
36 
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тіегяа і Апкопіе^о ТеІаІускісЬ, ву- 

п6\ѵ піе^уз Мс рапа Ріокга даго- 

згеѵѵісга Ьелѵ82С2е\ѵісга Вуколѵзкіе- 

до Те1акускіе§о, ^ако гиреіпеті і 

аикепіусгпеті докитепкаті ек іп- 

зирег а§пікіопс Ьгаіа зкгуіесгпе^о 

годгопе&о .Ттб рапа Адата Теіаг 

іускіе^о і іппусЬ ^сЬтзбѵѵ, ех Ііпеа 

ракета ргохігаогит, де ^игатепко 

8ирег еапдет ргохітікакет яаЬіега- 

і^сусЬ зіе, іезк гиреіпіе еі зиШііеп- 

кіззіте іп іасіе саіе§о лѵоіе\ѵодгі\ѵа 

пазге^о ѵѵургоЬолѵапу; как іпзкги- 

тепк іе%оі \ѵу\ѵоди лѵуі ггесгопут 

дРР. Теіакускіт ѵѵудаіізту, до ккб- 

ге§о Іаидит зе^іки Ьопі огдіпіз 

\ѵоіеѵѵодгк\ѵа Вггезсіапзкіе^о геко- 

та пазгеті родрізиі'ету зі§. Ргіа- 

Іо зі§ \ѵ Вггезсіи Ьікеѵѵзкіт, гоки 

кузЦс зіедтзек згезёдгіезЦі згбзке- 

§о, тіезі^са РеЬгиагу сгѵѵагке^о 

дпіа. II ке§р Іаидит, дДѴѴѴ. \Ѵ\Ѵ. 

дРР. игхедпік6\ѵ і окулѵакеібѵѵ \ѵо- 

іе\ѵод2ІлѵаВг2езкіе§о родрізу Іакоѵѵе: 

Аіехапдег ВисЬо\ѵіескі, родкотоггу 

\ѵоіе\ѵодгк\ѵа Вггезскіе^о; Магсіп 

Макизяеѵѵісг, зедгіа гіет. \Ѵ. В.; 

Ьид\ѵік Вигіп, зкоіпік ЛѴ. В.; Ко- 

тиаід Запизга Ьерагзкі, зедгіагіет. 

\Ѵ. В., Ха\ѵегу Ногполѵзкі, зедгіа 

гіет. \Ѵ. В.; Раѵѵеі ВисЬо\ѵіескі, 

різагг гіет. Вггезкі.; Ьидѵѵік 814. 

8игіп, з§дгіа Сгодгкі \Ѵ. В. Рор. 

РаіуЬог. \ѵ \Ѵоузки \Ѵ.' X. Ьікк.; 

І^пасу \Уу§опоѵѵзкі, різагг Огодгкі 

ЛУкк. Вгге&о. Кібге 4о іако\ѵе Іаи¬ 

дит до хіа^ 2іет. чѵдк\ѵа Вггез- 

кіе§о рггуі^іе і терізапе. 

1767 г. 

82.—Постановленіе сеймика, бывшаго послѣ Срѣтенія Господня, на счетъ 
вознагражденія убытковъ отъ пожара одного заслуженнаго лица и проч. 

Ил актовой книги за 1767—1768 годъ, шст. 1851—1854. 

Еоіш кузі^с зіедтзе4 згезсдгіезі^ 

зіодте^о, тіезі^са РеЬгиагід іедпа- 

зіе§о дпіа. 

Рггед игг^дет .ГКтсі у аккаті 

гіет. ЛѴ. В., зка\ѵаігіс оЪеспіе«Гтзс 

Р. 1§пасу ЛѴоІсгеѵѵзІсі Іаидит зеу- 

тіколѵ Родготпіс/пусЬ \ѵдк\ѵа Вггез- 

1сіе§о ад асіа рода!, к!бге§о кгезб како¬ 

ва: Му, зепакогоѵѵіе, ду^пікагге, иг2§- 

дпісу гіетзсу, ^годгсу, гусегзкдѵо, 

згІасЬка у оЬуѵѵакеІе \ѵоіе\ѵодгкѵѵа 

Вггезсіайзкіе^о, па зеутік Огопші- 
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сапу ^озройагзкі (Іо пііазіа ЙКтсі 

Вггезсіа ай воіііит сопзіііогит 1о- 

сиш, Йо козсіоіа ЙХХ. Вегпагйуп6\ѵ 

па йпіи Й2ізіе)эиут йкіезі^іут, ѣгго- 

сіе§о РеЬгиагу, \ѵ гоки іегагпіеу- 

згут іузі^с зіейтзеі згезсйгіезі^і 

зібйтут и^готайгепі, сопзиіепйо 

Ьопо огйіпі рой га^аіапіет ѵѵіеішоі- 

пе§о ^е^отозб рапа Магсіпа Майу- 

8ге\ѵісга, зеЙ2Іе§о /лешзкіе^о \ѵоіе- 

\ѵойгІ\ѵа Вггезсіапзкіе^о, парггбй 

\Ѵ"ѴѴ. ЙРР. гоітізіггбте ігакіолѵусЬ 

ѵѵоіелѵойгіѵѵа пазге^о іп Іаийо зеу- 

тікп, \ѵ гоки іузіас зіейтзеі зезб- 

йгіезіаі рі^іут ойргалѵіопе^о, \ѵуга- 

іопуск, ]ако Іецаіііег ипапіті аззеп- 

зи оЬгапуск, Йо рггузгіе^о зе^тіки 

\ѵ гоки іузіас зіейтзеі згезбйгіезі^і 

озтут ро СготпісасЬ рггурайа^а- 

се§о, 2§ойпуті §1озу копГігтоѵѵаІі- 

зту 2 іа ргаекизіойусу^: іі іако 

ро ойргалѵіопут \ѵ гоки іегагиіе,)- 

згут йги&іт пазЦриіасут рорізіе, 

іі ЛѴ\Ѵ. ЙРР. Коітізіггоше ай 1і- 

Ьегат еіесііопет іппусЬ копкиг- 

гепібѵг іако\ѵе§о игг§йи изЦріс йе- 

кіагиіа, іак аіеЬу оЙЦЙ ро ойрга- 

ѵеіопусЬ й\ѵ6сЬ рорізасЬ по\ѵі га\ѵ- 

зге Ьуіі оЬіегапі \ѴѴѴ. ЙРР. гоіті- 

еігхоѵѵіе ігакіолѵі, гароѵѵзгескп^г^о- 

йд. \ѵз2узікісЬ оЬу\ѵаіе16\ѵ \Ѵ. пазге- 

$о, іеп рог/айек зіапо\ѵіету. Сопзійе- 

гапйо газ ѴѴ ЙР. Ра\ѵІа ЩЪго\ѵзкіе- 

§о, різаг20\ѵісга §гойгкіе§о Вггезкіе- 

^о, сгази і'ипксуі йериіаскіе^ іпоЬ- 

ве^иіо риЫісо Ь^й^се^о, ех регтіз- 

зіопе Оіѵіпа піе роіейпокгоіпі* сит 

еѵійепіі «Іізрепйіо зиЬзіапсуі іпзраііо 

іейпер;о гоки копГіа§гаі§, іейу ипапі¬ 

ті аззепзи г йуіпбѵѵ \ѵ \ѵоіо\ѵойгіѵѵа 

Вггезкіт гарггузі^.опусЬ гіетзкісЬ 

г каійе^о ро ^гозгу йгіезі§б ргае- 

зепіі Іаийо искѵѵаіату, у а&еЪу Іа¬ 

кова зитта сігса ітрогіаііопет 

ройутпе^о ой ѵѵзгузікісЬ йо &гойи 

ѵѵйіѵѵа В. па іегагп^зга гаЦ таг- 

со\ѵ$ Ьег &айпе§о рггесііщи Йо йги- 

§іеу гаіу іпІаІІіЬіІііег Ьуіа \ѵпіезіо- 

па, у 2 капсеіагуі §гойгкіеу Вгте- 

зкіеу ргейа диіеіаііопе ѵѵуріасопа 

йесіагатиз, а іп сази рггег ко$о 

2 оЬулѵаіе1б\ѵ IV. В. піе ѵѵуріасе- 

піа \ѵо1повб Йеіаіу 2 §гойи \ѵйі\ѵа 

В. ехедиепііЬиз ѵѵуйапіа регтіііі- 

тиз. 2а кібгд, лѵуйапд, йеіаіа от- 

піпо заіузГаксуі* исгупіб \ѵ \ѵур!а- 

сепіи искѵѵаіу пазгеу піпіеузгут 

розіапоѵѵіепіет рггуггекату, у іако- 

лѵеу йеіаіу у ехекисуі гаіайп^лѵіоіеп- 

суд. рос2уіутеабпіеЬ§Й2Іету,1ес2Іеу- 

іе искѵѵаіе зеутіки Ьопі огйіпіз гайо- 

зус іп отпі исгупіб Яйе риЫіса зроп- 

йетиз, еі іп сази гепііепсуі ІіЬегат 

айсііаііопет каійе^о, іеу искѵѵаіе па¬ 

згеу зрггесі\ѵіаі^се§о зі§, Йо §гойи 

\ѵйіа В. ай ге§езігит йзсі ІетиіѴѴ. 

ЙР. Раѵѵіоѵѵі Бакгоѵѵзкіети Різзгге- 

ѵѵісгоѵѵі ^гойгіоети ЛѴ. В. рогѵѵаіа- 

ту. Йа-коі йсктбт хі§іу Ли§изіу- 

піапот Вггезкіт га копзепѵасуа 

акіб\ѵ ^гойгкісЬ ѴѴіапазге^о ѵѵкіа- 

згіогге, іп агсЫѵо йтсѵѵ йеропоѵѵа- 

пуск, га іейпотузіпут ѵѵзгузікіск 

гегѵѵоіспіет ро ^гозги іейпут г каі- 
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йе§о сіути гіетзкіе^о рго Ііас 

зоіа ѵісе исЬ\ѵа1ату; кібга репзуа 

ѵѵезрбі г ітрогіасу% ройупте^о га- 

іу іегагпіеузгеу шагсо\ѵеу (Іо кап- 

сеіагуі §гойгкіеу \Ѵіа В. о<1 ѵѵзгузі- 

кісЬ піегаѵѵойпіе та Ьуйі \ѵпіезіо- 

па. Шпцие іезіітопіит Ітсі рапи 

МісЬаІолѵі 2агйескіети, раігуосіе 

пазгети, ай ргаезепз \ѵ гіеті 8осЬа- 

сгелѵзкіеу шіезгка^сети, г йолѵо- 

йет рагііаііз зіаіиз у озлѵіайсгепіет 

йа\ѵпеу гаспеу у газіиіопеу \ѵ па- 

згут \ѵоіе\ѵойгі\ѵіе іе§ог ^тзсі Га- 

тіііі сігса адпійопет ЛѴЛРР. 8іа- 

піз!а\ѵа у Магсіпа ЙагйескісЬ, зкаг- 

Ьпіколѵіс20\ѵ БгодіскісЪ, Ьгасі ІсЪшзі 

зігуіесгпусЬ регзопаіііег з1а\\-а]^- 

суск, \ѵуйа!ізту. Бо кібге§о Іаи- 

йиш зеутіки Ьопі огйіпіз гекота 

пазгеті ройрізиіешу зі§. Бгіаіо зі§ 

\ѵ Вггезсіи Ьііеѵѵзкіт гоки іузі^с 

зіейтзеі згезсйгіезі^Ь зіойте^о тіе- 

зі^са РеЬгиагіі Йгіезі%іе°о йпіа. И 

іе^о Іаийига рггу айзсгірйі ройрі- 

зу г$к Л\Ѵ. иггейпікблѵ, іак гіет., 

§гойгкісЬ, іакоіей оЬулѵаіе1о\ѵ ѵѵо- 

іе\ѵойгі\ѵа В. па зеутік г^гота- 

йгопусЬ іеті ѵ/уіъі&щ зі§ зіоѵѵу: 

• Іпіегез ргеіепзуі ]е§отозб рапа Л6- 

геГа Ьезіескіе^о йо рггузгіе^о зеу- 

гаіки Ьопі огйіпіз \ѵ гесез ойкіайа- 

ту. Баі иі зирга, Магсіп Маіизге- 

лѵісг, з^сігіа гіет. \У. В. іако га^а- 

3%су зеутік Ьопі огйіпіз іе^ох ЛУіа 

тр. ЫісЬаІ Шеіуха з§йгіа гіет. Ж. 

В. тр. Котиаій Ьерагзкі, здйгіа 

гіет. ЛѴ. В. Хаѵѵегу Ногпоѵѵакі 

з^йгіа гіет. \Ѵ. В. Раѵѵеі ВисЬо- 

ѵѵіесіи, різагг гіет., Вг/езкі тр. 

Ріогуап кпіаі 8гиузкі, зіга&пік 

В. тр. ЛбгеГ Маіизгелѵіс риіколѵ- 

пік РеіуЬогзкі тсоузк ЛѴ. X. Ыо. 

тр. Л. X. Козіка Липозга 2а\ѵайг- 

кі, 8іапіз1а\ѵ Віеізкі, гоітізігг \Ѵ. 

В., ЛбгеГ №ерокоусгускі, МісЬаІ 

Оггезгко тр. Тайеизг СЫе\ѵіпзкі 

тр. ЛбгеГ Ьазко\ѵзкі, КаГаІ 2аІ§- 

зкі тр. Кагітіегг Когускі, Бапіеі 

Ьазкоѵѵзкі тр. Леггу \Ѵопко\ѵісг 

зіагозсіа Кизге\ѵзкі, Апіопі Йусгуп- 

зкі, \Ѵіпсепіу Ногаіп Ботіпік гіет. 

рогисгпік Р. 8. \Ѵ. X. Ь. г Лаг 

Ьоікбѵѵ КізІусЬ, Ргапсізгек Аіе- 

хапйег, г Копорпісе ОгаЬолѵзкі, з§- 

йгіа §гой/кі у оЬогпу \Ѵ. В. Ріоіг 

Разгко\ѵзкі, ри!ко\ѵпік ЛІѵтсі, Лб¬ 

геГ Разгкотезкі РР. Вгг. Ласек Ра^ 

згкоѵѵзкі, Ргапсізгек ВисЬоѵѵіескі, 

КаГаЛ Вггогоѵѵзкі тр. 8іапі$Іаѵѵ 

Йагйескі тр. Магсіп бпіегко ВІос- 

кі тр. Л&пасу ОзисЬоѵѵзкі, Кагі¬ 

тіегг КггуѵѵоЫоскі, Кагітіегг Ви- 

сЬо\ѵіескі, Апйггеу Козсіа, сЬог. В. 

Апіопі ВисЪо\ѵіескі &о\ѵ. Ж. В. 

КаіеіапЗгсгераполѵзкі, ге§епі Сгойг- 

кі ЛѴ. В. Лап \ѴІойек, ге^епіСгойг- 

кі Ж. В. 1§?іасу Айат 8гсгера- 

по\ѵзкі, Нііагу Кезгка, ге^епі гіет. 

\Ѵ. В. І^пасу Нгизгеѵѵзкі, ге§епЬ 

гіет. \Ѵ. В. Кібге іо Іаисіит іезі 

йо хі^§ гіетзІисЬ ѵѵоіеѵѵойгіѵѵа Вггез- 

кіе§о р^2у^§іе у ѵѵрізапе. 
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Универсалъ короля Станислава Аугуста, опредѣляющій случаи, въ 
которыхъ слѣдуетъ прибѣгать къ военной помощи при исполненіи 

декретовъ судовъ земскихъ и гродскихъ. 

Изъ мтомВ ккмгв за 1783 годъ, истъ 623. 

Коки (узцс зіедетзеіпер;о озіет- 

дгіезіаі іггесіедо, тіезцса Аргуіа 

згезпазіе^о ііпіа. 

Рггед игг^дет ^е§о 1сг61е\ѵзкіеу 

шозсі і акіаті гіетзкіеті \ѵоіе- 

ѵѵодгілѵа Вггезкіе^о, зіа\ѵа)%с озо- 

Ьізсіе «ІР. Казрег Ійпдгіі ипіѵѵсгзаі 

пауіазпіеузге^о рапа, га гдапіет 

гаду рггу Ьоки ^е§;о шеиаЦдоед 

лѵг$;1§дет ехекисуі декгеіолѵ і рго- 

сеззоѵѵ лѵ рго\ѵіпсуі \Ѵіе1кіе§о Хіегі- 

\ѵа Іліе\ѵзкіе§о, ѵѵудапу, до акі ро¬ 

да! лѵ іе зіолѵа різапу: Му, 8іапі- 

з!а\ѵ Аи^изі, г Воіеу Іазкі кгбі 

Роізкі, \Ѵіе1кі Хі%&е Ьііелѵзкі, Киз- 

кі, Ргизкі, Маголѵіескі, 2тидгкі, 

Куолѵзкі, ѴѴоІупзкі, Родоізкі, Род- 

Іазкі, Іпііапізкі, 8то1егізкі, 8іелѵіег- 

зкі і СгегпіЬолѵзкі. 2а гдапіет га¬ 

ду піеиз1аіі|сеу, лѵзгет лѵоЬес і 

ка&дети гозоЬпа, рггу оПаго\ѵапіи 

Іазкі пазгеу кгбіе'ѵѵзкіеу, лѵіадото 

сгупіету: §ду ргаѵѵо Іузі^с зіедст- 

зеі зіедетдгіезі^і згбзіе^о гоки, к!а- 

ддс згсге^біпіеузгу па гад§ піеи- 

зіаізсі} оЬолѵі^гек, аіеЬу тіедгу зеу- 

тет а зеутега лѵгаг г паті ехе¬ 

кисуі ргалѵ рііполѵаіа; іут роіесо- 

пут догогет гаіеё сЬсету ѵѵ ѵѵі^огге 

затусЬіе ргаѵѵ зргалѵіедііѵѵозб ѵѵе- 

лѵп^іггпф і Ьезріесгеіізіѵѵо шаі^ікоѵѵ 

оЬулѵаіеІзкісЬ рогвддпіе иіггутапе, 

до 1е§о сЬ\ѵа1еЬпе{2;о сеіи гоѵѵпіе 

кіепдас изііпозсі пазге, ипіѵѵегза! 

озіаіпі \ѵ2§1§дет ехекисуі декгеіолѵ 

і ргосеззолѵ, до ргоѵѵіпсуз когоппусЬ 

згсге^иіпіеу зіози^асу зіе, дпіа дгіе- 

зі^іе^о тіезі^са Огидпіа, гоки ргге- 

згіе^о 1782 га гдапіет гаду \ѵуда- 

Іізту, лѵ кібгут діа рголѵіпсуі \Ѵ. 

X. Ь. копзіуіисуе 1764 і 1768 до 

ехекисуі декгеіолѵ і до згикапіа га 

піеті ропгосу \ѵоузко\ѵеу иггедот 

гіетзкіт і дгодгкіт іеу&е рголѵіп- 

суі га ге§и2§ гозіалѵілѵзгу, шіеіізшу 

зіизгпе гаиГапіе \ѵ озоЬасЬ иггедо- 
А 

\ѵусЬ, до гадозус сгупіепіа Іут рга- 

лѵот ролѵоІапусЬ, іе зато ісЬ рггу- 

ротпіепіе \ѵ зсізІусЬ рггерізи оЬ- 

ггедасЬ иіггутулѵас Ьедгіе. Сду 

іедпак г дерагіатепіи шдзк<оте§о 

пат і гадгіе іп ріепо іезі допіезіо- 

пут, іе піекібггу игодгепі игг^дпі- 

су гіетзсу і дгодгсу рголѵіпсуі ѴѴ. 

X. Ь. піедозус зсізіе лѵзротпіопе 

ргалѵо 1764, род Іуіиіет ехекисуа 

га декгеіаті копіитасуіпеті, \ѵ ^е- 

§о изіаполѵіепіи дореіпіадо, ро лѵу- 
37 
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райіусЬ иІкітагпусЬ саркакі кетро- 

гіз копйетпакасЬ, га йлѵоіакіт га- 

іагйи йбЬг іепкоѵѵашет, піейозуіа- 

дос ройіи§ ге§иіу ке§ой ргалѵа зкго- 

пу зкоплѵіпколѵапеу (іо зіріи ро ка- 

гу лѵ піт орізапе, Іесг ргозко ро 

сЫапіе рошосу лѵоузколѵеу (іо йе- 

рагкатепки лѵоузколѵе^о г Іізкаті 

геклѵігусуопаіпеті ийалѵас зіе /\ѵу- 

кіі; куга затут газ рггесЬойг^с 

зкоріеіі коплѵіксуі ргалѵпеу, і со 

лѵі§кзга, гу§ог кагу сулѵііпеу га піе- 

(Іоризгсгепіе кгасіусуі изкаполѵіогіеу 

зргалѵиі^с піезкикесгпут, куга зро- 

зоЬега рггег лѵсгезие і піерггуглѵоі- 

ке гатіепіа лѵо_)5колѵе§о гагусіе ой- 

зк^рпд, ой ге§иІ ке§ог рга\ѵа і аг- 

Ьікгаіпа йекгекбѵѵ сгупі^с ехекисуі 

Заггфкгадо гакуш кеу лѵагпеу око- 

Іісгпозсі і сЬсд,с, агеЬу ргалѵа кга- 

іоѵѵе, зсізіе лѵ ехекисуі гасЪолѵапе, 

ваше зоЬіе Йозкагсгаіу, рггег гу§ог 

каг сулѵііпуск па рггутиз оЬулѵа- 

кеіа Йо лѵіппее;о іт розіизгепзклѵа, 

і агеЬу лѵ ггайкіт куіко рггурайки 

ротос лл-оузколѵа соп*кга геЬеІІез 

ргалѵот оусгузкут (іак копзку- 

кисуа тіес сксе) гагулѵапц, Ьуіа; 

кусЬіе игойгопусЬ иггейпіколѵ гіет- 

зкісЬ і ^гойгкісЬ X. Ь. зсізіеу- 

зге^о лѵ куш рипксіе гасколѵапіа 

ргалѵа 1764 гоки оЬолѵі^гиіету. А 

ропіелл'аі, лѵейіид іе§о лѵугаголѵ, га 

копйетпакаті па зкгопаск га піе- 

йоризгсгепіе кгайусуі лѵрггбй йо з%- 

йи гароглѵапусЬ, ек ііегит копсіет- 

полѵаб зі§ йоризгсгаі^уск, кап- 

^иат сопкга геЬеІІез ргалѵот оусгу¬ 

зкут лѵурайіеті, йоЬга опуск рггег 

ш-гг^й, ай ІіЬікит ийуку, ^иоѵів сар- 

како кетроге, поп аккепка иікегіоіі 

гезізкепкіа, пе^ие аккепка йеіепзіопе 

рег рагкет сопѵіпсепкет Гогкікег 

оЬеутолѵас лѵоіпо Ь§йгіе; рггеко іі 

лѵ какіт куіко гйаггепіи игг§йу УѴ. 

X. Ь., йо ехекисуі йекгеколѵ копки- 

тасуіпусЬ иіуке о йойапіе ротосу 

лл'оузколѵеу йо йерагкатепки лѵоу- 

зколѵе^о г Іізкаті геклѵігусуопаіпе- 

ті ийалѵас зі§ таі^, озкгге^ату. 

1Уг§1§йет газ йекгеколѵ осгелѵізкусЬ 

копзкукису^ 1764 Йе ѵаіѳге опуск 

газгі^, і рггерізу затусЬіе йекге¬ 

колѵ, іакіт зрозоЬет ехекисуа ісЬ 

пазкеролѵас ролѵіппа-, га гериіе кут- 

іе иггейот гозкалѵиіету. А со зі§ 

кусге йекгеколѵ, лѵ зргалѵасЬ пакигу 

лѵехіолѵеу лѵурайа^сусЪ, кусЬ ехе- 

кису% ройіи^ озоЬпе^о ргалѵа кузі^с 

віейетзек зіейетйгіезіі|к ріакер;о го¬ 

ки гаіесаізс, ки йоре-Іпіепіи кедо 

лѵзгузккіе^о, іако зіе лѵугеу лѵуга- 

гііо, гу§ог ргалѵ \Ѵ. X. Ъ. па гіе 

гайулѵапіе игг§йолѵ, тіаполѵісіег коп- 

зкукисуі 1726, 1766 і 1776, изкапо- 

лѵіопу, рггуротіпату. БІа сге^о 

Іізк кеп пазг, ипілѵегзаі, ройрізаіізту 

і оп лѵуйгиколѵапу рег соріаз рой 

ріесгесіа гайу, рггу ЬоІш пазгут 

теизка^^сеу, г ройрізет лѵіеІеЬпе^о 

зекгекагга кеуіе гайу йо капсеіагуі 

гіетзкіеу і Огойгкіеу \Ѵ. X. Б. 

гогезіаб гогкагаіізту. Бап лѵ \Ѵаг- 

згалѵіе. Бпіа с/лѵагке§о шіезцса 
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клѵіекпіа, гоки Рагізкіецо іузі^с віе- га&аЦ зі<} з!о\ѵу: 8капіз1а\ѵ Лидизк 

йешзеіпе^о озіепиігіезіак кггссіе^о Кгбі; А<1ат Хаічізгслѵісг В. К. 8. 

рапоѵѵапіа пазге^о сігісѵѵі^іпазіе^о різагг иѵіеікі \Ѵ. К. Ь. зекгекагг 

гоки. II кецо ипіѵѵегзаіи рггу ріе- гасіу теизкадоеу тр. Ккбгу Іо ипі- 

сгесі, па тазіе сгепѵопеу \ѵусізпіо- ѵѵегзаі іезі (Іо хіа§ гіетзкісЬ \ѵо- 

пеу, ройріз пауіазп^зге^о кгбіа іе- іе\ѵо<І2к\ѵа Вггезкіе§о рггуі^Ьу і \ѵрі- 

§отозсі (1гико\ѵапу, а росіріз гекі запу. 

\ѵ!азпеу ДѴ. зекгекагга кеті \ѵу- 

1788 г. 

84.—Королевская ассигновка объ отпускѣ 10 т. элотыхъ на очистку р 
Нѣмана и 10 т. злотыхъ на постройку ратуши въ Брестѣ. 

Пзъ актовой книги аа 1^88 годъ, листъ 1655. 

Коки кузЦс зіесітзек озпкЬіезіак га гсіапіега гасіу рггу Ьоки іе§о піе- 

озше§о, тіезіаса РагсЫегпіка кггу- изкаіасеу, (іо котіззуі зкагЬи ІѴХЬ. 

Й2ІезІе§о сіпіа. па «ІѵѵаЛгіезсіе кузі^су 211., рогозіаіе 

Ка гокаск зіійоѵѵусЬ гіетз. ѴѴ. В. ро оріасепіи копзуііаггот, ко .]езк 

Ьікк. рогг^сікіет рга\ѵа розроіікедо, сігіезі^с кузі^су гіо к. па сгузгсгепіе 

\ѵе(11е копзкк. кузі^с зіесітзек озт- ггекі Шепіеп, о Лги^іе скіезіес ку- 

Лгіезіак згозке^о гоки рггерізапут, зіесу гіі. па \ѵузка\ѵіепіе гакизга 

рггурасІІусЬ у па тіеузси віціолѵ \ѵ тіезсіе Жт. Вггезсіи Ьікк. \ѵу- 

гѵѵукІусЬ, \ѵ шіезсіе Жт. Вггезсіи дапу ъ ргокоішіи схреЛусуі іп риЫІ- 

Ьікк. оіргаѵѵолѵапуск, рггесі паті, Ха- сит ѵѵузгІусЬ сіо акк росіаі, ккоге§о 

ѵѵегут Ногпоѵѵзкіт, Ргапсізгкіет кгезб \ѵ пазкетрпусЬ зІоѵѵасЬ како- 

ІІгзупет Шетсеѵѵісгет у Тотазгет \ѵа: Ехкгакк аззу^пасуі ЯР., га гЛа- 

КоІ52е\ѵзкіт, тіеузсе різагга га- піет гасіу рггу Ьоки Лс§о піеизкащ- 

зкетрші|сут. 8§с1/іаті, иг/§<1пікаті сеу, «Іо котіззуі зкагЬи ДѴХЬ. па 

гіетз. \Ѵ. В. Ьікк., зкапо\ѵзгу озо- йѵѵасі/іезсіе кузіесу гіо. рогозкаіе ро 

Ьізсіе ракгоп 1ѴЛР. Тасіеизг Кагіскі оріасепіи копзуііаггот, ко іезк сігіе- 

зкаг. іпПап. ехкгакк аззу^пасуі ХР., I зі§с кузіесу гіо. роіз. па сгузгсге- 
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піе ггекі №етеп, а бги^іе бгіезі§6 

іузі^су гіо. па ѵѵузіаѵѵіепіе гаіизга 

ѵѵтіезсіе Вггезсіи ЬіЦ ѵѵубапугрго- 

іокиіи ехребусу] іп риЫісит ѵѵу- 

згІуеЬ ѵѵ іе зіоѵѵа: Му, 8іапіз1аѵѵ 

Аи^изі, г Воіеу Іазкі, кгбі Роізкі, 

ѴѴ. X. Ьіі., Кизкі, Ргизкі, Магоѵѵіес- 

кі, Йтибгкі, Кііоѵѵзкі, ѴѴоІуіізкі, 

Робоізкі, Робіазкі, Іпйапізкі, 8то- 

Іепзкі, 8іеѵѵіегзкі у СгегпіЬоѵѵзкі. 2а 

гсіапіет габу піеизЫ^сеу, г роѵѵо- 

(1и исгупіопе$о наш кгбіоѵѵі і га- 

бгіе рггу Ьоки пазгуіп піеи8іаіг}сеу 

рггеіоіепіа, аЬу па баізге сгузгсге- 

піе ггекі Шетпа, іибгіезг па ѵѵу- 

зіаѵѵіепіе гаіизга ѵѵ тіезсіе пазгут 

Вггезсіи Ьііі. зшпта бѵѵабгіезеіа іу- 

зі§су гіо., кібга гозіаіе зі§ ѵѵ зкаг- 

Ьіе ѴѴ. X. Ьіі. ро оріасепіи іе^огосг- 

пут репзуі, 2 ргаѵѵа ѵѵугпасгопеу, 

іак ѴѴѴѴ. у ІГѴѴ. копзуііаггот іеу 

ргоѵѵіпсуі, ]ако іег зиЬаІіегпош та¬ 

бу, оЬгисопа Ьуіа. Му кгбі га гба- 

піет табу рггу Ьоки пазгут піеи- 

зіаЦсеу, рггускуіацс зі$ бо іак ро- 

2у1есгпе§о рггеіо&епіа, таі^се^ога 

сеі боЬго кгаіоѵѵе, аЬу ггесгопе ро- 

гозіаіасе г іе§о бги^іедо токи табу 

іегагпіеузгеу ѵѵ зкаткіе ѴѴХЬ. бѵѵа- 

бгіезсіа іузі§су гіо. об ѵѵуріасепіа 

зитту гѵѵукіеу ѴѴѴѴ. у Ш. коп¬ 

зуііаггот іеу ртоѵѵіпсуі, іибгіезг у 

зиЬаІіетпот табу па іе бѵѵіе риЫі- 

сгпе роітгеку, іоіезі бгіезіес іузі§- 

су гіі. роі. па ѵѵусгузгсгепіе тгекі 

Шепша, бти^іе газ бгіезі^б іузі§су 

гіо. па ѵѵузіаѵѵіепіе гаіизга ѵѵ тіе¬ 

зсіе пазгут Вггезсіи Іліеѵѵзкіт. Ко- 

тіззуа ггесгурозроіііеу зкагЬи ѴѴ. 

ХЬ. ѵѵуріасіс гогкагаіа, гаіесату 

аззу^пасуз Ц га гбапіет табу рггу 

Ьоки пазгут піеизіаі^сеу, г§к^ па- 

згд, робрізапіі ріесг^сід. іеуёе габу 

зіѵѵіегбгіб гогкагаіізту. Бап ѵѵѴѴаг- 

згаѵѵіе. Бпіа іггубгіезіе^о тіезіаса 

ѴѴггезпіа, гоки Рапзкіе§;о іузі^сгпе- 

§о зіебтзеіпе^о озтбгіезі^іе§о озте- 

§о, рапоѵѵапіа пазге^о бѵѵибгіезіе- 

§о ріі}іе§о гоки. Кг/узгіоѵѵ Нііагу 

8гетЬек, Ьізкир Ріоскі роб піеЬу- 

іпозб Жтсі ргегубищсеу, Ргапсі- 

82екРг2еЬ§пбоѵѵз1а, тагзгаіек габу 

піеизіаі^сеу. И іецо ехігакіи рггу 

ріесгесі габу рггу Ьоки Жтсі піеи- 

зіаі^сеу па таззіе сгегѵѵопеу ѵѵусі- 

зпіопеу, робріз іеуіе габу зекгеіа- 

гга пазіериіі|сеті ѵѵугага зі§ зіоѵѵу 

(Ь. 8.). ѴѴоусіесЬ Ьезгсгус 8каг- 

згеѵѵзкі, різагг ѵѵіеікі ког. Зекгеіагг 

габу піеизі., тр. Кібгу іо ехігакі аз- 

зу^пасуі N. Р. га гбапіет габу, рггу 

Ьоки бе§о піеизіаі^сеу, бо коттіззуі 

зкагЬи ѴѴХЬ- ѵѵубапу, рггег ѵѵуі 

ѵѵуга&опе^о ѴѴб. Табеизга Кагіс- 

кіе§о, зкаг. іпііап. ки акіукоѵѵапіи 

робапу іезі бо хігщ гіеш. ѴѴ. В. Ьііі., 

ге ѵѵзгеік;} ѵѵ піпг ѵѵуга&опа ггесгд,, 

рггуі^іу у ѵѵрізйпу. 
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85.— Инструкція посланъ Брестскаго воѳводста, отправляемымъ на 
ординарійный сеймъ. 

Изъ актовой кп и га за 1783 годъ, дастъ 1045 

Коки іузіі|с віейтвеі озтйгіевіііі 

озте^о, тіеві^са Аи&изіа йѵѵийгіе- 

зіедо йпіа. 

Рг2еі1 акіаті гіетвкіеті \Ѵ. В. 

Іліі&о, віалѵа^ііс оЬеспіе ЙР. Ріоіг 

бгфйгкі іпзігиксу^ «ЮХ. Йтс Ке- 

зіогоѵѵі Кагітіегго\ѵі Заріегіе, ^е- 

пегаІІ. агі. "ѴѴХ. Ьііі., віаговсіе з^- 

йолѵети Вггевкіети Ілііти, калѵа- 

1его\ѵі огйего\ѵ РоІзкісЬ у Й\ѴЙР. Та- 

йеивголѵі Маіизеѵѵісголѵі, кавгіеіапо- 

ѵ/і ѴѴВ. Ьііі§о, розіот павеут паз Се¬ 

рину огйупагуіпу, \ѵ гоки іегагп., 

1788, рой!и§ ипі\ѵегза16\ѵ Липе., 

рггурайадсу, г\Ѵ. В. Ьіііі^о \ѵуЬга- 

пут, рггу озоЬпуткгейепвіе \ѵуйап%, 

<1о акі ройаі \ѵ пазЦрпе в!о\ѵа різапа: 

Іпвігиксуа Я ОХ. Лпс Кевіого\ѵіѵКа- 

гітіегго\ѵі Заріегіе §епег. агі. 1ѴХ. 

ІдіЫ^о, віаговсіе в^йолѵети пазгеши 

Киззкіети, каѵѵаіегоѵѵі огйегбмѵг роі- 

зкісЬ у Й\ѴЙР. Тайеивго\ѵі Маіиве- 

лѵіеготеі, казгіеіашті Вггти, розіот 

\Ѵііа павге^о Вгг§о Ьііідо, па веут 

павіеди^су опіупагуіпу, \ѵ г. 1788, 

ро(1Іи{5 ипі\ѵегзаІспѵ ЛСтс., рггура- 

йодсу, \ѵуЬгапут рггуозоЬпут кге- 

(Іепвіе \ѵуйапа. 1то- Осіу Жтс рап 

пазг тііозсіѵгу па окагапіе іут 

\ѵі§кзгеу оусо\ѵвкіеу о В2С2§й1тоз6 

пагойи іговкііѵѵоббі ипілѵегваіет 

вѵѵоіт, па веутікі іегагпіеувге \ѵу- 

сіапут, (іо сгиіовсі о (іоЬго ро\ѵвге- 

сЬпе Іавкаѵѵіе пав гасЬесас гасгу; 

\ѵі§с ЙО. у Й\Ѵ. розіоѵѵіе паві пау- 

игосгувізге и ігопи ЙКтсі /а іе йо- 

Ьгоіііѵѵо, віагаппозс гіо&з ройгіеко- 

\ѵапіа. 2Й0- Йараігиі^с віе па віап у 

окоііегповсі іегагпіеувге Кгрііеу па- 

вгеу, говіаі^сеу Ьег віі, аііапвоѵѵ 

ийуіесгпусЬ у Ъапйіи, рггупозгасе- 

§о Ьоо;асі\ѵо кгаіо\ѵе, гпауйиіету 

роітгеЬ§ роргалѵу ггайи риЫісгпе^о 

лѵг^Цйет вкиіесгпіеузге^о віапоѵѵіе- 

піа па веутасЬ ргалѵа \ѵе тезгуві- 

кісЬ таіегуасЬ і роіггеЬасЬ іеу&е 

Кгрііеу; рггеіо ЙО. у ЙЛѴ. розіо- 

\ѵіе пазі г саіа зеути]аса Кгрііа 

вкиіесгпіеувгу \ѵе \ѵвгузікісЬ та- 

іегуаск вровоЬ віапо\ѵіепіа рга\ѵ оЬ- 

тувііб гесЪс$, у гагет ивііпіе віа- 

гай ві§ Ьей^,, аЬу веуту ойЦЙ піе 

вгевс іудойпі а^ііолѵаіу ві§, аіе ро- 

іу, рокі іпіегеза Кгрііеу у йегуйе- 

гуа лѵо^елѵойвіѵѵ, гіет у ро\ѵіаіо\ѵ 

гакопегопе гиреіпіе піе Ь§йа, Ьег іа- 

йпусЬ геіекі у Іітеі, ігѵѵаіу. 3ІІ0- Сйу 

йоз\ѵіайсгепіе павге паисга, ій, піе 

таі^с \ѵоузка, піе тату гагет и 

ровігоппусЬ пшсагві\ѵ ро\ѵа§і, а 
ю 
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лѵ кгаіи Ьегріесгепзілѵа §гапіс і 

82С2§8Іі\ѵозсі пазгеу, і олѵзгет лѵі- 

Дгіету согаг гЫі&аіі*сп зі§ До паз 
рггеразс лѵзгузІкісЬ піезтакблѵ, рг/у- 

кгозсі у піезгсг^зс; рггеіо Діа оЬго- 

пу іеу'КгрМеу і Діа рггурголѵаДге- 

піа опеу До ролѵа&піеузге^о і ро- 

тузіпіеузге^о зіапи сЬ^Іпіе 2§аДга- 

ту зіе па аиксуі* а,і паДіо роігге- 

Ьпа лѵоузка, кібга іе Ьус піе то- 

іе Ьег оЬшузІепіа іппДизги; гасгут 
ДОД\Ѵ. розіолѵіе пазі зіагаб зіе Ье- 

Да, аЬу лѵзгузікіе зіапу рггуіогуіі 
зіе До поѵѵе^о па лѵоузко роДаіко- 

лѵапіа, у аЬу рггезлѵіеіпу зіап Ди- 

сіюлѵпу огапіз іііиіі, Ьег йаДпеу ех- 

серсуі, піе ехЫшкцас у рапіеп га- 

коппусЬ, Даі^с сг^зс іпІгаЬ злѵоісЬ 

г ДоЬг ІегасусЬ, зипнп оМі§олѵусЬ 
у газіалѵпусЬ, г зишт, рггег КгріЬа 

па ехрепза сулѵііпе зеутеш іузі^с 

зіеДтзеі зіеДтДгіезі^І рі$4е§о гоіш 
ѵѵугпасгопуеЬ г зІагозІ\ѵ у кгбіелѵ- 

сгугп, г ДосЬоДо\ѵ коттізуі еДика- 

суіпеу со оД роіггеЬ копіес/.пусЬ 
гозіаб то&е, г ролѵіекзгепіа ро§Іо- 
\ѵпе§о йуДо\ѵзкіе§о у іітусЬ рггу- 

ДаіпусЬ гггиДеІ, Ьег исізки іеДпак 

зіапи гусегзкіе^о. 410- Де&еІіЬу зеу- 

тиіг}сеу Кгрііеу гДаІо зі§ тіеб па 

сгаз Даізгу рггу Ьоки ДКтсі рапа 

пазге@о тіЬ)зсілѵе§о гаДе піеизіа^- 

ісДу оЬоѵѵід,2^ету ДОД\Ѵ. ро- 

зІ6\ѵ пазгусЬ, і&Ьу сЬсіеІі рггеіо- 

іус іеуіе рггезѵѵіеіпеу гаДгіе піе- 

пюіпозс кгаіоѵѵі* ріасепіа репзуі у 

гагеш ЦДаІі, аЬу овоЬу, До лѵзрот- 

піопеу гаДу лѵугпасгопе, іеДупіе 
г тііозсі оусгугпу і ДоЬга ролѵзге- 

сЬпе^о іе риЫісгп^ оДЬулѵаІу ро- 

зіи§§. 51°- Оотолѵігі зі§ ДО.уД\Ѵ. 

розіолѵіе пазі, іеЬу Діа рггузріезге- 

піа зргалѵісДІілѵозсі і Діа гаіаіѵѵіе- 
піа зргалѵ, оД Іаі кі1киДгіезі«}і \ѵ ігу- 

ЬипаіасЬ Ьег з$Ди гозіаі^сусЬ, Длѵа 

оДЦД лѵ рголѵіпсуі пазгеу ЬіМу Ьуіу 
ігуЬЙу, роД озбЬпеші тагзгаікаті, 

Іо^езі^еДеп лѵ’ѴѴіІпіе а Дги^і лѵОго- 

Дпіе, у іеЬу оЬуДлѵа ро тіезіесу Дгіе- 

зі§с з^Дгопе Ьу?у, піе лѵДацс зі§ 

лѵ зргалѵу йаДпе ехіга герагііііопега 
рггег йаДеп лѵупаіагек у ргеіехі, іа- 

ко іо г ге§іезіг6лѵ оЫі§олѵе§о, ге- 

шіззуіпе§о у іакіолѵе^о, Іесг Іе 
лѵзгузікіе зргалѵу \ѵ злѵоісЬ гераг- 

іусуасЬ з^Дгопе Ьуб таі^. Аропіе- 

лѵаі піекіоггу оЬулѵаісІе рголѵіпсуі 
пазгеу Ілііу, та^с зргалѵу лѵ Ігу- 

ЬипаІасЬ когоппусЬ, Діа га§§82сго- 

пусЬ Іат2е лѵрізблѵ лѵоіапіа опусЬ 
Досгекас зі§ піе гао§а; рггек» у 

лѵ іут рипксіе ДО. у Д\Ѵ. розіолѵіе 
пазі іпзІаЬипі До зіаполѵ КгрЦу о 

роргалѵ§ рггузріезгепіа зргалѵіеДІі- 

лѵозсі. 610- Ропіелѵаі; каДепсуе з$- 

Долѵ ^гоДгкісЬ а ргіта РеЬгиагуі га- 

сгупаіо, зі§, иШта Аргуііз кі^сга 

зі§, а рггег тіезіесу Дгіелѵі§ё рггег- 

лл'у ІусЬ з^Дблѵ сгазет лѵуДаггопе 

кгушіпаіу изргалѵіеДІілѵіепіа тіеб 

піе то§а; іпзІаЬипІ ДО. у Д\Ѵ. ро- 

зіоѵѵіе пазі, і&Ьу ехІгасаДепііа ІусЬ- 
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&е з^Дблѵ §гоД/кісЬ па Дпіи ріеглѵ- 

згут шса ЗеріешЬга лѵ каіДут го- 

ки изіаполѵіопа Ьуіа, у ^сІуЬу ваше 

іуіко гесепйз сгітіпіз зргалѵу кгу- 

тіпаіпе, іи/ \ѵ каДепсуі гозрос/і^іе 

ос/елѵізсіе, а лѵуЛаггус зіе іе§о/ §аг 

іипки то§асе па іеу каДепсуі, До- 

рбкі ісЬ зіапіе, рг/е/ аксеззогу^е 

лѵугокі оДй%Д/а1і, а \ѵ ДаллпусЬ, рга- 

лѵет рг/ерізапусЪ, каДепсуасЬ ге- 

діезіг іпсагсегаіогит лѵ каіДут Дпіи, 

іп ігасіи еііат ка&Деу зргалѵу, па- 

іусЬтіазі /а лѵрізапут ргге/ зігопе 

акіогаіет, та Ьуё лѵоіапут і зрга- 

\ѵа з^Дгопа, піе іплѵоілѵиіфс йаДпусЬ 

ех саиза ^игіз зргалѵ. 71іто Бо- 

тблѵіа зіе сіі ДО. у Д\Ѵ. розіолѵіе 

пазі, §ДуЬу оД копзузіиі^сусЬ ро 

тіазіасЬ з^ДолѵусЬ іоіпіег/у аззу- 

зіепсуа з^Дот, Діа ролѵаді ^игу/Дук- 

сіот, ДоДалѵапа Ьуіа, о га/ аіеЬу ісі 
кот§Ду /а Декгеіаті До Іокасуі лѵіе- 

гпіблѵ рг/уітоѵѵаіі у опусЬ зиЬ гу- 

р;оге Дізсірііпае тіНііагіз рііпіе, До 

пазіаріё таі^се§о лѵугоки осгелѵі- 

вке^о, зіг2е§1і. 8°- Ропіелѵай копзіу- 

іисуа Іузіг^с зіеДтзеі озтДгіезІ!}і 

с/лѵагіер;о гоки, пакагиіір: иг/^Дпі- 

кот зіріолѵут ехреДіо\ѵапіе акіблѵ 

іпклѵі/усуі, каікиіасуі і лѵегуШтсуі 

Десізіѵае сігса ГипДит лѵ рипкіасЬ, 

еііат піе арре11о\ѵапусЬ у рг/ег зіго- 

пу аксеріолѵапусЬ \ѵг§ЦДеш іегті- 

пи зитт рггуз^ДгопусЬ, аД ріепит 

оДзуІаё ка/аіа; рг/еіо ДО. у ДѴѴ. 

розіолѵіе пазі па.ітоспіеу іпзіаЬипі 

о роргалѵ§ іе§о ргаѵѵа, іо ^ез^, аЬу 

\ѵ рипкіасЬ піеареІІолѵапусЬ іепіе 

з$Д /іа/Долѵу іегхпіп ехекисуі пака- 

/уѵѵаі. 9п0- \ѴДР. ТаДеиз/ ЙіесЬпо- 

\ѵіскі Козсіиз/ко, оЬулѵаіеІ ѵѵоіеѵѵоД- 

зіѵѵа иазго^о, коз/іетДКтсі і К/рііеу 

еДикоѵѵапу, ѵѵ лѵоузки ашегукап- 

зкіт гДоІпозсі^ у оД\ѵа§% лѵ зІиіЬіе 

іоіпіегзкіеу /аз/с/усопу \ѵ гапД/е 

^епегаіа, §Ду Докгаіи ро\ѵгёсіѵѵз2у, 

лѵ /акопсіе Дотолѵут /озіаіе лѵ с/а- 

зіе іега/піеуз/еу роіг/еЬу аиксуі 

лѵоузка; а/еЬу Ьуі, іако іи/ іп агіе 

тіИіІагі регііиз, ДКтсі рапи паз/к- 

ши тііозсілѵети у зіапот Вгрііеу 

рггег ДО. уД\Ѵ. розібѵѵ паз/усЬ /а- 

гекотепДолѵапут , изііпіе /аДашу. 

10то- ОДу лѵоіелѵоД/ілѵо пазге Вг/е- 

зкіе, 2 исЬлѵа! злѵоісЬ, кирілѵз/у Длѵо- 

гек г ріасет оД \ѴДРР. О/іетЬІолѵ- 

зкісЬ, лѵ тіезсіе Вг/езсіи зуіиолѵапу, 

па заД/епіе ^игузДуксіолѵ іе^о/ лѵо- 

іелѵоДгіѵѵа у Іокасуі агсЬілѵблѵ піе 

іезі лѵоіпу оД ріасепіа роДаікблѵ 

гаіеузкісЬ; гас/ут ДО. у Д\Ѵ. ро¬ 

зіолѵіе пазі Дотблѵіё зі§ гесЬс$ о 

1іЪегіасу$ іе§о ріаси, а га/ет о роД- 

Дапіе зиЬ ^из іехтезіге ріаси \ѴДР. 

1§паседо Ьазколѵзкіе§о, роДс/азге^о 

^ѴВ. /а г/еЦ Ви°;іет, /а 81§сгг), 

лѵ тіезсіе Вг/езсіи ро!оіопе§о, огаг 

о лѵоіпозё рг/еДаг/у ріаси рг/е/ \Ѵ^Ѵ. 

"ѴѴу^ополѵзкісЬ, роДкот. у роДкото- 

г/усблѵ Вг/езкісЬ, ^ѴѴѴ. раппот 

ВегпагДупкот Вг/езкіт. 11то Ке- 

/оіисуа гаДу піеизіаіцсеу роД Дпіет 
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ІггупазІушЬізІораіа, г. іузіцс віеіт- 

зеі озтігіезі%і зі6іте§о гараііа (Іо 

іапіа зііпіеувгеу ротосу ѵѵоузкоѵѵеу 

ойтаѵѵіаі^са, аЬу роіпіезіопа Ьуіа 

ІО,, у 1ѴѴ-, розіоѵѵіе пазі пауизіі- 

піеузге§о іоІоЦ зіагапіа. 12то Ко- 

рапіса, І^сг^са ггеке Ріп§ г Ми- 

еЬаѵѵсет, іо Оіапзка у іо Сгате- 

§;о тогга кошгаипікасуа сгупі^са, 

іиі ро сгезсі \ѵ зкиіки зѵѵоіт ргак- 

Іукоѵѵапа, аЬу гиреіпіе Ьуіа іокоп- 

сгопа, огаг §іуЬу тіупу па ггесе 

Ви§;и, іеПиіІасу^ іапші^се, роі!и§ 

газгІусЬ па іо коизіуіису) копіесг- 

піе гпіезіопе Ьуіу 10. у 1ѴѴ., ро¬ 

зіоѵѵіе іотбѵѵіс зі§ гесЬс^. 13Но А 

ге сгезіокгоі гіагга зі§, іі рх*уѵѵа- 

іпі оЬуѵѵаіеІе ѵѵугаЬіаіа па зеутасЬ 

копзіуіисуі зѵѵоіе иіаіѵѵіаі^се іпіе- 

гезза, а іе піегаг Ьуѵѵаіф 2 рокггуѵѵ- 

ігепіет іппуск оЬуѵѵаІеІбѵѵ; рггеіо 

10. у ІѴѴ. розіоѵѵіе пазі зіагас зі§ 

Ьеіі^, аЬу іакоѵѵе копзіуіисуе піе 

тіеіі зѵѵе§о зкиіки і ѵѵаіот. 14'° Оіу 

еіикасуа гаіоігіе&у кгаіоѵѵеу ііа 

роѵѵзгесЬпозсі іезі ѵѵіеііе роІггеЪп%; 

рггеіо 10. у ІѴѴ. розіоѵѵіе пазі зіа¬ 

гас зі§ Ь§і$, ііЬу ііа роѵѵі^кзгепіа 

опеу гакопу, таі^с Іипіизге, тіеіі 

пакаг исгепіа згкоі у іозіагсгепіа 

гіаіпусЬ ргоіеззогоѵѵ. 15й»-10. уІѴѴ. 

розіоѵѵіе пазі іотоѵѵіі* зі§, аЬу з§- 

ігіоѵѵіе піпіеузгусіі зиЬзеІІіоѵѵ га 

зепіепсуе зѵѵоіе, рос11и§ іаѵѵпусЬ 

рга\ѵ, іо оіроѵѵіеігі оЬо\ѵі^гапеші 

Ьуіі еі саеіега асііѵііаіі іусЬіе 10. 

у ІѴѴ. розібѵѵ пазгусЪ, іако гаиГапі 

іп геаіі опусЬ Гііе ех іехіегііаіе, ро- 

Іесату. Бгіаіо зі§ ѵѵ Вггезсіи гоки 

іузі^с зіеітзеі озтігіезігіі овте^о, 

тса 8іегрпіа ігіеѵѵі§ІпазІе§о іпіа. 

Іі іеу іпзігиксуі роірізу оЬуѵѵаІеІ- 

зкіе іакоѵѵе: 2епоп ѴѴузІоисЬ, роі- 

когіі. ѴѴВ.; Вегпагі ВисЬоѵѵіеекі, 

сЬог^гу ѴѴВ.; Хаѵѵегу Ногпоѵѵзкі, 

8§ігіа гіетз. ѴѴВ.; Тотаз'г Коізгеѵѵ- 

зкі, зеігіа гіетзкі ѴѴВ.; Хаѵѵегу 

хі^іе 8аріеЬа, іап Роіоскі гоіі. ка- 

ѵѵаіегуі пагоіоѵѵеу, Іап Херотисеп 

Ногаіп кот. зкаг. ѴѴХВіІ§о. Ідпа- 

су Маіезгеѵѵзкі роізі. ѴѴВ. І^п. Ьаз- 

ко\ѵзкі, роісгазгу ѴѴВ. Іасек Разг- 

коѵѵзкі зіоіпік у ѵісе-зіагозіа ѴѴВ., 

Во^изіаѵѵ ѴѴегевгегака 8. СЛѴВ., 

1§пасу 8гсгерапоѵѵзкі 8СѴѴВ., Ре- 

Ііх Скггапоѵѵзкі різагг §гоігкі ѴѴВ., 

Зіапізіаѵѵ па Віеізки Віеізкі, сгезг- 

пік ѴѴВ. тр. 8іапізІаѵѵ Хіерокоу- 

сгускі тіесгпу ѴѴВ., ІбгеГ Віепіес- 

1а кгаусгу ѴѴВ., Тотазг 2апізіоѵѵ- 

зкі, ІогеГ ВисЬоѵѵіеекі тозіоѵѵпісгу 

ѴѴВ., Ка^еіал ЬасЬоѵѵісг гоіі. ѴѴВ. 

Апіопі 8и2Іп зіоіпікоѵѵісг ѴѴВ. 1§па- 

су Разгкоѵѵзкі риікоѵѵ. ѴѴВ. 8іапі- 

зіаѵѵ «Ьузгсгупзкі тр. Реіісіап Ко- 

порпісе СгаЬоѵѵзІсі з^ігіс гіетз. 

В. тр.; Іап ѴѴегезгсгака гоіі. ѴѴВ.; 

2у§типі СЬггапо\ѵзкі, сЬог^уѴѴ. X. 

Ьііелѵзіѵіе^о; Ргапсізгек 2аіо\ѵзкі, 

тр.; Апіопі Оаіеѵѵзкі рог. СРѴѴѴѴ. 

X. Іліі^о; Іеггу Во§из1а\ѵз1а лѵоу- 

зкі ѴѴепіепзкі; Магсіп Оаіеѵѵзкі, ко- 
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піизгу Хіфсгускі; Лап Оаіе\ѵзкі, тр.; 

Лап Во^изіалѵзкі, Іо\ѵ. Кгесгускі; 

ЛоасЬіт Лиііап Во§изІа\ѵзкі, Іизіг. 

"\ѴВ.; Реііх Во&изіалѵзкі; Вагуіі 

Ргиз Во§изІа\ѵзкі; Негопіш Во^и- 

з!а\ѵзкі; Вгипо Ргиз Во^изІа\ѵзкі; > 

1§пасу <Ьепс2е\ѵзкі ЬасЬолѵісг КѴѴВ.; 

ТаЛеизг Кагіскі; Логе! РисЬаІзкі 

С\Ѵ\Ѵ.; Лап Озіготескі; Лап "ѴѴіІа- 

по\ѵзкі; Ріоіг \Ѵіпсепіу Во§и$Іа\ѵ- 

зкі; Ріоіг Кагазіелѵісг Токаполѵзкі; 

Лап \Ѵііапо\ѵзкі, гоіі. \УВ.; 8іеГап 

ѴѴаІіег тр.; Лап ‘ѴѴогоіупіскі тр.; 

Негопіт Музгупзкі; ЛогеГ Музгуп- 

зкі; Ріоіг \Ѵогоіупіскі; АпЛггеу \Ѵо- 

гоіупіскі \ѴС.; ЛогеІ \Ѵа1епіу Ози- 

сЬо\ѵзкі; Тотазг 8іасЫтзкі; \Ѵа- 

Іегуап Ех-ВиЛпу; ТеоЛог КиЬаІ- 

віа; Магсіп Разгкіеѵѵіег гоіі. \Ѵ\Ѵ.; 

Ріоіг Реіузі; МісЬаІ йузгсгупзкі, 

роЛ. РоІІоскі; І&п. ВиЛпу; Мікоіау 

ВиЛпу; Ботіпік Кезгка, ге§. §гоЛ. 

\ѴВ.; Ніроііі Маіизетѵісг, РЛѴЛѴХ. 

ЫН;; 2у§типі ВисЬо\ѵіес1а, зек. 

ЛКтсі; \Ѵікіог ЛѴузІоисЬ, Р\ѴВ.; 

Ргапсізгек СЬосіапоѵѵзкі; ЛбгеГ Во- 

{гизіаѵѵзкі тіесгпу; ТаЛеи.32 Ьазколѵ- 

зкі; ЛоасЫт Ьа$ко\ѵзкі, роЛрог. \ѴЛѴ. 

Ьііі.; Маіеизг СгоЛгкі тр.; Ріоіг 

Во^изіалѵзкі; Ра\ѵеІ Во^изіалѵзкі; 

Казрег \Ѵозіе\ѵ$кі; Ргапсізгек 8а^ 

ѵѵіскі; Магсіп Разгкоѵѵзкі; 1§п. 2а- 

Лагпо\ѵзкі; Апіопі Веііпа, §гоЛгкі 

кот. \ѴВ.; І^пасу 2аЛагпо\ѵзкі; Лап 

ОзисЬоѵѵзкі; ОаЬгуеІ ЛѴалѵггупіес; 

Ьезгсгус 8іезігге\ѵііо\ѵзкі; Апіопі 

КаіоІЛ 2аЛагпо\ѵзкі, зкаг. В.; 

Ріоіг Лигкоѵѵзкі; Ргапсізгек КаіоІЛ 

2аЛагпо\ѵзкі; І^пасуЬіпкісѵѵісг; Коі- 

\ѵісг; АпЛггеу СоЛІеѵѵзкі; 1{*п. Ног- 

поѵѵзкі М. ЛКтс.; МісЬаІ 2аЛаг- 

поѵѵбкі; МісЬаІ Коіо\ѵісг С. 2. В.; 

1§п. Зпіезгко Шоскі, гоіі. \ѴВ.; Ка- 

ІаІ Вггоголѵзкі гоіі. \ѴВ.; 8іеГап 

Восгко\ѵзкі, ге^пі коіа ЛисЬо\ѵпе§о 

ІгуЫІ \Ѵ. X. Ь.; Оотіпік &етзкі 

гоіі.; АЛат Вауко\ѵзкі; Ріоіг Сгд,Лг- 

кі тр.; ЛбгеГ Кпіаі 8гиузкі, іпзіу- 

§аіог Л\ѴВ.;8гутопОІ52е\ѵзкі; Аіоу- 

2у Козсіезга 2 Мі1озге\ѵа Мііозгелѵ- 

зкі, котог. \ѴВ.; І^п. ОгаЬоѵѵзкі 

тр.; ЛбгеГ г Лапизга па Во^ЛапасЬ 

Во§Лапзкі тр.; Масіеу Козсіезга 

г Мііозгелѵа Мііозгелѵзкі тр.; АЛага 

Коггепіе\ѵзкі 8. О.; Ка^еіап 2аЛаг- 

шнѵзкі; Негопіт Коггепіе\ѵзкі 8.0.; 

Апіопі Козсіезга г Мііозгелѵа Мі- 

сЬоѵѵггескі тр.; Лап ВисЬо\ѵіескі; 

І^п. Леггеѵѵісг ВисЬоѵѵіескі; Аіехап- 

Лег Тотазге\ѵіс2 ВисЬоѵѵіескі; Лап 

І1ко\ѵзкі тр.; 8іапізІа\ѵ Озіготес- 

кі; Магёіап Рггуіискі; ЬиЛѵѵік СЬо- 

Лупіскі; АЛатЛаЬоІко\ѵзкі; Лап 2Лгі- 

іоѵѵіескі; Ріоіг Ко\ѵіскі; Лап Ко\ѵіс- 

кі; АпЛггеу Легіегзкі; ЬиЛ\ѵік йа- 

гочѵзкі; \Ѵалѵггупіес 8урауІо; Реіі- 

сіап Роіопзкі; ЛбгеГ ЭДесіескі; Згу- 

топ Киіко\ѵзкі; Тотазг Леіес; Маг¬ 

сіп Леіес; Лап ІгЬіскі; ЛогеГ ІгЬіскі; 

Ьеоп ІгЬіскі; Лап МіоЛизгелѵзкі; Мі¬ 

сЬаІ Ропіаіо\ѵзкі; ТеоЛог Кигкіііі- 

зкі; Тотазг ВіаІоЫоскі; Казрег Во- 

Ьизгеѵѵісг; КосЬ Кіегзпоѵѵзкі; Ра- 

Ьіап 8каісгсіпзкі; Магсіп Сулѵіпзкі. 
39 
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Кібга іо іпзігиксуа рггег лѵуйеу лѵу- 

гаіопе^о ЛР. Ріоіга СггрЫие$о ки 

акіуколѵапіи робапа, ^езі (іо хіа§ 

\УВ., ге лѵзгеік^ \ѵ піеу лѵугаіопз 

ггесгц, рггдаіа у гарізапа. 

1792 г. 

86.-Сой •Г.І'.І еовоѳ постановленіе дворянъ Брестскаго уівда 
о разныхъ предметахъ. 

Изъ актовой кипгн за 1792 годъ, листъ 169. 

Коки іузЦс зіеДтзеі Дгіелѵі§сДге- 

зі;}і лѵібге^о, тіезцса Ьиіе§о зге- 

зпазіе^о (Іпіа. 

РггеД акіаті гіегап. \Ѵ. у Рііи. 

Вггезкіе^о зіалѵа^с озоЬізсіе ^ѴЛР. 

Магсіп Раз2ко\ѵзкі, ге§епі котті- 

загг сілѵііпо-лѵоузк. "ѴѴ. В., ІаиДит 

зе>)тіки ^озроДагзкіе^о "ѴѴ. у Рііи. 

Вг2езкіе§о До акі роДаІ, лѵ іе зіо- 

\ѵа різапе: Му, игг§Дпісі, згІасЫа 

у оЬуѵѵаіеІе \ѵо^е\ѵоДзіѵѵа и Рііи 

Вггезкіе§о-Ьііе\ѵзкіе§о, ро оДЬусіи 

па Дпіи \ѵс20гауз2уш игг^Дгепіа 

коіа рогг^Дкоѵѵе^о ро еіексуі аз- 

зеззого\ѵ, огаг ро лѵукопапіи па 

копзіуіисуі іггесіе^о у рціедо Ма- 

іа рггузіеді, іиДгіезг ро еіексуі До 

ЛКтсі Де1е§;аіа, піегапіеу ро лѵуЬо- 

гге Дериіаіа па ігіЬипа! §1блѵпу 

\Ѵ. X. Ьіі. па Дпіи Дгізіеузгут, іо 

^езі ріепіпазіут тса у гоки іегаг- 

піеузге^о лѵ тіезсіе Жтсі Вггезсіи, 

До козоіоіа ро^егшскіе^о г^гота- 

Дгепі, сгуппозсі дозроДагзкіеши зеу- 

тіколѵі рггу2\ѵоііе лѵ іут зрозоЬіе 

гаіаілѵііізту. 1т0 Ропіетсай лѵо- 

^елѵоДгігѵѵто пазге ДозлѵіаДсга піелѵу- 

&оДу, 2 рггусгупу, і& росгіа ТУаг- 

82а\ѵзка Д\ѵа гагу лѵ іуДгіеіі До 

Вггезсіа піе рггускоДгі, рггеіо ЛО. 

хіесіа Ітсі Кагітіегга 8аріеЬ§ таг- 

згаіка копГеДегасуі \Ѵ. X. Ьііі., у 

Л\Ѵ\Ѵ. 2епопа ЛѴузІоисЬа, роДко- 

тоггедо, ТаДеизга Маіизелѵісга, гоі- 

пизігга калѵаіегуі Ьііі., у 8іапі$1а- 

лѵа Шетселѵісга, зіагозіе Келѵіаіус- 

кіе§о у зеДгіе^о СгоДгкіе^о, па зеуш 

іегаг а§іІи^су зі§ розіолѵ лѵоделѵоД- 

зілѵа у ролѵіаіи Вггезкіе^о оЫі^иіету, 

аіеЬу и пауіазп^згедо рапа, ІиЬ До 

ко§о гаіаілѵіепіе іеу окоіісгпозсі 

паіейу, зіагаіі зі§, ііЬу росгіа г ‘ѴѴаг- 

згалѵу ргозіо па 8іе1се, Ьозісе, Ла- 

поѵѵ До Вггёзсіа Дѵѵа гагу лѵ Іу¬ 

Дгіеп, піеіак ^ак ДоЦД па СгоДпо 

(оргбсг Ьііі. па СгоДпо у Віеізк 
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йо Вггезсіа і(Цсеу), а я Вггейсіа (Іо 

Ріпзка сЬойгіб то§?а, оЬуѵѵаіеІе 

зіасуе ѵѵейіе иггайгепіа, ^акіе па- 

зЦрі иіггутуѵѵас ргауггека^. 2'10 

ТусЬхе ЙО. у ЙѴѴѴѴ. розіоѵѵ ла- 

згусЬ оЫівдету, а&еЪу зіагаіі зі§ 

о копзіуіисі^, ііЬу ѵѵ зкаг^аск піе- 

зіизгпіе ЬгапусЬ ой §гоЬе1пе§о ѵѵу- 

йегкайоѵѵ гогз%Й2Іб зіе каійети ѵѵоі- 

по Ьуіо, ргаесіза арреіаііопе ѵѵ з^йасЬ 

коттіззуі сіѵііпо-ѵѵоізкоѵѵеу гезре- 

скіѵе з\ѵе§о ѵѵо^еѵѵойзіѵѵа ІиЬ роѵѵіа- 

іи йіа ѵѵгузкапіа ргейзгеу зргаѵѵіе- 

йііѵѵозсі. 31і0 Віейла згІасЫа ітіол 

віагусЬ, ѵѵ \Ѵ. у роѵѵіесіе Вггезкіт 

па дтпЬасЬ сиупз/олѵусіі пиезгка^^- 

са, а йіа піетіепіа йгіейгісгпеу роз 

зеззуі ргаѵѵет зеупш Іегагпіеузге^о 

аЬ асііѵікаіе изипіесі, ііЬу Йо зѵѵуск 

ргего^акуѵѵ ѵѵейіе §1ози Й\Ѵ- йХ. 

Кой^іа^а, ройкалсіегга когоп., рггег 

ѵѵуйгіеіепіе па сг^зккі зіагозіѵѵа ]е- 

йпе§о \ѵ ѴѴ. Вг/езкіт, роѵѵгбсій то- 

§1і; ЙО. у Й\Ѵ\Ѵ. розіоѵѵіе пазі пау- 

^азпкузге^о рапа у паузазше]згусЬ 

зіапоѵѵ зеутідзсусЬ гапіоз^ ргогЬе. 

410 Б1а згсгиріозсі ѵѵ шіезсіе 

йКтсі КоЬгупіи ЙО. у ЙѴѴѴѴ. ро- 

зіоѵѵіе пазі ргозіс Ь^йд. паузазпіеу- 

зге^о рапа, айеЬу йіа гаЬийоѵѵапіа 

йѵѵогкоѵѵ оЬуѵѵакеІот у игг^йпікот, 

ѵѵ шіезсіе зіріоѵѵут роіггеЬпусЬ, 

^гипіи па ріасе йогѵѵоііо гасгуі. 

510 Ьікѵѵійасуі} паіеіпозсі й!и§^і 

зиксеззогоѵѵ ЙР. Ьезіескіе^о, аіе- 

Ьу пазг з^й гіетіапзкі иіаіѵѵіі, у 

Іеп іпіегез саіу па ргиузгіут веу- 

тіки дозройагзкіт оЬ)азпій оЫіди- 

^ету, 6‘° ОЬгасЬоѵѵапіе зі§ я кот- 

тіззуг* ѵѵо^еѵѵойгк^ о рггусЬойу 

и йѵѵогки ѵѵо^еѵѵойгкіе^о, ой с/ази 

/агг^йгепіа опут ѴѴѴѴЙРР., ЕаГаІ 

Шекуха, копіиз/у ѴѴ. В., у Магсеііі 

Шетсеѵѵісг ройсгазгу гіеті Міеіпі- 

скіеу, ^ако ой паз Йо ке^о йгіеіа 

йеіе^оѵѵапі, «гсгупЦ 7т0 Когатіз- 

зуа сіѵііпо-ѵѵоузкоѵѵа у рог2^,йкоѵѵа 

IV. В. исгупіс гесЬсе гекѵѵігусу^ 

Йо коттіззіі зкагЬоѵѵеу оѣоуда па- 

гойоѵѵ, ііЬу Іизкгасуе ѵѵзгузккісЬ 

цгоЬеІ, 2 огпасгепіет оріаку опусЬ, 

йіа ѵѵіайошозсі ѵѵо)еѵѵойзкѵѵа саіе^о, 

ргге2 коттипікасуіі ехкгаккаті Йо 

кошт, ѵѵо^еѵѵо(1зкіеу рггузіаіа. 8Ѵ0 

Ойу хі§§і, йо йоЬг ѵѵ ѴѴ. В. зуки- 

оѵѵапуск зсі^ад^се зі§, ѵѵ сийгусЬ 

капсеІІагуасЬ, Іо іезк, Ьійзкіеу у 

Тгоскіеу япауйидесе зі§, а йіа па- 

зкадмб ша^цсе^о погтаіпе^о гогдга- 

пісгепіа піеойЬісіе оЬуѵѵакеІот з^ 

рокггеЪпе, рггеко котш. ѵѵо^еѵѵойг- 

к$ оЫі^оіешу, а&еЪу исгупііа ге- 

кѵѵігусуа йо Іатес/пуск капсеііа- 

гуоѵѵ 0 ѵѵуйапіе іакоѵѵусЬ хі^§, іе- 

зіі зі§ іакіе гпа^йиііі, гаг^сгаі?^, ія 

оз2С2§йпу ехрепз па зргоѵѵайгепіе 

ІусЬ хііі» ѵѵуіогопу па рггузйут 

зеутіки ^озройагзкіт рго регзоіиіо 

рггуі^ку Ь^йгіе а іп сази піеоййапіа 

іакоѵѵусЬ хі^д, іаі кошт, ѵѵоіеѵѵой- 

зка Іакоѵѵе капсеііагуе йо з.^йи ѵѵіа- 

зсіѵ\ге§;о ки ойроѵѵіейгі гарогѵѵіе. 

9п0- О ѵѵуйапіе хіі}§ ге ѵѵзгузікісіі 

тіазі, §йгіе Ьуіу Ма^йеЬигуе у ойе- 
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віапіе опусЬ до капсеііагуі гіетіап 

хѵоіелѵодгкіеу іаі кошт. \ѵоіо\ѵодг- 

ка исгупіо гесЬсе гекѵѵігусу^ г \ѵо1- 

пут га рогѵѵапіет гѵѵіегсЬпобсіоѵѵ 

тіоузсоѵѵусЪ, §ду іеши розіизгпі 

піеЬ^дй. 10-то. "ѴѴг^Іедет іако\ѵе- 

род іуіиіет Рогаііа Купко\ѵе 

іаі котш. ѵѵоіе\ѵодгка исгупі ге- 

кѵѵігусуд, до рггезлѵіеіпеу котт. 

роіісуі ОЬоуца пагодолѵ, агеѣу іа- 

ко\ѵе Рогаііа, іако іадпуш ргалѵет 

піеѵѵзрагіе, гпіезіопе гозіаіу. 11-то. 

Б1а гезѳвІшдоусЬ' хі^^і Огодякіе 

ѴѴ. паз/е§о рггез\ѵіеіпе \ѵоіе\ѵодгі- 

\ѵо ро §гозгу іггу тіед/іапе па га- 

сіе тагсолѵеу рггу редутпут ргге- 

гпасга г оЬот^гкіет, ііЬу іо дгіе- 

1о до пазіериі^седо зеутіки икоп- 

сгуіі, ргаеѵіо саісиіо, кіогу \ѴЛР. 

Реііх С1игапо\ѵзкі різагг Сгодгкі, 

од сгази исклѵаіу па гге^езіголѵапіе 

хі^§ Огод., рггег оЪу\ѵаіе1о\ѵ да\ѵа- 

пу, рггсд деіе^оѵѵапеші \ѵ рипксіе 

згозіут лѵугаіопегаі исгупіс та, 

діа доузсіа, сгуіі сіі ге^езіги^^су 

рі’2у2\ѵоіі{^ аа з\ѵі| рі-асе .одЫегада 

пад§год§, а \Ѵ\Ѵ. де1е§о\ѵапі, іак 

піпіеузгу, іако у лѵ рипксіе згозіут 

гѵугаіопу, оЬгасЬипек па зеутіки 

§озродагзкіт, ѵѵ гоки рггузгіут іу- 

зі^с зіедетзеі дгіеѵѵіедгіезі^і ігге- 

сіт, окагас та^і*. 12-то. Таікот- 

тізіа \ѵо^еѵѵод/ка гапіезб геклѵігу- 

сі^ до Л\Ѵ. Ьізкира гііиз С^гаесі, 

айеЬу \ѵ дуесегуі зѵѵоіеу ѵѵудаі ипі- 

ѵѵегзаіу до рІеЬапоѵѵ, ііЬу сіі рго 

^игіЬиз Ессіезіагит деракіасуі піе 

сгупііі; іп сази газ піе одеЬгапіа 

зкиіесгпеу гегоіисуі од Л\Ѵ. Візки- 

ра ЛО. у Л'ѴѴ'ѴѴ. розіоѵѵіе пазі \ѵіеу 

тіегге до Л\Ѵ. Меігороіііу 2апіоз% 

ргогЬу. 13-то. Ропіе\ѵай ехрепз, 

рггег коттіззііі сіѵі1по-\ѵо^8ко\ѵ^ 

діа иросгірікоѵѵапіа тіеузс зеуті- 

колѵусЬ \ѵ \Ѵ. В. у ролѵіесіе Ко- 

Ьгуйзкіт, гІоіусЬ роІзкісЬ рі^сзеіі 

згезпазсіе г зге1§2пе§о доЗб гара- 

зпе§о его§о\ѵапу гозіаі, рггеіо гѵѵгб- 

іи до каззу лѵо^елѵоугкіеу піе сгу- 

пі^с, іако\ѵе ^иапіит \ѵ гесез го- 

зіаѵѵиіе. 14-то. Віа изкиіесгпіепіа 

гусЫеузге^о гаЬидолѵапіа па кап- 

сеііагуе \ѵозе\ѵодг. ггоЪіопеу рггег 

котт. ріаіу іаі котт. до ЛО. X. 

Лгас 8іапізіаѵѵа Ропіаіо\ѵзкіе§о, ех- 

родзкагЬіе§о "ѴѴ. "ѴѴ. X. Іліі. \ѵоіе- 

ѵѵодзіѵѵа гекѵѵігусуі} ропоѵпё гесЬсе, 

па тосу озлѵіадсгопе^о рггуггесге- 

піа, а іеу іаЪгукі догог котт. ро- 

гг$дко\уеу роіеса. Ро и^одгопут 

іедпотузіпіе іакоѵѵут ^озродагзкіт 

игг^дгепіи зеззуа зеупгіко^а іп ог- 

діпе даізгсу копіупиасуі зеутіки, 

га іедпозтузіпут геглѵоіепіет, до 

дпіа іиіггеузге^о зоЬѵолѵапі), гозіа- 

1а. Бгіаіо зіе \ѵ Вггезсіи, \ѵ козсіе- 

1е ро Легиіскіт, дпіа ріеіпазіе§о Ьи- 

іе§о іузі<іс зіедтзеіі дгіе\ѵі§сдгіе- 

зі^і лѵібге^о гоки. II іе§о Іаидит 

родрізу іакоѵѵе: 2епоп \Ѵуз1оисЬ, 

родкотоггу \Ѵ. В. тагзга'іек зеу- 

тіко\ѵу, Тотазг Ьоізге\ѵзкі, з§- 

дгіа гіет. \Ѵ. В. у зеутіко\ѵу аз- 

зеззог, Лап \Ѵ1одек з§дгіа гіет. 
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\Ѵ. В. аззеззог. Бо іе§о іаидшп 

родрізиі§ зі<2 Ідпасу Ьазко\ѵзкі, род- 

сгазгу лѵдгі\ѵа Вгг§о, аззеззог зеу- 

тікоѵѵу, Каіаі Шеіуха, копіизгу 

\Ѵ. В. аззеззог; МагсеІІШгзупШет- 

се\ѵісг, родсгазгу Міеіпіскі аззеззог 

Лап ЛбгеГ КІокоскі, ѵѵоувкі Міпзкі 

аззеззог зеутіко^у. Кідге іо Іаи- 

(Іиш зсутіки ^озродагзкіе&о ^езі до 

хіа§ гіетзкісЬ ѵѵо)е\ѵодгІ\ѵа Вгг§о 

рг2у_і§іе у \ѵрізапе. 

1792 г. 

88.—Сѳймиковоѳ постановлѳніѳ объ избраніи гражданско-военныхъ ком- 

мисаровъ Брестскаго воеводства. 

Изъ актовой книги за 1792 годъ, .листъ 193. 

Коки іузі^с зіедтзеі дгіе\ѵі§сдгіе- позсі ^озродагзкісЬ, па дпіи газ зге- 

зід.4 дги§іе$о, шіезі^са Ілііе^о с1\ѵи- зпазіут, ро еіексуі рі§сіи з§дгіо\ѵ 

дгіезіе^о іггесіе§о. гіетіапзкісЬ, а па сіпіи зіедтпа- 

Рггед акіапіі гіет., з1а\ѵзгу озо- зіут ро \ѵуЬогге різагга акіотее^о, 

Ьізсіе ЛО. Л'піопі Вагіодгіеузкі Іаи- а лѵ дпіасЪ озтпазіут, дгіе\ѵі§іпа- 

<1ит зеутіколѵе оЬіоги коттізза- зіут, длѵидгіезіут у длѵидгіезіут 

гголѵ еі\ѵі1по-\ѵоуйко\ѵусЬ \Ѵ. В. ріепѵзгут ргаезепііит, ро оЬгапіи 

ад акіа рода! \ѵ пазіери)асут Ьггтіе- ^едупазіи когішпззагголѵ §гапісг- 

піи: Му, иггедпісу, згіаскіа у оЬу- пуск, а \ѵ дпіи дѵѵидгіезіуш дги- 

\ѵаіе1е \ѵозе\ѵодзіѵѵа у рііи Вгг§о, §іт ро оЬгапіи коттіззагга §гапі- 

ро одЪусіи па дпіи сгіегпазіут Ре- сгпе^о д\ѵипазіе§о у Іизігаіога до 

Ьгиагіі игг^дгспіа коіа рогг^дко\ѵе- зіагозілѵ, па дпіи дгізіеузгут д\ѵи- 

до, ро лѵуЬогяе аззезого\ѵ, лѵукопа- дгіезіут іггесіт Ьиіе§о до козсіо- 

піи па копзіуіисуі гг%до\ѵеу ігге- Іа ро^е2иіскіе§о 2§готадгепі, гргге- 

сіе^о у рііре§о Маіа рггузі§§і, іи- різи рга\ѵа рогг^дек еіексуі гасію- 

дгіезг ро еіексуі до ЛКтсі деіе^а- лѵидо, ропіе\ѵа& коттізагге су\ѵі1- 

іа, о гаг ро ѵѵуЬгапіи дериіаіа па по-\ѵоузколѵі ^едпі рггег розЦріепіе 

ІгуЬипаІ §І6\ѵпу РР. X. Ьііі^о, а па іппе иггеду, дгидгу діа рггу- 

па дпіи ріеіпазіут тзса у гоки сгуп ѵѵаіпуск игг§ди кошшізагзкіе- 

іегагпіеузге^о, ро гаіаіѵѵіепіи сгуп- §о гггекіі зі§, ^едеп іуіко ЛРР. Маг- 
40 
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сіп СЪосізгечѵзкі, г йа\ѵпе§о \ѵуЬоги 

коттізаг/, рггу игг§йо\ѵапіи з\ѵо- 

іт рогозіаі, рггеіо па тіеузси иЬу- 

іусіі піетадо ѵѵі^сеу кашіусіаіоѵѵ 

у піето^с иргозіс, іейпотуз1позсі{| 

га коттІ8загго\ѵ суѵѵі1по-\ѵоузко- 

ѵѵусЬ \ѵуЬга1ізту, Іо ]езІ: «ГѴѴЛѴ. 

Кагоіа 0з80Ііпзкіе§0, ског. Ьгу§айу 

Йги§іеу \Ѵ. X. ЬШ., ,Іапа Ріекаг- 

зкіе^о, карііапа ЛСтсі, Ап(опіе§о 

\Ѵогозгу1о, зкагЬ. Ріпз., 8іеіапа Мо- 

сгиізкіе^о, гоШп. ЛѴ. В., %пасе§о 

Тузгколѵзкіе^о, ског. Ьизаг., Йапа 

БиІешЬе, згатЬеІаиа ЛСтсі, Йбгеіа 

Касе1е\ѵісга, гоШп. \У. В., Реііха 

Во§изІа\ѵзкіе§о, \ѵоузко\ѵісга \Ѵеп- 

беп, у 8іапіз1а\ѵа іЬузгсгупзкіе^о, 

Іо\ѵсге§о N0^051-. 8іе\ѵгег., кібггу 

гоЦ рга\ѵет зоЬіе рг/ерізап^ ^га^ 

тепі лѵукопаіі; ро икопсгепіи рга- 

\ѵеш рггерізапусЬ еіексуз, зеутікі 

рггег АѴ. ргегуйш^се^о гаіітібо- 

\ѵапе говіаіу. II іе^о Іаисіиш ройрі- 

зу іако\ѵе: 2епоп \ѴізІоисЬ Р. IV. 

В. тагзгаі. зеутіко\ѵу, Тотазг 

Коізге^ѵзкі, з§й. гіёт. \Ѵ. В. у зеу- 

шіко\ѵу аззезог, Ідпасу Ьазко\ѵзкі, 

ройсг. \Ѵ. В. аззезог, КаГаІ №е- 

іуха, копіизгу IV. В. аззезог., Йап 

Лиге? КІокоскі, \ѵоузкі Міпз. аззе¬ 

зог зеутіки МагсеШ, ХІгзуп №ет- 

се\ѵіс2, ро(1с2. Міеііп. \Ѵ. Р. аз- 

зеззог. Іѵібге Іо Іаийит зеутіколѵе, 

га ройапіет опе^о Йо акі, іезі, Йо 

хіі^ гіетзкісЬ \Ѵ. Вгг§о рггуідіе 

у \ѵрізапе. 

I 

1794 г. 

А 

87.—Сеймшсовое постановленіе дворянъ Брестскаго воеводства. 

Изъ актовой книги за 1794 годъ, листъ 709. 

Коки іузі^с зіейшзеі йгіеѵѵіесйгіе- запу: Му, игг§йпісу, згІасЬіа у оЬу- 

зі$і сг\ѵагіе§о, тіезіаса ІЛ1Ц50 озте- ѵѵаіеіе \ѴВ. ро ойЬусіи па йпіи 

§о йша. іггесіт тса РеЬг., гоки іегагпіеу- 

Рггей акіаті гіет. \ѵйгІ\ѵа у гіе- зге§о 4узі%с зіейтзеі йгіеѵѵіесйгіе- 

тіВггІаеу, зіап^лѵзгу озоЪізсіе\УЛР. зігр; сгѵѵагіе^о игггрігепіа коіа ро- 

Ьийтк (Ьузгсгупзкі Іаийит зеуті- гг^йко\ѵе§о лѵуЬогге аззезоит у 

ки §озройатзкіе§о \ѵйгЬ\ѵа у /іеші ѵѵукопапеу рггег піск \ѵгаг г ргегу- 

Вг&кіеу йо акі ройаі, \ѵ іе з!о\ѵа рі- йи^сут рггузі^йге, а па йпіи сгѵѵаг- 
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іут (ер;ог тса, ро еіексуі тагзгаі- 

ка у лѵуЬогге зейгіерр гіет. зейпе- 

§о, па (Іпіи газ рі^іут іе§оі шса 

ро лѵуЬогге озоЬ па когаіззагголѵ ро- 

ггайколѵусЬ <1о ролѵзіаіусіі йлѵисЬ 

полѵуоЬ зіе<1тіи, па (Іпіи згозіут, ро 

исгутопеу геіасуі рггег ЛУѴУѴ. ро- 

зійлѵ гез2Іе§о зѳути Огойгіеп., па 

(іпіи пакопіес йгізіеузгуга зіосітут, 

<іо козсіоіа ро^е2иіскіе§о г§гота- 

йгені, ро зачеши рггег ЛУѴ. 2епо- 

па УѴузІоисЬа, ройкот. ргегуй., іп 

огсііпе таіегуз дозройагзкісЬ га- 

йг$с, пазі^рпе Іаисіит иіогуіізту: 

1т0- Ма]і}с зоЬіе (Іопіезіопо ой за- 

йи гіет. ѵѵіілѵа пазге§о, іе йлѵіе 

аззу^пасуі, ^ейпа па гиЫі зіейтпа- 

зсіе іузі§су йлѵіезсіе йгіе\ѵі§сйгіезіаі 

іггу, коруек згезсйгіезЦІ сгіегу у 

рбі, йги§а па гиЫі йлѵіезсіе згезб- 

Й2Іезіі|і рі§б, коруек ^ейупазсіе, га 

йозіагсгапе Гигаіе у рголѵіапіа г 

лѵйгілѵа Вгг§о лѵоузкот пау^азпіеу- 

згеу ітрегаіоголѵеу Лтзсі саіеу Коз- 

зуі, йозіагсгапе рггег ЛУУ. ІІ^іеЫго- 

та ^епегаі апсЬеЙГ. \ѵоузк Коззуі- 

зкісЬ у гогпусЬ огйеголѵ калѵаіѳга, 

ройрізапе рггег ѴУУѴсЬ ІРР. Запше- 

1а Еупаголѵісга, іегагпіеузге^о різа- 

гга акіо\ѵе§о у Магсіпа Разгколѵ- 

зкіе§о, ай ргезепз ге§епіа гіет. 

лѵіілѵа пазге^о, ѵѵйеіе^асуі йооЬга- 

сЬипки рггег з$й гіет. розуІапусЪ, 

игузкапе, йоЦй піе 314 оріасопе у 

опе іп паіига гпауйи^ зі§, §йу лѵ§о- 

гге \ѵгтіепіепі ІсЬтозсі йаѵѵпіеу 

йе1е§асуі оЬоѵѵі^зкаті га^сі, ро ойе- 

Ьгапіе ріепіейгу га ротіепіопеті аз- 

зудпасуаті, піе зі* лѵ зіапіе ^ескаб. 

Рггеіо гоЫіррлѵаІізту УѴЛР. УѴіп- 

сепіе§о УѴу^ополѵзіое^о, ройкотог. 

лѵіілѵа пазге§о, аіеЬу йіа ойеЬгапіа 

ротіепіопусЬ, ріепі§йгу гааззу^па- 

суаті, ой ЛУУ. І1р;іеІ8ігоша лѵуйапе- 

ті, паІеіпусЬ ]есЬа! йо УУагзгаѵѵу. 

Кіогети ийгіеіпа йа^с йо ойеЬга¬ 

піа р1епіроіепсу% з^й гіет. лѵіілѵа 

пазге^о \ѵгтіепіопе аззу^пасуе оЪу- 

й\ѵіе оййас га ге\ѵегзет оЫі§олѵа~ 

пу. Ойу газ УУЛР. УУіпсепіу УѴу- 

§опоѵѵзкі ѵѵгтіепіопе зшпт§ ойЬіе- 

гге, \ѵіпіеп оп^ гіогус лѵ зайгіе гіет. 

лѵіілѵа пазге^о, йіагоггг^йгепіа рггег 

іепйе з%й ргалѵет орізапер;о ргае- 

лѵіа зеи (іиіеіаііопе. 2а кіогд, іо рой- 

ргас§ \ѵйгі§С2поз6 йіа іе§ог 

УѴЛР. УѴу§ополѵзкіе§о, ройкот. га- 

різиіету. 2а° 2па,іас Ьуйг зіи- 

згпут у зргалѵіейіілѵут йо пай^го- 

йгепіа й1и§, йо саіе^о ллі,ілѵа рггег 

УѴУУсЬ ЬізіескісЪ зіозолѵапу, а піе 

сЬс^с Ьег гезіуіисуі ролѵіппеу о&а- 

г§ апіесеззога Ітзсіолѵ \ѵ кгуіусг- 

пусЬ сгазасЬ ѵѵ газіерзілѵіе оЬулѵа- 

іеіолѵ исгупіоіц, а рггег Іаийа ро- 

лѵузге йо пай§гойгепіа и г папа гозіа- 

лѵіё роіесату з^Йолѵі гіет. лѵіілѵа 

пазге§о, аіеЬу оЫіклѵійолѵалѵзгу зиго¬ 

ту га зрггейапе гетапепіолѵе та- 

^агупу и УѴЛР. Магсіпа Тоііосгкі, 

рггезгІе§о зейгіе§о гіет., гозіа^аса 

зіозолѵпіе йо зитту карііаіпеу, опут 

рггег Іаийит іп ^иапіііаіе ^ейупа- 

зіи іузі§су гіісіі ийеіегтіполѵапеу 
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ггоЬілѵзгу ргорогсу%, ^акц, <1о заіуз- 

Гаксуі (11а опуск г гіеті Вггкіеу 

лѵураДа, г іе§ог гетапепіи ргаеѵіа 

диіеіаііопе газрокоіі, а соЬу До ги- 

реіпеу заіузіаксуі г гіеті Взкіеу 

паіеіпеу піе лѵузіагсгаіо, па пазі§- 

ріуасу §озроДагзкі зеутік До лѵіа- 

Дошозсі пат роДаІ. ЛѴг§1§Дет газ 

газро^епіа гезгіу г гіеті КоЬгуп. 

уВегезкіеу, г оЬуѵѵаіеІолѵ лѵіілѵа па- 

зге§о вк!аДа]%сеу зі§, ДРР. Ьізіессу 

\ѵ іатіуск оЬулѵаіеІблѵ Доротпіес 

зі§ таде. 31і0- Ропіелѵаі саіозб у 

Ъезріссгезілѵо тадеікблѵ оЬулѵаіеІ- 

зкісЬ оД роі-2^Дпе§о иіггутулѵапіа 

агііілѵит галѵізіу, а лѵ агІпѵѵасЬ, іа к 

гіет. ^ако у лѵ §гоДг., "ѴѴДР. 8атие- 

Іолѵі Еупаголѵісголѵі різаг. акіблѵ 

гіеш., \ѵ гоіш іузі^с зіеДтзеі Дгіе- 

лѵідсДгіезі^і Дги§іт, шсаЕеЬг. ріеглѵ- 

зге§о Дпіа па різагга акіолѵе§о лѵу- 

Ьгапети. а ргалѵет зеуши гезгІе§о 

§гоДгіеп. ті^Дгу іппеші иг2§Дпіка- 

ті лѵ іатіут сгазіе лѵуЬгапеші 

иілѵіегДгопети, іегаг па гаосу іе- 

§02 ргалѵа глѵгбс опуск хі^§ лл'іеіе, 

Ьо оД Іаі кіІкаДгіезці піеиіо&опуск, 

піеоргалѵпуск у піегге^ёзіголѵапуск 

гпауДіу§ зі§ лѵ іуск агкілѵаск; ргге- 

іо гпа^^с, іі. іепйе піе іезі оЫі§о- 

ѵѵапу козгіи роДпозіб па іаколѵа ро- 

іггеЬ§ опети па иіойепіе у гге§е- 

зіголѵапіе у орга\ѵ§ іусМе хіа§ гііск 

Длѵа іузкріе рггегпасгату г оЬо- 

лѵі^зкіет, агеЬу іп зраііо гоки іеі 

хі§§і иіогопе' 2ге§езіго\ѵапе у орга- 

лѵпе Ьуіу, роД оДролѵіеДгіц, лѵ з^Дгіе 

гіет. га піеДореІпіепіе, Ьег Даізгеу 

га іо ЬопіОкасуі. Иа кібге іо гіо- 

іусЬ Д\ѵа іузі^се, піеоДЬісіе Діа и&уі- 

ки лѵзгузікіск оЬулѵаіеІблѵ роіггеЬпе, 

піета^с іппе§о іипДизи, Деіегтіпи- 

^ету; а&еЬу рггу гогріасепіи ріе- 

пі§Дгу га Гигаіе у рголѵіапіа оЬу- 

лѵаіеіот оД каіДе§о г!Іоіе§о г лѵзгеі- 

кіеу паіигу ДоЬг ро §гозги ]еДпуш 

тіеДгіапут оДЬіегаІ. 8к^Д іака зшп- 

та лѵураДпіе г іеуіе лѵ §6гге лѵгтіе- 

піопеу \ѴДР. Еупаголѵісг гііск Длѵа 

іузіасе оДеЬгалѵзгу, а озоЬпо Длѵа іу- 

зЦсе гііск рггезлѵіеіпеу коттіззуі 

рогг^Дколѵеу гіеті пазгеу оДДалѵзгу 

(кіоге па ехрепза опеу з$ рггегпа- 

сгопе), гезгіе рггу зоЬіе гаіггута 

До Да1зге§о игг^Дгепіа лѵДілѵа па- 

зге§о, . роД Догогет з^Ди гіетз., 

г кібгеу регсеріу у ехрепзу заДолѵі 

гіет. лѵіпіеп Ь§Дгіе гДас каікиіасуе. 

4‘°- Ргалѵо роД агіукиіет о кот- 

тізіаск рогг^Дколѵуск згеі^іпе па 

репзуа різагга у ішіуск оГГісіаІізіблѵ 

рггегпасгуіо, а сге§оку До роігге- 

Ъу піе лѵузіагсгаіо, исклѵаіе ггокіс 

роглѵоіііо; рггеіо згеіегпе іегагпіеу- 

зге оД роДаікблѵ гіеті Взкіеу, гпа- 

ЬуДг піеДозіагсга^сут ГипДи- 

згет па ехрепза иіггутапіа роігге- 

Ьпуск оксіаіізіблѵ у іппуск ллгуДаі- 

кблѵ; (о кібге іо згеі^йпе г тосу рга¬ 

лѵа котпйзуа роггіріколѵа и рггез. 

котіззуі зкагЬолѵеу Доротпіеб зі§ 

Ь§Дгіе тоспо), сріапіит лѵ рипксіе 

іггесіт Діа іеуге коттіззуі ргге- 

гпасгату. 510- Ропіелѵаі; па поіе 
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пггейи иіст. парізтіе йойѴѴ. Нпізг- 

сгоѵѵа §епега1-та,]ога \ѵоузк Козуі- 

зкісЬ у гогпусЬ огдегбѵѵ каѵѵаіега 

ѵѵг§1ейет ге§и1агпе§о иггайгепіа коп- 

зузіепсуі ѵѵоузка Коззуізкіе^о лѵ лѵо- 

.Іеѵѵойгіѵѵіе пазгут, рой копіей** іе- 

§02 20зіа_і<*се§о, іепйе ига^й ойеЬгаі 

па різтіе 2аре\ѵпіепіе, ій йо иге§и- 

Іолѵапіа паузргаѵѵіейііѵѵзге^о у пі- 

ко§о 2 оЪуѵѵаіеІі ІіЪегіасуаті піео- 

сЬгаптр*ее§о кѵѵаіегипки тіа! зіаЬз- 

оГісега лѵукотепйегоѵѵас; а га 4ут 

оЫі§и)сту р. коттіззуі* рогг^йко- 

ѵѵа гіеті пазгеу, аЬу піеосіѵѵіосгте, 

г )ак па)\ѵіекз2а изііпозсіа зіагаіа 

зі§ рггеіойус Йо изкиіесгпіепіа іе- 

§о Йгіеіа йіа ролѵзиесЬпе§о йоЬга 

у и1§і роййагізіѵѵа. Н1°- Ропіеѵѵаг 

йоЦй піе ,)еяІ исгупіопа оЫікѵѵійа- 

суа 2 ѴѴЙР. 1§пасут вгсгерапоѵѵ- 

зкіга, з§тЫа, §гойг. 2 регсеріоѵѵапусЬ 

ѵѵріеѵѵойгкісЬ ріепіейгу, сгегѵѵопусЬ 

2?4сЬ ріесіизеі г ргосепіаті; рггеіо 

гасгу Р. когатіззуа роггайкоѵѵа Іа- 

коѵѵ§ оЫікѵѵіЙасуг* гіутйе исгупіс, 

кібгу іезІіЪу йоЬгоѵѵоІпіе рггузЦріс 

піе сЬсіаІ, іай коттіззуа ай іпзіап- 

ііат іпзіу§аіогіз іе§ой ѴѴ. 8гсгера- 

поѵѵзкіе§о А> з%йи гіеш. В. гаро- 

2\ѵаёЪеЙ2ІеоЬо\ѵіі*2апі*; аіакіе (]иап- 

іит ой піе§о па1ей;*се рокаде зіе, 

іе па герегасуа йопт туеѵѵойгкіе- 

§о рггегпасгату у рой гаггіріге- 

піе котіззуі рогг^йкоѵѵеу оййа^ешу. 

Та й коттіззуа гаруіа IV. 8гсгера- 

по\ѵзкіе§0, га ^акіт ргаѵѵет па ріа- 

си ѵѵоіейгкіт роЬийоѵѵа! зі§. 7Ш0 Ро- 

піеѵѵай га Гига&е па риікі ІКтсі, га 

котепйу Й\Ѵ. Вгапіскіе§о, г ѵѵоде- 

ѵѵойгіѵѵа пазге§о ѵѵуЪгапа зитта, 

ройіи§ Іаийит йаѵѵпе§о, гііск роІІсЬ 

йѵѵайгіезсіа рі§с іузі^су паіейу; га 

кібп* іо яитше ЙО. Йгазсі 8іапіз1а\ѵ 

Ропіаіоѵѵзкі ехройзкагЬі йоЬг зіо- 

Іоѵѵуск Жт§, йгіегйаѵѵса §епега1пу. 

па тосу рггуггесгепіа 1ізіо\ѵпе§о, 

іей паіейпозс ире\ѵпіа)%се§о, кібге 

ѵѵакіасіі гпауйи)е зіе, йот па кап- 

сеіагу;* у зкіай агскіѵі рой!и§ ріап- 

іу гЬийоѵѵаб оЬоѵѵіцгаІ зі§, со йоЦй 

зкиіки піе ѵѵгіеіо; рггеіо гаіесату 

капсеіагуі гіега. ѵѵііѵѵа пазге§о, а/.е- 

Ьу г оріаіа па ргоѵѵіапіу у і'игайе, 

йоЬгот зіоіоѵѵуш Жтзсі паіейпе, 

лѵзіггута&і зі§ йорбіу, йорбкі, р. 

коттіззуа роггайкоѵѵа гіеті пазгеу 

(кібгеу рггег піпіеузге Іаийит ігак- 

іоѵѵаяіе г категц, ЙоЬг зіоІоѵѵусЬ 

Жтс. роіесату) иіойепіа зіе о кот- 

репзасуі* ѵѵііѵѵи пазгети паіейпе, 

піеик^сгу. 8Ѵ0 Сйу -ѵѵіеіи оЬуѵѵа- 

іеібѵѵ ройаіек роігоіпу йгіезіі*іе§о 

§гозга ѵѵгасіе .(ипіоѵѵеу іузіц^с зіейш- 

зеі йгіелѵіесйгіезіііі йги§іе§о гоки 

зкіайаіо, кіогут гѵѵгоі о§61пу па- 

кагапу: рггеіо коттіззуа рогг^й- 

коѵѵа та зі§ йоротпіес и р. кот- 

тіззуі зкагЬ. о лѵуйапіе о§61пе§о 

гаіесепіа ехакіого\ѵі, агеЬу іут 

лѵзгузікіт оЬулѵаіеІот, кібгут га 

запсуіаті р. коштіззуі зкагЬ. іеп- 

йе ройаіек піе ^езі г\ѵгисгопу, \ѵ пги- 

зі§рпус1і гаіасЬ ЬопеГікоѵѵапут го- 

зіаі. 9п0- Ропіеѵѵаг зкіайапе ргге/ 
лі 



оЬудѵаіеІодѵ, дѵейіе ргалѵа зеути же- 

зж2е§о ЛѴагзжалѵзкіево, рожіоіут ,]е- 

Йпуга ж <Іуши ж дѵіідѵа пазже§о ац 

дѵгі^іе ргжеж котшіззуі} зкагЬодѵ^, 

кіогусЬ /дѵгбі /арсчѵпіопу росІоЬпісй 

у йоЬгодѵоІпе пазжуск дѵзроІоЬудѵа- 

Іеіоѵѵ оГйагу /а кѵѵііаті Іеуже кот- 

тіззуі ргжеж от} ойеЬгапс; рг/еіо 

роіесату коттіззуі роі'/.;р_1ко\ѵеу 

йоротпіепіе зіе Іак о рошіепіопц, 

2 йупш ]ейпе§о ро /.Ли зкіайк^ |а- 

ко у ЙоЬгодѵоІпе оііагу. Кіоге іо 

оЬусічѵіс зитту, §<1у р. котішззуа 

рогг^йкодѵа ойЬіегже, сіо (1а1зже§о 

гожзфіжеіііа паз/.ецо ѵѵ саЛозсі /а- 

іг/утас оЫі§одѵаиа. 10то- Ма:]ас 

(Іопіезіепіе ой озбЬ рг/ез/Л} кот- 

тіззуи рогж$йко\ѵ% зкіайадоуск, \і 

Л\Ѵ. Л те X. Ьеоп Копзіапіу 8озиоѵѵ- 

зкі, Ьізкир Агіижіапзкі, зиЙга§ап іи- 

Йапізкі, ргоЬоз2С2 каіейгаіпу &искі, 

рг2в2 ис/упіопа йоЬгодѵоІпа па рі- 

зтіе ойаге, \ѵ гоки Іузіі^с зіейіпзеі 

(І7,іедѵіеоЙ7лезіі}1 йги§іт, тса Липу 

(1\ѵш1/.іезіе§о сж\ѵагіе§о Йпіа йаіо- 

ѵѵапа у рггег зіеЬіе ройрізап^ па 

дѵутигоѵѵапіе агсЬіѵѵит дѵ тіезсіе 

Вггезсіи зитше йжіезі^ё Іузіееу /Иск 

роііск йеіегтіподѵаі у опа \ѵ каж- 

(Іут с/.азіе дѵуріасіс оздѵіайсжуі зі§; 

рг/еіо (11а Іак 82аподѵпе§о 2 ііпіе- 

піа, споіа у оЬудѵаІеІзІдѵет у йозіо- 

^еп8^дѵеIп йисЬодѵпут жазжсжусопе- 

§о Ьізкира га Сака и/.уіесгпа дѵіідѵи 

пазгети ойаг§ ройгізкодѵапіеждѵйгіе- 

с/понсіа оздѵіайсжудѵз/у, ойеЬгапіе 

ротіепіопеу зитту йжіезі$сіи 1уві§- 

су /.иск |)0І1сЬ р. коттіззуі ]»оги1^<1- 

кодѵеу роіесату. КСоп* <к1еЬгаѵѵз/.у 

«Іо йаізжедо игжцйжепіа дѵіідѵа па- 

зже§о рг2у зоЬіс /аігжутас оЫі§о- 

дѵапа, ОЬоѵѵі^/цісту пакопіес Іей 

р. коттіззуі рогжцйкодуа дѵіідѵа па- 

зже§о, а&еЬу Іак зіозодѵпіо сіо ргаѵѵа 

зеути жез/Ле^о §гойжіеп., Йіиіо гож- 

Ісіай дѵо.іедѵой/ідѵ, жіет у рііодѵ, ,)а- 

ко Іей (Іо (Іопіезіепіа ргжег Л\ѴѴѴ. 

розібѵѵ пазжусЬ пат исгупіопе§о ге- 

топзігаеуі} Йо гайу піеизЦі^сеу, а. 

Іо «На иреѵ.піепіа оЬудѵаІеІбдѵ дѵсге- 

зсі рагаШ 2ЬіегосЬодѵзкіеу, з Іеу 

зігопу ггекі Мисііадѵса озіайІусЬ, 

сгуіі сіі оЬудѵаІеІе (Іо жіеті КоЬгуп. 

ІиЬ рой!и§ ріепѵзже§о го/.кЛайи (Іо 

жіеті Взкіеу паіежес тарі. О/.іаЛо 

зі§ дѵ Вггезсіи Ьііі., па зеззуі Йпіа 

зі6йте§о тсаРеЪгиагіі, іузп}с зіейш- 

зеі (І2Іе\ѵіес(І2ІезіаІ сжлѵаг4е§о гоки 

ро Зейпотузіпупі /"ойгепіи зі§ па 

рипкіа дѵузгеу орізапе, оЬгайу зеу- 

тікодѵе икоііс/уіізту. II іе§о Іаи- 

йит ройрізуіакодѵе: 2епоп\ѴузІоиск, 

Р. ѴѴ'В. рге.; Лап ОжіеЬЛодѵзкі, \ѴВ. 

аззеззог; Реііх СІіг^сЬподѵзкі, різаг/, 

§гой. \ѴВ. аззеззог; 8атиеІ Еупаго- 

дѵісж, акіодѵу /іет. ТѴВ. різагж у аз¬ 

зеззог веут.; МісЬаЛ ЛѴЛойек, кгаусжу 

у різагж з^йодѵ /іет. \ѴВ.* у аззеззог 

зеут.; 8іеіап Ыосжиізкі, ехкот. .... 

"\ѴВ. у аззеззог зеут.; Реііх Во§изІадѵ- 

8І(і, аззеззог. Кіоге іо Іаийит ^езі Йо 

хіод гіеш. \ѴВ. ргжуі^іе у дѵрізапе. 



89.—Распоряженіе генѳралъ-маіора Дивова, данное Брестскому 
эемскому суду. * . 

Из* актовой книги за 1793 годъ, листъ 17. 

Коки іузщс зіеДтзеі Дгіедѵі$Дгіе- 

зіфі рі$іэ§;о, тіезщса РеЬгиагуі 

ріетзге^о Дпіа. - * 

Иа заДасЬ гіетзкісЪ лѵоіе\ѵоД2І- 

ѵѵа Вг2езкіе§о ітіепіи у ро\ѵоДгіе 

пауіазпіеузгеу Ітрегаіогоѵѵеу Дтсі 

\ѵзгесЬ Коззуі иГишкгѵѵапусЬ, рг2еД 

паті Ргапсізгкіет Тгзгупет №ет- 

се\ѵісгет ргегуДцдоут Тотаз2еш 

Коузгелѵзкіш у 8іапізІа\ѵет Кау- 

зкіш, т^зсе різагга 2азЦра]%сут, 

з^Дгіаті гіетзкіеті іе§о& \ѵоіе- 

хѵоДгіѵѵа, зіалѵаіас оЬеспіе Драп Аи- 

^изіуп 8іло1епзкі гаіесеніе оД Д\Ѵ. 

Буѵѵо\ѵа §епетІ-таіога лѵоузк Коз- 

зуізкісЬ \ѵ2§1§с1ет иіерг2уіто\ѵапіа 

зрга\ѵ іусіі оЬуѵѵаІеІі До з$Ди кіб- 

ггу піеикагг^ газѵѵіаДсгеп лѵукопа- 

пеу ргхузіе^і па \ѵіегпозс пауіазпіеу- 

82еу Ітрегаіого\ѵеу Дтсі ѵѵзгесЬ 

Коззуі До згріи рггузіапе, До акі 

роДаі, кіоге§;о ро гизки різапе^о 

ѵѵугагу пазіериі^се: Отъ генерал ъ- 

маіора и кавалера Дивова Брест¬ 

ского повѣту въ земскій судъ. Из- 

вѣстился я, что многіе шлахты 

возвращаются изъ другихъ кар¬ 

дой овъ и здѣсь живущіе, кои на 

вѣрность Ея Императорскому Ве¬ 

личеству присягу не приняли, въ 

ономъ судѣ будутъ имѣть дѣла по 

имѣньямъ, отъ коихъ должно быть 

взято въ секвестръ, по судужъ 

можетъ быть дѣло кончится, отдать 

имъ, а какъ дѣло сіе есть казу¬ 

сное и потому представилъ я о 

семъ господину генералъ-маіору 

и кавалеру князю Циціянову, а 

покуда послѣдуетъ отъ его Сіятель¬ 

ства на то разрѣшеніе, отъ тако¬ 

выхъ прозьбъ еще не принимать, 

да и отъ всѣхъ, кто по дѣламъ бу¬ 

детъ въ ономъ судѣ являться спра¬ 

шивать о принятіи присяги сви¬ 

дѣтельствъ!. А безъ оныхъ ни 

отъ кого, какъ выпгъ упомянуто, 

прозьбъ никакихъ не принимать. 

II іако\ѵе§о гаіесепіа роДріз: Гене- 

ралъ-маіоръ Николай Дивовъ. Фев¬ 

раля 9 дня, 1795 года. Брестъ. Кіо- 

ге іо гаіесепіе До акі роДапо іезі 

До хі^гіетзкісЬ \ѵоіе\ѵо(І2іѵѵа Вгяе- 

зскіе^о \ѵрізапе. 



III 

А Е Т Ы ЮРИДИЧЕСКІЕ. 

* 
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90.—Листъ короля Сигизмунда по дѣлу мѣщанъ Каменца Литовскаго 
съ старостою Каменецкимъ. 

Изъ актоюіі сп»гII за 1782 годъ, лисп. 1019. 

Коки Іуаіцс зіеішзеі озпиЫезщі 

іги§іе§о, тіезщса КолѵетЬга 8Іо<1- 

те§о <іпіа. 

Ыа гокасЬ зіетзкісЬ лѵо]е\ѵо<і- 

зілѵа Вггезкіе^о, росііиц рггерізи 

ргалѵа, ро Злѵіеіут МісЬаІе рг/ура<1- 

ІусЬ у лѵ тіезсіе .)е§о кгбіелѵзкіеу 

тозсі Вггезсіи Іліелѵзкіт засіолѵпіе 

о<5ргаѵѵо\ѵаиусЬ, ргге<1 паті Ргап- 

сізгкіет ІІгзупет Кіетселѵісгет, 

Л(1атеш, Апіопіт ЛисиЦ, Топіа- 

згеш Коізгелѵзкіш, 8§<І2Іаті, Лапеш 

\\’егез2С2акц, рго (ипс різагзеш, 

игзебпікаті гіешзкіші лѵо^елѵос18Ілѵа 

Вгхезкіе&о, зіалѵа^ііс оЬеспіе ззіасііеі- 

пу ран Іцпаеу Каііполѵзкі гезкгурі 

пауіазпіеу8ге§;о Йу^ітоиіа, кто Іа ]е- 

дошозсі Роізкіс^о, лѵ зргалѵіе тіа- 

зіа Кашіепеа Ьііелѵзкіе^о, «Іо ]е§о 

<Ыегіаѵѵсу Катіспескіе^о, лѵ гоки 

Іузі^с рі^сзеі йлѵилЫезІут згбзіут, 

Іиіу ріаке^о <1піа, ішіікіа сгіегпазіе- 

до різапу, росЫ асі акіа, кіогу Іак 

зі§ лѵ 8оЬіе та: Жикгимонтъ Во¬ 

лгою милостью король Польскій, ве¬ 

ликій князь Литовскій, Рускій 

Нрускій, Жомоитскій и иныхъ. 

Нодскарбему земскому, маршалку 

и нисару нашому, дернгавцы Сло¬ 

нимскому и Каменецкому, нану Бо¬ 

гушу Богонитиновичу, а не будетъ 

его самого, ино его намѣстнику 

Каменецкому. Жаловали намъ бур¬ 

мистръ мѣста нашого Каменецко¬ 

го Волошинъ а мѣщане мѣста Ка¬ 

менецкого—Осташко Полнковичъ 

а Мишко Семеновичъ о томъ, 

штожъ дей они для великихъ сво¬ 

ихъ кривдъ и втисковъ, которые 

ся имъ дѣють отъ нрадішковъ- 

твоихъ, какъ они ѣхали до насъ, и 

ты дей, ноткавшн ихъ на дорозѣ, 

того бурмистра нашого казалъ еси 

збити, а у мѣщанъ нашихъ пяте¬ 

ро коней еси взялъ и возъ со всн- 

ми речми того бурмистра нашого, 

и одного дей еси мѣщанина на¬ 

шого взялъ и зъ собою новезъ. 

Ино мы ся тому велико дивуемъ, 

ииіъ вы таковы кривды допущае- 

те нодданымъ нашимъ врадникомъ 

своимъ чннитн ивъ ихъ кривдахъ 

зъ жалобами до насъ ихъ не до- 

пущаете. А про то прнказуемъто- 

бѣ, ан:бы еси одъ того враднп- 

ковъ своихъ повстягнулъ и кривдъ 
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и тяжкостей подданымъ нашимъ 

дѣлати имъ не казалъ, и тые ко¬ 

ни и возъ со всими речми того 

бургомистра наш о го казалъ ему 

вернути, и того мѣщанина нашого, 

естли будешь поймалъ, ажбы еси 

казалъ его зъ нельства выпусти- 

ти, и заховалъ бы еси ихъ во всемъ, 

безъ обтяжности, и подле ихъ пра¬ 

ва и привилеевъ, которые они на 

то въ себѣ мають, конечно. Абы 

то инакъ небыло. Ажебы они къ 

намъ о томъ большей того зъ жа¬ 

лобами не приходили. Писанъ во 

Гданску, подъ лѣто Божего Нароже- 

нья тисеча пятьсотъ двадцать то¬ 

ст ого, мѣсеца Іюля пятый день, 

индиктъ четырнадцатый. И іе§;о 

гезкгіріи рггу ріесгесі па таззіе 

сгегѵѵопеу роДріз Іаколѵу: Копоть 

ішсаръ. Кіогу іо гезкгурі, га ро- 

(Іапіет рггег лѵузг \ѵугагоіщ озоЬе, 

^е8І <Іо хі$§; гіетзкісЬ лѵоіе\ѵо<Ы\ѵа 

Вггезкіе§;о зргаѵѵ \ѵіесгузіусЬ рггу- 

іеіу і гарізапу. 

1580 г. 

91.—Духовное аавъщате Михаила Ивановича Боговитиновича Козарад- 

ского, которымъ, отправляясь за границу для лѣченія, онъ отписалъ 
ясенѣ своей и дѣтямъ все движимое и недвижимое свое имущество. 

Изъ актовой книги за 1580 годъ, лист. 377—367. 

Лѣта Божого Нарожснья тисеча 

пятсотъ восемьдесятого , мѣсеца 

Іюня четвертого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, 

водле порадку статутового, по Све¬ 

той Троицы, святѣ Римскомъ, пе¬ 

редъ нами врадниками судовыми 

земскими повѣту Берестейского 

Адамомъ Патеемъ, судьею, Богда¬ 

номъ Богушевичомъ Туминскимъ, 

подсудкомъ, а Ѳедоромъ Патеемъ, 

писаромъ, постаповившися очеви- 

сто у суду врожоный панъ Ми- 

хайло Боговитинъ Козерадскій опо- 

вѣдалъ, ижъ онъ, маючи волю для 

поратованья здоровья своего до чу¬ 

жое земли, до Нѣмецъ, ѣхать, а по- 

стерегаючи того, естли бы въ той 

дорозѣ Панъ Богъ на него часъ 

смертельный допустити рачилъ, абы 

малжонка его съ дѣтками въ по¬ 

кою на певныхъ,добрахъ его, ле- 
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жачихъ и рухомыхъ зостала те- 

стаментъ собѣ теперь за живота 

своего учинилъ, которого оказав¬ 

ши и намъ, судови, до рукъ подав¬ 

ши, просилъ, абы тотъ тестаментъ 

его, для лѣпшое твердости, докингъ 

судовыхъ земскихъ уписанъ былъ. 

Мы, огледавши того тестаменту, 

а бачечи прозьбу пана Михаила 

Боговитина быти слушную, велѣ¬ 

ли есмо его до книгъ уписати, 

который въ словѣ до слова такъ се 

въ собѣ маеть: Во имя Отца и Сы- 

наиДуха Светого. Аминь. Кгдыжъ 

на свѣтѣ межи народомъ людскимъ 

надъ смерти не есть ничого иев- 

нѣишого, а надъ часъ и годину 

смерти, водлѣ науки словъ Сына 

Божого, Пана Крыстуса Однорожо- 

іюго, ничого не певнѣйшого; вѣдже 

вшелякихъ речей становеиья межи 

рожаемъ людскимъ ку вѣчной на¬ 

мети писмомъ бываютъ привожо- 

ны; тогды я, Михайло Ивановичъ 

Боговитиновича Козерадскій, ѣдучи 

мнѣ на тотъ часъ до чужое земли, 

до теплицъ, до земли Нѣмецкое, для 

опатрности недоброго здоровья сво¬ 

его, чиню тотъ тестаментъ свой, 

будучи при добромъ баченю и на¬ 

мети. Имѣнье моеойчизное, въ по¬ 

вѣтѣ Верестейскомъ лежачое, у ве¬ 

ликомъ князствѣ Литовскомъ, на¬ 

передъ, дворъ Вортолъ головный, 

которого на тотъ часъ уживаеть 

ее милость пани Ивановая Вого- 

витиновая, пани Анна Коптевна, 

Маршалковая его королевское ми¬ 

лости, пани матка моя до живота 

своего, зо всимъ тымъ будованьемъ, 

яко се само въ собѣ маеть, то 

есть, зо всими огородами овощо- 

выми, и зъ навозы, зъ садами двор- 

ными, зъ огородами яринными, се¬ 

лищемъ гуменнымъ, съ пашнею, 

дворною, во всѣхъ трехъ поляхъ, 

зъ ставы, съ сажавками, плацъ ве¬ 

ликій и малый межи водами, гдѣ 

монастырь старый бывалъ, съ тре¬ 

тей) горою, гдѣ отецъ мой почалъ 

былъ замокъ будовать; такъ тежъ 

зо всѣми съ приселки, ку тому дво- 

цу Вортольскому належачими, то 

есть, меноните: весь Перковичп, 

весь Замосточе, весь Закачинъ, и 

часть мѣстечка Левкова, а на тотъ 

часъ нрозываючое Докудово, на 

часть мою цриходячую; къ тому: 

весь Красная Воля, весь Бурвинъ, 

весь Корчовтка и дворецъ мой ста¬ 

рожитный Яворовка и дворецъ 

Станково, село Уткал, село Дол¬ 

гая Воля, и съ дворомъ Должан- 

скимъ. село Чавика, съ бояры 

путными, панцерными, съ людьми 

тяглыми, отчизными, оселыми, 

роботными, ириходнями, и зъ ого¬ 

родниками, съ цыншами грошовы¬ 

ми, и съ дяклы житными и вся¬ 

кими и вшелякими повинностями 

ихъ, зъ данями медовыми, зъ мды- 

ны, ихъ вымелками, съ фоліоиіы, 

зъ водами, зъ рѣками, зъ гоны бо¬ 

бровыми, зъдовеньемъ рыбъ, зъ се- 
43 
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сопьемъ, въ боры, лѣсыг,зъ дубро¬ 

вами, зъ деревомъ бортнымъ и не- 

д ел тымъ, также и зъ пчолами, съ 

пасеками домовыми и лѣсными,, 

съ сѣножатьми береговыми, съ лу¬ 

ками, и зъ болоты вшелякими, год¬ 

ными и не годными къ уживанью, 

зъ охожами дерева готоваго, и зо 

нсимн къ нимъ пожитки и ужит- 

ки, якимъ же кольвекъ именемъ 

теперь суть и капотомъ выиале- 

зены розумомъ людскимъ приба- 

вены, направены и менованы бы- 

ти могутъ ; што все тую волю 

тестамептемъ моимъ нинѣпгнимъ, 

менованое неменованому, а немено- 

ваное менованому, хотяжъ бы тутъ 

въ тымъ моимъ тестаментѣ, кото¬ 

рые выписаны не были, шкодити и 

жадное властности, ани вдадати не 

будутъ и не могутъ мѣть, тые 

вси менованые добра мое, почав¬ 

ши отъ головного двора моего 

Вортольского, ажъ до остаточного 

села моего, въ томъ тестаментѣ 

моемъ менованого, то на вѣчность 

и въ дѣдичство записую по жи¬ 

воте моемъ сыномъ моимъ—Ивану, 

Ярошови, Гаврилу- А естли бы 

который съ тыхъ сыновъ моихъ, 

зъБожое воли, съ того свѣта зшолъ, 

тогды спа докъ на тые сыны мои, 

которые живы зостануть, которые 

суть спложоны съ малжонкою мо¬ 

ею милою, съ панею Барбарою 

Бронимовною Русецкою, хоружан- 

кою Сендомирскою. А другое имѣ¬ 

нье мое, въ томъ же повѣтѣ Бсре- 

стейскомъ лежачое, въ Козерадахъ 

отчизное, двѣ части мои селища 

дворного зо всимъ будованьемъ, 

яко се самъ въ собѣ тотъ дворъ 

маетъ зъ давныхъ часовъ, съ Фоль¬ 

варкомъ Козерадскимъ, зъ садами, 

зъ огородами овощовыми и ярын- 

пыми, зъ навозыдворнымщеъ поль- 

ми оремыми, съ пашнею дворною 

во всѣхъ трохъ поляхъ, зъ гаями 

олыповыми, брезовыми и зъ ин- 

шими зарослями, зъ бояры путны¬ 

ми, панцерными, зъ людьми тяглы¬ 

ми, роботными, отчизными, съ при- 

ходнями, съ огородниками въ селѣ 

Козерадахъ, въ селѣ Закалинкахъ, 

въ селѣ Передѣлѣ, въ Яновкахъ, 

въ Ольцѣ, у Клешной, въ Комирнѣ 

зъ осадииками, съ цыншами гро¬ 

шовыми, зъ дяклы житными, овся¬ 

ными, зъ данями медовыми, зъ ста¬ 

вы, зъ млыны и ихъ вымелками, 

зъ сажавками, зъ рѣками, зъ лове- 

ньемъ рыбъ, зъ сѣножатьми, зъ лу¬ 

ками, зъ болоты, и зо всими ин- 

шымп пожитки и ужитки, якимъ 

же кольвекъ именемъ теперь суть 

и на потомъ вынайдены розумомъ 

людскимъ прибавены и направены, 

и менованы быти могутъ. Што все 

тымъ тестаментомъ моимъ нипѣ- 

шнимъ дочкамъ своимъ двѣма, Ка¬ 

таринѣ и Аннѣ, спложонымъ съто- 

южъ панею малжонкою моею, вы¬ 

шей мененою. На которыхъ тыхъ 

частяхъ помененыхъ имѣнья моего 
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отчизн ого Козерадъ посагъ ров¬ 

ный, такъ одной, яко и другой, за- 

ровно обѣма по тисечи копъ гро¬ 

шей личбы и монеты Литовское, 

въ каждый грошъ личачи по де¬ 

сети бѣлыхъ. А кгды тые дѣвки 

мои иоменованые, за помочью Бо- 

жою, лѣтъ своихъ доростуть и въ 

светый станъ малженскій за поч- 

тивые люди стану шляхетского 

будутъ выданы, теды въ томъ но- 

сагу поменепомъ будутъ держати 

обѣдвѣ наполы тое имѣнье мое 

Козерадское, до того часу, ажъ сы- 

нове мои вышей помененые, Іівапъ, 

Ярошъ, Таврило, тую суму пенезей, 

двѣ тисечи копъ грошей монеты 

Литовское, всю сполна отдадутъ и 

заплатятъ. Теды на тотъ часъ до 

рукъ своихъ сынове мои, вышей 

мепеные, тое имѣнье мое Козерад¬ 

ское мають взятп до рукъ владзы 

своее ку уживанью своему, яко 

властную отчизну свою. А до то¬ 

го часу, нижли суму пенезей 

сполна отдадутъ, сынове моине ма¬ 

ють се въ жадную речь вступо- 

вати и ниякое переказы чинить. 

Въ которомъ имѣнью моемъ Козе- 

радскомъ, естли бы въ томъ отъѣ- 

ханью моемъ для опатренья здоровья 

своего, яко се вышей поменило, зъ 

допущенья Божого .смерть не за- 

шлал теды малжонка моя пани Бар¬ 

бара повипна будетъ, водле угоды 

нашое Берестейское съ паномъ 

Стефаномъ Воговитиномъ Шум¬ 

скимъ, съ братомъ моимъ, о чомъ 

ширѣй и достаточнѣй писмомъ об- 

варовало за печатьми и съ кодпи- 

сы рукъ пановъ едначовъ, часть 

имѣнья моего отчизного Козерад- 

ского, то есть, третюю часть пану 

Шумскому выдѣлити, а двѣ части 

до рукъ своихъ взяти; третее мое 

въ Прочалинахъ, части куненое, 

а не отчизное, ани дарованое, то 

есть, съ пріѣзду отъ села коро¬ 

ля его милости Королева Броду 

первый дворъ надъ станемъ, зо 

всимъ будованьемъ, яко се самъ 

въ собѣ маеть, зъ огородами ово- 

іцовыми, зч» садомъ, зъ сажав ва¬ 

ми, сѣножатьми, зъ навозыдворны- 

ми и зъ озиминами, на каждый 

рокъ въ трехъ поляхъ, зъ людьми 

тяглыми и огородниками вь селѣ 

Прогалинахъ, въ селѣ Комаровцѣ, 

въ селѣ Завадовцѣ, которую тую 

мою часть купеную имѣнья Про- 

галинского записую тымъ теста- 

ментомъ моимъ никому иншому, 

одно тымъже сыномъ моимъ вышей 

мененымъ. А што се дотычеть 

, двора моего въ Берестью, на пе- 

редмѣстью, врочищемъ па Пескахъ, 

якъ се самъ въ собѣ маеть и зо- 

всимъ будованьемъ моимъ, и ку 

тому двору двѣ сѣпожати за Бу¬ 

гомъ до Люблина, зъ мѣста Вере- 

стья ѣдучи, по лѣвой сторонѣ за 

Болотковомъ, тымъ же сыномъ 

моимъ вышей помененымъ запи¬ 

сую вѣчными часы. Ку тому тежъ 
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имѣнье мое отчияное на Волыню, 

двѣ части въ Шумску, въ повѣтѣ 

Кревіянсцкомъ, то есть, въпреречо- 

номъ мѣстечку Шумску, двѣ части 

въ селѣ Круголцу, двѣ части въ 

селѣ Васковцахъ, двѣ части въ се¬ 

лѣ Летовшцахъ, двѣ части въ селѣ 

Теремномъ, двѣ части въ селѣ То¬ 

варахъ, двѣ части въ селѣ Бодо- 

жовцѣ, двѣ части въ селѣ Степа- 

новцѣ, двѣ части въ Ставѣ Вели¬ 

комъ, Шумску двѣ части, млыыъ 

зъ двѣма колами и съ третимъ 

Фолюшемъ и зъ ставками у села 

Васковнчъ, и двѣ части въ дворцу 

Комаровцѣ, зъ дворищами, зъ бо¬ 

дры путными, зъ людьми тяглыми, 

роботыыми, отчизиыыи, съ приход¬ 

ными. зъ огородниками, зъ осат- 

ииками, цыншамн грошовыми, зъ 

дяклы житными, овсяными, зъ да¬ 

нями медовыми, зъ водами, зъ рѣ¬ 

ками, зъ ловеньемъ рыбъ, яко въ 

ставѣхъ и въ рѣкахъ преречоныхъ, 

зъ боры, лѣсы, зъ дубровами, съде- 

ревомъ бортнымъ въ борахъ, съ па¬ 

секами домовыми и лѣсными, зъ 

сѣножатьми, зъ луками, зъ болоты 

и зо всими иными пожитки и вжит- 

ки, якимъже кольвекъ именемъ те¬ 

перь суть и капотомъ вынайдены 

розумомъ людскимъ прибавены, 

направены, менованы быти могутъ; 

а въ Кремянцу, воеводствѣ Волын¬ 

скомъ, за замкомъ Кремянецкомъ, 

въ монастыру двѣ части з.о всими 

пожитки и ужитки, до него при- 

надлежачими, такъ имѣнье Шумскъ 

тые двѣ части мое, яко се сами 

въ собѣ мають, записую тымъ' же 

сыномъ моимъ въ дѣдитство вѣ¬ 

чными часы, Ивану, Ярошу, Гав¬ 

рилу, а никому иншому. А опеку 

тыхъ дѣтокъ своихъ, такъ трехъ сы¬ 

новъ моихъ, якоидвохъ дѣвокъ мо¬ 

ихъ, вышей мененыхъ, такътежъ и 

тые помененые имѣнья мои, отъ 

мала и велика, яко се вышей и 

нижей пом ен ил о, никому иншому 

съ близкихъ кревныхъ моихъ, такъ 

музского, яко и женского народу, 

а ни пану Стефану Боговитину Ту- 

минскому, брату своему. Листы, 

церограФы на вшелякіе долги, хто 

ми виненъ, и привился на имѣнья 

мои Вортольскіе, купли и дарови- 

зны, и яко се жъ кольвекъ набытья, 

на тые вси имѣнья мои вышей- 

мененые,тои далъ възахованьемал- 

жонцѣ моей милой, паней Барбарѣ 

Русецкой, хоружанцѣ Сендомир- 

ской до лѣтъ сыновъ моихъ поме- 

непыхъ. Которые она тые листы 

вси и привилья, на тые вси имѣ¬ 

нья мои никому иншому зъ рукъ 

своихъ кревныхъ близкихъ моихъ 

не давати, одно она сама въ моды 

своей и въ захованью мѣти до лѣтъ 

сыновъ моихъ. А што се доты- 

четь дѣвокъ моихъ, вышей поме- 

неныхъ, посагу, яко се вышей опи¬ 

сало и тымъ тестаментомъ моимъ 

назначило, на части моей Козе- 

радской, кождая зъ нихъ тую су- 



1630 г. 213 

му взявши, достаточно варова- 

ную и назначоную отъ братьи 

своихъ рожоныхъ, а сыновъ мо¬ 

ихъ поменеиыхъ, далѣй въ имѣнья 

отчизные, купеные, явимъ же кол- 

векъ обычаемъ и правомъ набы- 

тые за живота моего, часы вѣчны¬ 

ми они сами и потомкове ихъ 

вступовати се не мають. Также че¬ 

твертое части, водле статуту, уно- 

минати и трудности задавати жад¬ 

ное правное не будутъ; але вжо 

на той сумѣ, зъ ласки моее от¬ 

цовское назначоное, будутъ повин- 

ни преставати. А што се тежъ 

дотыче золота, серебра въ ланцу- 

гахъ, въ клей нотахъ, въ кубкахъ и 

въ лыжкахъ; то никому иншому, од¬ 

но тымъже дѣвкамъ моимъ наохен- 

дожство ихъ, водле стану ихъ, запи- 

сую. То все при малжонцѣ моей 

милой, а матцѣ ихъ, до лѣтъ оныхъ 

ма быть въ захованью. А иншое 

серебро, такъ въ рыштункахъ Во¬ 

енныхъ, такъ и на шабляхь, на 

кордахъ, на кончерахъ, на мулта- 

нахъ, на мечахъ, и шаты мое вше- 

лякіе,* едвабные и суконные, ку¬ 

ницами подшитые и неподшитые, 

запоны, обитья домового стѣнъ, 

такъ коберце Индерлянское и Ту¬ 

рецкое, такъ и домовое роботы, 

стадо сверепье и быдло рогатое и 

не рогатое во всихъ Фольваркахъ 

моихъ преречоныхъ, то все запи- 

сую сыномъ моимъ милымъ, выше 

преречонымъ, въ ровный дѣлъ 

всимъ тремъ. А кони почтовые 

и возники, подъѣздки, иле ихъ есть, 

занисую малжонцѣ моей милой, па- 

ней Барбарѣ Русецкое для послугъ 

земскихъ, военныхъ съ тыхъ имѣ- 

ней и для потребъ домовыхъ; а 

зброе складаные, бляховые панцы- 

ри, шишаки, дуницы дѣлокъ пол¬ 

ныхъ три, гаковницъ двадцать, 

то занисую сыномъ моимъ. Кото¬ 

рую тую всю стрѣльбу и збрую 

маеть малжонка моя въ захованью 

своемъ мѣти до лѣтъ дѣтинныхъ. 

Также тежъ той малжонцѣ моей 

милой даю моцъзуполную у его ми¬ 

лости пана воеводы Подляшского, 

енерала панаМиколая Кишки, кгра- 

би наТехоновцу, стрѣльбу выкупити 

у двухъ сотъ золотыхъ польскихъ, 

водле реестру небожчика пана Бе¬ 

недикта Боговитина, брата моего 

рожоного, которую былъ небож- 

чикъ братъ пану Иванови Бого- 

витинови Войничови Козерадско- 

му, брату своему стрыечному за¬ 

ставилъ, и сходечи съ того свѣта, 

въ тестаментѣ своемъ того доло¬ 

жилъ, же я тую стрѣльбу, всю 

пану воеводѣ пенезей суму поме- 

неную вернувши, мѣлъ есми до 

рукъ своихъ взяти вцалѣ и зупол- 

нѣ. А выкупивши тую стрѣльбу, вы¬ 

шей мененую, тымъже обычаемъ ма¬ 

еть въ моцы своей мѣти до лѣтъ 

сыновскихъ. А речи столовые, ку- 

хеиные, то есть: цыну котлы, мѣдь 

и вси иишіе речи, до того при- 
44 



214 1580 г. 

належачіе, то масть мѣти мал- 

жонка моя милая ку охендожно- 

сти столу своего. А што се доты- 

четь двора моего Майкова, зо нсимъ 

будоваиьемъ, то есть, зъ огорода¬ 

ми овощовыми, зъ огороды ярын- 

иымц, зъ иавозы и съ ііашиею 

дворною во всихъ трехъ поляхъ 

и вси ку тому двору иалежачихъ, 

меиовите: село Внторожъ, селоКва- 

совка, село Стрыжовка, село Да- 

новка, село Лсщанка, ку тому бо¬ 

ру лѣсызъ луками зъ деревомъ бор¬ 

тнымъ неденымъ, такъ и здетымъ, 

зо пчоламн, — на томъ всемъ учини- 

лемъ оправу поменепой малжонцѣ 

моей милой, яко ширѣй а доста¬ 

точнѣй обмовяеть записъ мой, оной 

презъ мене учиненый въ року ти- 

сеча пятьсотъ семдесятъ третемъ. 

Въ которое помененое имѣнье сы- 

нове мои, лѣтъ своихъ доросши, 

водлугъ того запасу и оправы, 

матцѣ ихъ отъ мене учиненое, пи 

въ чомъ вступовати и жадное пе- 

реказы чинити не мають, ажъ бы 

первей матцѣ своей а малжонцѣ 

моей милой вѣно, внесенья ее, опрочъ 

привенку, который, водло нрава 

посполитого, при сынахъ на имѣ¬ 

нью остаеть, то естъ, пять тисе- 

чей золотыхъ польскихъ отдавши 

и заплативши, будеть вольно, сы¬ 

номъ моимъ помененымъ тое прс- 

речоное имѣнье до рукъ своихъ 

взяти. Або если бы замужъ не 

шла, тогды будеть ей вольно до 

живота ее на томъ имѣнью мешка- 

ти. А по животѣ своем-!.,-кому бы 

тую суму записала, тымъ же обы¬ 

чаемъ заплатити всю сполна. А 

. граница тогоимѣньяМинкова,опра- 

вы малжонки моее милое, зъ имѣ¬ 

ньемъ Вортольскимъ дѣлить пев- 

ными мѣстцы и знаки, то есть: 

почавши отъ болота Набѣльска, рѣ¬ 

кою подъ Пещу, подъ пашню двор- 

ную Минковскую; а одъ Пещи 

рѣкою подъ другую пашню Мин¬ 

ковскую, урочищемъ Мыслятина; 

а одъ тое пашни Мыслятина внизъ 

ажъ ку млынкови Буринскому; а 

одъ того поменеиого мдынка Бур- 

впнского внизъ ажъ до болота Да- 

нова; а тымъ болотомъ Даповымъ, 

заимуючи ноль застѣнковъ Воль- 

кидановское; а одъ поль Волькида- 

иовское краемъ поля Стрияговско- 

го зашли се съ концами поль села 

Узское, имѣнья Вортольского; по¬ 

томъ, одъ поль Стрижовскихъ и 

Узское унизъ, серединою ноль тыхъ, 

такъ теяіъ Кубинскихъ, Квасов- 

скихъ ажъ до тогожъ Кабѣльского 

болота; черезъ которое болото ндеть 

дорога отъ села Квасовки малжон¬ 

ки моее милое, во правѣ ей одной 

одъ мене записаномъ, черезъ гать 

идетъ до села Желѣзное. А то се 

маеть розумѣти: по левой сторонѣ 

пуща и лѣсы належатъ ку имѣнью 

Мннкову, оправы малжонки моее; 

а на правой стороиѣ также пуща 

и лѣсы налеящтъ до двора имѣнья 
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моего Вортольского и Долзкенского 

п ку селамъ, ку тымъ дворамъ на- 

лежачимъ. Которую поменсную 

малжонку мою милую, пани Бар¬ 

бару Русецкую и потомство свое, 

которое съ нею маю спложопое, опа- 

трности Божой и опецѣ Его све- 

той поручаю и ясиевельможнымъ 

паномъ, ихъ милостямъ: пану Яно- 

вп Станиславовичови Кишцѣ, ста¬ 

ростѣ Жомоитскрму, и княжати 

Александрови Пронскому, воево- 

дичовп Кіевскому, стольниковп ве¬ 

ликого князства Литовского, па¬ 

номъ моимъ милостивымъ, а ни¬ 

кому зъ близкихъ кровныхъ мо¬ 

ихъ, для обороны вшелякихъ кривдъ 

малжонки мое милое и дѣтокъ мо¬ 

ихъ, маетности имъ налея;ачос, 

въ томъ тестаментѣ моемъ достато- 

чне описаныхъ. Ниже л и дѣтки мои 

вси мають быти при малжонцѣ 

моей милой до лѣтъ ихъ, на пау¬ 

ку давать зъ добръ всихъ, сыномъ 

моимъ належачпхъ, Подляшскнхъ 

п Волынскихъ, наклэдати зъ Вор- 

теля и Шумска. А естли бы въ 

томъ часѣ Панъ Богъ на малжон- 

ку мою смерти допустити рачилъ, 

тогды ихъ милость, вельможные Па¬ 

нове, опекуновепоменени, тые дѣт¬ 

ки мои вси и маетность всю, яко 

нерухомую, такъ п рухомую, одъ 

мала до велика, въ ііоцъ и въ ша- 

Фованье свое взяти мають, до лѣтъ 

дѣтей моихъ; а жаденъ съ кров¬ 

ныхъ близкихъ, вшелякого стану, 

въ то се втеляти жадными причи¬ 

нами нравными и неправными не 

мають, кгдыжъ на то была до¬ 

брая воля моя. А што седотычеть 

правъ вшелякихъ, черезъ мене за¬ 

чатыхъ, о забраньс кгрунтовъ имѣ¬ 

нья моего Вортольского п Минкова, 

такъ роздѣлку имѣнья моего Козе- 

радского и Шуйского зъ братомъ 

моимъ, паномъ Стефаномъ Бого- 

витиномъ Шумскимъ, такъ и зъ 

ипшими сусѣды околичными о гра¬ 

ницы, такъ тежъ и о ровный дѣлъ 

въ имѣнью моемъ куичомъ Преча- 

лннахъ съ паны Зарэпки въ кгрун- 

тѣхъ, въ борахъ, въ лѣсахъ, въ сѣ- 

ножатѣхъ, и о наѣздъ кгвалтовный 

на дворъ и о забранье въ немъ ма¬ 

етности, то малжонцѣ моей милой, 

не чекаючи лѣтъ дѣтиниыхъ, съ 

пріятели .дому своего, а зъ волею 

и вѣдомостью ихъ милости пановъ 

опекуновъ, кончити будетъ вольно. 

Который тотъ тестаментъ мой 

самъ есмо рукою своею властною 

подписалъ, печатью своею запеча- 

товалъ. Адлялѣпшое вѣры и твер¬ 

дости просилемъ пріятель своихъ 

ку енравованыо того моего теста- 

менту ихъ милость пановъ, то есть: 

его милости урожоного пана Мел- 

хера Райского, подстаростего Бе- 

рестейского, а папа Еря Жик- 

гимонтовича, подстаростего Коб- 

рынского, а пана Павла Секлиц- 

кого, городничого Берестейского, 

а Станислава Пресмыцкого, возно- 
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го воеводства Берестейского, якожъ 

ихъ милость за очевистою и уст¬ 

ною прозьбою моею печати свои 

приложить рачили и властными ру¬ 

ками и писмомъ своимъ подписали. 

Писанъ у Берести. Року Божого На- 

роженья тисеча пятьсотъ осемьде- 

сятого, мѣсеца Іюня шостого дня. У 

того тестаменту печати приложоиые 

вси цѣлы и подписы рукъ тыми 

словы: Михайло Боговитинъ вла¬ 

стною рукою своею подписалъ.. 

1580 г. 

92.—Судебное опредѣленіе по дѣду дворянина Григорія Вагановскаго 
съ епископомъ Луцкимъ княземъ Викториномъ Вербицкимъ о предѳр- 

жатедьствѣ имъ бѣглыхъ крестьянъ Вагановскаго. 

Изъ актовой книги за 1580 годъ, лист. 110—112. 

Лѣта Божого Нароженья 1580, 

мѣсяца Іюия 4 дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ 

водле порядку статутового, о Све¬ 

той Троицы, святѣ Римскомъ, при- 

палыхъ, передъ нами врадпики су¬ 

довыми земскими повѣту Берестей- 

ского, Адамомъ Натеемъ, судьею, 

Богданомъ Туминскимъ, подсуд¬ 

комъ, постановившисе обоя сто¬ 

рона у суду, войскій Берестейскій 

панъ Грпгорей Вагановскій, сто¬ 

рона поводовая, съ позву очеви- 

сто жаловалъ у права на велебно- 

го въ Бозѣ его милость князя Вик¬ 

торина Вербицкого, бискупа Луц- 

кого и Берестейского, о невчинеиье 

справедливости на року, одъ его 

милости князя бискупа за листомъ 

впомипальпымъ, ему зложономъ въ 

року семьдесятъ осмрмъ, мѣсяца 

Октебря семогонадцать дня, съ под- 

даными збѣгами его пана Ваганов¬ 

ского, которые зъ имѣнья его Ва¬ 

ганова въ року семьдесятъ четвер¬ 

томъ, семидесятъ пятомъ и семде- 

сятъ семомъ зъжонами, зъ дѣтьми 

и зо венмн маетностями ихъ отъ 

него до державы Яновское утекли, 

то естызъ Сидоромъ Дашковичомъ 

Дудкою, Панасомъ аѲедькомъ Зуб- 

ковичами, Исвомъ Олтуховичомъ, 

Конахомъ Петушкомъ, Сидоромъ 

Сушковичомъ зъ сыномъ его Яки- 

момъ, Иваномъ Сушковичомъ, Оли- 

«еромъ Земевичомъ, яко ширѣй 

жалобы своее позывъ подносилъ. 

Паиъ Малхеръ Каменскій именемъ 
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и аа мощно его милости князя би¬ 

скупа Луцкого сторона одпоровая 
на жалобу одказуючи, зналъ се до 
зложенья року, же былъ положенъ 
пану Вагановсмому на день семый- 

надцать мѣсяца Октебря, въ року 
семьдесятъ осмомъ, на вчиненье 
справедливости, которую дей его 
милость князь бискупъ Луцкій былъ 
готовъ учинити и, способивщи до¬ 

брыхъ людей на тую справу, пана 
Вагановского ожидалъ; нижли его 
милость панъ Вагановскій самъ 
ку праву не сталъ и никого зъ мо- 

цю отъ себе не присылалъ; чого 
доводечи свѣдецтвомъ за печатьми 
людей добрыхъ, которые дей бы¬ 

ли на тую справу засажоны, на 
писмѣ покладалъ. Апанъ Ваганов¬ 

скій неприбытья своего до права 
давалъ причину, ижъ дей его ми¬ 

лость князь бискуиъ, умысльне за- 

горожаючи ему дорогу до справед¬ 

ливости, поромы его на перевозѣ 
порубати, асвои поховати, казалъ. 

А гды онъ зъ вознымъ и шляхтою 
и 30 всимъ доводомъ своимъ до рѣ¬ 

ки пріѣхалъ, не знашолъ на ѣомъ 
Бугу у перевозовъ перебыти и, ѣз¬ 

дивши отъ мѣстца до мѣстца, тое 
неперебытье свое вознымъ и шлях¬ 

тою людьми добрыми, при немъ 
будучими, освѣтчилъ. Што пока- 

зуючи, положилъ выписъ съ книгъ 
кгродскихъ староства Берестейско- 

го сознанья возного повѣтового то¬ 

го освѣтченья своего. Азъ сторо¬ 

ны отпоровое умоцованый тому до¬ 

воду пана Вагановского у права 
мѣстца не давалъ тою причиною: 

если дей порому у Янове, которо¬ 

го тамъ немаемъ, панъ войскій до- 

стати не могъ, тогды на Крычово, 

Горново, або и Лозовицу переѣхати 
могъ. А его милость князь бискупъ 
готовъ былъ на року зложономъ 
справедливость вчинити, до кото¬ 

рое ожидалъ; але, ижъ дей панъ 
Вагановскій, заложивши листомъ 
уцоминальнымъ князя бискупа, 

самъ до права не сталъ и теперь 
невинне его милости ку праву по- 

волокаеть, просилъ, абы отъ позву 
и року воленъ былъ. О чомъ споръ 
межи собою мѣли, съ которого мо- 

венья и спору ихъ мы зъ суду 
сказали есмо знову справедливость 
съ помѣнеными збѣгами сторонѣ 
жалобливой, водле права п жалобы 
въ позвѣ описаное, вчинити и рокъ 
праву, по выволанью роковъ тепе¬ 

решнихъ, за чотыри недѣли поло¬ 

жили. А умоцованый его милости 
князя бискуповъ одъ того апеле- 

валъ на властный декретъ его ко¬ 

ролевское милости, менуючп тую 
речь за нестаньемъ пана Ваганов¬ 

ского на року зложонымъ ку пра^ 

ву упалую. Судъ апеляціи на роз- 

судахъ его королевское милости до¬ 

пустилъ и рокъ съ тою всею спра¬ 

вою обоей стороны, водле артику¬ 

лу шестьдесятъ третего, въ роздѣ- 

лѣ четвертомъ, въ статутѣ описа- 
45 
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ного передъ его королевскою ми- лость князя бискупа Луцкого на 

л остью становитися назначилъ. За роки о Трехъ Кроляхъ, святѣ Рим- 

тымъ, съ тогожъ позву панъ вой- скомъ, въ року семьдесятъ девя- 

скій жаловалъ на его милость кня- томъ прошлые его позывалъ, ни- 

зя бискупа, ижъ дей тогожъ року, жли дей его милость князь бискупъ 

вышей помененого, семьдесятъ ос- часу оныхъ роковъ въ большой ре- 

мого, мѣсяца Октебря семогонад- чи до суду земского повѣту Луцко- 

цать дня, его милость князь бис- го одозвалъ се, што хотечи вѣда- 

купъ, наславши кгвалтовне подда- ти, домовлялъ се по умоцованомъ 

ныхъ своихъ, Якуба Мочульского, князя бнскуповомъ, абы то пока- 

Тимоша Тюхая, тивона своего, Фир- залъ, естли же его милость князь би¬ 

са Войтовича', Андрея Хшцича и скупъ большую речь на прошлыхъ 

зъ ишними слугами и поддаными роцѣхъ въ суду Луцкомъ мѣлъ, 

своими зъ розными броньми, по- также абы и подданыхъ, водле по- 

ромъ его властный пана Войского зву, которымъ вина дана у права, 

на перевозѣ, здавна звыкломъ на становилъ и напозовъ одповѣдалъ. 

рѣцѣ Бузѣ, во имѣнью Пониввахъ, Каменскій, заразъ доведши большое 

на берегу его властномъ, взяти и речи справою суду Луцкого, на 

розрубати и въ нивечь обернути 

казалъ. При которомъ дей розру- 

баныо порому и мельника его Ста¬ 

нислава Косовского збилн и зрани- го рубати и мельника бити мѣли: 

ли, и менилъ, ижъ то его милость а вѣдьже повѣдилъ, кгды дей бу- 

кпязь бискупъ учинити казалъ для деть князь бискупъ о справедли- 

того, жебы онъ, панъ войскій, на вость на подданыхъ водле права 

право, которое былъ за збѣгами и прошонъ, пану Вагановскому вчи- 

поддаными его зложилъ, не при- нити се готовъ. Атакъ въ томъ мо- 

былъ; на чомъ повѣдилъ собѣ шко- венью правномъ, ижъ панъ Вага- 

ды быти за недопущеньемъ и та- новскій не показалъ того, абы, бо¬ 

ковымъ загороженьемъ переѣханья дле статуту, справедливости у кня- 

дороги до права сорокъ копъ гро- зя бпскупа на оныхъ подданыхъ 

шеи, окромѣ шкодъ збѣговъ помѣ- его просити мѣлъ, про то, заховы- 

неныхъ.—Якожъ дей онъ, панъ вой- ваючи се въ томъ водле права, ска¬ 

зали есмо, за листомъ упоминаль- 

нымъ, вземши одъ суду земского 

пану Вагановскому справедливо¬ 

сти у его милости князя биску- 

скш, первѣй сего о тое кгвалтов- 

ное порубанье порому, о битье под- 

даного своего и во всей жалобѣ, 

яко се вышей поменило, его ми- 

жалобу одпоръ чинилъ, не призна- 

ваючи того, абы зъ розказанья его 

милости поромъ пана Вагановско- 
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па Луцкого уживати, што есть земскихъ записано. Писанъ у Се¬ 

дла памети до книгъ судовыхъ рестьи. 

1580 г. 

93. Инвентарь двора имѣнія Свѳтичовскаго. 

Изі актовой книги за 1580 годъ, вист» 549—851. 

Лѣта Божого Нароженья 1580, 

мѣсеца Іюня 4 дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, 

водле порадку статутового о Свя¬ 

той Троицы, святѣ Римскомъ, при- 

падыхъ, передъ нами, врадники су¬ 

довыми земскими повѣту Берестей- 

ского, Адамомъ Потеемъ, судьею, 

Богданомъ Туминскимъ, подсуд¬ 

комъ, постановившися очевисто у 

суду маршаловъ господарскій, папъ 

Александре Выгановскій оповѣ- 

далъ и намъ, судови, до рукъ далъ 

выписъ съ книгъ кгродскихъ старо¬ 

стей Берестейского сознанья во- 

зного повѣту Берестейского, Мар- 

тинаКонашевичаТокаревского, упи- 

сованья инвентару поданья отъ не¬ 

го пана маршалка братьи его мило¬ 

сти, пану Григорию, войскомуБере- 

стейскому, а пану Ѳедору, Ваганов¬ 

скимъ въ опеку двора имѣнья Свѣ- 

тичовского небожчика пана Ивана 

Выгановского, и просилъ его ми¬ 

лость панъ маршаловъ, абы тотъ 

выписъ кгродскій сознанья возно- 

го до книгъ земскихъ уписанъ былъ. 

Мы, бачечи прозьбу пана маршал- 

кову быть слушную, велѣли есмо 

до книгъ уписать; который же вы¬ 

писъ въ словѣ до слова такъ ся въ 

собѣ маеть: Выписъ съ книгъ зам¬ 

ку господарского староства Бере¬ 

стейского. Лѣта Божого Нароженья 

тисеча пятьсотъ семьдесятъ девя¬ 

того, мѣсеца Декабря семого дня. 

Передо мною, Малхероыъ Райскимъ, 

подстаростимъ Берестейскимъ став¬ 

ши на врадѣ возный повѣту Бе¬ 

рестейского Мартинъ Конашевичъ 

Токаревскій покладалъ инвентарь 

за печатьми его и людей добрыхъ, 

поданья отъ нана Александра Ва¬ 

гановского, маршалка его королев¬ 

ское милости, въ опеку двора имѣ¬ 

нья Свѣтичовского небожчика па¬ 

ва Ивана Вагановского, войского 

Каменецкого, братьи его, пану Гри- 
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горыо, войскому повѣту Берестей- 

ского, а пану Ѳедору, Ваганов¬ 

скимъ; который же слово до слова 

до книгъ кгродскихъ староства Бе- 

рестейского есть уписанъ, и такъ 

се въ собѣ маеть: реестръ двора 

имѣнья Свѣтичовского небожчика 

пана Ивана Вагановского, войского 

Каменицкого, подаючи у въ опеку 

отъ мене, Александра Вагановско¬ 

го, маршалка его королевское ми¬ 

лости, братьи моей, пану Григорью, 

войскому Берестейскому, а пану 

Ѳедору Вагановскому, ведле угоды, 

такъ и ведле декретовъ Брянскихъ, 

то есть, яко дворъ, такъ и люде и 

иншіе пожитки въ семъ реестрѣ 

есть, то есть, инвентарь списаный. 

Напервей, дворъ Свѣтичовскій: домъ 

низкій, великій, свѣтлицъ вънемъ 

чотыри, коморъ три съпечми, обо- 

лонъ склонныхъ дванадцать. Тотъ 

домъ буря зломила, вѣдьже кгон- 

ты и тартицы въ томъ же дому 

есть, а иншіе кгонты буря по по¬ 

лемъ розносида и въ ставу водѣ 

потопила; домъ старый на подклё- 

тѣхъ, свѣтлицъ вънемъ двѣ, а тре- 

тяя въ боку свѣтлочка,— вже вель- 

ми небезпечный и ведьм и се вхи- 

лилъ; домъ низкій, двѣ свѣтлочки 

а изба чорная и клеть, стайня по- 

валилася, пусто стоить; пашни за- 

ляно дякломъ, жита пятьдесятъ 

бочокъ, тое пашни жита ужато 

шестьдесятъ копъ, а на поли еще 

нежатого будеть сто и двадцать 

копъ. И ачъ бы ми тое жито, яко 

на опекуна, пристало взяти, але 

для того не бралъ, ижъ то у гумнѣ 

было пять стожковъ жита, то есть, 

въ нихъ было по двадцати копъ, 

а у въ иншомъ по полтретяцать 

копъ злого и подгнилого и мышь 

рушила, которого жита въ тыхъ 

стоякахъ было сто копъ, и хотяжъ 

надъ тую сто копъ звышаеть, я 

то все пущамъ сыновцомъ своимъ, 

которое тое жито паномъ сынов¬ 

цомъ моимъ отдати мають; а осо- 

бливе зоставилемъ въ гумнѣ жита 

въ скиртѣ копъ пятьдесятъ три, 

которое въ року семьдесятъ осмомъ 

жатое, и тую скирту не привлаща- 

ючи собѣ на пожитокъ, до рукъ 

пановъ опекуновъ пущамъ, мають 

тое жито продавши, наоправованье 

дому, которого буря зломила оЗер- 

нути; а не схотять ли того жита 

на оправованье дому обернути, тог- 

ды и тое жито сыновцомъ моимъ 

отдати мають. Цыншовъ зъ людей 

и поборовъ королю его милости, 

кутежъ и дякла въ теперешнемъ 

року семдесятъ девятомъ не бра- 

ломъ, то Панове опекунове, выбрав¬ 

ши, тамъ то обернути мають, гдѣ 

принадлежитъ; млынъ и ставъ на 

рѣцѣ Пловѣ у Комарникахъ, двѣ 

коле, а третій фолюшъ, млыпъ и 

ставъ подъ дворомъ и коло корен¬ 

ное; люде, къ тому двору прислу- 

хаючіе Свѣтичовцы, Мартинъ Га¬ 

ничъ волоку, соха и кляча, Карпъ 
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Марковичъ волоку, соха и кляча, 

Василь Шеметовичъ— волоку, соха 

и кляча, Хацъ съКуриломъ—воло¬ 

ку, сохъ двѣ и клячъ двѣ, Пашко 

зъ Авдеемъ— волоку, сохъ двѣ и 

клячу, Пльяшъ съ Куцомъ Боро- 

давчичъ — волоку, сохъ двѣ и кля¬ 

чу, Матей Искричъ волоку, соха 

и кляча, Евтухъ Пироговичъ— во¬ 

локу, соха и кляча, Грицъ Ги- 

ричъ—волоку, соха и кляча. Хотимъ 

зъТрохимомъ Нестеровичомъ— во¬ 

локу, сохъ двѣ, клячъ двѣ; люде, 

которые за мене Александра Вага¬ 

новского осели и землю приняли: 

Ѳедько Безручко подволоки при¬ 

нялъ, Михно Савостевичъ подво¬ 

локи принялъ, Евхимъ Пироговичъ 

подволоки принялъ, Пронъ ІОрко- 

вичъ принялъ подволоки, Ѳедько 

Шеметевпчъ изъ зятемъ своимъ 

Дегтяремъ подволоки принялъ, пи¬ 

нии Мартинъ Ганичъ его съ того 

полуволока стискаеть, менечи бы- 

ти своими погноями, якъ онъ уте¬ 

калъ; Олесей, Хицовъ сынъ,' подво¬ 

локи принялъ, Макаръ Ганичъ под¬ 

волоки принялъ, Хроликъ Макси¬ 

мовичъ подволоки принялъ, Ан¬ 

тонъ, Хицовъ сынъ, огородъ при¬ 

нялъ. Тые вси вжоповиини цыншъ 

дать, только Макаръ Ганичъ, Ѳед- 

ко Шеметевичъ, Хроликъ Макси¬ 

мовичъ неповинни еще дать; бо на 

тотъ рокъ пришлый приняли по- 

датокъ съ тыхъ всихъ вышей по- 

мененыхъ нодданыхъ, што повин- 

ни давати зъ волоки по двадцать 

грошей а по чотыри бочки жита, 

по бочцѣ овса и по возу сѣна. А 

при томъ инвентару были: возный 

врадовый, Мартинъ КопашевичъТо- 

каревскій, до которого печать свою 

приложилъ, а возный земскій Бѣль¬ 

скій Кгрегоръ Погорѣльскій, а сто¬ 

рона— панъ Стецко Волковицкій, 

а панъ Ярошъ Черневскій. И тотъ 

инвентарь, по достатку все списав¬ 

ши, до рукъ пановъ Вагановскихъ, 

яко дворъ, такъ и люде Светичов- 

скіе, въ року семьдесятъ девятомъ, 

мѣсеца Августа двадцатого дня, по¬ 

далъ. Которого жъ инвентару, до 

книгъ кгродскихъ староства Вере- 

стейского уписаного, сесь выписъ, 

подъ печатью моею, его милости 

пану Вагановскому есть данъ. Пи¬ 

санъ у Берестьи. Въ томъ выпи- 

су при печати врадовой подписъ 

руки писарское тыми словы: Юрій 

Бобровичъ, писаръ кгродскій Бе-*' 

рестейскій. 
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94.—Донесете Гавріила Горностая о неудовлетворѳши въ гродекомъ 
судѣ жалобы его на Василія Коптя, замучившаго урядника его, Стани¬ 

слава Вольскаго. 

Изъ актовой книги за 1668 

Лѣта Божого Наложенья тисяча 

пятьсотъ шестьдесятъ осмого, мѣ- 

сеца Августа тридцатого дня, въ 

понедѣлокъ. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, 

моцью сойму валного Городенско- 

го отъ его королевское милости въ 

року тисеча пятьсогъ шестьдесятъ 

осмомъ преложоныхъ, которые, по 

выволаныо того сойму въ шести 

недѣляхъ, припадали мѣсеца Авгу¬ 

ста двадцать третего дня, въ по¬ 

недѣлокъ, пришодши обличив до 

враду господарского земского по¬ 

вѣту Берестейского, вельможный 

панъ, его милость, панъ Таврило 

Горностай, воевода Минскій, ста¬ 

роста Кааіенецкій передо мною Кир- 

деемъ Кричовскимъ, хорунжимъ, су¬ 

дьею, а Яковомъ Гричиною, подсуд¬ 

комъ, а Адамомъ Патеемъ, писа- 

ромъ, врадники земскими повѣту 

Берестейского, самъ его вшлость 

особою своею оповѣдити рачилъ, 

ижъ што дей его милость позвалъ 

нозвы кгродскими замку Берестей¬ 

ского дворянина господарского, его 

милость папа Василья Коптя о за¬ 

битье изамордованье врадникасвое- 

1680 годы, днет. 417—420. 

го Копыловского, Станислава Воль¬ 

ского, за которымъ жо дей позвань- 

емъ его милости рокъ праву при¬ 

палъ для нинѣшнего, даты вышей 

писаное, въ понедѣлокъ. А такъ 

дей его милость, будучи въ готово- 

сти 30 всимъ доводомъ своимъ и 

хотечи собѣ скутечное справедли¬ 

вости доводить, кгды дей до замку 

до враду господарского, тутъ въ Бе- 

рестьи, пришолъ и тамъ дей въ зам¬ 

ку будучи, а ожидаючи собе спра¬ 

ведливости, часъ не малый мѣш¬ 

калъ, и ачъ дей сторону свою по- 

званую, пана Василья Коптя тамъ 

на врадѣ, въ замку Берестейскомъ 

видѣлъ, нижли дей подстаростего 

Берестейского пана Миколая Су¬ 

ходольского видѣти и справедливо¬ 

сти собѣ не мѣлъ передъ ними до- 

водити, якъ жо и возный повѣту 

тутошнего Берестейского, который 

отъ насъ судей ку той справѣ его 

милости былъ приданъ, на имя Па¬ 

велъ Каменскій, при томъ оповѣ- 

даныо его милости очевисто буду¬ 

чи, а што тамъ слышалъ и ви¬ 

дѣлъ, то до книгъ врадовыхъ со¬ 

зналъ передъ нами тыми сдовы: 
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ижъ кгды дей ого милость, панъ 

воевода Меньскій, дня нинѣшнего, 

даты вышей писаное, былъ въ зам¬ 

ку Берестейскомъ и припытывал- 

ся о пану подстаростимъ, гдѣжъ 

дей городничій замку Берестейско- 

го панъ Иванъ Мынцаревичъ объ- 

мову вчинилъ, повѣдаючи, ижъпод- 

старостего нѣтъ, безъ Которого су- 

дити не могутъ, и повѣдилъ, ижъ 

отъѣхалъ панъ подстаростій но 

справѣ пана своего, его милости 

пана старосты, и за тымъ ся дей 

его милости пану воеводѣ жадное 

справедливости натомъ врадѣ кгрод- 

скомъ не стало. Атакъ его милость 

ианъ воевода Меньскій, менуючи 

въ томъ собѣ быти кривду и шко¬ 

ду немалую, тое оповѣданье свое 

и сознанье возного вышей менено- 

го просилъ, абы было до книгъ су¬ 

довыхъ земскихъ записано. Пи¬ 

санъ у Берестьи. 

1568 г. 

95,—Жалоба Михаила Заранви на воеводу Троцкаго Стефана Збораасва- 

го по поводу грабежа. 

Изъ актовой книги яа 1668—1680 годы, диет. 276—280- 

Лѣта Божого Нароженья 1568, 

мѣсяца Августа 27 дня, у чет¬ 

вергъ. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, 

моцыо сойму вального Городенско- 

го отъ его королевское милости въ 

року тисеча пятьсотъ шестьдесятъ 

осьмомъ преложоныхъ, которые, 

по выволанью того сойму въ шести 

недѣляхъ, припадали мѣсеца Авгу¬ 

ста двадцать третего дня, у по- 

недѣлокъ, передо мною Кирдеемъ 

Кричевскимъ, хоружимъ и судьею 

земскимъ повѣту Берестейского, а 

ЯковомъГречиною,подсудкоыъзем- 

скимъ того жъ повѣту Берестей¬ 

ского, стоячи очевието у права земе- 

нинъ господарскій повѣту Берестей¬ 

ского, панъ Михайло Богушевичъ 

Заранко Горбовскій жаловалъ съ 

позву своего на воеводу Троцкого, 

его вельможную милость князя Сте¬ 

фана Андреевича Збаразского ты¬ 

ми слоны : ижь дей дня минулого 
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мѣсѳца Ноября четвертонадцать, у 

четвергъ, въ року недавно прош¬ 

ломъ шестьдесятъ шостомъ боя¬ 

ринъ дей его милости, войтъ Остро- 

вецкій, найми, Миколай, невѣдати 

если за росказаньемъ его милости, 

альбо тежъ самъсвоевольне,зобрав- 

шися съ многими поддаными его ми¬ 

лости Островецкими, и тежъ съ ис¬ 

точниками своими, наѣхавши мо¬ 

дно, кгвалтомъ на властный кгрунтъ 

имѣнья моего Прогалинъ, которое 

дей я въ сумѣ пенязей отъ Жда¬ 

на, брата своего, маю, у въ огородѣ, 

въ закутью, подъ дворцомъ, межи 

быдломъ моимъ дворнымъ, безвин- 

не чотыры волы подколскихъ, то 

есть, шерстью меновите два гнѣ¬ 

дыхъ, третего перестого а четвер¬ 

того сѣдого взялъ и до того имѣнья 

его милости до Островка тыс чо- 

тыри волы отпровадплъ; а первей 

того мѣсеца Ноября первого дші, у 

пятницу, въ томъ же року прош¬ 

ломъ шестьдесятъ шостомъ, кгды 

де я, Михаил о Заранко, посылалъ 

до того жъ войта его милости Остро- 

вецкого подданого своего Онацка 

Николаевича, просечи, абы оный 

войтъ людемъего милости, которыхъ 
подъ ирисудомъ своимъ войтов¬ 

скимъ маеть, на копу для обыску 

препыталъ двохъ коней его, ко¬ 

торые ему зъ имѣнья Прогалина 

згинули, подле обычаю конного ме¬ 

жи людьми былъ вдѣланъ; то какъ 

дей тотъ войтъ его милости Остро- 

вецкій, вышей мененый, нс хотечи 

людей его милости на тую копу 

нослати и ни которого дей отказу 

слушного тому подданому моему 

Онацку не чинечи, безвинне дей 

его вземши у везенье свое, тамъжо 

у селѣ Островкахъ осадилъ и че¬ 

резъ колько дней въ ланцуху и въ 

путѣхъ желѣзныхъ державши, по¬ 

томъ его выпустилъ; гдѣжь дей я, 

хотечи вѣдомость мѣти, естли жо 

заволею и росказаньемъ его милости 

тотъ войтъ Островецкій тые волы 

мои собралъ и тежь того поддано¬ 

го его Онацка безвинне до везенья 

сажалъ, такъ тежь просечи тыхъ 

воловъ на паруку и .жедаючи 

справедливости на того войта, по¬ 

сылали дей семи до его милости кня¬ 

зя Збаразского зъ вознымъ служе¬ 

бника своего Ѳедора Заранка. А 

кгды тотъ служебникъ мой зъ воз¬ 

нымъ до имѣнья его милости Межи- 

рецкого пріѣхавши, въ той справѣ 

моей ку его милости пойти хотѣлъ, 

тогды дей того слуги моего, ани 

возного тамъ до его милости князя 

не допущоно и яко тыхъ воловъ 

моихъ мнѣ на паруку отъ его ми¬ 

лости не дано, такъ тежъ ажъ и 

до сихъ часовъ жадная дей мнѣ 

справедливость съ тымъ войтомъ 

отъ его милости не стада; а въ томъ 

собѣ кривду и шкоду немалую панъ 

Михайло быти менилъ. На жалобу 

его врадникъ Межирецкій, панъ Ми¬ 

колай Дроздовскій, за листомъ умо- 
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цованымъ его милости князя воево¬ 

ды Троцкого, на зыскъ и страту 

ему данымъ, отпоръ чинечи черезъ 

умоцованого прокуратора своего 

Якуба Вербицкого, повѣдилъ тыми 

словы: илъ што ты, пане Михай- 

ло, жалуешь, яко бы панъ мой князь 

его милость справедливости тобѣ съ 

тымъ войтомъ своимъ Островскимъ 

не чинилъ, нно его милость князь 

панъ мой о томъ ннчого не вѣдаеть 

и справедливости у его милости кня¬ 

зя пикгды отъ тебѣ на того войта 

не прошоно; и яко слуга твой по- 

мепеный, такъ ивозный у его мило¬ 

сти князя, пана моего, пикгды въ той 

справѣ твоей не былъ. Панъ Ми- 

хайло Заранко, доводъ чинечи, по¬ 

кладалъ передъ нами въ суду вы- 

писъ съ книгъ кгродскихъ Бере- 

стейскихъ подъ печатью пана Дми- 

трея Сапѣги, подстаростего Бере- 

стейского, а съ подішеомъ руки пи- 

сара кгродского, папа Василя Гри¬ 

горьевича, писаный подъ датою ро¬ 

ку шестьдесятъ шостого, мѣсеца 

Ноября пятогонадцать дня, въ пят¬ 

ницу. Въ которомъ выписѣ сознанье 

возного повѣтового Собестіяна Кро¬ 

лика тыми словы доложоно и опи¬ 

сано есть; и жъ гды дей за по¬ 

сланьемъ пана Михаила Горбов- 

ского, служебникъ его Ѳедоръ За¬ 

ранко, пріѣхавши до Межирсча и 

хотечи о взятью тыхъ чотырохъ 

воловъ его милости князю жал о ват и 

и вѣдомость отъ его милости князя 

взяти, для чого тотъ войтъ Остро- 

вецкій тые волы пограбилъ и лод- 

даного егоОлацка до везенья сажалъ, 

пойти былъ кусго милости князю 

хотѣлъ; тогды дей ихъ до его ми¬ 

лости князя воеводы не допущоно, 

нижлидей вышедши отъ его милости 

врядннкъ Межирецкій, панъ Дроз¬ 

довскій повѣдилъ, И/къ дей князь 

его милость тыхъ воловъ вернути не 

казалъ, хотечи мѣти ажъ первѣй 

отъ пана Михаила грабежи подда- 

нымъ князя его милости вернены бу¬ 

дутъ. А такъ по вычитанью того 

выпису панъ Миколай Дроздовскій, 

повѣдилъ, ижъ што дей въ томъ 

выписѣ возный сознаньемъ своимъ 

посвѣтчаеть, якобы есть до его мило¬ 

сти князя не допущоно пякобыхъ я 

отъ князя его милости вышедши 

мѣлъ ему отказати, же князь его ми¬ 

лость тыхъ воловъ выдати не велѣлъ; 

ино я то повѣдамъ, же тотъ возный 

у дворѣ Межирецкомъ не былъ, толь¬ 

ко дей до господъ! моее въ Межи- 

речахъ пріѣхавши, повѣдилъ, ме- 

нечи быти потребу до князя его ми¬ 

лости и ачкольвекъ то передо мною 

вспоминалъ, нижли справедливости 

натого войта Островецкого въ кня¬ 

зя его милости пана моего, ани въ ме¬ 

не... не просивши, оттоль, зъ Ме- 

жиреча прочь поѣхалъ; а хотя жъ 

дей я тому служебнику его и воз- 

ному отказъ якій чинилъ, тогды 

не отъ князя его милости, але самъ 

отъ себѣ, а князь его милость о томъ 
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ничего не вѣдаетъ. А вѣдьже его 

милость князь панъ мой готовъ бу- 

деть справедливость съ тымъ вой¬ 

томъ своимъ вчиннти, якожь те¬ 

перь заразомъ въ суду передъ на¬ 

ми тотъ врядникъ Межирецкій панъ 

Миколай Дроздовскій зложилъ рокъ 

праву на того Миколая войта Остро- 

вецкого отъ дня нинѣшняго, даты 

вышейписаное, четверга, за двѣ 

недѣли, и обѣцалъ съ тымъ вой¬ 

томъ зъ стороны князя его милости, 

пана своего во всемъ подлѣ тое жа¬ 

лобы его, вышей съ нозву помене- 

ное, на имѣнью его милости князя 

Збараского, у дворѣ Межирецкомъ 

справедливость скуточную пану Ми- 

хайлу Заранку вчинити. А панъ 

Михайло на тотъ рокъ призволилъ 

и тамъ на тое мѣстцо, назначоное 

для прислуханья справедливости 

своее, маетъ самъ ѣхати, альбо ко¬ 

го иншого на свое мѣстце послам 

ти. И то есть для памети до книгъ 

земскихъ записано. Писанъ у Бе- 

рестьи. 

1580 г. 

96.—Опредѣленіе по дѣду зѳмянина Гурина съ армяниномъ Иваномъ 
Товаревсвнмъ о нанесеніи симъ послѣднимъ побоевъ иранъ ему—Гури¬ 

ну, звенѣ его и гостямъ въ собственномъ его домѣ. 

Изъ актовой книги за 1680 годъ, лист. 714—716. 

Лѣта Божого Нароженья тисеча 

пятьсотъ восемдесятого, мѣсеца 

Октебря шестого дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, 

водле порадку статутового, о Све- 

томъ Михалѣ, святѣ Римскомъ, при- 

палыхъ, передъ нами, врадники су¬ 

довыми земскими повѣту Бере- 

стейского, Адамомъ Патеемъ, судь¬ 

ею, и Богданомъ Туминскимъ, под¬ 

судкомъ, постановившися обоя сто¬ 

рона у суду, земенинъ господарскій 

повѣту Верестейского, Янъ Гуринъ, 

сторона доводовая ^ съ позву оче- 

висто жаловалъ у права на земе- 

нипа господарского тогожъ повѣ- 

ту Верестейского Ивана Иванови¬ 

ча Токаревского, штожъ дей въ 

року прошломъ тисеча пятьсотъ 

семьдесятъ шостомъ, мѣсеца Ген- 

варя четвертого дня, маючи дей 

онъ, Гуринъ, у себѣ въ дому своемъ 
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у Токарѣхъ на бесѣдѣ людей до¬ 

брых!», Ѳедора Лычевича, возного, 

и сына его Ярмолу Токаревскихъ, 

а земенниа повѣту Дорогицкого 

Валентого Военского, и врядника 

пана Станислава Крупицкого, Ми- 

колая Сокерку, и, кгды было надъ 

вечеромъ, помененый Иванъ Тока- 

ревскій, не будучи нрошоный, зъ 

слугою своимъ Андреемъ зъ руч¬ 

ницами въ домъ его пришолъ, и 

тамъ мало посидѣвши, оный дей 

слуга его, не вѣдомо естли же зъ 

розказанья Токаревского, або самъ 

свовольне, жону его Гуринову Зо- 

ФеюГорновскогошариати почалъ и 

о столъ плечима вдарилъ, а потомъ, 

вышедшн на дворъ, самъ Иванъ 

Токаревскій, и его, Гурина, господа¬ 

ря домового, также и гостей его, 

збилъ и зранилъ, и зъ ручницы 

слузѣ своему на нихъ стрѣляти 

казалъ; и попираючи жалобы своее 

выігисъ съ кгнигъ кгродскихъ ста¬ 

ростей Берестейского оповѣданья 

своего, во всемъ въ жалобѣ съ поз- 

вомъ зъ годливого, покладалъ. Въ 

которомъ возный повѣтовый Ѳе¬ 

доръ Дычевичъ Токаревскій при- 

знаваеть, ижъ за освѣтченьемъ 

Яна Гурина видѣлъ въ жоны его 

и въ самого, также и въ гостей его 

раны крвавые и синіе; а у Мико- 

лая Сокерки палецъ середній у 

правое руки пречъ оттятъ, и ин- 

шіе раны крвавые. Иванъ Ивано¬ 

вичъ Токаревскій, сторона одпо- 

ровая, на жалобу чинечи одказъ, 

до збитья и зраненья не зналъ се, 

и слуги, которому вина о збитье и 

шарпанье жоны Гуриновы дана, у 

себе быти нс повѣдилъ и звады дей 

оному слузѣ чинити не казалъ; а 

Гуринъ тежъ на того слугу у него 

справедливости не просилъ, ани 

ему оной припоручалъ. О чомъ 

споръ межи собою мѣди, у кото¬ 

ромъ сторона жалобливая, за не- 

признаваньемъ незваного до бою, 

при оповѣданью своемъ на врадѣ 

и за сознаньемъ возного присегою 

на ранахъ своихъ доводъ вчинити 

бралъсе, указуючи по собѣ артикулъ 

пятьдесятъ вторый, въроздѣлѣ че¬ 

твертомъ, въ статутѣ описаный, въ 

которомъ учить, же на всякую 

речь доводы и отводы мають бы¬ 

ти черезъ письмо и черезъ свѣтки. 

А кому письма и свѣтковъ недо- 

ставаеть, тогды черезъ присегу. 

А кгдыжъ Иванъ Токаревскій въ 

обжалованью своемъ жадного от¬ 

воду, за которымъ бы отъ жа¬ 

лобы отойти могъ, въ себѣ не по¬ 

вѣдилъ, только голою повѣстью 

обмовялъ се. А сторона поводовая 

поступокъ правный, водле жалобы 

своее, противно ему показуючи, 

еще того и присегою тѣлесною до¬ 

вести взяла се; заховываючисе есмо 

водле права посполитого узнавши 

поводъ права жалобливого, слуш- 

ный, до присеги его на ранахъ при¬ 

пустили, и рокъ присезѣ день тре- 
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тій положили. А о шарпаньс жо¬ 

пы, и жъ на слугу справедливости 

не нрошоно, вольное мовенье Гу- 

рнновн на каждомъ мѣстцу зъ о- 

нымъ слугою мѣти заховали. А 

Иванъ Токаревскій отъ того ска¬ 

занья пашого апелевалъ на власт¬ 

ный декретъ его королевское ми¬ 

лости, чого допущоно, и рокъ 0- 

боей сторонѣ, водле артыкул у шесть¬ 

десятъ четвертого, въ роздѣлѣ чет¬ 

вертомъ, въ статутѣ описаной, съ 

тою справой передъ его королев¬ 

ской милостью становитисс назна¬ 

чено. Што все для намети есть до 

книгъ судовыхъ земскихъ записа¬ 

но. Нисанъ у Берестьи. 

1680 г. 

97.-Опредѳлѣніе короля Польскаго . Стефана, .по дѣлу Стефана Богови- 

тиновича Шумскаго съ княземъ Янушомъ Збаражскимъ, старостою Кре- 

мѳнѳцкимъ, съ присовокупленіемъ опредѣленія Брестскаго земскаго 
суда о духовномъ завѣщаніи Шумскаго. 

Изъ актовой книги за 1566—1642 голи, лист. 223—244. 

СтеФанъ, Божою милостью, ко¬ 

роль Польскій, великій князь Ли¬ 

товскій, Рускій, Прускій, Мазо- 

вецкій, Жомоитскій, Кіевскій, Во¬ 

лынскій, Инфлянскій и княжа Се- 

дмикгродское 

Ознаймуемы тымъ листомъ на¬ 

шимъ всимъ вобецъ и каждому 

зособна, кому то вѣдать нало¬ 

жить, ижъ прошоны естесмы, 

абыхмо декретъ, нижей оиисаный, 

съ книгъ нашихъ канцлярейскихъ 

коронныхъ выписать и за печатью 

нашою коронною выдать роска- 

зали; который то декретъ, нижей 

онисаиый, въ книгахъ нашихъ кан¬ 

цлярейскихъ коронныхъ пайденый 

слово отъ слова такъ ся въ собѣ 

маеть: СтеФанъ, Божою милостью, 

король Польскій, великій князь 

Литовскій, Рускій, Прускій, Жо- 

моитскш. Узнаимуемы тымъ ли¬ 

стомъ нашимъ, ижъ позвавши 

двѣма позвы нашими вельможного 
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внязя Януша Збаражекого вое¬ 

воду Браславского, старосту на¬ 

шего Крсмснецкого а урожоного 

Ѳедора Сенюту Ляховецкого, вой- 

ского Крсмецкого, земянинъ земли 

Волынское, тогожъ повѣту Кремс- 

нецкого, Стеоанъ Боговитшювичъ 
Шумскій самъ отъ себе и име¬ 

немъ жопы своее, Настасьи Се- 

нютянки, сестры его рожоное, жа¬ 

ловалъ о то, и жъ дей позвалъ его 

былъ войскій Кременецкій позвомъ 
неслушнымъ, повѣдаючи быти отъ 

депутатовъ повѣту Кремепецкого, 

до замку тамошнего Кременецкого 

на роки, которые якобы припадати 
ыѣли въ року семдесятъ четвер¬ 

томъ, мѣсеца Декабра двадцать се- 

мого дня, менуючи, ижъ якобы 

онъ, черезъ заруки чотыри тисечи 
копъ грошей литовскихъ, на добро¬ 

вольной дорозѣ подданого его Хо¬ 

рошевского поймати, и не вѣдати 

гдѣ подѣти мѣлъ; ипо дей онъ, яко 
послушный праву, хотячи ся того 
обжалованья енравити на року за 

позвомъ припадомъ, въ замку по- 

становившися, тамъ на врядъ при- 

шолъ и оповѣдатися почалъ; онъ 

дей способившися съ писаромъ на¬ 

шимъ Андреемъ Харитоновичомъ, 
княземъ Ѳедоромъ Масальскимъ, Се¬ 

меномъ Денискомъ, Мартиномъ Ла- 

щемъ, Исаемъ Козинскимъ и вряд- 

никомъ Янушпольскимъ Пуддов- 

скимъ, который дей мѣлъ при собѣ 

почотъ немалый жолнеровъ татаръ 

Петигорскихъ зъ Валеитимъ Вси- 

ринскимъ и Якубомъ Кресинскимъ, 

а намовившися сами съ собою и 
тежъ съ подстаростимъ Кремянец- 

кимъ, Станиславомъ Каменецкимъ, 

судьею Олекшимъ Бѣлецкимъ и 

писаромъ Андреемъ Жирицкимъ, 

врядомъ замковымъ Кременецкимъ, 

препомнявши дей боязни Божое, 
надъ право и вольность шляхет¬ 

скую , въ замку нашомъ Кремя- 

нецкомъ, гдѣ посполите покой ся 
звыкъ заховати, безъ причины, 

кгвалтовне, безъ жадное хрестіян- 

ское милости, окрутне его тамъ 
же въ замку збили, змордовали, 
зранили и при немъ слуги его Ста¬ 

нислава Предбоевского а Яска Ва- 

лентовича и тому сына Кутен- 

ского Ѳедора позбивали и зъ су¬ 

конъ его, которые на онъ часъ на 
немъ были, облупили, листы, 

справы, печать его такъ же и 
кглейтъ короля его милости Ген¬ 

рика, продка нашого, которымъ 
былъ отъ всякого кгвалту и не- > 

безпечностей обварованъ отъ всихъ 

становъ и особъ въ тыхъ пан- 

ствахъ нашихъ, и иныхъ речей 

не мало, которые при немъ были, 

въ него и слугъ его побрали, и тре¬ 

ма ланцухами, такъ окрутне змор- 

дованого, оковавши и пута на ноги 

его вложивши до ямы вежи, гдѣ 
злочинцовъ на смерть сажаютъ, 

въ одной только кошу л и въ окрут- 

ные морозы осадили, и щибенич- 
48 



230 1680 г. 

пика якогось утявши до ей «ки¬ 

нули. А кгды дей тая жона его, о 

томъ ся довѣдавши , до Кремянца 

пріѣхала и до замку втиснувшися 

до окна, гдѣ онъ лежалъ, присту¬ 

пила, хотячися довѣдатп, еслибы 

живъ былъ, ино дей слуги его ее 

збили и отъ окна одопхнули, и 

мовити зъ нимъ не допустили. По¬ 

томъ дей подстаростій Кременецкій, 

пришодши до ее, повѣдидъ, чому 

ся дей не стараешь о мужа, певне 

зъ зимна здохнеть, бо дей въ одной 

кошули есть осаженъ; она дей его 

просила, абы ему постель до ямы 

вкинути могла, онъ на то побѣ¬ 

дилъ, ижъ потреба бабѣ боты, на 

черевики, на пунчонши и надъ 

повязки; въ томъ пришолъ судья 

до его и писаръ замковый, кото¬ 

рые спольне жонѣ его повѣдили, 

хочешь ли, абысь до мужа постель 

дала, дайже намъ двадцать копъ 

грошей и по жеребцу. Якожь дей 

иначей ихъ упросити не могла, 

же одну гуню и перинку до его 

вкинути дозволили, двадцати копъ 

грошей заразъ имъ дати мусела; 

и бачачи дей такое окрутное ве¬ 

зенье его, въ которомъ абы дер¬ 

жанъ не былъ, ѣздила дей съ прія¬ 

тели, то есть съ писаромъ зем¬ 

скимъ Луцкимъ Михаиломъ и Па¬ 

вломъ Коростенскимъ , Дмитромъ 

Козинскимъ а Янушомъ Жабо- 

крыцкимъ до старосты Кременец- 

кого, князя Януша Збаражского, до 

Збаража, проссчи, ижъ бы ему 

такового окрутного везенья, яко 

чоловѣку невинному, ульжилъ,кгдѣ 

до избы, до тепла, на рукоемство 

оныхъ менованыхъ особъ осадити 

въ замку Крсмянецкомъ казалъ. 

За што дей въ ее князь староста 

пятьдесятъ копъ грошей и лан- 

цухъ золотый великій взявши, то 

учинити, а па записъ и па руко¬ 

емство особъ менованыхъ, которые 

были водле воли князя Старости¬ 

ным за него записами почтивости 

горла и маетности свое, съ тако¬ 

вымъ докладомъ, если бы онъ 

зъ везенья замкового втекъ, жебы 

было вольно старостѣ менованыхъ 

пору чинковъ везати за горла, има- 

ти, сажати, маетность зъ жонами, 

зъ дѣтми побрати,—выпустити до 

вольного везенья до свѣтлицы обѣ- 

цалъ, и листъ свой о томъ до под- 

старостего своего Кремянецкого 

писалъ, и вижа на то Томка Бе¬ 

лецкого придалъ, росказуючи, абы 

его до вольнѣйшого везенья, до 

свѣтлицы выпущоно, а предъ се 

въ свѣтлицы въ ланцуху седѣти 

мѣлъ и еще по два пріятели ме¬ 

нованыхъ стеречи его мѣли. То 

пакъ дей врядъ кгродскій Кремя- 

нецкій, то есть подстарости, судья 

и писаръ принесли до его, при тыхъ 

же преречоныхъ особахъ минуту, 

мовячи, хочешь-ли дей, Шумскій, 

зъ вежи, зъ ямы до вольнѣйшого 

везенья выйти и живъ быти, дайже 
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князю старостѣ таков ый на себе въ Луцку поставити не хотѣлъ; 

запись, датою назадъ за тридцать одно за тымъ цаішомшіаньемъ ви- 

недѣль, вызваляючи съ права зе- дячи , же въ томъ везенью живъ 

шлого старосту Кременецкого кня- больше быти не могъ, зъ оное ямы 

зн Микодая Збаражского, отца его выняти и въ курей позѣ, въ мурѣ 
и врадъ Кгродскій, къ тому вси оковавши, посадити казалъ, и тамъ 
справы зъ Андреемъ Харитонов»!- черезъ дванадцать недѣль держали, 

чомъ, такъ же зъ нимъ самымъ А Ѳедоръ дей Сенюта, будучи въ 
княземъ Ѳедоромъ Масальскимъ, Луцку на зъѣздѣ, за очевистымъ 

Степаномъ Корницкимъ , зъ Кре- ему зложеньемъ року отъ всего ры- 

синскимъ, и тежъ зъ долгу небож- церства ку той справѣ становити- 

чика Михаила Боговитина, абы то ся, прочь зъ Луцка уѣхалъ; ажъ 

вызналъ; ино дей ижъ ему съ ты- дей на остатокъ, все рыцерство на 

мп особами не о леда речь и суму сеймикъ до Кремянца зъѣхавшпея, 

пенензей килька тисечей копъ гро- его вольнымъ въ везенья учинили, 

шей идеть, на то зезволити не и за седѣньеыъ оного везенья шко- 

могъ, и такового дей листу ста- ды собѣ Шумскій на чотыри ты- 

ростѣ дати не хотѣлъ, для того дей сечи копъ грошей быти менилъ. 

на онъ часъ зъ ямы окрутного ве- А по вычитанью позву жалобы Сте- 

зенья не выпущенъ, по которомъ пана Боговитина Шуйского, вышей 
дей осаженыо его въ пять недѣль описаное, стороны позваное, вель- 

за жалобою тое жоны его, воевода можный князь воевода Браславскій 
и каштелянъ, также врядники и и Ѳедоръ Сенюта, войскій Креме- 

все рыцерство земли Волынское, нецкій, на тую жалобу Степана 
черезъ листы и братью свою вы- Шумского отказъ чинячи, повѣди- 

славши князя старосту напомпна- ли, што дей тотъ Степанъ Шум- 

ли, абы его, яко чоловѣка невин- скій позвалъ насъ передъ маестатъ 

ного, подъ правомъ седячого зъ ве- вашое кролевское милости, якобы 

зенья выпустилъ; а кгдыбы его вы- ему надъ вольность шляхецкую 
пустити не хотѣлъ, жебы самъ пе- везенье дѣяться мѣдо; ино дей ему 

редъ всею речью посполитою земли ни чого надъ право не стало, аде 

Волынское въ Луцку ему на часъ и овшемъ зъ нимъ ся обходилъ во- 

зложоный сталъ, и его ку справѣ дде права посполитого и статуту 

поставилъ; ино дей староста маю- великого князства Литовского, чо- 

чи зъ нимъ порозуменье и тежъ го дей у сего не голыми словы, 

за властною прозьбою его зъ ве- але письмомъ урядовне показуемъ. 

зенья его выпустить и ку справѣ И положили выписъ кгродскій Кре- 
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менецкій, въ року тисеча пятьсотъ го Наума Чоботара на доброволь- 

семьдесятъ четвертомъ, мѣсеца Ок- ной дорозѣ, моцыо, кг вал томъ иой- 

тебра четырнадцатого дня писа- малъ и маетность его, которая на 

нын, нжъ присылалъ до Стали- тотъ часъ при немъ была, то есть, 

слава Каменецкого, буркграбего и жупанъ синій муравскій, кожухъ, 

подстаростего Кремяиецкого Ѳе- поясъ, шапку, ботовъ музсклхъ 

доръ Сенюта Маховецкій, жалую- три пары, а черевиковъ чотыры 

чи и оповѣдаючи, ижъ дей Сте- пары, коня зъ возомъ, зъ хому- 

панъ Боговитиновичъ Шумскій, томъ и зъ уздою и то все побрав- 

обезпечивши мя зарукою господар- ши, савюго его не вѣдати, гдѣ но¬ 

скою, которую по его вынесъ отъ дѣлъ, если его втопилъ або-ли за- 

его милости пана воеводы земли мордовалъ. Ку тому покладали ли- 

Водынское чотыри тысечи копъ сты три оповѣданья околичнымъ 

грошей, о спокойное захованье, и сусѣдомъ, такъ яко на выписѣ вря- 

будучи выволанцомъ зо всего пан- довомъ выш'ей описано есть, Вале- 

ства господарского, а на тотъ часъ ріяна Нудловского, старосты Януш- 

мешкагочи за кглейтомъ его ко- польского, а Андрея Ивановича, пи- 

ролевское милости въ Боложовцѣ, сара нашого великого князства Ли¬ 

самъ же, черезъ тыс заруки вышей товского, подкоморего Новгородско- 

помененые, мнѣ великіе а нвзнос- го и Семена Дедеркала, подъ пе- 

ные кривды чыпить, якожъ тыхъ чатьми ихъ писаные въ року ти- 

часовъ року теперешнего семьде- сеча пятьсотъ семьдесятъ четвер- 

сятъ четвертого, мѣсеца Октебря томъ, мѣсеца Октебря дванадца- 

одпнадцатого дня, поддапый мой Хо- того дня, покладли тежъ выписъ 

рошевскій Иаумъ Чоботарь ѣхалъ другій кгродскій Кременецкій, пи- 

до Шумского въ потребѣ своей; то саный въ року тисеча пятьсотъ 

пакъ дей тотъ же Степанъ Во- семьдесятъ четвертомъ, мѣсяца Де- 

говитиповичъ Шумскій, зламавши кабря двадцать шостогодня, въ кото- 

кгдейтъ свой, а препомнявши по- ромъ пишеть: пришедши передъ ме- 

становенья покою отъ всее речи не, Станислава Каменецкого, бурк- 

посполитос вчинепого подъ пра- грабю и подстаростего Кременец- 

вомъ калтурнымъ, способившися кого, его милость панъ Ѳедоръ Се- 

зъ слугами и зъ многими помочни- нюта Ляховецкій, войскіи Кремя- 

ками своими, зъ Степаномъ Дедер- нецкій, оповѣдалъ о томъ, ижъ што 

каломъ и зъ иішыми, которыхъ перво сего въ году нинѣшнемъ 

онъ лепѣи вѣдаетъ, а перенемпш семьдесятъ четвертомъ, мѣсяцаОк- 

того подданого моего Хорошевско- тебря четвертогонадцать дня, жа- 
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доводъ и оновѣдалъ, если на вря- 

дѣ здѣшнемъ Кременецкомъ, што 

Степанъ Боговитиновичъ Шумскій, 

запомнивши боязни Божое и срок- 

гости правное, звлаща черезъ за¬ 

клады, черезъ самогожъ того Шуй¬ 

ского до пана Сенюты одержаные, 

а мѣшкаючи за кглейтомъ, яко 

выволанецъ, поданого дей моего Хо¬ 

рошевского, именемъ, Наума Чобо- 

тара, на добровольной дорозѣ кгвал- 

товне вземіпи, на смерть замордо¬ 

валъ. А ижъ вѣдомости о томъ за- 

мордованомъ тѣлѣ подданого свое¬ 

го, гдѣ было сховано, мѣти пемогъ; 

про то вземши теперь вѣдомость 

о томъ заыордованомъ тѣлѣ подда- 

ного моего, гдѣ было сховано че¬ 

резъ тогожъ Шумского, и хотячи 

тотъ злый и свовольный учинокъ 

того Степана Шумского показати, 

взявши зъ уряду возного, тое тѣ¬ 

ло замордоВаного подданого своего 

нашедшн се, здѣ на врядъ кгрод- 

скій Кременецкій привезъ: а по¬ 

томъ дей пристигнувши оного Сте- 

панаШумского наврядѣ замку Кре- 

менецкого при ономъ замордова- 

номъ тѣлѣ, просилъ вряду, абы зъ 

онымъ, яко зъ выволаицомъ, тамъ 

на врядѣ заразомъ справедливость 

чинена была, ведле статуту права 

поспол итого земского, роздѣлу перв- 

шого, артикулу осмого. И што ся 

въ той справѣ зъ онымъ Шум¬ 

скимъ па нравѣ точило, положилъ 

вынисъ уряду Кременецкого подъ 

датою року тисеча пятьсотъ семь¬ 

десятъ четвертого, мѣсяца Дека¬ 

бря двадцать семого дня, который 

тыми словы есть написанъ: при- 

шедши на врядъ кгродскій до зам¬ 

ку Кременецкого, передъ мене Ста¬ 

нислава Каменецкого, буркграбего 

и иодстаростего Кременецкого; а 

въ тотъ часъ въ замку Кременец¬ 

комъ были ихъ милость панъ Олек- 

шій Бѣлецкій, судья кгродскій 

Кременецкій, князь Юрій Андрее¬ 

вич!, Збаражскій, князь Ѳедоръ 

Масальскій, панъ Андрей, писаръ 

и секретарь великого князства Ли¬ 

товского, подкоморій Новгородскій, 

панъ Якубъ Кресинскій, секретарь 

коронный, панъ Михайло Корытен- 

скій писарь земскій Луцкій, панъ 

Валентый Вкринскій, панъ Семенъ 

Дениско Матвеевскій, панъ Янъ 

Жоравницкій, а панъ Валеріянъ 

Пудловскій, намѣеникъ Янушполь- 

скій, панъ Павелъ Корытенекій, 

панъ Макаръ Людуховскій, панъ 

Демидъ и панъ Исай Козицкіе, его 

милость панъ Ѳедоръ Сенюта Ляхо- 

вецкій, войскій Кременецкій,— жа¬ 

ловалъ и оповѣдалъ о томъ, штожъ 

дей року нынешнего; семьдесятъ 

четвертого Степанъ Боговитино¬ 

вичъ Шумскій, часовъ недавно про¬ 

шлыхъ, мѣсяца Октебря двенадца¬ 

того дня, подданого моего власно- 

го Хорошевского, именемъ, Наума 

Чоботара, на добровольной дорозѣ 

кгвалтовне поймавши, черезъ за- 
49 
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руки его кролевское милости чо- 

тыри тиеечи копъ грошей, невинис 
на смерть замордовалъ, яко вже о 
томъ первей сего непооднокроть 
жалоба моя наврядъ тутошній Кре- 

менецкій естъ принесена, гдѣ тая 
справа моя на выписѣхъ врядбвыхъ 
ширей и достаточней описана и 
доложона естъ. То пакъ въ томъ 
часѣ при бытности пана войского 
съ пріятельми его милости, зъ не¬ 

которыми многими а зацными людь¬ 

ми, обывательми повѣту Кременец- 

кого, тотъ Степанъ Шумскій че¬ 

резъ пана Сенюту, въ томъ учин- 

ку замордованья обвинеиый и об¬ 

жалованы]!, до замку тутешнего го- 

сподарского самъ добровольце нри- 

шодъ, которого панъ Сенюта, яко 
виновайца а мордера, тутъ на вря- 

дѣ пристигнувши, очевисте передо 
мною, яко врядомъ, а мѣстцемъ его 
милости князя старосты Кременец- 

кого пана моего, на него жало¬ 

валъ, нжъ дей тотъ человѣкъ, ви¬ 

новайца мой, Степанъ Шумскій, ко¬ 

торого дей я тутъ на врядѣ оче- 

висто быти вижу, есть человѣ¬ 

комъ отъ господаря короля его ми¬ 

лости, пана нашого милостивого, зо 
всихъ панствъ его милости госпо- 

дарскихъ, явне, черезъ листъ его 
королевское милости, выволаный и 
отъ всихъ правъ свободъ и воль¬ 

ностей шляхетскихъ есть отнятъ 
и отлучонъ, который ижъ есть для 
таковыхъ учинковъ его явныхъ 

у вольностяхъ шляхетскихъ и всихъ 
становъ людемъ неровный, а жад¬ 

ные обороны, нравные ему, яко вы- 

воланцови, неслужать. Кгдыжъонъ 
для того свовольного училку и 
замордованья, подъ часомъ тепе¬ 

решнимъ постановенья кантурово- 

го тую у®алу, отъ всихъ становъ 
обывателей повѣту Кременецкого 
учиненую, такъ же и кглейтъ свой, 
который для справы лервшихъ, 

также дей свовольпыхъ, а нерад- 

ныхъ учинковъ его ему служилъ, 
зламалъ; про то его милость панъ 
Сенюта приповѣдалъ его мнѣ под- 

старостему, въ закладѣ въ десети 
тисе чей копъ грошей, абыхъ его 
зъ уряду господарского замку здѣш- 

него не спускалъ и справедливость 
зъ него, яко зъ мордера явного, во- 

дле статуту и артикуловъ, въ ста¬ 

тутѣ на то описаныхъ, учинилъ, 

кгдыжъ и того замордованого че¬ 

ловѣка, подданого своего на замокъ 
привезши передо мною оказалъ и 
просилъ, абы тотъ Шумскій, водде 
вчинковъ своихъ, яко выволанецъ 
а кгвалтовникъ кглейту и мордеръ, 

на каранье осужонъ былъ. Атакъ 
я, въ небытности его милости кня¬ 

зя старосты, пана своего, а безъ 
воли и розказанья его милости то¬ 

го вчинити не смѣлъ, абыхъ его 
въ при поруцѣ примовати мѣлъ, 

вѣдьже и ясъ панъ Сенюта выво- 

ланцомъ его быти меновалъ, и то 
певными листы его кролевское ми- 
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л ости оказовалъ. Тогды Шумскій 

того ся справуючи, ихотечи то 

оказати, ижъ на тое вывояанье 

поднесепс его кролевское милости 

одержалъ и кглейтъ въ себѣ маеть, 

самъ добровольце у то се вдалъ и 

кглейтъ королевское милости пере¬ 

до мною оказалъ и явне такъ пере¬ 

до мною, яко и передъ тыми всыми 

вышейменоваными зацными людь¬ 

ми, тотъ кглейтъ его читанъ былъ, 

который кглейтъ служилъ ему ку 

оборонѣ его, почонппі отъ мѣсяца 

Мая двадцать второго дня до мѣ¬ 

сяца Октебря двадцать третего дня, 

который вжо минулъ въ году теперь 

идучомъ семьдесятъ четвертомъ, и 

кгды въ читанью того кглейту ока- 

залосе то, же тотъ кглейтъ же вы¬ 

шелъ и ему не служить; панъ Се- 

нюта повторѣ о то просилъ, мо- 

вечи, кгдыжъ ся то вже явне и 

значне оказало, же тотъ чоловѣкъ 

Степанъ Шумскій жадное обороны, 

ани кглейту въ сёбѣ немаетъ и за 

таковымъ явнымъ учинкомъ кара- 

нья есть годенъ: для того нехайбы 

былъ на врядѣ уищонъ до вчине- 

нья мнѣ зъ нимъ скутечное спра¬ 

ведливости; ино я тымъ же обы¬ 

чаемъ, не хотечн того безъ воли 

пана своего на себѣ взяти, пану 

Сенютѣ мовилъ, ижъестли съ тыхъ 

причинъ, которые тутъ на врядѣ 

зъ стороны своее показуемъ, того 

виноватцу своего присягнути хо¬ 

чешь: тогды я казни замковое тво¬ 

ей милости небороню, твоя милость 

лснѣй вѣдаешь, што зъ нимъ чи- 

нити маешь. Ку тому панъ Исай 

Козинскій, при тойже справѣ буду¬ 

чи, оповѣдалъ, ижъ дей тотъ же 

Степанъ Шумскій, подъ тымъ же 

часомъ, въ кглейтѣ будучи, боя¬ 

рина моего, невѣдати, если его а&- 

бнлъ, альбо гдѣ его подѣлъ. Так¬ 

же панъ Валентій Вскриискій опо¬ 

вѣдалъ, ижъ дей тотъ же Степанъ 

Шумскій, подъ тымъ же часомъ и 

въ кглейтѣ будучи, возного Кре- 

ме.нецкого Василья Рылн, который 

въ справѣ моей до него съ позвы 

ѣздилъ, въ дому своемъ збити и 

зранити казалъ. На тогожъ Степа¬ 

на Шуйского жаловалъ Войтехъ 

Котин скій, ижъ дей подъ тымъ же 

часомъ, будучи онъ въ кглейтѣ, 

слугу моего Юрка зъ жоною и зо 

вснми статкн и маетностью его до 

себѣ потаемне взявши, невѣдати, 

гдѣ его под ѣлъ. При томъ жало¬ 

валъ панъ Прокопъ Новицкій, ижъ 

дей Степанъ Шумскій, подъ часомъ 

теперешнимъ, будучи въ кглейтѣ, 

зъ слуги моего, который окрадпш 

мене, до него втекъ, мнѣ зъ нимъ 

справедливости вчинити и тыхъ 

речей, въ мене покраденыхъ, поот- 

давати не хотѣлъ, и самъ съ тымъ 

злодѣемъ тые речи, въ мене покра- 

деныс, покористилъ. И такъ панъ 

Сенюта тотъ кглейтъ, черезъ не¬ 

го оказаный, яко не слушный и 

исправный, на врядѣ въ десети ти- 
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сечахъ копахъ грошей, черезъ воз- 

ного Кременецкого, Грицка Гулял- 

ницкого и шляхту пана Семена Де¬ 

ниска, а пана Семена Дедеркала, 

приповѣдилъ и арестовалъ, и взем- 

ши отъ мене зъ уряду возного 

Кременецкого, Грицка Гулнлницко- 

го, того Степана Шуйского пой¬ 

малъ и до казни замковое у везенье 

осадилъ. А по вычитанью тыхъ 

всихъ выписовъ урядовыхъ, сто¬ 

роны позваные, князь воевода Бра¬ 

славскій и войскійКременецкій про¬ 

сили, абы отъ позву, отъ року и 

отъ речи, въ нихъ описаныхъ, воль¬ 

ными были учинены, докладаючи 

того, ижъ дей съ тымъ Степаномъ 

Шумскимъ на онъ часъ иначей не- 

могли ся зъ нимъ, яко за вывола- 

нымъ, обходити; бо ачкольвекъ дей 

поднесенье того выволаня мѣлъ, 

але вжо на тотъ часъ было вышло, 

якось мы то вышей значке а мено- 

вите и достаточне выписами уря- 

довыми довели. Кгдыжъ дей по 

выйстыо того кглейту, альбо под- 

несенья выволанья, естли другого 

мѣтп не могъ, мѣлся заховати во- 

Дле статуту въ роздѣлѣ первомъ 

артыкулу семого, въ которомъ опи- 

суеть, ижъ естлибы, кому кглейтъ 

былъ данъ, а онъ бы о томъ часѣ 

ласки господарское не переправилъ, 

и тому кому завинилъ не справил¬ 

ся: тогды маеть съ панства прочъ 

ѣхати, а то маеть чинить передъ 

выйстемъ кглейту, яко у томъ ар- 

тыкулѣ ширей описуеть. Якожъ 

дей не только абысмы за тое са- 

жанье его мѣли быти винными, але 

дей хотябы его хто у тотъ часъ, 

яко выволанца, забилъ, за то ни¬ 

чего неповиненъ терпѣти, ведле ста¬ 

туту права посполитого, въ роздѣ¬ 

лѣ одинадцатомъ, артикулѣ четвер¬ 

томъ описаного, у которомъ пи¬ 

шетъ: еслибы по вывѣдаНѣю тако- 
• 

го злочинцу было налезено у пан¬ 

ствѣ нашомъ, тогды на томъ уря¬ 

дѣ, гдѣ постигненъ, маетъ быть па- 

ранъ; а естлибы ся тежъ траФило 

его забитн, за то не виненъ ниче¬ 

го терпѣти. Мы теды зъ радами 

нашими коронными, на тотъ часъ 

при насъ будучими, выслухавши жа¬ 

лобы отпору сторонъ обудвухъ и 

вырозумѣвши достаточне выводы 

и доводы правные и артыкулы ста- 

тутовые, черезъ воеводу Браслав¬ 

ского и войского Кременецкого, яко 

позваныхъ передъ нами, показова- 

ные и лривожоные, кгдыжъ старо- 

стове таковыхъ речей осужоныхъ 

суть екзекуторове, которымъ на 

лежитъ и суть повинни екзекутыо 

таковыхъ речей осужоныхъ чини- 

ти, звлаща ижъ ся то зъ доводовъ 

зъ сторонъ позваныхъ показало, 

ижъ сторонѣ поводовой СтеФану 

Боговитину Шумскому поднесенье 

выволанья, ему даное, было вышло, 

и за тымъ тогожъ БІумского до ве¬ 

зенья осажоно было, чого се и самъ 

не предъ и противъ тому заданью 
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о выштью подиесенья мовить не 

могъ; прото прихилившися въ томъ 

праву посполитому и статутови ве¬ 

ликого князства Литовского, сто¬ 

ронъ иозваныхъ вельможного кня¬ 

зя Януша Збаражского, воеводу Бра¬ 

славского, старосту нашого Кре- 

менецкого, а урожоного Ѳедора Се- 

нюту войского Еременецкого отъ 

позву и отъ року и отъ всихъ ре¬ 

чей, о што б^іли позваны отъ Сте¬ 

фана Шуйского и жоны его На¬ 

стасьи Сенютянки, вольныхъ есмо 

учинили и чинимы тымъ нинѣш- 

нимъ декретомъ нашимъ, до кото¬ 

рого на твердость того и печать 

нашу коронную притиснути есмо 

росказали. Данъ въ Торуню, дня 

десятого мѣсеца Декабря, року по 

Нароженью Сына Божого тисеча 

пятьсотъ семьдесятъ шостого, а 

королеванья нашого року первого. 

Атакъ мы прозьбѣ преречоной при- 

хиляючисе декретъ вышей описа- 

ный съ книгъ нашихъ канцлярей- 

скихъ коронныхъ выписать и за 

печатью нашою коронною выдать 

росказали. Данъ въ Городнѣ. Дня 

пятого мѣсяца Декабря, року по 

Нароженью Сына Божого тисеча 

пятьсотъ осмьдесятого, а короле¬ 

ванья нашого року пятого. Лап 

2атоуз1а СапсеМ 8КМ. Справа 

вельможного Яна Замойского кан¬ 

цлера коронного Белзуского, Кны- 

шинского и Замехского старосты. 

ЛоасЫш \Ѵувоскі. А ижъ се дей са- 

мозначне и явне показало зъ ли¬ 

стовъ его королевское милости и 

выписовъ кгродскихъ Кремянец- 

кихъ, который есть вписанъ въ 

декретъ Торунскій, ижъ былъ от¬ 

суженъ и выволанъ отъ всихъ воль¬ 

ностей правъ и свободъ, што се дей 

то довело статечне доводами прав- 

ными, просилъ абы дѣти небозчи- 

каШумского его милости, яко стры- 

еви, были поданы, а при нихъ и 

имѣнья Козерады, Кюрбовъ и ма¬ 

етности, которые дей были въ тыхъ 

обѣихъ дворѣхъ взяты закгвалто- 

внымъ, асвовольнымъ въѣханьемъ 

паней СтеФановое Шумское, што 

дей есть значне и меновите вси 

маетности лежачіе и рухомые въ 

позвѣ написание, при тымъ и 

кгвалтъ двоякій за въѣханье до 

дву имѣней, абы сказано, и то 

все ему яко стрыеви, водде права 

и статуту, въ опеку, такъ дѣти, 

яко вси маетности присужоно бы¬ 

ло, ведле позву по пани Шумскую 

выданого. А особливе того домо- 

вялъсе, ижъ пани Сте®ановая Бо- 

говитиновая Шумская оного и 

того Стефана Шуйского, яко вы- 

воланца, притуляла у себе и 

нимъ обцованье мѣла и во имѣнью 

дѣтокъ своихъ оного преховывала 

и тестаменты собѣ куволи съ нимъ 

посполу писала и на врядѣ съ 

нимъ теперь показала, чого дей и 

сама се не прела и не прыть обцо- 

ванья съ нимъ, съ которого дей 
во 
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показан ого тостаменту значить, же 

тотъ Шумскій въ Шумску умеръ 

при жонѣ своей, которому мѣш¬ 

кать во имѣнью тамъ въ Шумску 

неналежало, але право наказывало 

зъ земли его королевское милости 

прочъ ѣхать, а не на имѣнью мѣш¬ 

кать. Съ тыхъ причинъ домовялъ 

се, абы пани Шумская была ка¬ 

рала водле конституціи Варшав¬ 

ское, въ року осемдесятомъ у®але- 

ное на сеймѣ вальномъ. Азъ Свѣт¬ 

ками дей, которые се въ листѣ на¬ 

писали, або, яко называетъ пани 

Шумская тестаментомъ, которого 

онъ панъ маршаловъ нерозумѣеть 

быть за такій, и не признаваеть 

съ тыми свѣтками, ижъ дей Сте- 

Фанови Шумскому ку воли такій 

листъ писали и печати свои при- 

кладать смѣли и роками своими 

подписовали, о то вольное мовеньѳ 

у права наложного ему пану мар- 

шалку зъ ними заховати. А сторо¬ 

на обжалопаная, чинечи отказъ на 

вей тые артыкулы, отъ пана мар- 

шалка заданые, и ку речи ихъ по- 

вѣдила папервѣй, што панъ мар¬ 

шаловъ мовить, ижъ на мамрамѣ 

писанъ, тобы мѣлъ показати не го¬ 

лыми словы, педомыслъ, але речью 

самою, жебы то мѣлъ быть мам- 

рамъ; але тотъ тестаментъ не на 

мамрамѣ писанъ, бо само то пока- 

зуеть, ижъ письма въ немъ нема¬ 

ло, и къ тому не знать, абы мѣло 

быть Формовано, яко посполите бы¬ 

ваетъ, ижъ на мамрамѣ Формуютъ 
письмо, любы уписать, а къ тому 

кустодыя съ печатьми не есть при- 

лѣпленая, але съ тогожъ панеру 

вырѣзана, на которомъ тестаментѣ 

подписъ руки небояічиковское, зай- 

муючи кустодыю, подписанъ есть. 

И къ тому не была нингды того 

потреба, абы небожчикъ такъ вель- 

кій мамрамъ, на три аркуши зши- 

тый, мѣлъ кому и для чого давать, 

альбо его у себѣ ховать. А про то 

зо всихъ подобенствъ, припатрив- 

шисе тому тестаменту, каждый сна- 

дпе обачить можетъ, же не на мам¬ 

рамѣ есть писанъ, але до того 

имъ наішеаного тестаменту небож¬ 

чикъ руку свою подписалъ и пе¬ 

чать при иншихъ печатѣхъ людей 

учтивыхъ прилозкилъ. И поклада- 

ючи тестаментъ, здавалъсе наузна- 

нье нашо врядовое, абыхмо при- 

смотрѣвшисе тому тестаменту вше- 

лякіе подобенства, которые и пра¬ 

во посполитое кажеть урядови на 

баченью мѣть, узнавали, еслибы 

тотъ тестаментъ на якомъ мамра¬ 

мѣ писаный бытн мѣлъ. Што мо¬ 

вить ижъ бы се неврядовне въ томъ 

заховать мѣлъ, не водлугъ арты- 

кулу второго роздѣлу осмого, ижъ 

ку справованыо тестаменту вряду 

не везвалъ, альбо причины, для ко¬ 

торое вряду мѣть не могъ, не поло¬ 

жилъ, нно въ томъ тотъ же арти¬ 

кулъ указуеть, же тестаменты пе¬ 

редъ трема свѣтки, вѣры годны- 
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ми, снравовапы быти могутъ, ко¬ 

торыхъ у однакой вазѣ, яко и пе¬ 

редъ врядники, покладаетъ. Аижъ 

бы мѣлъ поменить причину, для 

чого вряду не могъ мѣть, того ствг 

тутъ не указуетъ, абы былъ по¬ 

виненъ причину выписать, але за 

ровно положилъ такъ тотъ теста- 

ментъ, который передъ трема свѣт- 

ки справованъ, яко и тотъ кото¬ 

рый передъ врядниками справують, 

и вольно то ему было везвать до 

того вряду, яко и не везвать. Дру¬ 

гое- што тежъ мовить, жебы “не по¬ 

рядив мѣлъ быть справленъ, и за¬ 

крытыми словы, звлаща зъ сторо¬ 

ны сумы; то слушие учинилъ, пе 

пописуючисе у томъ передъ людь¬ 

ми, а и о то хотябы и былъ при¬ 

ступъ до права, яко не есть и бы¬ 

ти не можетъ, ото не пану мар піал¬ 

ку, але дѣтемъ, за часомъ лѣтъ 

дорослыхъ, мовити бы належало, 

кгдыжъ пану маршалку насесь часъ 

ни о што иншого, только о опеку 

идеть. А такъ значне се то пока- 

зуеть, ижъ каждую речь меновите 

и досыть порядне написано. -Тре- 

тее, што мовитъ, указуючи наар- 

тыкулъ третій роздѣлу осмого, ижъ 

свѣтки мѣли тотъ тестаментъ пе¬ 

редъ его королевскою милостью ока¬ 

зать, а не опекунъ, тотъ артыкулъ 

ясне указуеть пе о таковыхъ те- 

стаментахъ, который бы передъ тре¬ 

ма свѣтки былъ справованъ, и за 

доброго здоровья, яко тотъ теста- 

ментъ пана Шумового, але о тако¬ 

выхъ, гдѣ бы се пригодило кому 

чинить тестаментъ на войнѣ, на 

дороэѣ и въ дому у пригодѣ якой, 

а не могъ бы мѣть трехъ свѣтковъ, 

тогды колько можетъ мѣти при со¬ 

бѣ людей вѣры годныхъ, кажеть 

тестаментъ справовать, и таковый 

тестаментъ, заразомъ скоро по смер¬ 

ти, передъ господаремъ, албо пе¬ 

редъ судомъ земскимъ объявленъ 

быти масть, а надто и присягою 

ствержонъ, а то для того, ижъ не 

суть иные свѣтки, кгдыжъ право- 

учитъ трема свѣтки, а не меншъ 

справы своее доводить. А ижъ пе 

свѣтки, але опекунъ тотъ теста¬ 

ментъ передъ господаремъ объя¬ 

вилъ, и того мало было потреба, 

кгдыжъ и кромъ такового объяв¬ 

ленья, досыть былъ самъ въ собѣ 

тотъ тестаментъ моцный и водле 

права учиненый, а ижъ къ тому и 

передъ господаремъ объявленъ, то 

вжо и надъ право стал осе, не к у 

завадѣ, але ку большой помочи. А 

што мовить, же опекунъ судья ока- 

зовалъ тотъ тестаментъ и упере¬ 

дилъ, нечекаючи, жебыпередъ нимъ 

оиовѣдано; то само показуеть, по- 

неважъ есть опекуномъ, тогды хо¬ 

тябы передъ нимъ хто иншій его 

оказалъ на врядѣ, не могъ бы его 

пріймовать, бо бы самъ же былъ и 

свѣткомъ и опекуномъ. А што мо¬ 

вить, ижъ не до корушгахъ ме¬ 

трикъ уписанъ, понекажъ на Во- 
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лыню, который наложить до Кору- 

ны. есть снравованъ;—тотъ же гос¬ 

подарь есть паномъ великого княз- 

ства Литовского, якоиКоруны поль¬ 

ское; а Шумскій такъ тежъ мѣлъ 

осѣлость у Литвѣ яко и въ Кору- 

нѣ, кгдыжъ въ томъ же тестамен- 

тѣ онисуеть добра и маетность 

свою лежачую въ повѣтѣ Бере- 

стейскомъ; прото и тымъ ничого 

се праву посполитому не уближи- 

ло, поневажъ самъ господарь ру¬ 

кою своею подписалъ тотъ виды- 

мусъ съ книгъ и потвердилъ тотъ 

тестаментъ. Четвертая причина, 

што менуеть, ижъ жонѣ своей за¬ 

писалъ суму пенезей на имѣнью, 

водлугъ листовъ давныхъ вѣнов- 

ныхъ, и речи рухомые и доживотье, 

повѣдаючи, ижъ моцы не мѣлъ, бо 

держалъ опекою и нероздѣльное 

имѣнье зъ братьею, беручи на по¬ 

мочь, хто чого въ рукахъ немаеть, 

записовать не можетъ; на то такъ 

повѣдалъ, ижъ то розумѣетьсе о 

спадкахъ, же нихто никому въ 

надѣю спадку ничого записовать 

не можетъ. Также гдѣбы на онъ 

часъ панъ Шумскій имѣнья то¬ 

го не держалъ и на тотъ часъ, 

кгды тестаментъ справовалъ не- 

божчикъ жаднымъ опекуномъ не 

былъ, але властнымъ паномъ и 

дѣдичомъ части своее и не запи- 

совалъ на чужое части, только 

на своей властной, ствержаючи 

первшые записы жонѣ своей при 

оженснмо даные. А што вспоми¬ 

наетъ, ижъ на имѣнью нераздѣль¬ 

номъ описовалъ, гдѣ бы такъ 

было, жебы не вольно жонѣ вѣно 

записовать брати недѣленой, та¬ 

кимъ способомъ невольно бы и 

жоны понять. А тотъ артикулъ 

оденадцатый въ роздѣле шостомъ 

указуеть, ижъ на вѣчность про¬ 

дать неможеть, але заставить воль¬ 

но часть свою для потребы своее, 

не для родичовъ, бо о потребе ро- 

дичовъ другій паракграФЪ въ томъ 

артыкулѣ описуетъ. А ижъ панъ 

панъ Шумскій ничого вѣчностью 

не записалъ, але якобы тежъ за¬ 

ставою дочестне, про то ни въ чемъ 

права посполитого не ухибилъ, про¬ 

то и о спадкахъ неслушне тотъ 

артыкулъ приводить собе ку по¬ 

мочи нанъ Козерадскій, бо тамъ 

ясне указуеть, ижъ такового спад¬ 

ку записовать неможеть, хто бы 

еще живъ былъ, покомъ бы то спа¬ 

дать мѣло. Пятая причина, што 

вспоминаетъ причину отдаленья 

отъ опеки, указуючи, ижъ теста- 

ментомъ отцовскимъ отдаленъ, за 

причиною мачохи своее и братьи, 

отъ имѣней Подляскихъ; то се са¬ 

мо показало, бо позывалъ ото ма- 

чоху ихъ и братью свою; але ижъ 

того не дошолъ за причиною ма¬ 

чохи и незычливостыо оныхъ бра¬ 

тьи своее, бо его до того недопу- 

щали; про то и тую причину слу- 

шную кладетъ, кгдыжъ ему така- 
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и жъ отчызна яко и имъ шла дру¬ 

гая причина зъ стороны стрѣля¬ 

нья на него Шуйского, также не 

пріязни великое, которая межи 

ними была, и то онъ написалъ., 

што самъ лѣпей вѣдалъ, зъ умер- 

лымъ о то трудно мовити. А зъ 

стороны непріязни, полны книги 

того на кошдыхъ рокахъ земскихъ 

Берестейскихъ, жене тылько о ма¬ 

етность зъ собою мѣли завихненье, 

але и ку почтивости одинъ дру¬ 

гому примовлялъ и на добрую сла¬ 

ву торгалъ, про то тыхъ причинъ 

не змышлядъ, але што явне было 

и книгами се довести можетъ, то 

на тестаментѣ писалъ. Молилъ 

тежъ панъ маршалокъ, же братъ 

безъ причины отъ опеки отдалять 

его не могъ, тогды такового права 

братъ по братѣ ужывать не мо- 

жеть, и вси причины панъ мар¬ 

шалокъ голыми словы менуеть, 

а правне ничого не показуетъ, а 

статутъ вольность кождому даетъ 

мимо близкихъ опекуновъ, кого 

хотечы жонѣ къ дѣтемъ своимъ 

уставляти, яко о томъ артикулъ 

третій въ розделѣ тостомъ опи- 

суеть: а то суть напреднѣйшіе опѣ- 

куны передъ прирожоными, кото¬ 

рыхъ отецъ на тестаментѣ опи¬ 

шетъ. А гдѣбы не описалъ, тамъ 

вже спадаетъ на прирожоныхъ и 

на стрыевъ опека, а ведже и тые 

заразомъ до тое опеки брати се 

маютъ, але панъ Михайло ажъ въ 

шести лѣтѣхъ до тое опеки по¬ 

чалъ се иримовлять, занехавши 

се черезъ такъ часъ долгій, бо. 

самъ созналъ, ижъ повѣда, пани 

Шумская почела переводить на 

немъ право у ІПумску, протомъ 

муселъ тежъ ей то отдать, не ма- 

ючи отъ нее упокою, съ чого се 

значить, ижъ то не зъ мести ку 

братанкомъ своимъ чинить, але 

зъ вазни, што кольвекъ тутъ по¬ 

даетъ до права ку збуренью того 

тестаменту, все то суть голые сло¬ 

ва, а ижъ бы се тымъ значне по¬ 

казало, же тотъ тестаментъ есть 

властный и правдивый небожчика 

пана Шуйского, которого зъ до¬ 

брымъ розмысломъ за живота сво¬ 

его, часъ немалый передъ смертью, 

справовалъ и самъ очевисте, ѣдучи 

въ дорогу на послугу господар- 

скую военную у Волковыйску, на 

врадѣ гродскомъ оповѣдалъ и до 

книгъ кгродскихъ староства Вол- 

ковыйского далъ'тотъ тестаментъ 

уписать. Чого доводечи, положилъ 

выписъ съ книгъ кгродскихъ Вол- 

ковыйскихъ подъ датою року ты- 

сеча пятьсотъ осмдесятого, мѣсяца 

Августа шестнадцатого дня, и 

тыхъ словъ своихъ не голою по¬ 

вѣстью , але писмомъ, врядовне 

довелъ. А надто все што указу- 

етъ и беретъ собѣ за годовнѣйшую 

причину , ижъ небожчикъ панъ 

Шумскій былъ выволанцомъ и не 

могъ жадныхъ тестаментовъ спра- 
ы 
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вовати, бо былъ осужонъ, указу- 

ючи на статутъ права носполито- 

го, роздѣлу осмого, артикулу пер¬ 

вого, доводилъ декретомъ господар- 

скимъ, въ Торуни учиненымъ, въ 
року семдесятъ шестомъ, справы 
тое, которая се мелил паномъ во¬ 

еводою Браславскимъ и паномъ 
Шумскимъ точила, о везене Шуй¬ 

ского, тутъ се ясно показуеть, 
якимъ умысломъ панъ маршаловъ 
тое опеки доходить, и самъ праве 
усты своими ствердилъ тую при¬ 

чину непріязни своее, которую 
нанъ Шумскій въ тестамеитѣ«сво¬ 

емъ описалъ, и для чого его отъ 
опеки отдаляетъ; бо мало на томъ 
маючи, ижъ за живота былъ ему 
великимъ непріятелемъ, стоечи 
на здоровье и на учтивость его; 

еще и по смерти, не ушановавши 
въ томъ дому и народу своего вла¬ 

стного, смѣлъ се торгнуть на почти- 

вость брата своего рожоного. II 

хотяжъ бы иншихъ причинъ и такъ 
ясныхъ доводовъ зъ стороны по- 

званое небыло, тогды тымъ самымъ 
отъ тое опеки, яко головным не¬ 

пріятель дому пана Шуйского, от¬ 

падаетъ и за головного непріяте¬ 

ля жоны и дѣтокъ пана Шуйско¬ 

го розумянъ быти маеть и пока- 

залъсе; кгдыжъ се на учтивость 
ихъ невинне торгнулъ, съ чого 
явне показуетьсе, ижъ не зъ ми¬ 

лости ку дѣткомъ пана Шуйского, 

але для большого пожитву своего 

опеки тое прагиеть. А ижъ бы 
се то ясне показало, же то небож- 

чикови невинно задаетъ и научти- 

вости его мажетъ, напервей, што 
се до тычеть того выволанья, то¬ 

гды тое выволанье не было о обря¬ 

женье маестату господарского, а ни 
о жадную речь такую, которая бы 
за собою вину крывавую поноси¬ 

ла, прото того артыкулу первого, 

въ роздѣлѣ осмомъ, который сеобе- 

зецныхъ и что отсужоныхъ розу- 

мѣемъ, до того выволанья натега- 

ти неможеть; такъ тежъ артыку¬ 

лу семого въ роздѣлѣ первомъ, бо 
тотъ указуеть на таковыхъ, кото¬ 

рые бы зъ земли, съ пригоды уте¬ 

кли, ласки тежъ его королевской 
милости нереправовать пану Шум¬ 

скому неуказовала потреба, бо не- 

былъ виненъ; кгдыжъ тылько та¬ 

ковые мають ласку господарскую 
переправовать, которые бы што 
проступали, и то ажъ сторону но- 

еднавши. А што собѣ ку помочи 
беретъ декретъ господарскій То- 

рунскій; ино и съ того декрету 
значытьсе, ижъ небожчикъ за 
кглейтомъ будучи припущонъ до 
справы, о везенье свое съ паномъ 
воеводою Браславскимъ передъ его 
королевскою милостью чинилъ, а 
ижъ пана воеводу съ того обви¬ 

ненья было вызволено для того, 
же кгды Шуйского до везен я са¬ 

жалъ, вже ему поднесене съ того 
выволанья было вышло, пред- 



1680 г. 243 

сежъ его королевская милость то¬ 

го выволанья на Шуйского не отвер¬ 

дилъ, а ІНумскін розумѣючи собѣ 

оть тое стороны, которая на него 

была выволанье вынесла, яко отъ 

Стефана Корницкого съ кривдою, 

знову поднесено, у его королевской 

милости въ року семдесятъ осмомъ, 

мѣсеца Августа десятого дня одер¬ 

жалъ, и за таковымъ поднесеньемъ 

передъ трибуналомъ Волынскимъ 

съ тыми, хто былъ причиною то¬ 

го его выволанья, справу мѣлъ изъ 

декрету трнбуналского зо всего 

вольнымъ зосталъ. Чого доводечи 

покладали кглейтъ его королевской 

милости подъ печатью корунною, 

датою у во Львовѣ, року тисеча 

пятьсотъ семдесямъ осмого мѣсе¬ 

ца Августа десятого дня, который 

такъ се въ собе маетъ: СтеФанъ, 

Божью милостью король Польскій, 

великій князь Литовскій, Рускій, 

Прускій, Мазовецкій, Жомоитскій 

и Кіевскій, Подляскій, ііфлянскій, 

княже Седмикгродское иныхъ. 0- 

знаймуемъ тымъ нашимъ листомъ 

псимъ вобецъ и каждому зособ- 

на, кому то вѣдать належитъ, ижъ 

кгды намъ есть дана справа име¬ 

немъ урожоного СтсФана Богови- 

тина Шуйского, же на немъ не 

слушне урожоный СтеФанъ Кор- 

ницкій, земенинъ повѣту Креме- 

нецкого, за продка нашого Жикги- 

монта Августа славное намети пе¬ 

редъ урядомъ нашимъ кгродскимъ 

Кременецкимъ право перевелъ и 

до выволанья его привелъ зъ сто¬ 

роны кгвалтовного выбитья зъ спо¬ 

койного держанья имѣнья ІОревецъ 

и побрани всее маетности его съ 

того имѣнья ІОревецъ. Мы на при¬ 

чину певныхъ пановъ радъ на¬ 

шихъ и съ причины вышей по- 

мененое, абы могъ подъ тымъ ча¬ 

сомъ зъ Степаномъ Корницкимъ 

о злый переводъ нрава и о ин- 

шіе другіе кривды свое чинити, 

альбо се зъ нимъ норовняти, тое 

выволанье Стефана Боговитина 

Шуйского до полрока цѣлого, 

отъ даты въ томъ нашомъ листѣ 

нижей написаное, водлѣ права под¬ 

несли есмо и тымъ теперешнимъ 

листомъ нашимъ подносимы, што 

всимъ якогожъ кольвекъ достоен- 

ства, стану и заволаня людемъ, под- 

данымъ нашимт» и коруны нашое 

и нанствъ, до нее належачихъ, 

звлаща земли Волынское обывате¬ 

лемъ ку вѣдомости приводимы и 

розказуемы, абы се те преречоною 

Стефана Боговитина Шуйского при 

томъ листѣ нашомъ заховуючи, 

ему допустили на каждомъ мѣстцы 

быти и вшелнкое справы свое до 

часу вышей назначоного вольне 

и безпечно справовати, ему ку пе- 

реказѣ того выволанья собѣ на по¬ 

мощь неберучи. А для лѣпшое цен¬ 

ности до того листу нашого пе¬ 

чать нашу коронную притиснути 

росказали есмо. Писанъ ве Льво- 



244 1680 г. 

вѣ. Лѣта Божего Нароженья тисе- 

ча пятьсотъ сеыдесятъ осмого, мѣ- 

сеца Августа десятого дня, пано- 

ванья нашего року третего. У то¬ 

го листу его королевской милости 

иодписъ тыми словы: «Гоаппез Во- 

гикоѵѵзкі К. Р. К.псіі...—Спра¬ 

ва велебного Яна Боруковского 

зъ Билика, подканцлерого корун- 

ного, пробоща Ланчыцкого, декана 

Варшавского. Ьалѵгуп РгяЪосгуп- 

вкі К. Р. К. При томъ положили 

два декреты трибунадьскіе, въ томъ 

же року семдесятъ осмомъ, мѣсе- 

ца Ноебра двадцать шостого дня 

учыненые, а третій листъ трибу- 

нальскій подъ тоюжъ датою зно- 

шенья того выноланья зъ небож- 

чика Шуйского, писаный до всихъ 

вобецъ, зъ обволаньемъ, о томъ 

ознаймуючи зъ трибуналу. А што 

дей панъ маршаловъ повѣдаетъ, 

ижъ бы не въ той справѣ подне¬ 

сенье мѣло быть дано, але въ ин- 

шой, нехай же се самъ добре при- 

слухаетъ кглейтови госпрдарскому, 

ижъ не въ иншой справѣ, але въ 

той противъ Корницкого, о кото¬ 

рую былъ выволанъ. А еслибы 

небожчикъ Шумскій, яко панъ мар¬ 

шаловъ менуеть, мѣлъ быть осу- 

жонымъ почтивости, альбо отъ ко¬ 

го иншого выволанъ, нехайже то 

не голыми словы, але писмомъ 

покажетъ; чого довести неможеть, 

абы мѣлъ быть отъ кого иншого 

повторе выволанъ, только разъ 

одинъ отъ Стефана Корницкого, 

отъ которого выполанья вольнымъ 

зосталъ. Надъ то все, вже послѣ то¬ 

го всего, самъ панъ Михайло съ 

паномъ Шумскимъ неразъ у суду 

земского Берестейского такъ за 

позвы своими, яко и за его позвы, 

росправы примовалъ, и никгды 

ему за живота его того не зада¬ 

валъ, бо если его розумѣлъ быть 

чти отсужонымъ, альбо выволан- 

цомъ, для чогожъ зъ нимъ у пра¬ 

во вступовадъ и зъ нимъ обцовалъ. 

Ку тому, въ року семдесятъ осмомъ 

передъ людми зацными угоду прі¬ 

ятельскую и постановенье около 

дѣлу во имѣньяхъ и въ инныхъ 

речахъ зъ нимъ Шумскимъ при¬ 

нялъ, чого доводечи, покладалъ 

листъ полюбовный пріятелей зо- 

бопольныхъ. Панъ маршалокъ на 

то повѣдилъ, што дей покладаеть 

пани Шумская зъ меноваными въ 

листѣ опекунами своими поднесе¬ 

нья и декрета суду головного три- 

бунальского; тогды непоказуетсе, 

абы подъ тымъ поднесеньемъ Шум¬ 

скій зъ Стефаномъ Корннцкимъ 

мѣлъ мѣти справу передъ его ко¬ 

ролевскою милостью, и то, што ему 

задано, справитисе. А трибуналь- 

скій судъ судити о почтивость и 

выволанца вызволяти не мѣлъ мо- 

цы, кгдыжъ то одно судови госпо- 

дарскому судити належить; домо- 

вялсе абы тые выписы трибуналь- 

скіе до росправы далыпое на вря- 
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де оставены хотечи противно нихъ 

мовити, пытано зъ суду пана 

маршалка, еслибы небожчикъ Шум¬ 

скій о почтивость былъ сужонъ, 

альбо еслибы мѣлъ шішое вывола- 

нье нкое, абы показалъ. Панъ мар¬ 

шаловъ, на то большей иемовсчы, 

только декретомъ Торунскимъ нод- 

ниралъсе . або мовилъ, ижъ дей 

не показуетъ сторона, абы Шум¬ 

скій сторону нереедналъ и коро¬ 

ли его милость но той справѣ То- 

рунской перепроснти мѣлъ. Панъ 

судья на то отпиралъ, што повить 

панъ маршаловъ, ижъ около вы¬ 

зволенья зъ выволанья неиалежа- 

ло то судови трибунальскому, одно 

самому госнодарю королю, его ми¬ 

лости, и пакъ повѣдилъ ижъ Во- 

лынцы жадного трыбуналу немѣли, 

въ томъ не добре констытуцеи 

трибунальское присмотрѣлсе; бо 

тамъ его королевская милость толь¬ 

ко зъгола речи крывовые, кото¬ 

рые бы се горла и почтивости до¬ 

тыкали, тые на судъ свой госно- 

дарскій заставить рачилъ, а ин- 

шіе вен посполитые речи, около 

кривдъ поточныхъ, судови трыбу- 

нальскому поручилъ. А тое выво- 

ланье Шуйского не было въ речи 

крываной, только въ кривдѣ по¬ 

точной, о которую водлугъ кон¬ 

стытуцеи Панове Волынцы трибу¬ 

налъ свой отправуючи у Луцку, 

то слушне судили, чого консты- 

туцыею корунною, въ року семьде¬ 

сятъ осмомъ у Варшавѣ учине- 

ною доводилъ, и знать дей, же панъ 

маршаловъ все голою повѣстью 

доводилъ, бовѣмъ, будучи обыва¬ 

телемъ земли Волынское, самъ не 

вѣдаетъ же Панове Волынцы свой 

трибуналъ мѣли. А кгдыжъ дей 

чанъ маршаловъ смѣлъ торгнуть 

на учтивость брата своего змер- 

лого и мал жопки его, а простое 

выволанье, съ которого панъ Шум- 

! скій воленъ зосталъ, въ речь кры- 

вавую обернулъ и ку почтивости 

брату своему и мал жопки его при- 

мовилъ; просили, абы панъ марша¬ 

ловъ, яко головныя непріятель па¬ 

на Шуйского, который се самъ 

по зейстыо его выдалъ, отъ опеки 

дей той его былъ отдаленъ, а тотъ 

тестаментъ, водле права справле- 

ный и на врадѣ черезъ самого 

Шуйского признаный и листомъ 

короля его милости ствержоный, 

былъ при моцы захованъ, а съ тое 

наганенье абы, водлугъ артыкулу 

сорокъ третего въ роздѣлѣ четвер¬ 

томъ, до его королевской милости 

отосланъ былъ. Въ томъ панъ 

маршалокъ мовить, што дей сто¬ 

рона мѣнять тестаментъ черезъ 

самого Шуйского на врядѣ Вэлко- 

выскомъ, ѣдучимъ на войну и 

признаный и до книгъ упнеаный, 

того дей онъ, абы Шумскій былъ 

на войнѣ, не вѣдаетъ; але дей онъ 
бі 
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панъ маршалокъ того свѣдомъ, же 

тотъ дей выписъ не данными ча¬ 

сы жеребцовъ десеть у во вряду 

Волковыйского справили. А панъ 

судья свѣтчилсе у суду, ижъ 

панъ маршалокъ важилсе уряду 

его королевской милости При¬ 

мову вчинити, и просилъ абы 

то до книгъ было записано. По¬ 

томъ по немалыхъ спорахъ пыта¬ 

ли есмо сторонъ, штобы еще по¬ 

ступковъ нравныхъ у себе мѣди, 

абы у суду покладали; нижли надто 

ничого большей зъ обусторонъ 

у себе быть не повѣдили. А такъ' 

мы нечинечы заразъ въ той речы 

сказанья, взяли то собѣ для намо- 

вы и на декретъ 

А потомъ дня третего, мы судьи, 

намовившысе межи собою, таковое 

сказанье въ той речы учинили. 

Напервей, што его милость панъ 

маршалокъ беручисе ку зламанью 

тестаменту , розумѣючи его быть 

на мамрамѣ писаный; тогды жадное 

подобенство на томъ тестаментѣ, 

абы мѣлъ быть на мамрамѣ писа¬ 

ный, непоказуетсе, и овшемъ такъ 

въ писанью литеръ, виршовъ, съ по¬ 

чатку до конца, жадного наменшого 

подобенства до писанья на мам¬ 

рамѣ а ни до прибитья кустодьи 

съ печатьми немашъ, а подписъ 

руки небожчика Шуйского, зай- 

муючи кустодеи, подписана, и 

виршъ остатній не только абы 

мѣлъ быть розуменъ у Формованью 
ку печатемъ, але прикладаючи пе¬ 

чать досыть немало литеръ вирша 
остатнего воскомъ занятъ и пе- 

чатьми притиснено; отколь зна^ 

читсе, не на мамрамѣ писаный. 

А што тежъ бурылъ тестаментъ, 

же не передъ врядомъ земскимъ, 

водлѣ науки въ роздѣлѣ осмомъ 

артыкулу второго, але передъ Свет¬ 

ками справованъ, а причины для 

чого вряду не мѣлъ, въ тестаментѣ 

неиоложилъ, тогды, то есть на 

воли кождого, бо въ томъ же ар- 

тыкулѣ позволяетъ и передъ Свет¬ 

ками вѣры годными тестаментъ 

справовати , што идеть водлугъ 

права. Мовилъ тежъ, ижъ нѣкото¬ 

рые слова, звлаща зъ стороны су¬ 

мы, невыображоны; о томъ не па¬ 

ну маршалку , але дѣтемъ, за ча¬ 

сомъ лѣтъ дорослыхъ, зъ маткою 

мовити бы належало. Задавалъ тежъ 

причину, ижъ не светкове, але опе¬ 

кунъ тестаментъ передъ господа¬ 

ремъ его милостью оповѣдалъ; то¬ 

гды тотъ же артыкулъ вторый по¬ 

зволяетъ кождому передъ господа¬ 

ремъ; альбо передъ судомъ зем¬ 

скимъ, оповѣдать, только бы не 

омешкиваючы, чому се зъ стороны 

пани Шумское и дѣтей ее досыть 

стало, передъ его королевскою мило¬ 

стію, который корунѣ Польской и 

великому князству Литовскому па¬ 

номъ есть. А не только жебы одно 
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панъ судья земскій Берестейскій зъ 

особы своее опекунское мѣлъ тотъ 

тестаментъ передъ его королевскою 

милостью объявити, але и самъ 

небожчикъ панъ Шумскій въ ры¬ 

хломъ часѣ, у семи недѣляхъ ио 

справованю того тестаменту, бу¬ 

дучи въ добромъ здоровью и ѣдучи 

на послугу господарскую военную, 

въ дорозѣ, на врядѣ Волковыйскомъ 

объявилъ и до книгъ уписалъ, 

въ чомъ врядови маетъ быть вѣра 

дана большая. А ижъ панъ мар¬ 

шаловъ втачалъ и тую причину, 

менуючи, же небожчикъ Шумскій 

не могъ жонѣ своей жадныхъ за- 

писовъ на имѣнью Шумскомъ, яко 

нероздѣльномъ, чинити; ино ба- 

чимы то, же былъ воленъ и слу- 

шне записовалъ, бо не на чужой, 

але на своей части, звлаща суму 

пенѣзей, а не вѣчность записалъ; 

а хотяжъбы небожчикъ панъ Шум¬ 

скій и безъ такого, водле права 

справеного тестаменту зъ сего свѣ¬ 

та зышолъ, тогды статутъ права 

посполитого кажетъ близкимъ вря- 

довне до опеки належачимъ, во- 

длугъ артыкулу четвертого, въ роз- 

дѣлѣ шестомъ описаного, уходити; 

а то маютъ по змерломъ безъ 

омѣшканья чинити; а панъ мар¬ 

шаловъ, ажъ въ шести лѣтехъ до 

опеки озвалсе. Што тежъ менилъ, 

якобы небожчикъ панъ Шумскій, 

будучи выволанцомъ, тестаменту 

чинити не могъ; и на то пока¬ 

залъ декретъ его королевское ми¬ 

лости, въ Торуню учинсный, подъ 

датою року семдесятъ шостого, мѣ¬ 

сяца Декабря десятого дня, кото¬ 

рый се сталъ небожчику Шумско¬ 

му зъ его милостью княземъ воево¬ 

дою Браславскимъ, а паномъ Ѳе¬ 

доромъ Сенютою Ляховецкимъ о 

зраненье и везенье Шуйского: ино 

на то показала сторона кглейтъ 

его королевской милости ио декре¬ 

тѣ Торунскомъ небожчику Шум¬ 

скому, на поднесенье того вывола- 

нья даный, подъ датою року сем¬ 

десятъ осмого, мѣсяца Августа де¬ 

сятого дня, за которымъ подне¬ 

сеньемъ показалосе, ижъ Шумскій, 

маючм справу у суду головного 

трибунальского земли Волынское 

въ Луцку съ княземъ, его мило¬ 

стью , воеводою Браславскимъ и 

зъ урядомъ его кгродскимъ Креме- 

нецкимъ о злый сказъ, а зъ Сте¬ 

паномъ Корницкимъ о злый нре- 

водъ права, того всего сиравилсе, 

и судъ трибунальскій, всю справу 

Корницкого скасояавши, и отъ пе¬ 

реводу права вольнымъ пана Шуй¬ 

ского учинили. И маючи въ томъ 

моцную владзу, водлугъ конститу- 

цеи Варшавское, же то ихъ судо- 

ви належало, тое выволанье съ па¬ 

на Шуйского знесли черезъ листъ 

свой, и презъ возного въ земли 

Волынской обволать наказали, яко 



о томъ шырей на декретахъ три¬ 

бу польскихъ и на листѣ черезъ 

возного обволаномъ показуетьсс; 

бо тое ныволанье на Шуйского 

нешло о обряженье маестату его 

королевской милости, о речь кры- 

вавую, водлугъ артыкулу семого 

въ роздѣлѣ первом'!,, который панъ 

маршалокъ на збуренье тестамен- 

ту на помочь собѣ бралъ. А іііто 

меновалъ панъ маршалокъ, ижъ 

панъ Шумскій ласки его королев¬ 

ское милости не переправовалъ, то¬ 

го ему потреба неуказовала; кгдыжъ 

се то зъ декрету трыбуиальского 

показало, яге невинно вы воланъ, 

а ласку господарскую переедныва- 

ти указуетъ только тымъ, кото¬ 

рые бы винни зостали и сторону 

ображоную перееднали. А въ роздѣ¬ 

лѣ осмомъ артыкулъ первый тако¬ 

вымъ, которые бы, чти отсужоные, 

тестаменту справовати непозво- 

ляетъ, и того артыкулу, который 

се о безецныхъ розумѣеть, панъ 

маршалокъ въ тую справу утачати 

не можетъ. Съ тыхъ всихъ вы¬ 

шей помененыхъ причинъ узнали 

есмо тестаментъ небожчика пана 

СтеФана Шуйского слушне и ве- 

дле нрава с правей ый, которому 

вольно было, яко человѣку учтиво¬ 

му, зажываючи вольности шляхет¬ 

ское, тестаментъ справовати и 

опекуновъ водле воли своее въ 

немъ жонѣ, дѣтемъ и всей маетно¬ 

сти своей установляти, водле ко¬ 

торого тестаменту опекуномъ въ 

немъ описанымъ тую опеку при¬ 

судили есмо; кгдыжъ и статутъ 

права посполитого въ роздѣлѣ то¬ 

стомъ, артыкулъ третій, указуетъ, 

ижъ то суть напреднѣйшые опе¬ 

куны мимо прирожоныхъ, кото¬ 

рыхъ отецъ тестаментомъ назна¬ 

чить. А іііто его милость панъ 

маршалокъ домовялсе о всказанье 

на каранье пани Шумскую, водлугъ 

констытуцын Варшавское уФале- 

ное, менуючн, ижъ дей небожчика 

малжонка своего подъ часомъ вы- 

воланья переховывала, зачимъ дей 

подъ такоежъ каранье, яко и вы- 

воланецъ, подлегла, о то, кгдыжъ 

пани Шумская противно пану мар- 

шалку свѣтчиласе, менечи, ижъ 

дей ее на доброй славѣ и почтиво- 

сти нарушилъ, съ тымъ отсылаемъ 

ихъ обудвухъ сторонъ до его ко¬ 

ролевское милости, водле артыкулу 

сорокъ третего, въ роздѣлѣ четвер¬ 

томъ описаного, и рокъ скдадаемъ 

по отвореныо лимитацый въ тый- 

день. А такъ маршалокъ не прій- 

муючи сказанья иашого, повѣдилъ, 

ижъ дей тая справа до розсудку 

короля его милости не належитъ, 

и менуючи сказанье наше не во¬ 

длугъ нрава, свѣтчилсе на насъ 

урядъ и мовилъ тыми словы: ру- 

шамъ васъ уряде. А мы ему апе- 

лпцыи не боронили и допустили, 



которое панъ маршаломъ принять 

не хотѣлъ, только мовилъ, же васъ, 

уряде, рутамъ, въ томъ свѣтчили- 

се мы судьи вознымъ Кгрекгоромъ 

Кгребовскимъ. нжъ мы апеляціи ! 

пану маршалку допустили, што 

все для намети до книгъ судовыхъ 

земскихъ записано. Писанъ у Бе¬ 

рестъ и. 

1684 г. 

98.—Опредѣленіе по дѣлу дворянина Мѣшковскаго съ помѣщикомъ Ма¬ 

лаховскимъ, который ограбилъ его на дорогѣ, затащилъ къ себѣ въ 
домъ и избилъ плетьми. 

Изъ актовой книги зи 1584 годъ, листъ 98. 

Лѣта Божого Нароженьн 1584, 

мѣсеца Генваря 14 дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, 

водле порядку статутового о Трехъ 

Кроляхъ, святѣ Римскомъ припа- 

лыхъ, передъ нами врадникк судо¬ 

выми земскими иовѣту Берестей- 

ского, Адамомъ Натеемъ, судьею, 

а Богданомъ Туминскимъ. подсуд¬ 

комъ, постановившнся обоя сторо¬ 

на у суду, панъ Янъ Каменскій 

именемъ изамоцью его милости от¬ 

ца Мелентся Хрсбтовича, владыки 

Володимерского и Берестейского, 

архимандрита Печерского у Кіевѣ, 

сторона поводован, съ позву оче- 

висто ясаловалъ у права на земе- 

нина господарского повѣту Бере¬ 

стейского, пана Станислава Мала¬ 

ховского, штожъ дей тотъ панъ 

Малаховскій самъ собою зъ мно¬ 

гими помочниками и слугами свои¬ 

ми, року прошлого тысеча пять¬ 

сотъ осмдесятъ третего, мѣсеца Маи 

первого дня, угонявши дей врадни- 

ка Радомского его милость влады¬ 

ки Володимерского и Берестейско¬ 

го, Яна Мѣшковского, доброволь¬ 

ною дорогою ѣдучого, во имѣнью зе- 

менина повѣту Берестейского па¬ 

на Васильн Чапли, въ селѣ Рева- 

тичахъ. не маючи дей жадное при¬ 

чины, оного Яна Мѣшковского са¬ 

мого поймалъ, збилъ и звезавши, 

съ коньми и зъ возомъ его власт¬ 

нымъ кгвалтовне взялъ, пограбилъ 

и до двора своего Сегневицкого при¬ 

велъ; а тамъ его у дворѣ своемъ 
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Сегненицкомъ, чередъ цѣлый день 

ажъ- до самого всчора у везенью 

своемъ звязаного державши, само¬ 

го и хлопца его Мартина ГСлутниц- 

кого, шляхтича, вбивши, а огра¬ 

бивши, съ того двора и села свое¬ 

го Сегневицкого прочь выгналъ; а 

то дей меновите взялъ и погра¬ 

билъ въ него: шкатулу, за которую 

далъ золотыхъ польскихъ шесть, • * 

въ которой дей шкатулѣ было зо¬ 

лотыхъ чирвоныхъ триста, крто- 

рую дей триета золотыхъ чирво¬ 

ныхъ панъ его отецъ владыка па¬ 

ну Семену Хребтовичу Богурин- 

скому брату своему черезъ него 

послалъ былъ, а его дей власныхъ 

двадцать копъ грошей Литовскихъ, 

и листъ коморпика господарского 

Яна Ленского на сорокъ осмъ зо¬ 

лотыхъ польскихъ ему даный, дру¬ 

гій листъ вызнаный отъ пахолати 

его королевское милости Яна Хре- 

стовского, на золотыхъ тридцать 

пять ему даный, кони три, два ко¬ 

ни гнѣдыхъ, возниковъ, за которые 

дей далъ двадцать копъ грошей, 

третій подъѣздокъ сивый, за кото¬ 

рый дей далъ шесть копъ грошей, 

возъ, за двѣ копѣ грошей купле- 

ный, реестръ дей его властный, ко¬ 

торый дей до чинен ья личбы наго¬ 

товилъ пану своему отцу владыцѣ 

зъ ураду именя Радомского на пла¬ 

ты, которые выбиралъ за два го- 

ды на копъ триста, коверъ турец- 

кій новый, за который дей далъ 

три коны Литовскихъ. То дей все 

панъ Малаховскій пограбилъ и со¬ 

бѣ побралъ, якожъ дей оный Янъ 

Мѣшковскій ничого не смѣшки па ю- 

чи, на наблизшомъ врадѣ въ замку 

госнодарскомъ Слонимскомъ тотъ 

бой свой кграбежъ оповѣдалъ, но- 

знымъ раны збитья своего освѣт- 

чилъ, до книгъ замковыхъ урадо- 

выхъ занисати далъ. О которое 

ябитье врадника своего и о грабежи 

вышейменованые владыка дей его 

милость но два кроть до суду зем¬ 

ского Верестейского, одними поз- 

вы на роки о Светой Тропцы, а 

другими о Слетомъ Михалѣ, свята 

Римского, въ року прошломъ семь¬ 

десятъ третемъ ку праву позы- 

валъ, нижли панъ Малаховскій на 

обое роки большою речью до су¬ 

ду Новгородского заслонилъ се; што 

абы теперь показалъ, моцованый 

владыки его милости по пану Мала¬ 

ховскомъ домовялъ се, еслибы слуш- 

не прошлые роки сторонѣ отро- 

чалъ. Атакъ кгды панъ Малахов¬ 

скій выписами съ книгъ крадо- 

выхъ довелъ, же для большихъ 

справъ на обоихъ прошлыхъ ро- 

цѣхъ передъ судомъ земскимъ Бе- 

рестейскимъ становитисе не могъ: 

моцованый владыки его милости 

далѣй водле позву попираючи жа¬ 

лобы, положилъ выписъ съ книгъ 

замку господарского Слонимского, 

подъ датою року тисеча пятьсотъ 

осмьдесятъ третего, мѣсеца Мая 
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третсго дня, оповѣдань)! и жало¬ 

бы на врадѣ того врадника влады¬ 

ки его милости Радомыского, Яна 

Мѣшковского, въ жалобѣ во всемъ 

съ нозвомъ згодливый, въ кото¬ 

ромъ нижей оповѣданъя и сознанье 

возного повѣту Слонимского Гри- 

горьн Василевича Мизкгера, врадъ 

признаваеть, нжъ тотъ возный ви¬ 

дѣлъ на ономъ Янѣ Мѣшковскомь 

на плечахъ раны битые синевые, 

знать пугою битъ. А притомъ по¬ 

кладалъ другій выписъ съ книгъ 

замку господарского Берестейско- 

го, за датою тогожъ року семьде¬ 

сятъ третего, мѣсеца Іюня семого 

дня, оповѣданья оногожъЯна Мѣш- 

ковского передъ его милостью па¬ 

номъ Виленскимъ, такъже упн- 

санья выпису кгродского Слоним¬ 

ского до книгъ Берестейскихъ. За 

тымъ далѣй выводечи поводъ пра¬ 

ва стороны жалобливое, покладалъ 

на письмѣ свѣдецтво шляхты, лю¬ 

дей добрыхъ, земянъ повѣту Бере- 

стейского, которымъ Янъ Мѣшков- 

скій заразомъ по збитью и по гра¬ 

бен ью своемъ, кгды дей былъ вы¬ 

пущенъ отъ пана Малаховского, 

то, што се ему стало, оповѣдалъ,— 

оденъ листъ пана Лаврина Уль- 

чицкого, врадника пана Яна Гам- 

теля Здитовского, подъ печатью и 

съ поднисомъ руки его, который 

признаваеть, ижъ въ року прош¬ 

ломъ осмьдесятъ третемъ, мѣсеца 

Мая первого дня, въ недѣлю, ири- 

шедши дей до двора пана его Зди¬ 

товского, пѣто самъ особою своею 

зъ слугою, съ хлопцемъ и зъ воз- 

ницою, служебникъ отца Мелеи- 

тея Хребтовича, владыки Володи- 

мерского, Янъ Мѣшковскій, съ пла¬ 

чемъ оповѣдалъ, ижъ дей того дня 

помененого, у недѣлю, панъ Ста¬ 

ниславъ ^Малаховскій самъ особою 

зъ сыномъ своимъ, Дружбичомъ и 

зъ многими слугами, помочииками 

своими, поткавши его въ селѣ Ва- 

силья Чапли Ревятицкого, тамъ 

его самого збилъ, змордовалъ, а 

поймавши и выведши зъ села Ре¬ 

вятичъ и ему самому, слузѣ хлоп¬ 

цу и возпицы, ноги подъ кони под- 

везавши, до двора своего Сегневиц- 

кого привелъ и тамъ дей, што коль- 

векъ мѣлъ при собѣ, возъ зъ конь- 

ми и зо всими речми его, съ пе- 

незми пана его, которыхъ зъ со¬ 

бою мѣлъ (триста золотыхъ чирво- 

ныхъ, и его грошей готовыхъ не 

мало, зъ шкатулою пограбивши, зъ 

двора своего выгналъ. Другій листъ 

пана'^Войтѣха Венцковского, врад¬ 

ника его милости пана воеводы 

Подляского Косовского, подъ пе¬ 

чатью и съ подписомъ руки его 

писаный въ Здитовѣ року осмьде¬ 

сятъ третего, мѣсеца Мая первого 

дня, и тотъ Войтѣхъ Венцковскій 

признаваеть, ижъ будучи ему по 

потребахъ своихъ у пана Яна Гам- 

шея въ дворѣ его Здитовскомъ, тамъ 

пришедши до двора Янъ Мѣткой- 
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скій самъ зъ слугою, съ хлопцемъ 

и зъ вози идею съ плачемъ оловѣ- 

дал ъ тотъ жаль, бой и шкоды на 

пана Малаховского, штосе ему отъ 

него стало такъ во всемъ, нко се 

выше поменило. Третій листъ свѣ- 

децтва . пана Петра Холмовского 

подъ печатью и съ подписомъ руки 

его, датою въ Березое, року семь¬ 

десятъ третего мѣсеца Мая второ¬ 

го дня, который нрнзнаваеть опо- 

вѣданье Мѣщковского передъ нимъ 

Мая второго, въ понедѣлокъ, кгды 

онъ былъ въ потребѣ своей. Чет¬ 

вертый листъ пана Богдана Ива¬ 

новича Яцынича, подъ печатью и 

съ подписомъ руки его, датою въ 

Кулешахъ, року семьдесятъ трете¬ 

го, мѣсеца Мая второго дня. II тотъ 

панъ Яцыничъ признаваеть, ия>ъ 

того дня помененого, въ нонедѣ- 

локъ, ѣдучи ему зъ Берестья до 

имѣнья тещи своее Гощева, уто¬ 

нилъ заселцомъ, на пущи, дорогою 

пѣшо идучи само четвертого зъ слу¬ 

гою, съ хлопцемъ, а зъ вознпцою 

пана Яна Мѣшковского, который 

ему жаль свой спочатку ажъ до 

конца во всемъ, водле оповѣданья 

передъ свѣтками вышей иоменены- 

ми, што се ему стало отъ пана Ма¬ 

лаховского, и жаловалъ и оновѣ- 

далъ, ижъ панъ Малаховскій самъ 

зъ сыномъ, зъ ломочниками и слу¬ 

гами своими на добровольной до¬ 

розѣ въ селѣ Насилья Чапли, въ 

Ревятичахъ, тамъ его збилъ и, под¬ 

визавши ноги подъ кони, до имѣнья 

своего водилъ и зграбилъ. Затымъ 

положилъ листъ отвороный Вла¬ 

дыки его милости до Мѣшковского 

писаный, которымъ владыка его 

милость Мѣшконскому розказуеть, 

абы отыскавши у Матыса б уд ника 

триста золотыхъ чирвоныхъ и тые 

пенези отвезъ до пана Семена бра¬ 

та его до Литвы и отдалъ, квитъ 

ему на то далъ, або письмо на то 

отъ него до его милости взялъ, ко¬ 

торый же листъ въ словѣ до сло¬ 

ва такъ се въ собѣ маеть: Мелен- 

тей Хребтовичъ, владыка Володи- 

; мерскій, архимандритъ Кіевскій Пе¬ 

черскій, враднику моему Радомысль- 

скому, Яну Мѣшковскому. Якомъ 

первѣй до тебе писалъ, абысь оты¬ 

скалъ пененьзи у Матыса Нѣмца 

будника, которые, повѣдалъ ми его 

милость панъ Чаплинъ, нойскій 

Луцкій, же тамъ послалъ тому Ма- 

тысу Буднику, триста золотыхъ 

чирвоныхъ для заплаты мнѣ за 

лѣсъ. А такъ селись се вже съ тымъ 

Нѣмцемъ иораховалъ, и тые золо¬ 

тые отъ него тебѣ дошли, абысь 

тогожъ часу; скоро сей листъ мой 

тобѣ отданъ будеть, заразъ тые 

триста золотыхъ чирвоныхъ до 

Литвы пану Семену брату моему 

отвезъ и отдалъ и квитъ на то, 

або писанье до мене, абысь взялъ, 

не занехалъ. И повторе тобѣ пиль¬ 

нѣ роеказую, абысь иначей нечн- 

пилъ, бо того есть пильныя потре- 



5а. Писанъ въ Биснупичахъ, мѣ¬ 

сяца Марца четырнадцатаго дня 

року осмьдесятъ третего. А при 

тымъ у семъ письмѣ и доводѣхъ 

своихъ Янъ Мѣшковскій, будучи 

усуду, бралъсе, хотечи самотреть 

зъслугами своими на бою инавсихъ 

шкодахъ присегою остатній до¬ 

водъ учинити. Панъ Станиславъ Ма¬ 

лаховскій черезъ моцованого прія¬ 

теля своего пана Станислава Жи- 

вецкого, сторона отпорован, на жа¬ 

лобу чинечи отказъ, до нойманья, 

до збйтья и до грабежу, Мѣпгковскому 

вчиненого, не зналъсе иповѣдилъ, 

ижъ дей тотъ Мѣшковскій въ року 

прошломъ, осмьдесятъ третемъ, у 

двѣ недѣли но святѣ великоден- 

номъ, пріѣхалъ до дому пана Кен- 

деравского до Зѣлова; тамъ въ не- 

бытности самого пана Кендерав- 

ского, упросилъсе у служебника его 

Миколая и въ тивона тамошнего 

Гаца Ѳедковича на переночованье. 

А кгды тамъ ночовалъ, слуги и ти- 

вонъ дворный, уставши "порану, 

Мѣшковского у дворѣ не обачили; 

ношедши до стайни коня панского 

зъ сѣдломъ не нашли; а свиренъ 

нашли отбитый и речи побраные. 

За которымъ Мѣшковскимъ бѣгли 

вслѣдъ и догоняли во имѣнью па¬ 

на Елцовомъ и иншихъ участни¬ 

ковъ у Дедковичахъ. Тамъ Мѣш¬ 

ковскій поймати недалъсе имъ и са¬ 

мыхъ збилъ; зачимъ слуги и ти- 

вонъ пана Кендеравского, просечи 

о ратунокъ, бѣгли до пана Чаплн 

Ревнтицкого; а ижъ панъ Чапля 

вымовилсе имъ съ того, они здо- 

бывшисе на помочь, дадѣй за Мѣш¬ 

ковскимъ бѣгли, и догонявши его 

у Ревятичахъ, загамовали; а не- 

маючи гдѣ съ нимъ обернутисе, до 

него пана Малаховского, за прозь- 

бою самого Мѣшковского, ѣхали, 

тамже въ дому его. Мѣшковскій 

жадного поневоленства немаючи, 

коня зъ сѣдломъ и речи зъ воза, 

которые былъ у свирнѣ пана Кен¬ 

деравского побралъ, слугамъ па¬ 

на Кендеравского вернулъ: волковъ 

нять, запонокъ двѣ, желѣза, шинъ 

двадцать три, ощепъ, полоть мя¬ 

са, сало одно, и ѣдши дей хлѣба, на 

котчимъ добровольце ѣхалъ зъ дво¬ 

ра его прочь. Вѣдже дей онъ панъ 

Малаховскій, постерегаючи трудно¬ 

сти якое напотомъ, досегнувши, 

возного повѣтового Григория Во- 

лошенина и шляхты людей до¬ 

брыхъ, оные речи, черезъ Мѣшков¬ 

ского верненые, въ дому своемъ 

освѣтчалъ, которые речи слуги па¬ 

па Кендеравского беручи, оному 

возному оповѣдали и освѣтчили. 

И того освѣтченья и оповѣданья 

передъ вознымъ учиненого, вы- 

нисъ съ книгъ замку господарско- 

го Берестейского, подъ датою ро¬ 

ку осмьдесятъ третего, мѣсеца Сен¬ 

тября тринадцатого дня положилъ, 

съ которого значитьсе у признанью 

возного, ижъ назаитріе, въпонедѣ- 
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ликъ, но одобранью речей отъМѣш- 

копекого, передъ тымъ вознымъ 

панъ Малаховскій и вродникъ па¬ 

на Кендеравского Зеловскій Ми¬ 

кола» съ типономъ Ракомъ опо- 

вѣданье на Мѣшковского чинили 

и речи освѣтчали, которые речи 

и тотъ вознын и шляхта, стороною 

при немъ будучая, въ врадника и 

тивона, пана Кендеравского, Зе- 

ловского и въ служебника его Ам- 

брожого видѣли. А при томъ вы-, 

писѣ сознанья возного панъ Мала¬ 

ховскій далѣй выводечнсе, же не 

онъ, але слуги пана Кеидеравско- 

го оного Малаховского гамовали, 

и черезъ Сегневичи съ нимъ ѣха¬ 

ли, покладалъ на писмѣ свѣдецтво 

шляхты людей добрыхъ. Першій 

листъ Мартина Валентиновича Кра- 

снодубского, земенина повѣту Бе- 

рестейского, а Валентого Матья- 

еовича и Новосадовича, бояръ по¬ 

лости Блудснское, подъ нечатми 

и съ поднисомъ руки одного Мар¬ 

тина. Краснодубского, подъ датою 

року осемдесятъ третсго, мѣсеца 

Іюня деветнадцатого дня, въ кото¬ 

ромъ . носвѣдчають, ижъ мѣсеца 

Мая первого дня, въ недѣлю, року 

осмдесятъ третего, будучи имъ на 

одномъ мѣстцу во имѣнью пана 

Станислава Малаховского и па¬ 

новъ Вишневскихъ, въ Сегневн- 

чахъ, въ дому плебанскомъ, на бе¬ 

сѣдѣ, тамъ обачили, якобы передъ 

полуднемъ годиною, немало людей і 

служебныхъ мимо тотъ домъ ѣха¬ 

ли, которыхъ кгды пытали, што бы 

за люде были, а такъ озвалъсе дей 

оденъ зъ нихъ, повѣдаючи се быть 

тивуномъ пана Кендеравского, Зе- 

ловскимъ, Гадомъ и указовалъ слу¬ 

жебника пана своего Амброжого 

и меняли при собѣ быть Яна Мѣш¬ 

ковского, повѣдаючи, же они были 

за прозьбою его дня вчорашнего, 

у суботу на ночь, до двора пана 

своего Зеловского пустили: а кгды 

дей въночн заснули, Мѣпіковскій, 

наполнившисе злого умыслу свое¬ 

го, взявши коня зъ стайни и не¬ 

мало речей изъ сверна, отворив¬ 

ши, побралъ и съ тыми всими реч- 

ми въночи зъ двора пана ихъ по¬ 

ѣхалъ, которого во имѣнью пана 

Василья Чапли въ селѣ Ревятичахъ 

погоняли, и тамъ его ледве зага- 

мовали; а ижъ имъ далеко съ нимъ 

до двора пана своего ѣхать и не- 

будучи отъ него здоровья своего 

безпечны, повѣдили, же ѣдуть съ 

нимъ до пана Малаховского, яко 

до пріятеля пана своего, хотечи, 

абы имъ тые речи поворочалъ; а 

потомъ дей, могло быть зо двѣ го¬ 

динѣ, обачили, и/къ оный Мѣшков- 

скій ѣхалъ отъ пана Малаховско¬ 

го на коню сивомъ, а.котчый за 

нимъ двѣма кош,ми гпѣдыми, а 

на томъ котчомъ два слуги седѣ- 

ли, и поѣхалъ дорогою, до мѣста 

Березое идучою. При томъ поло¬ 

жилъ два листы, свѣдецтва пана 
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Яна и пана Станислава Авгушты- далшій отводъ, панъ Малаховскій 

новичовъ Вишеньскихъ подъ пе- ставили, у суду слугъ пана Кен- 

чатьми и съ подписомъ рукъ ихъ, деравсвого, которые на переночова- 

которые свѣтчать: ижъ року осем- нье Мѣшковского до двора пана сио- 

десятъ третего, мѣсеца Мая пер- его пріймовали; напервѣй врадни- 

вого дня, въ недѣлю, панъ Ста- ка Зеловского Станислава Остров- 

ниславъ Малаховскій зъ служеб- | ского, который сознавалъ, ижъ дей 

никами пана 10ря Кендеравского, тыднемъ передъ святомъ велико- 

зъ Гацемъ, тивономъ Зеловскнмъ деннымъ, въ року осмъдесятъ тре- 

и зъ Амброжемъ оповѣдали имъ, тимъ былъ онъ на беньдюзѣ, а 

ижъ тамтые слуги пана Кейде- пріѣхавши до двора пана своего, 

равского, приѣхавши зъ Яномъ до Зелова, нашолъ Яна Мѣшков- 

Мѣшковскимъ до Сегневичъ, до дво- ского, который просилъ его, абы 

ра его Малаховского, оповѣдали до нріѣханья пана Кендеравского 

дей передъ нимъ, ижъ оный Мѣш- могъ перемѣшкати, чого дей ему, 

конскій дня тридцатого мѣсеца кгдыясъ зо всего личбы папу сво- 

Анрияя, пріѣхавши самочетвертъ ему чиііити повиненъ, отмовялъ, 

до двора Зелова. а впросившисе 

тамъ переночовати, шкоду, такъ 

яко се вышей неразъ иоменило, 

учинилъ, и за спостигненьемъ его Кендеравскій пріѣхалъ. Мѣшков- 

въ дворѣ его пана Малаховского, скій оповѣдалъсе ему въ пильныхъ 

речи поворочалъ. Къ тому покла- потребахъ -пана своего быть по¬ 

далъ четвертый листъ Конона Яро- сланымъ для продапья имѣнья, а по 

Феевича Путила, врадника Блу- вымѣшканыо Мѣшковского презъ 

денского, пана Ѳеденда Веселина, тыдень, панъ дей Кендеравскій мо- 

ложничого его королевское мило- вилъ ему, кгдыжъ конемъ выопо- 

сти. Пятый листъ пана Патея Ва- чинулъ, а довѣдаешься быть посла- 

силевича Ельца, подъ печатью и нимъ въ пильныхъ потребахъ па¬ 

съ подписомъ руки его, шостый на своего, абы ѣхалъ; Мѣшковскій 

листъ пана Яна Павловича Гам- дей просилъ пана Кендеравского, 

шея, которые посвѣчають, ижъ же бы ему пенезей позычилъ на 

панъ Малаховскій въ дорозѣ оно- выкупенье исти волковъ, застав- 

го Мѣшковского не гонилъ, не.' ныхъ у жида въ Кобрыню, кото- 

ималъ, у везенью своемъ не мѣлъ, рыхъ выкупивши, продалъ пану 

маетности его не бралъ. А при томъ Кендеравскому , а самъ ѣхалъ 

свѣдецтвѣ листовномъ оказуючи прочь. Панъ тежъ Кендеравскій 

а потомъ видечи, же былъ пан¬ 

скимъ повиннымъ, зоставилъ его 

до часу. Въ томъ, дня третего панъ 



256 1684 г. 

на (флавъ шолъ у дорогу свою, а 

потомъ, по отъѣханью шшаКенде- 

равского, оный Мѣшковскій пріѣ¬ 

хавши знову до двора, збытокъ 

учинилъ. Ку тому панъ Малахов¬ 

скій ставилъ тивона Зеловского, 

Гаца Ѳедковича. Тотъ тивонъ со¬ 

знавалъ, ижъ дей по отъѣханю па¬ 

на ихъ зъ двору, Мѣшковскій ири- 

ѣхавши въ день суботный до дво¬ 

ра, впросилъсена переночованье, и 

побѣдилъ передъ нимъ, же имѣнье 

у пана своего пану Кендеравско- 

му купити зъедналъ, просилъ ко¬ 

ней, хотечи бѣчи за паномъ Кен- 

дѣракскимъ , чоп) ему отмовив- 

ши, дали овса на покарменье коней 

его, абы на своихъ ѣхалъ. Потомъ 

порану въ Недѣлю уставши, Мѣш- 

ковского въ дворѣ не оба чили, а 

свиреп ъ отбитый и речи побра- 

ные нашли: волковъ пять, запонъ 

двѣ, сѣдло саФъяпомъ крытое, о- 

щепъ, желѣза шинъ двадцать три, 

обрусъ ткацкій, рядъ черкаскій, 

скуру юхтовую, мяса полоть, сало 

одно, въ стай ни коня панского 

иноходчика вороного; за которымъ 

бѣгши въ погоню, за селомъ на 

трабу догоняли. А ижъ се не далъ 

поймати, вернулисе назадъ до дво¬ 

ра, а эобравшисе зпову вслѣдъ 

за нимъ бѣгли и въ селѣ Дедко- 

вичахъ погонили, тамъ знову Мѣш¬ 

ковскій дей не даючы се поймать, 

Амброжого и Миколая, слугъ пана 

Кендеравского, вбилъ , и самъ 

ѣхалъ; они дей зась у Ре вятичахъ 

зъ большимъ посилкомъ догоняв¬ 

ши его, загамовали, который про¬ 

силъ, абы зъ нимъ до Зелона не 

ѣхали, аде въ домъ до пана Мала¬ 

ховского , хотечи. речи вернути; 

якожъ дей пріѣхавши до пана Ма¬ 

лаховского въ домъ, речи зъ воза 

своего вернулъ. Другій подданый 

пана Кендеравского, Ониско, ты- 

ежъ слова, яко и тивонъ, созна^ 

валъ, а при тыхъ свѣткахъ, на от¬ 

водъ поставеныхъ, панъ Малахов¬ 

скій ставилъ еще трехъ шляхти- 

човъ: Матея Подбѣльского, а Беня- 

ша НеФеда и Себестяна, которые, 

Подбѣльскій а Беняшъ повѣдили, 

ижъ дня Недѣльного, мѣсеца Мая 

первого дня, въ року осмдесятъ 

третемъ, будучи имъ при костелѣ 

въ Сегневичахъ, у плебана, кгды 

было съ полудня, обачили, ѣхалъ 

человѣкъ на возѣ двѣма коньми 

гнѣдыми, на которомъ возѣ седѣло 

слугъ два п хлопецъ, а оденъ вер¬ 

хомъ на коню сипомъ подъѣздку, 

и пытали цлебана, хтобы былъ, 

мнимаючи, жебы сынъ пана Мала¬ 

ховского Дружбичъ ѣхалъ; плебанъ 

дей Сегневицкій, Окудъ Вишнев¬ 

скій повѣдилъ, же то едить Янъ 

Мѣшковскій , которого недавно 

люде пана Кендеревского лрова- 

’дили съ тымъ возомъ и коньми 

до пана Малаховского. Въ томъ 

же свѣдѣцтвѣсвоемъ розрознидися, 

одинъ повѣдилъ, кгды всѣ въ свѣ- 
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тлицы были и по полномъ выші- 

лп, то нпдѣли. А другій повѣдилъ, 

пжъ еще были до свѣтлицы до 

плебана не увошли, и на дворѣ 

стоечн, видѣли. А третій свѣтокъ 

Себестыянъ и свѣдецтва своего 

не умѣлъ гараздъ выправить, повѣ- 

даючи, ин;ъ то рано было скоро 

по мшы, а потомъ дей заразъ при¬ 

слалъ по всихъ трохъ ихъ до пле- 

бана панъ Малаховскій, просечи, 

абы до него пришли; они пришед- 

ши тамъ, нашли въ дворѣ пана 

Малаховского тивона Зеловского 

Гаца и Ониська, подданыхъ, а Ам- 

брожого и Мнколая, слугъ пана 

Кендеровского, которые повѣдиди 

передъ, ними, ижъ Янъ Мѣшков- 

скій, дня вчерашнего, зъ суботы на 

недѣлю, упросившисе на ночъ до 

двора пана ихъ у Зеловѣ, а 

вставши въ ночи, взялъ коня воро¬ 

ного панского иноходника, къ то¬ 

му у свирнѣ волковъ пять и ин- 

шіе речи, яко се вышей поменило, 

которого погонивши они въ Ревя¬ 

тичахъ, за его самого прозбою, при¬ 

везли до пана Малаховского; а 

тамъ дей тотъ Мѣшковскій от¬ 

давши речи до рукъ слугамъ па¬ 

па Кендеравского, самъ зъ возомъ 

и съ коньми ѣхалъ прочь. Надто 

ставилъ1 еще подданого татарско¬ 

го Грица Ѳедковича, и тотъ Грицъ 

повѣдилъ, ижъ дей Янъ Мѣшков¬ 

скій по святѣ великоденномъ, пе¬ 

редъ недѣлею проводною, приѣхав- 

ши до нихъ села Дежопичъ повѣ- 

дилъсе быть товарищомъ гонца до 

Москвы и еще за собою, менилъ и 

другій, о кнлка десять конехъ казалъ 

собѣ станцыю складати, што они 

учинили и мѣшкалъ тамъ прозъ 

тыдень; они бачачи, же никого за 

нимъ нѣтъ, казали ему ѣхати 

прочь; онъ тежъ выѣхавши до Ре¬ 

вятичъ, замѣшкалъ килька дней, 

потомъ по великодню, на третей 

недѣли, въ суботу передъ вечеромъ 

тотъже Мѣшковскій ѣхалъ черезъ 

село Дядковичы; они не узнали, 

хто бы былъ и гдѣбы ѣхалъ, а па 

завтрее рано, на всходѣ сонца, 

зась тотъже Мѣшковскій ѣхалъ че¬ 

резъ село ихъ на коню ворономъ, 

а на другомъ коню слуга былъ, 

и возъ двѣма коньми гнѣдыми, на 

возѣ знать были речи наложопы. 

Въ тымъ по маломъ часѣ, тивонъ 

Зеловскій Гацъ зъ двѣма слугами 

Амброжимъ а Миколаемъ и под¬ 

даны?! Описько прибѣгли до села, 

повѣдаючи же Мѣшковскій коня 

панского взялъ и речи зъ евпрна 

побралъ, просили 'ихъ, абы съ ни¬ 

ми гонити помогли, съ которыми 

дей онъ Грицъ, вземши у Миколая, 

раннаго слуги пана Кендеравско¬ 

го, коня, ѣхали и въ Ревятпчахъ и 

Мѣшковскогодогонили. А при томъ 

свѣдецтвѣ панъ Малаховскій слов- 

не повѣдилъ: значптьсе дей тутъ 

съ тыхъ всихъ правныхъ отво¬ 

довъ ясная невинность его, а жа- 

. 55 
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лоба змысленоя Мѣшковского; и 

што дей менилъ у шкатулѣ взя¬ 

тыхъ триста золотыхъ чирвоныхъ; 

тогды и тыхъ иенезей мѣти не 

могъ, якосе то зъ листу Владыки 

его милости показуеть, же еще 

казано ему пенези у Нѣмца оты- 

скати и листъ отдати, што покла¬ 

даетъ дей тежъ выиисъ съ книгъ 

освѣтченья ранъ возный и съ то¬ 

го выпису значить се, возный огле- 

даючи ранъ, стороны при себѣ не 

мѣлъ; а такъ дей за таковымъ вонт- 

пливымъ поступкомъ жалобливого, 

водле артыкуловъ второго и два- 

надцатого и семнадцатого, въ роз- 

дѣлѣ четырнадцатомъ описаныхъ, 

близшій онъ естъ отъ жалобы 

отвестисе присегою своею. А 

моцованый владыки, его милости, 

отпиралъ, што дей сторона под- 

даныхъ пана Кендеравского ста¬ 

вить, тогды тыхъ свѣдецтво не есть 

у нрава важно; кгдыжъ панъ Ма¬ 

лаховскій тымисе выправуеть и 

тыхъ особъ ку свѣдецтву стано- 

вить и оными се щитить, которые 

съ нимъ ималии были помочниками 

ему; а Мѣшковскій никому иыто¬ 

му, одно самому пану Малаховско¬ 

му вину даетьг а што дей неяко 

есть свѣдѣцтво на писмѣ покла¬ 

даетъ, съ того свѣдецтва жаденъ 

свѣтокъ значив не посвѣтчаеть, 

абы Мѣшковского въ особу хто зъ 

двору пана Малаховского на кот- 

чомъ и верхомъ ѣдучи видѣти и 

у въособу узнати мѣлъ, только свѣт- 

чать въ тые слова, же ѣхалъ хтость. 

А выписомъ тежъ тымъ, которо¬ 

го панъ Малаховскій покладаетъ, 

сознанья возпого освѣтченья нея- 

кихъеь речей у дворѣ своемъ, тымъ 

щитить се не можетъ. Бо гдѣ бы 

дей такъ было, яко се тымъ боро¬ 

нить, заразъ не выпускаючи Мѣш¬ 

ковского зъ' дому своего, вознымъ 

п шляхтою освѣтчати бы мѣлъ; 

але вчинивши дей збытокъ , а 

хотечи отъ него быти воленъ, ажъ 

назавтрее, въ ноиедѣлокъ, по вы- 

гнаныо Мѣшковского зъ дому свое¬ 

го, не якиесь речи освѣтчалъ. А 

потомъ большей, нижли у чоты- 

рохъ мѣсяцахъ до книгъ сознанье 

возного ку запису послалъ, што 

у права мѣстца мѣти не можетъ. 

Кгдыжъ возный кронъ жадного 

мѣшканья повиненъ до книгъ со- 

знавати, чого будетъ свѣдомъ, а 

естли дей панъ Малаховскій не- 

былъ впненъ; тогды учинилъ бы 

то былъ, кгды Мѣшковского при¬ 

ведено въ домъ его, не пріймо- 

валъ бы его, бо не есть жаденъ 

урядъ. А ижъ знаеться, же Мѣш¬ 

ковского въ дому своемъ мѣлъ, 

значитьсе, же его самъ до дому сво¬ 

его привелъ, и што дей мовитъ 

ку листу владыки его милости, гдѣ 

бы Мѣшковскій пенези отъ Нѣмца 

узялъ, листъ бы тотъ Нѣмцови 

вернулъ; ино дей тотъ листъ ни¬ 

кому иншому, только Мѣшковско- 
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му належитъ для личбы, зачимъ 

пенези бралъ и гдѣ ихъ отдалъ, 

ому указано. II за тымъ показую- 

чи артикулъ вторым въ роздѣлѣ 

одинадцатомъ, Мѣшковского, водле 

оповѣданьн, у Слонимѣ учиненого, 

и выпису Берестейского и созна¬ 

нья возного близшого самотрстего 

ку доводу нрнсегою быть повѣ¬ 

далъ. Мы врадъ прислухавшисе 

тое справы, и достаточне намовик- 

шисе межи собою, таковое сказа¬ 

нье учинили: ижъ што служебникъ 

его милости отца Бладыки Воло- 

дымерского, панъ ЯнъМѣшковскій, 

позыскуючп грабежу п збитья 

своего на ианѣ Станиславѣ Мала¬ 

ховскомъ, показовалъ оповѣданье 

свое на врадѣ Слонимскомъ и Бе- 

рестейскомъ, такъ тежъ и свѣдѣ- 

цтво людей учтивыхъ, которымъ 

то оногожъ часу, што у дорозѣ ему 

стало, оповѣдалъ, на писмѣ показо¬ 

валъ. А при тымъ всемъ на ра¬ 

нахъ своихъ и на шкодахъ само 

треть до присеги бралъсе. А панъ 

Малаховскій, уходечи того обжало¬ 

ванья, свѣдецтво людей добрыхъ, 

ачъ на писмѣжъ показовалъ и жи¬ 

вымъ свѣдѣцтвомъ, такъ тежъ под- 

даныхъ пана Кендеравского, яко 

и шляхты также и присегою сво¬ 

ею ку отводу бралъсе; то ему пой¬ 

ти не могло, йгдыжъ зъ свѣдѣцтва 

подданыхъ пана Кендеравского, 

которые по пану Малаховскомъ 

свѣтили показуетьсе, ижъ они ме- 

ннчи быть шкодникомъ пану сво¬ 

ему того Мѣшковского, за нимъ го- 

нили и, яко сами сознавають, по¬ 

топивши его, до двора пана Мала¬ 

ховского привели,—тые свѣтками 

быти не могутъ, ионеважъ тую ви¬ 

ну, которая есть на пана Мала¬ 

ховского вложена, на себе нризна- 

вають. А Мѣшковскій никому ин- 

шому вину далъ, только самому 

пану Малаховскому. И естли ро- 

зумѣли пана Малаховского въ томъ 

обжалованью быть невинного; то- 

гды мѣли бы его въ томъ засту- 

пити, але ижъ не въ обычай за- 

ступованья, одно обычаемъ свѣде- 

цтва пана Малаховского съ того 

выймовали и таковую речь на 

учтивого шляхтича, которая бы 

на потомъ учтивости его вѣчне 

шкодити мѣла, складали; то пану 

Малаховскому ку помочи быти 

неможеть, звлаща гдѣ бы се отъ оно¬ 

го Мѣшковского таковая шкода, 

яко они меновали, пану ихъ, па¬ 

ну Кендеравскому стала, мѣли бы 

то- заразомъ на врадѣ оповѣдать, 

вознымъ освѣтчити и оного пой- 

маного зъ оными речми не до шля¬ 

хетского дому, але до враду вести, 

и хотнжъ се оповѣданье на врадѣ 

пана Малаховского показуеть, и 

то большей нижли у чотырохъ 

мѣсецахъ по жалобѣ Мѣшковского, 

што тежъ панъ Малаховскій ста¬ 

вилъ свѣтковъ шляхту на томъ, 

же оного Мѣшковского зъ двора 
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его ѣдучи на конехъ, а не пѣшо- 

го видѣли, ино тое спѣдѣцтво ихъ 

розрознилосе и ку тому ни одеиъ 

съ нихъ того не признавалъ, же- 

бы его мѣли у въ очи видѣти, въ 

особу, знать только то, же ѣхалъ 

хтось. А што повѣдали, ижъ ихъ 

панъ Малаховскій возвавши до 

дому своего, речи отъ Мѣшковско- 

го побраные оказовалъ и на то¬ 

го Мѣшковского передъними оповѣ- 

далъ; для чогожъ того не учинилъ 

на онъ часъ первѣй, нижлн Мѣш¬ 

ковского зъ дому своего выпустилъ? 

П лѣпѣй было оные речы при той 

шляхтѣ, которые зъ онымъ часомъ 

во имѣнью его были, отъ Мѣшков¬ 

ского отбирати и тымижъ людьми 

добрыми освѣтчити, а нижлн по¬ 

томъ выпустивши его зъ дому сво¬ 

его, людми и вознымъ обводити, 

або непріймуючи его съ подданы- 

ми пана Кендеравского въ домъ 

свой, естли есть шкодникомъ, при- 

веденого бачилъ зъ дому своего 

заразъ было выслать, а таковое 

речи, которая урадови есть, на¬ 

лежало на себе не брать. А такъ 

кгдыжъ се зъ стороны обжалова- 

ное отводы показують таковые, 

бы на потомъ тому Мѣшковскому, 

яко шляхтичу учтивому и непо- 

дозроному, доброй славѣ его вѣчне 

шкодити мѣли, а зъ стороны по- 

водовое показуетьсе простая жа¬ 

лоба только о бои а о грабежи: съ 

тыхъ всихъ причинъ, при тако¬ 

вомъ листовномъ доводѣ, якій Мѣш- 

ковскій показалъ, а ку тому и 

само треть при ранахъ свойхъ до 

присеги бралъсе, чого и право по¬ 

слолитое ему не забороняетъ, 

всказали есмо оного Мѣшковского 

ку доводу близшого на ранахъ и 

на шкодахъ, анижели пана Мала¬ 

ховского ку отводу. А на то што 

панъ Малаховскій противно созна¬ 

нью возного Слонимского мовилъ, 

же шляхты при оглёданью ранъ не 

было, тогды, водле артыкулу пя¬ 

того въ роз^ѣлѣ четвертомъ, воз- 

ный повиненъ шляхту при огле- 

данью ранъ кривавыхъ мѣти, а мен- 

шіе п не крвавые речи возпый 

самъ оденъ и безъ стороны мо¬ 

жетъ огледати и до книгъ созна- 

вати; ведьже и тутъ передъ нами 

подданые пана Кендеравского до 

того сами зналисе, ижъ за онымъ 

Мѣшковскимъ гоннли и до двора 

пана Малаховского съ нимъ ѣзди¬ 

ли; тогды похочетъ ли панъ Ма¬ 

лаховскій зъ онымъ о то чппити, 

вольное мовенье ему зоставуемъ. 

А панъ Малаховскій розумѣючн 

собе сказанье наше быть не ве- 

дле права, апелевалъ о тымъ до 

вышшого, головного суду трибу- 

нального, чого ему зъ суду допу¬ 

щено, которою справою обоя сто¬ 

рона, водле порядку на трибуналѣ 

описаного, передъ судомъ трибу¬ 

нал ыіыагь на тотчасъ, кгды спра¬ 

вы воеводства Берестейского от- 
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правовати ся будутъ, становится мети, до книгъ судовыхъ земскихъ 

назначили есмо. Што все, для па- есть записано. Писанъ у Берестьи. 

1584 г. 

# 

99.—Заявленіе Гиричѳйотомъ, что они, получивъ 12 копъ грошей отъ Гор- 

новскаго, который убилъ отца ихъ, откавываются отъ иска по этому дѣлу. 

ІІэъ актовой ней гл за 1584 годъ, диеты 123—124. 

• 

Лѣта Вожого Нароженья 1584, 

мѣсеца Генваря 17 дня. 

Постановившисе на врадѣ оче- 

висто передо мною Адамомъ Пате- 

бмъ, судьею, а передо мною Бог¬ 

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ, 

врадники земскими повѣту Бере- 

стейского, подданые его милости 

вельможного пана Гаврила Горно¬ 

стая, воеводы Берестейского, ста¬ 

росты Меньского, зъ села Велю- 

вичъ, на имя, Иванъ а Василь, Ѳе¬ 

доровичи, Гиричи сознали то, ижъ 

што дей въ року прошломъ, тисе- 

ча пятьсотъ осмьдесятъ третемъ, 

мѣсеца Іюля тридцать первого дня 

стало се зраненье отъ земенина по¬ 

вѣту Берестейского Ивана Льво¬ 

вича Горновского на дорозѣ, во 

имѣнью пановъ Горновскнхъ, въ 

Горновѣ, ойцови ихъ Ѳедорови Ги¬ 

ри, съ которого дей збптьн и зра- 

ненья тотъ отецъ ихъ съ того 

свѣта зшодъ; о што дей его ми¬ 

лость панъ Таврило Горностай, вое¬ 

вода Берестейскій, пана ихъ поме- 

неного, пана Ивана Львовича Гор¬ 

новского о голову отца ихъ Ѳедка 

Гири позвомъ на роки земскіе, те¬ 

перь припалые, до враду былъ за- 

позвалъ. Атакъ дей панъ Андрей 

Львовичъ Горновскій, братъ рожо- 

ный оного Ивана Львовича, невда- 

ючисе въ жадное право, о то се зъ 

ними погодилъ, и за все за то, о 

што братъ его Иванъ Львовичъ 

былъ позванъ, нмъ заплатилъ и за 

голову ойца ихъ на всемъ досыть 

учинилъ, то есть, далъ дей имъ су¬ 

мою дванадцать копъ грошей Ли¬ 

товскихъ; якожъ вже они сами п 

иншая братья ихъ и нихто съ по¬ 

винныхъ о тую голову отца ихъ 

вѣчными часы мовити и пана Ива¬ 

на Львовича Горновского позывати 

не мають и не будутъ' мочи. Хо¬ 
йе 
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тяжъ бы коди и позвали, тогды тое 

позванье ихъ и ничіе иншое ни¬ 

чего Ивану Львовичу шкодити не 

можетъ. Которое сознанье помене- 

ныхъ подданыхъ есть до книгъ 

земскихъ Берестейскихъ записа¬ 

но. Писанъ у Берестьи. 

1590 г. 

100.—Опредѣленіе по дѣлу Коптѳй съ вня8ѳмъ Романомъ Сангуш- 

кою о грабежѣ крестьянъ Коптевыхъ. 

Иэъ актовой книги за 1590 годъ, листъ 168. 

Лѣта Божого Нароженья 1590 

года, мѣсяца Іюня 22 дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ 

воеводства Берестейского, отъ дня 

СветоеТроицы, Римского свята, при- 

палыхъ и судовые отправованыхъ, 

передъ нами врадники земскими вое¬ 

водства Берестейского Ѳедоромъ 

Патеемъ, судьею, а Богданомъ Ту- 

минскимъ, подсудкомъ, ставши у 

суду панъ Ѳедоръ Якимовичъ, за 

очевистымъ злеценьемъ моцы ему 

отъ его милости пана Лукаша Ва¬ 

силевича Коптя, дворянина короля 

его милости, и именемъ братьи его 

милости рожоное молодшое, лѣтъ 

недорослое, пана Филона а пана Ва- 

силья Василевичовъ Коптевъ, до 

справы нижей менованое на зыскъ 

и страту даное, сторона поводо- 

вая, очевисто съ нозву жаловалъ 

у нрава на его милость вельмож¬ 

ного княжати Романа Романовича 

Санкгушка, воеводича Браславско¬ 

го, о томъ, ижъ дей небожчикъ 

отецъ его милости воевода Бра¬ 

славскій князь Романъ Сангушко, 

звазнившися безвинне противку 

отца его милости, небожчика пана 

Василья Коптя, недбаючи на за- 

руку короля его милости Жикги- 

монта Августа подъ трема тысеч- 

ми копъ грошей Литовскихъ, по- 

дожоную въ року прошломъ тисе- 

ча пятьсотъ семьдесятомъ, мѣсе- 

ца Сентебря двадцать четвертого 

дня, наславши кгвалтовне враднн- 

ка своего Володавского Яна Кге- 

синского и войта Володавского Ан¬ 

дрея Кгруя и другого войта зъ 

Воли Королевы Хаца Хомича зъ 

многими слугами, бояры и подда- 
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ными синими Володавскими, на 

власное село тогожъ имѣньи Опо- 

ля, называемое Фороститую, и въ 

томъ селѣ подданыхъ его порозга- 

няти, такъже и шкоды немалые 

въ пограбеныо быдла и иншого до¬ 

мового статку починити казалъ, 

то есть меновите: у Гриня Лецеви- 

ча, войта Форостицкого, взято коня 

шерстью темно -рыжого, лысого, 

сверилу рижую и зъ жеребятемъ 

такоежъ шерсти, сеголѣтнимъ, 

корову въ рыже-перестую, другую 

чорную, быка въ червоне-пересто- 

го, и другого быка полового, лы¬ 

сого, яловицу чирвоную, другую 

гнѣдую, телочку озимку чирвону; 

у Сенка дей Воробевича взято ко¬ 

ня сивого, сверилу, счала-пдесни- 

вую, жеребицу плеснивую, свери- 

пу половую, жеребца гнѣдого, а 

жеребца темно рыжого, коровъ чор- 

ныхъ дойныхъ двѣ, третюю поло¬ 

вую, яловицъ пятолѣтнихъ чир- 

воныхъ, телушокъ чотыри, те¬ 

лушку двулѣтку половую, быка чет¬ 

вертака гнѣдого, быка озимка гнѣ¬ 

дого, козъ сивыхъ двѣ; у во Ива¬ 

на шевца взято дей корову подо¬ 

вую, безрогую; у Макара Шнаре- 

вича взято корову чирвоную дой¬ 

ную, яловицу половую, быка чир- 

воного двулѣтка, коня бѣлого и 

жеребца рыжого, лысого нерѣзано- 

го; у Сенка Михалевича взято еве- 

рипу подовую, коровь дойныхъ 

гнѣдыхъ двѣ, яловицу чирвоную 

четвертымъ лѣтомъ, другую въ чир- 

воно перестую четвертымъ же лѣ¬ 

томъ; у Волоса Следка взято коігя 

гнѣдого; у Ѳедора Черкаса коня 

вороного и быка полового, телицу 

третячку въ гнѣдѣ-перестую; у 

Грица Онацковича коня полового, 

сверилу половую и жеребца поло¬ 

вого, корову чорную и быка пе- 

рестого, козу чорную съ козоня- 

темъ, другую козу рудую съкозо- 

нятемъ; у Андрея Тереховича же¬ 

ребца рыжого, лысого, третяка; у 

Гапова Михалевича сверипу гнѣ¬ 

дую зъ жеребятемъ сеголѣтнимъ, 

гнѣдымъ, коня плеснивого, нерѣза- 

ного, яловицу половую, корову дой¬ 

ную половую, яловицу чирвоную, 

другую гнѣдую, бычка лоншака 

гнѣдого, телочку половую одно- 

рочную; у Тараса Недбайловича же¬ 

ребца чорного и нерѣзаного, третя¬ 

ка, вола полового, другого чпрво- 

ного, перистого, четвертого вола 

съплесниво чирвоного, яловицу бѣ¬ 

лую однорочную, другую чирвоную 

лысую, яловку третячку пригнѣ- 

дую безрогую, корову чирвоную, а 

другую половую; ау во Ивана Паш- 

ковича коня взято гнѣдого, нерѣ¬ 

заного и радио возовое; у Волоса 

Клычкова взято корову чирвоную, 

приполовую, быка гнѣдого, четвер¬ 

така, телицу чирвоную третячку, 

козу съ козенятемъ шерсти бѣлое; 

у Васка Скибича взято яловицу 

вчирвоное-перестую , корову дой- 
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ную псрестуюжъ, телочку половую 

однорочную; увъОхрема Туронце- 

вича взято вола дугнястого, одно¬ 

рогого, другого вола счорна-пере- 

стого, яловицу половую, другую 

вчорне-перестую , третюю корову 

дойную дугнястую, яловицу гнѣ¬ 

дую, другую перестую, телочку по¬ 

ловую однорочную, свиреиу поло¬ 

вую, жеребицу рыжую лысую пя- 

ласую, вола чирвоного; у Ѳедка 

Воробьевича ваято корову гнѣдую, 

другую чирвоную, третюю перес- 

туго, четвертую сивую, дойные и 

телицу лошцачку половую, другую 

чирвоную, сверипу гнѣдую; у Сив- 

ца дей взято коровъ перестыхъ 

дойныхъ двѣ, третюю чирвоную 

бѣлопафую, яловицъ половыхъ лы¬ 

сыхъ двѣ, третюю пятолѣтку чер¬ 

толѣтнюю, и другую зрыжа тем¬ 

ную двудѣтку, козъ пятеронадца- 

теро; у Максима Туренцевича взя¬ 

то дей жеребца полового третяка 

и жеребя сеголѣтнегожъ половое, 

вола чирвоного, на бедрѣ бѣлый, лы¬ 

сый, быка чирвоного четвертака, 

корову дугнястую и яловицу чир¬ 

воную, другую зъ гнѣда половую, 

козъ семеро; у Романа взято яло¬ 

вицу гнѣдую, корову дойную по¬ 

ловую, сукманъ сѣрый; въ Дешна 

Новосада корову бѣлую дойную, 

другую дугнястуюжъ дойную, тре¬ 

тюю перевязистую, четвертую гнѣ¬ 

дую, дойнуюжъ корову, яловицу 

бѣлую, другую чирвоную, третюю 

чирвонуюжъ косматую, пятую по¬ 

ловую, шостую гнѣдую, и телоч¬ 

ку однорочную, бычка гнѣдого лон- 

щака, скуру возовую, сокеру вели¬ 

кую; у Ѳедка дей Скибича побра¬ 

но коня вгнѣдѣ плеснивого, жере¬ 

бицу третячку въ половѣ сивую, и 

жеребя половое сеголѣтнежъ, ко¬ 

рову гнѣдую, подласую, другую ря¬ 

бую, телочку донскую, гнѣдую под- 

леную, телицъ третелѣтнихъ двѣ, 

полового быка неука, пятолѣтка 

одного, другого чирвоного, третего 

быка полового; въ Миша Дашке¬ 

вича взято корову чирвоную бѣло¬ 

пафую, .дойную, одну, яловицу по¬ 

ловую пригнѣдую, жеребца рыжо- 

го, лысого, нерѣзаного. А потомъ 

повторе тогожъ року и дня вышъ 

помененого отецъ его милости, не- 

божчикъ княжь Романъ, воевода 

Браславскій, черезъ туюжъ заруку 

помененуто, тогожъ врадника свое¬ 

го Володавского Яна Кгесинского 

съ тымижъ поменеными войтами 

Андреемъ Кгруемъ и Хацомъ Хо- 

мичомъ и зъ многими слугами, бо- 

яры и поддаными своими Володав- 

скимп, кгва лтовне наславши на дру¬ 

гое село тогожъ имѣнья Оноль- 

ского, называемое Загайки, и въ 

томъ селѣ подданыхъ порозгоняти 

и многіе шкоды въ пограбенью бы¬ 

дла и иншихъ домовыхъ статковъ 

почпнити казалъ, то есть, менони¬ 

те: у Олисія Макаровича взято же¬ 

ребца сивого, нерѣзаного на чет- 
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вертомълѣтѣ, свирепъ рыжихъ двѣ, 

третюю чорную зъ жеребятемъ се- 

голѣтнимъ, гусей двадцать шесте¬ 

ро; у Мартина взято сверипу ти- 

савую, другую рыжую, третюю 

половую зъ жеребятемъ сеголѣт- 

нимъ, гнѣдымъ, жеребца полового 

лысого, третяка, сошника; у Манка 

Михалевича взято коня сивого чет¬ 

вертака, сверипу бѣлую и жереб¬ 

чика сеголѣтнего, сивого; у Клим- 

ка Костровца взято коня бѣлого, 

зикратого, кобылу половую зъ же¬ 

ребцомъ рыжимъ двулѣткомъ; у 

Андрея Дегтера взято сверипу по¬ 

ловую; у Теребуня взято сверипу 

голубую и жеребца плеснивого, тре¬ 

тяка; у Супрона взято жеребца ти- 

савого, нерѣзаного и сверипу гнѣ¬ 

дую, у Ѳедора Борисовича взято 

жеребца рыжого, лысого, другого 

вороного, корову чирвоную, дойную; 

въ Петра Зазуленца взято жереби- 

цу гнѣдую на четвертомъ лѣтѣ, ко¬ 

зу бѣлую съ козенятемъ; у Янка 

Курелевпча побрано—сверипу ры¬ 

жую, лысую, яловицу половую, дру¬ 

гую чнрвоную; у Гаврила Василь- 

ковича взято дей вола чирвоного; 

у Ивана Зазуленцы взято яловицъ 

чирвоныхъ три, четвертую въ ры¬ 

же рябую, корову половую дойную, 

яловицу гнѣдую, другую лысую, 

быка перестаго, неука, другого чир¬ 

воного лысого, неука, сошника и 

того самого Ивана збито и зране- 

но; уЯнчины, зятяЧеберакова, взя¬ 

то сверипу гнѣдую, жеребицу тре- 

тячку вороную, корову рябую, яло¬ 

вицу чорную, быковъ чирвоныхъ 

четвертаковъ неуковъ два, телицу 

четвертачку чорную; у Симона Кчи- 

нюхи взято кобылу мышатую и 

зъ жеребятемъ тоголѣтнимъ мы¬ 

шастымъ, жеребицу мышастую чет¬ 

вертачку; у Кузьмы Пасича взято 

сверипу темно-рыжую; у Максима 

Витулинца взято сверипу рыжую, 

лысую, жеребицу рыжую, лысую, 

жеребца двулѣтка сивого, сошни¬ 

ки, сокеру.— Еще потрете отецъ его 

милости, такъ же черезъ заруку по- 

мененую господарскую, тогожъ ро¬ 

ку и дня вышъ помененого тогожъ 

врадника своего Володавского Яна 

Кгесинского съ тымижъ помене- 

ными войтами, Андреемъ Кгруемъ 

и Хацомъ Хомичомъ и зъ иными 

многими слугами, бояры и подда- 

ными своими Вододавскими кгвал- 

товне наславши на властное село 

тогожъ имѣнья его Опольского, на¬ 

зываемое Липовку, и въ томъ селѣ 

подданогоего войта Липовского, на- 

имя, Андрея Осеевича, его самого 

и зъ жоною, и зъ сыномъ, наимя 

Яцкомъ, кгвалтовне зо всею его 

маетностью, што одно мѣлъ стат- 

ку быдла и коней, отъ мала до ве¬ 

лика забрати и до имѣнья своего 

Володавского отпровадити казалъ, 

и того дей войта вышъ поменено¬ 

го и зъ жоною, и зъ сыномъ его уве¬ 

зен ыо, у дворѣ своемъ Володав- 
57 
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сномъ, отъ мѣсеца Сентебря двад¬ 

цать четвертого дня ажъ до мѣ¬ 

сеца Декабря пятогонадцатого, дер¬ 

жалъ, которого ажъ дей пріятели 

зъ везенья окупили, давши тому 

враднику пять копъ грошей Литов¬ 

скихъ, а маетность того войта за- 

браная, тоесть, меновите:напередъ, 

готовыхъ грошей копъ десеть, су- 

кню жоноцкую колтрышовую, жу- 

ницу лунскую, блакитную, сермягъ 

чотыри, мяса свинего полтей чо- 

тыри, салъ двѣ, бисалъ двѣ, ска- і 

тертей двѣ, сорочокъ мужицкихъ 

десеть, жоноцкихъ сорочокъ осмъ, 

полотна кужельного локтей, у вал¬ 

ку, тридцать, у другомъ валку згреб- 

ного полотна локоть двадцать, ша¬ 

покъ чотыри по грошей пети, у бра¬ 

ней суконныхъ трое, простинъ чо¬ 

тыри, платовъ петнадцать, раденъ 

чотыри, подушокъ пять, перинку 

верхнюю, простирадло, сокеръ чо¬ 

тыри, косъ двѣ, серповъ девять, 

сошники двои, закрой, тупицъ двѣ, 

мотыка, заступенъ желѣзный и лну 

триста, конопель двѣстѣ, основы 

двѣ, по двадцати локоть, маку пол¬ 

корца, семени конопленого три 

корцы, и льняного семени полтора 

корца, жита корцей десеть, муки 

корцей чотыри, ячменю корцей чо¬ 

тыри, овса корцей пять, гречки 

корцы три, гороху корецъ, проса 

корцей два, пшеницы корцы пол- 

третя, сѣдло, хомутъ зъ набедрка- 

ми, другій хомутъ нростый, узды 

двѣ, путо конское желѣзное, боты 

мужицкіе трои, жоноцкіе боты од¬ 

ни, коня гнѣдого, вепровъ корм¬ 

ныхъ два, забито надворныхъ сви¬ 

ней пятеро, побито гусей трое, куръ 

пятеронадцатеро побито, коровъ съ 

теляты три взято, козъ десятеро, 

козенятъ пятеро, соли тисечу. Въ 

тотъ же часъ другого подданого то¬ 

го села Лаврина Охремовича и мат¬ 

ку его Нарушу, кгвалтовне взявши, 

не малый часъ увезенью у дворѣ 

Володавскомъ держалъ, ажъ дей 

чотыри копы грошей тому поме- 

неному враднику Володавскому, вы- 

купуючися звезенья, далъ, а мает¬ 

ность того подданого, въ тотъ часъ 

забраная, у дворѣ Володавскомъ зо- 

стала, тоесть, меновите: сукня жо- 

ноцкая, купленая за полторы копы 

грошей, сермягъ три, кожуховъ 

бараныхъ два, грошей копа одна, 

шапка жоноцкая гамлитовая, пе¬ 

рина и подушокъ три, сорочокъ 

мужицкихъ осмъ, жоноцкихъ со¬ 

рочокъ десять, мяса полтей три, 

салъ полтора, соли тисечу одну, 

чосноку венковъ тридцать и льну 

повѣсомъ триста, конопель сто, 

семени лняного корцей полтора, 

семеней конопленого корецъ одинъ, 

жита корцей осмъ, муки ржаное 

корцей три, ячменю корцей пять, 

пшеницы корцей три, овса корцей 

шесть, гороху корецъ оденъ, со¬ 

керъ двѣ, сошники одни, закрой, во¬ 

ловъ два, коровъ съ теляты двѣ, яло- 
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вокъ подтолковъ трое, овецъ двад- 

цатеро, козъ съ козеняты семеро, 

веировъ кормныхъ три, свиней над¬ 

ворныхъ осмеро, поросятъ шесте¬ 

ро, гусей побито двоенадцатеро, 

куръ осмеро,—и тые вси грабежи 
звышъ помененые, такъ же и вше- 

лякіе домовые статки и збожа до 
имѣнья своего Володавского отпро- 

вадити казалъ, о чомъ ширей по- 

зовъ жалобы пановъ Коптевъ на 
тотъ першый паракграФъ опѣваеть. 

А по вычитанью тое жалобы 
отъ стороны позваное, будучи оче- 

висте въ суду нанъ Янъ Пили- 

товскій, служебникъ его милости 
княжати Романа Романовича Сан- 

кгушка, воеводича Браславского, 

оповѣдалъся и показалъ моцъ ли- 

стовную на зыскъ и страту отъ 
его милости княжати Романа пана 

панъ Копоть до реестру судового 
писать того позну не далъ, и имѣнья 
его милости пана Коптевого нигдѣ 
въ реестрѣ судовомъ немашь; а 
право дей носполитое, артыкулъ 
шестнадцатый и сорокъ шостый 
въ роздѣлѣ четвертомъ такъ о томъ 
мовить, ижъ судъ повиненъ зъѣ- 

хатьсе на мѣстце роковъ дня тре- 

тего передъ роками, и тамъ въ 
оныхъ трехъ днѣхъ до реестру пи- 

саръ повиненъ справы вписовать 
и зъ реестру стороны маютьсе нри- 

волывать, зъ реестру судъ повиненъ 
судити: ижъ дей исписалъ се съ тою 
справою своею панъ Копоть до 
реестру, тогды не могло быть нри- 

волыванье, одно зъ реестру, и судъ 
неможеть судить, только зъ реестру 
и припоминалъ справу на трибу¬ 

налѣ въ Новагородку его милость 
его противно ихъ милость паномъ княжати Пронского зъ его мило- 

Коптемъ до тое справы ему даную, стью паномъ воеводою Виленскимъ 
за которою не вступуючи въ право, 
але первей упросилъ собѣ въ насъ, 

ураду, возного Себестъяна Стоцкого 
ку прислуханью тое справы, захо- 

вавши его милости княжати пану только противъ самое панее воево- 

своему вольное мовенье до року, мо- диное далъ ся писать до реестру су- 

вилъ, ижъ княжа его милость о дового, пана воеводу опустивши:— 

року и о позвѣ нпчого не вѣдаеть, зачимъ просилъ вольности княжати 
и вси иншіе обороны нравные пану своему отъ року и позну. А 
варовавши собѣ, новѣдилъ, ижъ дей умоцованый стороны поводовое, 
княжа его милость Романъ на тотъ панъ Ѳедоръ Якимочъ. недаючи 
позовъ отказовать неповиненъ, ко- мѣстца тымъ обмовамъ стороны 
торый идетъ въ жалобѣ пана Лука- отпоровое у права, повѣдилъ, ижъ 
ша Коптя; кгдыжъ дей его милость дей его милость панъ Копоть далъ 

теперешнимъ и малжонкою его ми¬ 

лости, которое для того оный судъ 
головный трибунальскій не судилъ, 

же его милость княжа Пронское 
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се уписать до реестру судоного, и 

зъ реестру отъ першого дня зачатья 

роковъ черезъ три, иле праву 

належало, приволывать инильность 

свою на позвѣхъ написовать да¬ 

валъ, чого и написомъ писарскимъ 

доводилъ. А естли дей властного 

имени его милости пана Коптевого 

въ реестръ не вписано, то не его 

вина, кгдыжъ до реестру пнсаръ 

земскій угшсуеть, якожъ о то упи¬ 

салъ при пншихъ справахъ ее ми¬ 

лости панн матки его, панее Со- 

коловое Войниное, абы тежъ и до¬ 

бре дей до реестру не вписалъ, то- 

гды тое стороне его шкодить не 

можетъ; кгдыжъ часъ еще вписа- 

нья до реестру черезъ цалый тый- 

день, водле порадку и науки у три¬ 

буналѣ описаное, отъ зачатья ро¬ 

ковъ маеть, а тежъ сторона не на 

реестръ, аде на позовъ отказовать 

повинна, яко статутъ права поспо- 

литого, артыкулъ пятдесятъ чет¬ 

вертый, роздѣлу четвертого учить. 

Мы, врадъ, за показаньемъ отъ пана 

Коптя нильности и писанья року 

на позвѣхъ, также взглядомъ по¬ 

рядку трибунальского зъ стороны 

уписанья до реестру, казали есмо, 

естли се на початку не уписалъ до 

реестру, тогды теперь, прп ниль¬ 

ности его милости, уписатисе въ 

реестръ велѣли; а сторонѣ позва- 

ной далѣй на жалобу отповѣдать 

всказали. А умоцованый княжати 

его милости свѣтчилъсе противно 

намъ, урадови, и не позволяют!, 

абы се панъ Копоть знову до рее¬ 

стру вписовать мѣлъ, домовялъсе, 

абы сторона року и позву водле 

права довела, которому кгды на¬ 

писомъ руки на позвѣ возного Ста¬ 

нислава Поплавского, съ подпи- 

сомъ руки писарское признанья че¬ 

резъ возного положенья позву року 

доведено было; тогды Пилитов- 

скій отъ’княжати его милости бу¬ 

рилъ рокъ, даючи причину, ижъ 

дей возный сознаваеть, якобы въ 

дворѣ Каплиносѣхъ позовъ поло- 

жити мѣлъ, а кривду сторона по- 

водовая менуеть собѣ зъ двора Во- 

лодавского у чиненую быть, яко 

о томъ въ позвѣ на килька мѣст- 

цахъ пишетъ, ижъ бы урадникъ 

Володавскій зъ двора Володавского 

наѣхать, и грабежи учинивши, до 

двора Володавского якобы отпро- 

вадити мѣлъ, и далѣй тежъ въ томъ 

же позвѣ, ку концовй такъ пишеть, 

ижъ панъ Копоть съ княжатемъ 

его милостью, яко зъ дѣдичомъ и 

держачимъ имѣнья Володавского, 

съ которого се дей кривда стала, 

мовити хочеть. А про тожъ дей 

на темъ имѣнью и въ томъ дворѣ, 

съ которого кривду быть менуеть 

позовъ мѣлъ быть покладанъ во- 

длугъ артыкуловъ семнадцатого и 

осмнадцатого въ роздѣдѣ четвер¬ 

томъ, кгдыжъ дей Володава иншое 

имѣнье, въ которомъ дворъ есть, 

и замочокъ, Канлиносы иншое зась 
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имѣнье, въ которомъ дворецъ толь¬ 

ко есть; тогды ижъ дей не водле 

црава положоного, сторона позва- 

ная за непорадиымъ положеньемъ 

позву року мѣть не можетъ, докла- 

даючи того, хотя бы дей и добре 

было слушное положенье позву, 

чого не признаваеть, теды, водлугъ 

артыкулу семьнадцатого въ роздѣ- 

лѣ четвертомъ, возный повиненъ 

былъ оповѣдити урадникови, альбо 

иншому которому кольвекъ под- 

даному, а вывѣдавшисе, якъ его 

именемъ и ітрозвискомъ зовуть; 

того дей возный не учинилъ, бо 

хотяжь менуеть, ижъ сторожемъ 

въ дворѣ будучимъ оповѣдалъ, а 

именя и прозвиска но вспоминаеть. 

Протожъ дей значится, же того ни¬ 

кому не оповѣдалъ, и для того жад¬ 

ные позвы до вѣдомости княжати 

его милости не пришли; бо и сто- 

рожовъ на тотъ часъ въ томъ дво¬ 

рѣ не было, кгдыжъ тамъ не мѣш¬ 

ка ани княжа, ани врадникъ; и 

домовялъсе вольности отъ позву и 

року. А умоцованый ихъ милости 

пановъ Коптевъ иовѣдилъ на то, 

ижъ дей слушне и водле права воз¬ 

ный позвы по князя его милости 

на Фольварку, имѣнью Володав- 

скомъ, въ дворцы Канлиноскомъ, 

въ повѣтѣ Берестейскомъ лежа- 

чомъ, положилъ, повинности и вря- 

дови своему досыть учинилъ;кгдыжъ 

Каилиносы до Володавы належать, 

и одно дей то имѣнье Володавское 

съ Фольваркомъ Канлиноскимъ, бо 

дей урадникъ одинъ Володавскій 

наонъ часъ былъ, и теперь урадникъ 

тотъ у завѣданыо своемъ маеть, и 

его милость пану Коптю зо всею 

волостью Володавскою, яко и зъ 

людьми села Каплиноского, за рос- 

казаньсмъ княжати пана своего, 

таковый наѣздъ кгналтовный, гра¬ 

бежъ и шкоды, въ позвѣхъ поме- 

неные, учинивши, тые вси грабе¬ 

жи, въ жалобѣ пана Коптевой опи¬ 

санью, до двора Володавского от- 

провадилъ, а позвы дей тёжъ на 

томъ имѣнью, съ которого се крыв- 

да стала поло-,коны и сторожомъ 

двора Каплиноского оказаны и до 

вѣдомости княжати его милости 

пришли. А што менуеть, ижъ власт¬ 

нымъ именемъ сторожовомъ на ре- 

ляцыи своей возный не иоменилъ, 

кому тые позвы оказалъ, того 

статутъ права посполитого, арти¬ 

кулъ семьпадцатый въ роздѣлѣ че¬ 

твертомъ не учить;—домовялся, абы 

позваный не вымовляючися ниякою 

речью исправною, на жалобу въ 

отказѣ былъ. Мы врядъ бачечи зъ 

артыкулу семьнадцатого, роздѣлу 

четвертого о положенью позвовъ, 

ижъ не пишетъ, абы возный поло¬ 

живши нозовъ, имени того, кому 

оповѣдаеть вывѣдоватисе мѣлъ, але 

только кажетъ: увоткнувши у воро¬ 

та обволати тому, кого обачить; 

узнавши есмо слушное положенье 

позву, далѣі| сторонамъ поступи- 
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ватъ казали. А умоцованый сторо¬ 

ны позваное свѣтчилъсе противно 

намъ урадови. А потомъ въ даль- 

шомъ поступку домовялъ се, абы 

то панъ Копоть показалъ, яко да¬ 

вно вышолъ зъ опеки; бо дей, во- 

длугъ артыкулу четвертого въ роз- 

дѣлѣ тостомъ, опекунове съ чимъ 

въ опеку возмуть, съ тымъ всимъ 

здать се мають; естли дей здали 

опеку, абы то показалъ. Нашто я 

Богданъ Туминскій, подсудокъ зем¬ 

скій Берестейскій повѣдидъ, ижемъ 

я зъ иншими будучи отъ небожчи- 

ка пана Коптя тестаментомъ опе¬ 

куномъ назначонымъ, вжомъ да¬ 

вно тое опеки зреклся, томъ собѣ 

теперь написати далъ. А панъ Ко¬ 

поть тежъ на слова Пилитовского 

мовилъ, же его милость отъ даты 

позву своего, яко почолъ позыва- 

ти, зъ опеки вышолъ. Пилитовскій 

задавалъ то, ижъ дей яко опеку¬ 

нове повинни брать на себѣ опеку 

урадовне, такъ тежъ и здава^и ее 

зъ себѣ урадовне повинни суть; 

домовялъ се, жебы его милость панъ 

Копоть урадовымъ выписомъ съ 

книгъ то показалъ, яко и коли зъ 

опеки вышолъ. А панъ Ѳедоръ Яки- 

мовичъ повѣдилъ, зъ стороны дей 

опеки, якъ давно его милость панъ 

Копоть зъ нее вышолъ, никому се 

того слравовать неповиненъ; бо о 

то въ правѣ не стоить, вѣдьже дей 

самую речь подобенство дойстья 

лѣтъ его кождый зрозумѣть мо¬ 

жетъ, ижъ онъ вжо о кривды пред¬ 

ка своего и о свои правомъ чини- 

ти есть моцонъ и чинить, а зъ сто¬ 

роны нихто въ томъ перешкажать 

цеможе, яко зъ опеки, вышолъ то¬ 

го справоватисе не есть потреба. 

Опекунове тежъ бы не кому иншо- 

му, только ему въ томъ бы се спра- 

вовать повинни, якъ его въ опеку 

брали; съ чимъ зась опеку здали, 

водле артыкулу четвертого роздѣ- 

лу шостого, который учить, ижъ 

кгды старшій сынъ лѣтъ доростеть, 

опекунове его повинни будутъ вси 

маетности дѣтинные лежачіе и ру- 

хомые и всякіе доходы ему здать. 

Мы врядъ не пытаючися о выйстью 

зъ опеки, кгдыжъ справа не о опе¬ 

ку идетъ, видечи его пана Коптя 

лѣтъ дорослого, казали далѣй поз- 

ваному поступовать. А умоцованый 

княжати его милости свѣтчилъсе 

на насъ, врядъ, потомъ повѣдилъ: 

кгдыжъ дей опекунове тестамен¬ 

томъ суть описаны отъ отца, то 

гды тые письмо старшого брата 

близигіе суть, молодшою братьею 

опекать се, водлѣ артыкулу третего 

зъ роздѣлу шостого, гдѣ пишетъ: 

естли бы отецъ тестаментомъ опе¬ 

куновъ не описалъ, теды братъ стар¬ 

шій теперь маетъ се опекать молод- 

шою братьею. А ижъ дей суть опе¬ 

кунове отъ отца описанью, тогды 

тые мѣли бы посполу съ паномъ 

Лукашомъ Коптемъ доходить крив¬ 

ды мниманое, то есть, панъ Лу- 
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вать капали. А умоцованый сторо¬ 

ны поаваноѳ свѣтчилъсо противно 

намъ урадови. А потомъ въ даль- 

шомъ поступку домовялъ се, абы 

то панъ Копоть показалъ, яко да¬ 

вно вышолъ зъ опеки; бо дей, во- 

длугъ артикулу четвертого въ роз- 

дѣлѣ тостомъ, опекунове съ чимъ 

въ опеку возмуть, съ тымъ всимъ 

здать се мають; естли дей здали 

опеку, абы то показалъ. Нашто я 

Богданъ Туминскій, подсудокъ зем¬ 

скій Берестейскій повѣдилъ, ижемъ 

я зъ иншими будучи отъ небожчи- 

ка пана Коптя тестаментомъ опе- 

кунозіъ назначонымъ, вжомъ да¬ 

вно тое опеки зреклся, томъ собѣ 

теперь написати далъ. А панъ Ко¬ 

поть тежъ на слова Пилитовского 

мовилъ, же его милость отъ даты 

лозву своего, яко почолъ позываг 

ни, зъ опеки вышолъ. Пилитовскій 

задавалъ то, ижъ дей яко опеку¬ 

нове повинни брать на себѣ опеку 

урадовне, такъ тежъ и здавати ее 

зъ себѣ урадовне повинни суть; 

домовялъ се, жебы его милость панъ 

Копоть урадовымъ выписомъ съ 

книгъ то показалъ, яко и коли зъ 

опеки вышолъ. А панъ Ѳедоръ Яки- 

мовичъ повѣдилъ, зъ стороны дей 

опеки, якъ давно его милость панъ 

Копоть зъ нее вышолъ, никому се 

того справовать неповиненъ; бо о 

то въ правѣ не стоить, вѣдьже дей 

самую речь подобенство дойстья 

лѣтъ его кождый зрозумѣть мо¬ 

жетъ, ижъ онъ вжо о кривды прод- 

ка своего и о свои правомъ чини- 

ти есть моцонъ и чинить, а зъ сто¬ 

роны нихто въ томъ иерешкажать 

це може, яко зъ опеки вышолъ то¬ 

го спривоватисе не есть потреба. 

Опекунове тежъ бы не кому иншо- 

му, только ему въ томъ бы се спра¬ 

вовать повинни, якъ его въ опеку 

брали; съ чимъ зась опеку здали, 

водле артыкулу четвертого роздѣ- 

лу шостого, который учить, ижъ 

кгды старшій сынъ лѣтъ доростеть, 

опекунове его повинни будуть вси 

маетности дѣтинные лежачіе и ру- 

хомые и всякіе доходы ему здать. 

Мы врядъ не пытаючися о выйстью 

зъ опеки, кгдыжъ справа не о опе¬ 

ку идеть, видечи его пана Коптя 

лѣтъ дорослого, казали далѣй поз- 

ваному поступовать. А умоцованый 

княжати его милости свѣтчилъсе 

на насъ, врядъ, потомъ повѣдилъ: 

кгдыжъ дей опекунове тестамен¬ 

томъ суть описаны отъ отца, то 

гды тые письмо старшого брата 

близшіе суть, молодшою братьею 

опекать се, водлѣ артыкулу третего 

зъ роздѣлу шостого, гдѣ пишетъ: 

естли бы отецъ тестаментомъ опе¬ 

куновъ не описалъ, теды братъ стар¬ 

шій теперь маетъ се опекать молод- 

шою братьею. А ижъ дей суть опе¬ 

кунове отъ отца описаные, тогды 

тые мѣли бы посполу съ паномъ 

Лукагаомъ Коптемъ доходить крив¬ 

ды мнимаиое, то есть, нанъ Л у- 
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кашъ Копоть собѣ, а опеку ноне, 

тестаментомъ назначение, дѣтемъ, 

лѣтъ, яко дей то сторона менуеть, 

немаючимь; чого ижъ дей неучи- 

нили, тогды княжа его милость 

на тотъ иозовъ пану Лукашу 

Коптеви, яко не наложному опеку- 

нови, отказовать неповиненъ. За- 

чимъ просилъ вольности отъ ро¬ 

ку и нозву. Чого умоцованый сто¬ 

роны поводовое боронилъ, кгдыжъ 

дей досыть се звышъ правне по¬ 

казало, же братъ старшій, дошед¬ 

ши лѣтъ своихъ, можетъ братею 

молодшою се опековать и крив¬ 

ды своее и братьи своее молодшое 

доходити, только утратити ничого 

не може; бо естли же дей старшій 

братъ за позвомъ управа станови- 

тися повиненъ, невымовляючисе 

молодшою братьею, яко пишетъ 

артикулъ девятый зъ роздѣлу шо- 

стого, по готовю и за позвомъ сво¬ 

имъ можетъ права попирати и 

справедливости доводити, тымъ се 

дей сторона обжалованая зъ ро¬ 

ку зрывать и справедливости па- і 

ну Коптю затрудняти и лродол- 

живати неможе; домовялъсе, абы по- 

званого тые обмовы княжати его 

милости, яко неправные, на сторо¬ 

ну отложивши, на жалобу укрыв- 

жоному отпоѣвдать казали. А такъ 

ижъ ся то вже у вышшомъ пара¬ 

графѣ зъ стороны опеки оттяло 

и чиненье правомъ его милость па¬ 

ну Лукашу Коптю, яко лѣта зу- 

полныс маючому, признало, казали 

есмо далѣй поступовать у права. 

Пилитовскій свѣтчилъся на насъ, 

урадъ, а потомъ мовилъ, значитсе 

дей то съ нозву стороны мнима- 

ное поводовое, ижъ молодшіе бра¬ 

тья пана Лукашевы вжо лѣта зу- 

иолные мають, бо дей менують 

кривду учиненую въ року семьде- 

сятомъ, а потомъ якобы отецъ 

ихъ небожчикъ панъ Копоть рых¬ 

ло умретъ мѣлъ; если дей рыхло 

потомъ, тогды тые дѣти за жи- • 

вота его вжо были, . а дей той 

мниманой кривдѣ вжо лѣтъ* есть 

двадцать , тогды певне тые даты 

мають лѣтъ по осмнадцати, если 

не больше, про то дей сами о то не- 

хай чинятъ, бо дей алый бы от- 

туль прикладъ урослъ, естли 614 

одинъ братъ и другой братъ, лѣта 

маючій, справедливости доводилъ, 

былобы то съ кривдою позван ое 

стороны; бо гдѣ бы пришло ку до- 

водови, штобы вси братья мѣли 

нрисегать, то одинъ зъ нихъ у чини- 

ти маеть, безправье бы то великое 

было;—домовялъсе, абы мы, судъ, 

наказали всимъ братьямъ о споль- . 

ную мниманую кривду правне по¬ 

ступовать, а ноказуючи то, же 

братья его молодшая лѣта мають, 

мовилъ, кгды дей пишетъ въ поз- 

вѣ же и отецъ ихъ рыхло по той 

мниманой кривдѣ умеръ, которой 

ижъ дей вжо лѣтъ двадцать, то¬ 

гды дей они вжо мають лѣта. А 
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умоцованый стороны іюкодоное на 

то повѣдилъ, ижъ дей братъя его 

милости молодигая одинъ родился 

року семдесятъ четвертого, а дру¬ 

гій родился семдесятъ пятого ро¬ 

ку, якожъ и матка его милости па¬ 

на Лукаша Коптя, пани Соколо- 

вая Войниная, Полонія Воловичов- 

на, тутъже въсуду будучи, прызна- 

ваючи, повѣдила, ижъ такъ есть 

а неиначей, а малжонкъ дей ее ми¬ 

лости, панъ Василей Копоть умеръ 

въ року семдесятъ пятомъ. Умо¬ 

цованый стороны позваное домо- 

вялъсе, жебы того тестамептомъ, а 

не голыми словы довожоно было; а 

судъ, абы тежъ голое повѣсти не- 

слухаючи , съ позву самого узна¬ 

валъ, лѣта братья молодшіе ма- 

ють, альбо жебы наказали дѣти 

до узнанья лѣтъ у суду становить. 

На што умоцованый стороны по- 

водовое отпиралъ, же того теста- 

ментомъ доводить непотреба, бо 

право посполитое не иаказуеть: 

але то се значне первѣй того пока¬ 

зало, ижъ меншіе братья лѣтъ не- 

мають. А тестаменту дей тежъ 

никоторого панъ Лукашъ Копоть 

отъ отца своего не маеть, але если 

сторона розумѣеть, абы лѣта мен¬ 

шіе братья его милости мѣлм, абы 

самъ доводилъ. Мы судъ тое мо- 

венье стороны позваное, такъ яко 

и въпершихъ двохъ параграФѣхъ 

вышшей, неправное узнавши, на 

сторону отложивши, на позовъ от- 

казовать велѣли. Умоцованый сто¬ 

роны княжати его милости Рома¬ 

на свѣтчилъся противно намъ, су- 

дови, и зась повѣдилъ, ижъ дей 

тая справа вжо давностью упала, 

водлугъ артыкулу пятьдесятъ вто¬ 

рого въроздѣдѣ одиннадцатомъ, зъ 

нового статуту, и артыкулу трид¬ 

цать второго въ роздѣлѣ оденнадца- 

томъ, зъ старого стату, кгдыжъ 

дей се не кончоно до трохъ лѣтъ 

и мниманые грабежи такъ небож- 

чикъ отецъ пановъ Коптевъ за 

живота своего, яко по смерти его 

опекунове тыхъ дѣтей, которые 

дей зъ, яко старого такъ и зънового 

статуту, водлугъ артыкулу шосто- 

го, могли п повинни были кривды 

таковое дѣтиное, которое не при¬ 

знавалъ, доходити имъ, а звлаща 
• 

ижъ дей поданымъ на боехъ и гра¬ 

бежахъ доводъ служилъ, бо дей 

яко повинни дѣти усправедливи- 

тисе кождому таковому, который 

бы зъ отцомъ ихъ право вести 

зачалъ о иную кольвекъ речь, не- 

вымовляючися незу полностью лѣтъ, 

такъ справы своее черезъ опе¬ 

куны свое въмолодости лѣтъ сво¬ 

ихъ; кгдыжъ дей молодость пра¬ 

вомъ посполитымъ варовапа на то 

только, ижъ дѣти неиовинни от- 

повѣдать, позваными будучи, але 

абы кривды своее перезъ опеку¬ 

ны доходити не могли, о томъ жад¬ 

ного права немашъ, и овшемъ 

ясное даеть право артыкулъ ню- 
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стыН въ роздѣлѣ тостомъ, и жъ опе¬ 

кунъ кривды дѣтиное доходити 

можетъ, а ижъ не доходили вътомъ 

не одна, але колько вжо данности 

зашло; княжа дей еГо’МНЛОСть Ро¬ 

манъ за тымъ оѣъ речи его Ми¬ 

лости воленъ быть маеть, аѵ дѣти 

нехай дей собѣ того на опекунахъ 

позыскують, естли имъ што не- 

дбалостью своею упустили. И до- 

мовнлъсе отъпозву вольности и отѣ 

речи. Чого умоцованыйстороны по* 

водовое боронечи, повѣдилъ, ижъ 

дей жадная давность въ той кривдѣ 

подданымъ ихъ милости властнымъ 

шкодити не може, кгдыжъ тая крив¬ 

да се стала въ року’семдесятомъ, 

о которую дей еще самъ небож- 

чикъ панъ Василей Копоть пра¬ 

вомъ чинити зачалъ, пана воево¬ 

ду Браславского, отца его мило¬ 

сти княжатн Романа позывалъ и 

въ томъ же року семьдесятомъ, 

на рокохъ Михаловскихъ княжати 

Романа его милость въ нестанномъ 

здалъ. Которого зданья позовъ пе¬ 

редъ нами покладалъ и надписью 

руки писарское, его милости пана 

Адама Потея, на онъ часъ бывшого 

писара земского, а теперешнего 

кашталяна Берестейского, довелъ; 

и ажъ бы дей еще снадней сторона, 

и мы, судъ, зрозумѣти могли, же 

давности въ тыхъ речахъ немашь, 

припоминалъ, ижъ въроку семдесятъ 
первомъ небожчикъ князь Романъ, 

воевода Браславскій, умеръ, а въ 

року семдесятъ второмъ король 

его мйлоеть ЖикГимонтъ Августъ 

съ того свѣта вШолъ, йнтеррейгни 

іірезЪ Колйо лѣтъ было, зачимъ су¬ 

ды Вшелякіе устали. Въкоторомъ ча¬ 

су интерекгни самъ Ланъ Василей 

Копоть уМеръ; по немъ дѣти ма¬ 

лые се осталй, о Чо про молодость 

лѣтъ своихъ чинити не могли. А 

што дей приноминаеть, ижъ опе- 

кунове ихъ презъ давность зем¬ 

скую о то не принозывали и, пра¬ 

вомъ могучи чинити, не чинили; 

ѣо се ни зачимъ дѣяло, только за 

тЫмъ, же княжа его милость Ро¬ 

манъ теперешній по отцу своимъ 

такъ же въ малыхъ лѣтѣхъ зосталъ, 

ажъ теперь недавно зъ опеки вы- 

шолъ и хотяжъ бы опекуновс ихъ 

милости о то правомъ не чинили, 

а въ давность земскую упустили; 

тогды дѣтемъ лѣтъ не маючимъ 

то ничого шйодитп не може; але 

дѣти, дошедши лѣтъ своихъ, мо- 

гуть кривды отца своего, тое, ко¬ 

торую бы самъ зачавши, альбо 

хотя и не зачавши отумеръ, яко 

своее властное доходити и правомъ 

поисковать, яко того право посноли- 

тое въ роздѣлѣ шостомъ, артыкулъ 

шостый ясне учить, также зъ роздѣ- 

лу бдинадцатого, артыкуду сорокъ 

осмого того подпираетъ, и въ роздѣ¬ 

лѣ четвертомъ, артыкулъ деветнад- 

цатый;—домавялъсе,абытые обмо- 

вы Пилитовского, яко неправные, 

были на сторону отложены; кгдыжъ 
59 
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дей тотъ артикулъ учить, ясе сто¬ 

рона на другомъ року позну зби- 

ять не коже, и просилъ, абы сторо¬ 

на позваная, речыи непотребными 

справы не затрудняючи, вину пер- 

шого нестанного, которое слушне 

водле права на княжати его мило¬ 

сти довелъ, заплатила, а потомъ 

самую речь оповѣдалъ. Мы, врадъ, 

и въ тыхъ спорахъ обѣюхъ сторонъ, 

узнавши зъ выличенья роковъ отъ 

смерти короля его милости Жик- 

гимонта Августа, въ року тысеча 

пятсотъ семьдесятъ второмъ до 

коронаціи короля Генрика, а по¬ 

томъ недавно въ Бозѣ зешлого па¬ 

на нашого короля его милости Сте¬ 

фана, въ тыхъ интеррекгнахъ, не- 

мней тежъ и зазейстьемъ зъ сего 

свѣта самыхъ обѣюхъ сторонъ, тые 

речы въ жадную давность не впа¬ 

ли, и овшемъ, про молодость лѣтъ 

потомковъ небожчика пана Коп¬ 

тя, до сего часу вцалѣ зостали; от- 

ложивши обмовы Пилитовского 

на сторону, вину першого нестан¬ 

ного небожчика княжати, его ми¬ 

лости Романа, отца стороны по- 

званое, водлугъ статуту старого, 

платити и въ речи запозваной да¬ 

лей поступовать казали. Шмитов¬ 

скій, розумѣючи узнанье наше 

быть не водле права, отзывалъсе 

съ тымъ до суду головного трибу- 

нальского , менуючи и выводечи 

то быть речью головною, кгдыжъ 

дей за давностью идетъ утрата 

речи, а гдѣ дей таковую причину 

позваный пода, который за собою 

маеть зыскъ аль б о страту, теды 

тамъ апеляція маетъ быти допу- 

щона; што ему, яко не отъ головное 

речи допущоно быть не могло. За 

што свѣтчился на насъ урадъ въ 

томъ часѣ, ижъ се было спозни- 

ло, отложили есмо тую справу 

подъ тоюжъ моцыо до дня завтре- 

шнего, Іюня двадцать третего. А 

потомъ на завтрее, кгды судъ на 

мѣетцахъ своихъ засѣлъ и обѣ сто¬ 

ронѣ передъ нами установили, то- 

гды умоцованый стороны позваыое 

повѣдилъ, ижъ тое вины нестано- 

го, яко гость, платить неповиненъ, 

съ причинъ: першая, же дей то¬ 

го такового взданья панъ Копоть 

выписомъ съ книгъ не доводить, 

але только якимъсь написомъруки, 

якобы писарское, на позвѣ отъ лѣтъ 

двадцати, которымъ дей написомъ 

руки ничого слушне доведено быть 

не може; кгдыжъ о томъ есть ясное 

право, артикулъ вторый въ роздѣ- 

лѣ четвертомъ зъ старого статуту, 

артикулъ третій въ роздѣлѣ че¬ 

твергомъ зъ нового статуту, же 

писаръ вшелякіе справы судовые 

повиненъ до книгъ вписовать; тое 

дей мниманое взданье, естли было 

коли, тогды дей мѣло быть запи¬ 

сано до книгъ; кгдыжъ дей взда- 

не есть декретомъ судовымъ, а 

«шъ дей не есть записано, тогды 

моцы жадное не маеть и сторона 
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позваная вины нестаниого платить 

неповинна. Другая дей причина, 

ижъ, хотя жъ сторона поводовая тое 

взданье въ нозвѣ своемъ вспоми¬ 

наетъ, аде о вину нестанного княжа- 

ти еі'о милости не иозываеть;прето 

не будучи дей о нее позванный пла¬ 

тить се неповиненъ. Третяя при¬ 

чина, ижъ сторона поводовая, всту¬ 

пивши въ речь и по такъ долгихъ 

контроверсіяхъ, тое вины упоми- 

наетьсе, а то мѣли учинить на иер- 

шомъ вступку нрава, и сторонѣ 

лозваной не допущать было зъ со¬ 

бою контровертовать , звлаща о 

давности въ головной речи, ажъ бы 

ей вперодъ тая вина нестаного за¬ 

плачена, была; просилъ абыотъпла- 

ченья вины нестанного съ причинъ 

помененыхъ воленъ былъ. На што 

панъ Ѳедоръ Якимовичъ, умоцо- 

ваный стороны поводовое, спиралъ, 

ижъ дей сторона его обжалованая 

съ тое вины першого нестанного 

княжатя его милости Романа, во¬ 

еводы Браславскаго, отца его ми¬ 

лости, водле старого статуту, роз- 

дѣлу четвертого, артыкулу дванад- 

цатого, ныламоватисе не може; бо 

дей судъ земскій въ ней здавши слу- 

шне на томъ же нозвѣ, которымъ 

небожчикъ княжа Романъ позы- 

ванъ былъ, писарови паписать ве¬ 

лѣлъ, яко звычай тому есть не- , 

только тутъ въ земствѣ и у дво¬ 

ру короля его милости на манда- 

тѣхъ, также и въ суду головно¬ 

го, яко речь дочасную, которая 

еще конца своего не взела, пи- 

саръ написуеть и тымъ нанисомъ, 

а не жаднымъ вынисомъ, яко не 

головное речи, слушне доводить, 

а выпису дей ему судового на то 

показовать не повиненъ; бо и тые 

дей артыкулы статутовые, отъ сто¬ 

роны поданые, до тое речи нена- 

лежать, кгдыжъ въ нихъ онисуеть, 

абы только нынисы и листы су¬ 

довые йодъ печатьми судьи и под¬ 

судка, а и съ подписомъ руки пи¬ 

сарское выдаваны были на речи 

головные; ажебы на нестанное вы- 

нисы мѣли быть покладаны, тогды 

артыкулы того не учать; а што 

тежъ дей онъ припоминаетъ, ижъ 

первѣй, скоро по поднесенью позву, 

вины заилаченья не упоминалъ се; 

тогды дей еще до того было не при¬ 

шло, кгдыжъ сторона о року и поз- 

вѣ вѣдать не хотѣла, менечи и бу- 

речи его неправнымъ положеньемъ, 

которое положенье того позву, яко 

неправное муселъ дей онъ ему вы¬ 

водите, якожъ дей показалъ; а те- 

перъ, ижъ дей до того пришло слу¬ 

шне, теды оное на мѣстцу томъ, на 

которомъ належитъ о заплату до- 

магается и домавялся, абы сторона 

позваная, такъ яко есмо тую ви¬ 

ну платити наказали, заплатила и 

на самую речь въ позвѣ онисаную 

отповѣдала. Пилитовскій положив¬ 

ши вину и заплативши сторонѣ 

и суду свѣтчился нротивко намъ, 
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судови, менуючи собѣ быть при- 

мушенье нъ томъ. Л по заплаченыо 

вины, сторона поводовая, попираю- 

чи жалобы своее и чинечи доводъ, 

покладалъ выписъ съ книгъ кгрод- 

скихъ Берестейскихъ подъдатою ро¬ 

ку тысеча пятьсотъ семьдесятого, 

мѣсеца Сентября двадцать шостого 

дня, у волторокъ, оповѣданья врад- 

ника его милости небожчика пана 

Василья Коптя, Ояольского, Барто¬ 

ша Хибовского о кгвалтовное наг 

ѣханье, за властнымъ росказаньемъ 

его милости княжати Романа 

Санкгушка, воеводы Браславского, 

отъ врадника его милости Воло- 

давского Яна Кгесинского зъ)войта- 

ми Андреемъ Кгруемъ, войтомъ Во- 

лодавскимъ и другимъ войтомъ зъ 

Воли Королевы Хацомъ Хомичомъ 

зъ многими слугами, боярыинодда- 

ными княжати его милости воло¬ 

сти Володавское въ томъ же року 

семьдесятомъ, мѣсеца Сентября 

двадцать четвертого дня на власт¬ 

ные дей спокойливые села его ми¬ 

лости пана Василя Коптя, Форо- 

ститую и на другое село Залай- 

ки, и на третее село Липовку, о 

забранье и пограбенье немалое 

маетности подданыхъ пановъ Коп¬ 

тевыхъ тыхъ селъ, о чомъ ширей 

въ томъ вынисѣ возныйсознаваеть. 

Ку тому покладалъ листъ отворо- 

ный иана Томка а пана Войтеха 

Глембовскихъ зъ Хмѣлева и пана 

Миколая Сосновского зъ Превло- 

ки, земянъ повѣту Верестейского, 

за датою року тисеча пятьсотъ 

семьдесятого, мѣсеца Сентебря двад¬ 

цать четвертого дня, оповѣданья 

сусѣдского, которые нъ томъ ли¬ 

стѣ своемъ сознавають, ижъ имъ 

урадникъ Опольскій Бартошъ Хи- 

бовскій кгвалтовное насланье отъ 

княжате Романа Санкгушка, вое¬ 

воды Браславского, врадника Воло* 

давского Яна Кгесинского, войтовъ 

слугъ, бояръ и подданыхъ его ми¬ 

лости на села имѣнья Опольско- 

го Фороститую, Загайки и Лѣнов- 

ку въ томъ же року семьдесятомъ, 

мѣсеца Сентебря дня двадцать че¬ 

твертого, о починенье немало шкодъ 

и пограбенье быдла, коней и забра¬ 

нье войта Липовского, его самого 

зъ жоною и зъ сыномъ и интого 

при немъ подданого, того часу зо 

всею маетностью, што имъ, яко 

сусѣдомъ околичнымъ, ноблизу 

мѣшкаючимъ оповѣдалъ. При кото¬ 

ромъ таковомъ поступку и доводѣ 

листовномъ панъ Лукашъ Копоть, 

беручисе до дальшого доводу нрав¬ 

ного, ижъ тое кгвалтовное насла¬ 

нье на села имѣнья Опольского 

Фороститую, Загайки и Линовку 

за властнымъ росказаньемъ и на- 

сланьемъ его милости князя, вое¬ 

воды Браславскаго, стало, самъ на 

томъ и на кгвалтѣ. а. подданныхъ 

своихъ на бояхъ и грабежахъ до 

присеги принонѣдалъ. А умоцова- 

ный стороны обжалованое повѣ- 
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дилъ оповѣданье на врадѣ съ по:»- : милости, якобы оповѣданье съ по- 

вомъ быть нсзгодлипое, а то въ звомъ въ жалобѣ згожатися не мѣ- 

томъ же дей на врадника оцовѣ- ло, вътыхъ словѣхъ, же въ позвѣхъ 

дано, якобы то онъ самъ зъ себе пишетъ, ижъ тая кривда звышь' 

учи нити мѣлъ и онъ иншихъ на- мсненая сталасе за властнымъ на¬ 

сылалъ, а повываютъ дей зась, сланьемъ его милости небожчика 

якобы небожчикъ княжа Романъ князя Романа Сангушка, а въ опо- 

того врадника своего наслать и то вѣданью иначей, якобы врадникъ 

учынить розказать ему мѣлъ. Во- его милости Володовскій мѣлъ иа- 

Дле которого дей оповѣданья не го- слати, а не княжа самъ. Тогды тое 

дплосе такъ позывать, але водлугъ оповѣданье съ позвомъ ничогосе 

артыкулу двадцать девятого, въ не рознить, бо наеланье естли отъ 

роздѣлѣ четвертомъ зъ старого ста- врадника се стало, тогды за рос- 

туту, за которого се то стало, п ар- казаньемъ самого пана. А тежъ 

тыкулъ сорокъ осмый, въ роздѣлѣ тотъ урадникъ некого нншоготамъ 

четвертомъ зъ нового статуту, за ли- въ тотъчасъ кгвалтовне насылалъ, 

стомъ отъ суду земского упоминалъ- только войтовъ, слугъ, бояръ и йод¬ 

нымъ, справедливости зъ него про- даныхъ зъ имѣнья Володавского, 

сить мѣлъ черезъ возного и шляхту и тые грабежи нигдѣ индѣй, одно 

у пана его: а естли бы не учинено тамъ же до Володавы отпроважо- 

теды доперо пана позывать не онро- ны суть. А тежъ и выписъ тотъ 

скадзане, яко тежъ чинить, але о урадовый, на оповѣданье тое крив- 

неучиненье справедливости; а за ды нокладаный, тоежъ свѣтчить 

тымъ но вину, чого дей ижъ не у чини- и возный сознаваеть, же врадникъ 

ла сторона, а и оповѣданье не до по- Володавскій передъ нимъ вознымъ 

зву служачое показуеть; тогды дей до того се призналъ, же тое насла¬ 

на доводѣ устала; кгдыжъ дей ме- нье кгвалтовное учинилъ за роска- 

нуеть въ позвѣ якобы ^о то, ошто завьемъ пана своего, а не только 

позываеть мяно оповѣдать противо то удѣлалъ, але еще и на иншіе 

княжатю его милости небожчикови, села имѣнья Опольского передъ 

то есть, о насланье и росказанье, а тымъ же вознымъ поФалку учи- 

тогодейнедоводить;—просилъ воль- пилъ, обецуючисе тожъ чинити, 

ности отъречи. Чого* умоцованый што и тому селу Лпповцѣ сталосе. 

стороны поводовое не донускаючи, А не мней се дей тежъ значгить 

спиралъ и на тую обьмову отъ сто- и явне показуеть таковое насланье 

роны позваное, новѣдилъ: што дей его милости князя воеводы от- 

менуеть умоцованый княжати его туль, же на онъ часъ и въ томъ 

’ * 60 
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року, кгды се тая кривда стола, 

небожчикъ панъ Василей Копоть 

его милости князя воеводы Бра¬ 

славского о то ку праву позывалъ, 

нижли княжа его милость за поз- 

вомъ ку праву не становилсе и жад¬ 

ное вѣдомости о собѣ суду и сто¬ 

ронѣ не далъ. А гдѣбы дей не на¬ 

сылалъ, снать незанехалъ бы самъ 

ку праву стать и съ того се вы- 

правовать, альбо и справедливость 

зъ урадника, слугъ, бояръ и подда- 

ныхъ своихъ учинити. Але то се 

показуеть, же за вѣдомостью его 

милости тое насланье се стало. А 

што дей большого, ижъ небожчикъ 

панъ Василей Копоть князя, вое¬ 

воду Браславского, листомъ коро¬ 

ля его милости упоминальнымъ 

о тую кривду и о иншіе, урадовне, 

черезъ возного, обсылалъ и о вчи- 

ненье справедливости просилъ, ко¬ 

торый листъ передъ нами у права 

покладалъ, подъ датою року семь- 

десятого, мѣсеца Ноября четверто- 

гонаддать дня, и доводечи того, 

ижъ тымъ листомъ его королев¬ 

ское милости упоминальнымъ не¬ 

божчикъ его милость панъ Васи¬ 

лей Копоть князя воеводу черезъ 

возного обсылалъ, покладалъ вы- 

писъ съ книгъ кгродскихъ Бере- 

стейскихъ, за датою року семьде- 

сятого, Ноября двадцать осмого 

дня, сознанья очевистого возного 

Ѳедора Лычевича Токаровского, 

ижъ онъ въ томъ року семьдеся- 

томъ Ноября двадцать шостого дня 

съ того листу короля его милости 

упоминального, въ жалобѣ панаВа- 

силя Коптя, вънебытности князя 

воеводы и врадника его милости 

Володовского въ замку Володов- 

скомъ, копію положилъ, и водле 

артыкулу двадцать девятого роздѣ- 

лу четвертого статуту старого спра¬ 

ведливости прошоно, которое же 

дей не вчинено. А естли жебы дей 

небожчикъ князь воевода его ми¬ 

лости пану Коптю о то коли спра¬ 

ведливость чинилъ, домавялсе по 

сторонѣ позваной, абы то пока¬ 

залъ, чого ижъ не показалъ, 

мовилъ, ижъ оттуль ся дей 

значитьже тая кривда за насла- 

ньемъ небожчика княжати Романа 

есть вчинена;—домавялся съпиль- 

ностью, абыхмо его сторону жа- 

лобливую до далыпого доводу 

права припустили. Напротивко чо- 

му умоцованый стороны позва- 

ное спиралъ, ижъ дей што сто¬ 

рона поводовая щититьсе реля¬ 

ціею возного, который сознаваеть, 

якобы урадникъ Володавскій пе- 
• 

редъ нимъ признать мѣлъ, же то 

за властнымъ пана своего роска- 

заньемъ учинилъ; тогды дей та¬ 

ковая реляція возного ничого сто¬ 

ронъ въ то$іъ спомочи неможе, 

бо кождый бы такъ радъ учинилъ, 

же самъ што зброивши на друго¬ 

го бы обалилъ, але то ему водле 

права ити не можетъ, хиба бы самъ 



княжа призиалъсе до того, же то 

ему учинить росказалъ, што се дей 

не показуеть, а звлаща ясное есть 

право слуга за пана, ани тежъ 

противъ пану свѣтчити не ноже, 

нихто тежъ ни за кого, але каж¬ 

дый самъ за себе терпѣть пови¬ 

ненъ. А што дей сторона поводо- 

вая указуеть якійсь листъ короля 

его милости, умоцованый, и реля¬ 

цію на положенье его, ино дей о 

томъ листѣ въ позвѣ своимъ жад¬ 

ное зменки не чинить; а право дей 

ясное, артикулъ тридцатый въ роз- 

дѣлѣ четвертомъ зъ старого ста¬ 

туту и артикулъ пятьдесятъ чет- 

твертый въ роздѣлѣ четвертомъ зъ 

нового статуту, ижъ позву своего 

слушными доводами маеть ііодііи- 

рати, а чого въ позвѣ немашь, то¬ 

го тежъ доводить не можетъ, а ни 

се такимъ доводомъ чинить, и сто¬ 

рона дей тежъ позваная, водлугъ 

артикулу двадцать третого, и двад¬ 

цать осьмого въ роздѣлѣ четвер¬ 

томъ зъ старого статуту, неповин¬ 

на дей отповѣдать на то, чого дей 

хто въ позвѣ не доложи. Другая 

причина, ижъ листъ тотъ короля 

его милости упоминальный не въ 

той, але въ иншихъ якихъ крив¬ 

дахъ выданый есть. Третяя, ижъ 

листъ короля его милости зъ опо- 

вѣданьемъ урядовымъ не згожаеть- 

се; бо оповѣдано на у рад ника, яко¬ 

бы дей то онъ самъ безъ роска¬ 

занья панского учинити мѣлъ, а 

король его милость кажеть чи¬ 

нить справедливость зъ урадника 

въ кривдахъ тыхъ, которые якобы 

мѣли быти учиненые съ панского 

росказанья. Четвертая, справедли¬ 

вости чинить неповиненъ тотъ, на 

кого оповѣдають, ижъ слуга за 

росказаньемъ его што учинилъ; бо 

хто росказуе, тотъ вжо въ томъ 

самъ виненъ зоставаеть; ажъ кгды 

бы се того справилъ, ижъ нероска- 

зовалъ, теперь справедливость учи¬ 

нить былъ бы повиненъ; прето 

листъ короля его милости упоми¬ 

нальный въ той мѣрѣ не былъ по¬ 

требный, кгдыжъ нише, якобы то 

урядникъ зъ росказанья его мило¬ 

сти учинити хмѣлъ. Але дей въ той 

мѣрѣ, гдѣ на самого врядника, што 

оповѣдано, якобы то онъ самъ безъ 

панского росказанья учинить мѣлъ, 

тутъ теперь листу упоминального 

была потреба; которого ижъ дей 

сторона не указуеть и затымъ дей 

на доводѣ своемъ устала, тогды и 

въ речи своей упадаетъ, позываю- 

чи иначей, а нижли оповѣдала. Пя¬ 

тая причина, ижъ возный, который 

якобы подать мѣлъ листъ короля 

его милости упоминальный, ачь 

зознаваеть, же листъ тотъ поло¬ 

жилъ, нижли сознаваеть естли про¬ 

силъ о рокъ справедливости и ест¬ 

ли жо му складано альбо ни; за 

чямъ домавялъсе, абы сторона по- 

водовая, на доводѣ уставаючая, на 

упадъ въ речи здана*, а позваный 
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отъ речи воленъ учиненъ былъ. 

А умоцованый стороны жалобли- 

вое, такъ яко и первѣй при дово- 

дѣхъ своихъ выводилъ, же кривда, 

за властнымъ насланьемъ и роска- 

заньемъ его милости внлжати, па¬ 

ну Коптю сталасе, о которую дей 

вшелякій слушный и нравный по¬ 

ступокъ есть учиненъ и листомъ 

упоминальнымъ слушне водле пра¬ 

ва обношоно и до права лоѳывано; 

и вси дей тые причины, звышь отъ 

стороны позваное поданые, злач¬ 

ный учинокъ тое кривды оказуеть, 

што ижъ противъ правды и права 

посполитого позваный мовить; те- 

ды дей тые обмовы его на сторону 

отложены, а укривжоному справе¬ 

дливость за доводомъ и сказанье 

въ речи слушное учипено быть ма- 

еть, подаючи до того съ права нос- 

политого, статуту старого роздѣлу 

одинадцатого артыкулъ двадцать 

первый, а зъ статуту нового то- 

гожъ роздѣлу артыкулъ сорокт» тре¬ 

тій и артыкулъ шостый зъ роз¬ 

дѣлу одинадцатого старого стату- 

ту, а въ новомъ статутѣ въ томъ 

же роздѣлѣ артикулъ четвертый, 

домовляючися, абы на его милость 

княжати Роману тотъ кгвалтъ и 

грабежи подданымъ зъ навезкою 

и вина статутовая за грабежъ учи- 

неный сказано было. Мы врядъ, 

прйслухавшисе той справѣ, а ба- 

чечи зо всихъ поступковъ отъ сто¬ 

роны поводовое на подпоръ жало¬ 

бы у права покладаныхъ, во всемъ 

зъ статутомъ права посполитого 

и артикулы зъ старого и нового 

статуту зъ роздѣлу одинг&цатого 

второго, по томужъ и артикулу со¬ 

рокъ третего въ новомъ статутѣ, 

а у старомъ артикулъ двадцать пер¬ 

вый зъ роздѣлу одинадцатого зго- 

дливые, которые учать: хтобы ко¬ 

му на домъ, або на имѣнье, на се¬ 

ла людей кгвалтомъ наѣхалъ, а 

тамъ бои, раны, шкоды забраньемъ 

людей, быдла, статковъ, збожья и 

иныхъ речей учинилъ, токовый 

кгвалтъ сусѣдомъ околичнымъ, а 

потомъ на врядѣ оповѣдалъ и вов- 

нымъ освѣ гчонъ быть масть; а гдѣ 

бы се то стало отъ чіихъ слугъ и 

бояръ и подданыхъ, тогды спра¬ 

ведливости старый статутъ, водлугъ 

артикулу двадцать первого, а зъ 

нового сорокъ 'осьмый зъ роздѣлу 

четвертого у пановъ ихъ кажеть 

просить. А ижъ зъ стороны небож- 

чика его милости пана Василья 

Коптя въ речахъ въ позвѣ ониса- 

ныхъ во всемъ водлугъ науки ста- 

тутовое захованосе: скоро по учи- 

ненью кривды менованое сусѣдомъ 

околичнымъ, потомъ на врядѣ опо- 

вѣдати и вознымъ освѣтчать есть 

незанехано, яко то шляхта сусѣди 

околичные на письмѣ у свѣдец- 

твѣ своемъ, и врядъ у выписѣ съ 

книгъ кгродскихъ признавають, во¬ 

зни кривду оказованую и шкоды пе¬ 

редъ нимъ менованые посвѣтчаеть, 
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также к признанье врадника Водо- 

давского, же тое наѣханье и гра¬ 

бежи учинилъ за властнымъ рос- 

казаньемъ княжати его милости па¬ 

на своего и еще большей чинити 

пофалилъсе, о што небожчикъ панъ 

Василей Копоть, ачъ могъ за тымъ 

самымъ водлугъ жалобы своее чи¬ 

нить правомъ съ княжатемъ вое¬ 

водою Браславскимъ, однакъже, на 

мнѣ ничего не впущаючи поступ¬ 

ковъ правныхъ, листы короля его 

милости упоминальные до княжа- 

те его милости Романа Санкгушка, 

просечи справедливости на врадии¬ 

ка слугъ бояръ и подданыхъ его, 

выносилъ и врядовне обносилъ, ко¬ 

торое справедливости ижъ князь •] 

воевода Браславскій учинити ему 

не хотѣлъ, въ томъ панъ Копоть 

поступилъ противно ему самому 

правне, и позывалъ позвы ку пра¬ 

ву, за которыми ижъ княже его 

милость воевода Браславскій не 

сталъ, зданъ у вину статутовую за 

нестаного, яко се то вышей отъ 

стороны жалобливое въ справѣ те¬ 

перешней показало, вина нестан- 

ного есть заплачона. Далѣй, не ба- 

чечи ндчого такового, за чимъ бы 

княжа его милость Романъ, сторо¬ 

на теперь позванная, отъ жалобы 

и позванья его милости пана Лу¬ 

каша Коптя, который маючи лѣ¬ 

та зуполные, яко властный дѣдичь 

кривды и шкоды не замолчаное и 

въ давность земскую не оиущоное, 

имѣнью и подданымъ учиненое, до¬ 

ходить мѣлъ быть воленъ; але и 

овшемъ признавши есмо быть вин¬ 

ного о вину отца своего, яко потом¬ 

ка и держачого добръ отцовскихъ, 

съ которыхъ кривда сторонѣ жа- 

лобливой ста ласе быть виннымъ 

отповѣдать, давши мѣстцо всимъ 

поступкомъ нравнымъ, отъ пана 

Лукаша Коптя у суду показаніямъ 

и у попартью оныхъ, всказали есмо: 

На росказанью и на кгвалтѣ, а 

подданымъ на бояхъ и грабежохъ * 

и всихъ шкодахъ присегою до¬ 

водъ учинити, которые суть жи¬ 

вы, тые сами, а которые померли, 

тыхъ потомство, або братья ихъ. 

На што и умоцованый стороны поз- 

ваное позволилъ, только отъ винъ 

самыхъ апелевалъ до суду голов¬ 

ного трыбунальского, и рокъ на 

присегу до дня третего отложили. 

Акгды рокъ, присязѣ назначоный, 

день третій, то есть, въ лонедѣ- 

локъ, Іюня двадцать пятый, при- 

шолъ; умоцованый стороны позва- 

ное Янъ Пилитовскій, подавши по 

собѣ артыкулъ осьмдесятъ первый 

роздѣлу четвертого зъ нового ста¬ 

туту, упросилъ, абы рота была на¬ 

писана съ подписомъ руки писар¬ 

ское, хотечи сторону противную 

до присеги вести передъ вознымъ 

и двѣма шляхтичами у суду; а зъ 

стороны поводовое умоцованый по- 

вѣдилъ, ижъ дей сторона, его ми¬ 

лость, панъ Лукашъ Копоть самъ 
бі 
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на кгвалтѣ и на росказанью, во- 

дле жалобы своее, а подданые 

’ его на шкодахъ своихъ, бояхъ, 

кграбежохъ присегу выполнити 

суть готовы; лечъ ижъ дей сто¬ 

роны іюзваное, княжати его ми¬ 

лости Романа, который самъ, а 

не хто иншій, до тое нрисеги ве¬ 

сти маетъ, тутъ у суду не ба- 

чить; а ижъ дей самого особы 

княжати немашь, и до нрисеги 

не вѣдеть; просилъ, абы водле 

тогожъ артыкулу осмьдесятъ пер¬ 

вого роздѣлу четвертого безъ при- 

сеги речь, въ жалобѣ описаная 

на княжати его милости сказа¬ 

на была. А умоцованый побѣ¬ 

дилъ: ачъ дей досыть было на 

першрй моцы ему, отъ княжа¬ 

ти пана его на зыскъ и страту 

до тое справы даное, такъ же на 

отказованье, пришло ли бы до то¬ 

го въ головной речи; однакъ же 

дей онъ и надъ то покладаетъ пе¬ 

редъ нами модъ свѣжую, ему отъ 

княжати его милости пана его на 

веденье стороны до нрисеги. И по¬ 

кладалъ листъ умоцованый съ под- 

писомъ руки княжате Романа и 

съ печатью княжате его милости, 

и пана Григора Еостюшковича, 

пріятеля его милости, подъ датою 

у Володавѣ, двадцать третего дня, 

въ року теперешнемъ деветдеся- 

томъ, готовъ будучи пана Коптя 

и подданыхъ, которымъ доводъ слу¬ 

жить, до присеги вести. А сторона 

поводовая укаяопала до тогожъ ар¬ 

тыкулу осмьдесятъ первого роздѣ¬ 

лу четвертого, ижъ дей сама сто¬ 

рона, то есть, хто жалуетъ, а не 

умоцованый ее до присеги вести 

маеть, а умоцованый за властную 

особу стороны противное въ такой 

речи немаеть быть розуменъ и не 

можетъ дей большей на собѣ моцы 

носити, только до мовѣнья нравно¬ 

го. Але кгды прійдеть до присеги, 

тогды, меновите пишетъ артыкулъ 

осмьдесятъ первый, ижъ дня тре¬ 

тего сторона противная, противъ 

которое присега чинена будетъ, ма¬ 

еть роту присеги отъ писара вземь- 

ши, и сторону свою до присеги ве¬ 

сти; кгдыжъ то уже идеть о сум- 

нѣнье сторонъ самыхъ, а не ихъ 

умоцованыхъ; такъ и того, хто ве¬ 

детъ, яко и того, хто присегаеть. 

Который жаденъ черезъ умоцова- 

ного присеги своее отправити не 

може, якожъ дей на другомъ мѣст- 

цу артыкулъ шестьдесятъ первый 

тогожъ роздѣлу четвертого учить, 

же прокураторъ жадного квито- 

ванья, вызнанья и записовъ безъ 

стороны своее чинить не можетъ; 

штося дей и до тое речи зъ сторо¬ 

ны присеги розумѣти маеть, ижъ 

прокураторъ не можетъ вести до 

присеги поводовое стороны, кгдыжъ 

тамъ же въ артикулѣ осмьдесятъ 

первомъ мовить: а не вхочетъ ли 

стороны своее противное до при¬ 

сеги вести, такій речь свою тра- 
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тить, въ чомъ невыписуеть науки, 

нем овить—прокураторъ маеть ве¬ 

сти; але пишетъ: хтобы не хотѣлъ 

стороны своее вести до ирисеги, 

тратить речь, тосе розумѣетъ о са¬ 

мой особѣ, а не прокураторъ. Л 

умоцованый стороны позваное на 

то такъ повѣдилъ: ижъ дей водлугъ 

артыкулу пятьдесятъ шестого въ 

роздѣлѣ четвертомъ, умоцованый 

вшедькіе справы отнравовать мо- 

же за моцью правною, тежъ и вго- 

ловной речи отказовать; а звлаща, 

ижъ до веденья стороны и той прн- 

сязѣ особливую моцъ свѣжую ма¬ 

еть; бо естлижъ дей водлугъ ар¬ 

тыкулу шестьдесятъ первого въ 

роздѣлѣ четвертомъ прокураторъ 

за особливою моцью и порученьемъ 

може пенязи брать и зъ узятыхъ 

именемъ своего нринцыпала кви- 

товать; теды дей поготовю за тою 

моцью и порученьемъ, на веденье до 

присеги особливѣ даною, може ве¬ 

сти сторону до присеги, а звлаща, 

ижъ есть ясное право, артыкулъ 

помененый шестьдесятъ первый въ 

роздѣлѣ четвертомъ о томъ, чого 

прокураторъ безъ стороны своее 

справовать не можеть, въ которомъ 

то меновите не выражоно, абы про¬ 

кураторъ немогъ вести до присе¬ 

ги, звлаща маючи на то моцъ осо¬ 

бливую, такожъ и опекунъ дохо- 

дечи и правне чинечи о кривду 

якую дѣтинную, естли бы сторонѣ 

его противной отводъ былъ ска¬ 

занъ, може безпечне вести сторону 

до присеги, неоткладаючи того до 

лѣтъ дѣтинныхъ; а естли опекунъ 

безъ моцы може то учинити, дале¬ 

ко больше нрокуратороии за моцыо 

учинитьсе то годить. А што сторо¬ 

на поводовая щитится артикуломъ 

осмьдесятъ первымъ въ роздѣлѣ 

четвертомъ, якобы самъ особою 

княжа его милости Романъ мѣлъ 

быть повиненъ вести пана Коптя, 

иподданыхъ, которымъ доводъ ска¬ 

занъ, до присеги; тогды дей тамъ, 

въ томъ артыкулѣ немашъ о томъ 

жадное зменки, абы того черезъ 

умоцованого отправити не моглъ, 

бо ачъ тамъ нишеть, же сторона 

противная маеть вести до присеги, 

але умоцованый каждый за сторо¬ 

ну ее слушне розумѣеть; бо кгды 

зъ реестру судового волають кого 

до права, а умоцованый за тымъ се 

позоветь, тогды посполите мовять— 

есть сторона; ижъ дей теды моцъ 

слушная, меновите, на веденье до 

присеги показуетьсе; домавялсе у мо- 

цованый княжати Романовъ, абы 

водле права посполитого захованъ 

былъ. А сторона поводовая мовила, 

хотяжъ дей отъ княжати его ми¬ 

лости Романа показуеть моцъ осо¬ 

бливую для прнвоженья до присе¬ 

ги, тогды то ему ити не може; 

кгдыжъ надъ статутъ права иоспо- 

литого и кресъ замѣроный нихто 

большей домыслятися не можеть. 

А мы врадъ, прихиляючися до ар- 
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тыкулу осмьдесятъ первого и не 

узнавши умоцованого княжати, егр 

милости, зъ стороны приведенья 

до присеги быть за властную осо¬ 

бу позваного въ той речи, отста¬ 

вили есмо его на сторону и ка¬ 

зали знову позваного приволывать 

черезъ возного для приведенья ку 

присязѣ. Аижъ княжа его милость 

Романъ самъ не сталъ и стороны 

своее до присеги не велъ; всказа- 

ли есмо на его милости и па до¬ 

брахъ тыхъ его милости, съ кото¬ 

рыхъ се кривда стала пану Лука¬ 

шу Еоптю и братьи его милости 

молодшой, за насланье кгвалтовное 

кгвалту дванадцать рублей грошей. 

А подданымъ, чоловѣкомъ чоты- 

ромъ и невѣстамъ двомъ, въ жало¬ 

бѣ меновите описанымъ, за бой на- 

везки водле стану цхъ, такъ же 

грабежи и вси шкоды зъ навезкою, 

то есть: Андрею Осеевичу, войту 

Липовскому, навезки пять копъ 

грошей, а жонѣ его десетъ копъ 

грошей; Ивану Зазуленцы двѣ ко¬ 

пѣ грошей; Ивану Войтовичу двѣ 

копѣ грошей; Лавршну Охримови- 

чу двѣ копѣ грошей, матцѣ того 

Лавриша чотыри коны грошей, а 

за грабежи Гриню Лецевичу, вой¬ 

ту Хворостицкому, за коня одного, 

шацункомъ статутовымъ, двѣ копѣ 

грошей, за сверепу грошей копъ 

двѣ, за жеребя сорокъ грошей, за 

коровъ двѣ по сту грошей, за бы¬ 

ка копа грошей, за яловицъ двѣ 

по грошей семьдесятъ, за телочку 

двулѣтку грошей тридцать; Сенку 

Воробьевичу за коня двѣ копѣ гро¬ 

шей ? за сверыпь три цо грошей 

копъ двѣ, зр жеребцовъ два по дд$ 

копѣ грошей, за коровъ три по 

грошей сту, за ялрвицъ чотыри по 

грошей семьдесятъ, за телушку 

двулѣтку тридцать грршей, за бы¬ 

ка копа грошей, за быка лрнщака 

тридцать грошей, за козъ двое по 

грошей двадцать; Ивану Шевцу за 

корову сто грошей; Макару Шна- 

ревичу за корову сто грошей, за 

яловицу семьдесятъ грошей, за бы¬ 

ка двулѣтка грошей тридцать, за 

жеребцовъ двохъ по грошей копъ 

двѣ; Сенку Ми^алевичу за свере¬ 

пу грошей копъ двѣ, за коровъ 

двѣ по сту грошей, за яловицъ двѣ 

по грошей семьдесятъ; Волосу На- 

сдѣдковичу за коня грошей копъ 

двѣ; Ѳедору Черкасу за коня двѣ 

копѣ грошей, за быка копа грр¬ 

шей, за телушку третячку сорокъ 

грошей; Грицу Онацковичу за ко¬ 

ней два по грошей двѣ копѣ, за 

сверепу двѣ копѣ грошей, за ко¬ 

рову сто грошей, за быка копа 

грошей, за козъ двѣ по грошей 

двадцати, за козеня шесть грошей; 

Андрею Тереховичу за жеребца копъ 

■ двѣ грошей; Гапону Михалевичу 

за сверепу грошей копъ двѣ, за 

жеребя грошей сорокъ, за коня 

копъ двѣ грошей, за корову сто 

грошей, за яловицъ двѣ по грошей 
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семьдесятъ, за быка лонщака трид¬ 

цать грошей, за телочку однороч- 

ную грошей днадцать; Тарасу Нед- 

баловичу за жеребца копъ двѣ гро¬ 

шей, за воловъ три по грошей копъ 

двѣ, за яловицъ двѣ по грошей 

семьдесятъ, за яловицу третячку 

грошей сорокъ, за коровъ двѣ по 

сту грошей; Ивану Пашковичу за 

коня копъ двѣ грошей, за редно 

грошей чотыри; Волосу, Клычково- 

му зятю, за корову сто грошей, за 

быка копа грошей, за телочку тре¬ 

тячку сорокъ грошей, за козу двад¬ 

цать грошей, за козеня грошей 

шесть; Васку Скибичу за корову 

сто грошей, за яловицу грошей 

семьдесятъ, за телочку однорочную 

двадцать грошей; Охрему Торенце- 

вичу за воловъ двохъ по грошей 

конъ двѣ, за яловицъ двѣ по гро¬ 

шей семьдесятъ, за корову сто гро¬ 

шей, за яловицу грошей семьде¬ 

сятъ, за нловочку однорочную двад¬ 

цать грошей, за сверепъ три по 

грошей копъ двѣ, за козъ петере- 

надцетеро по грошей двадцати; Мак¬ 

симу Туренцевичу за жеребца двѣ 

копѣ грошей, за жеребя сорокъ 

і’рошей, за вола копъ двѣ грошей, 

за быка копу грошей, за корову 

грошей сто, за яловицъ двѣ по 

грошей семьдесятъ, за козъ семеро 

по грошей двадцати; Роману за яло¬ 

вицу грошей семьдесятъ, за корову 

сто грошей, за сукманъ сѣрый 

тридцать грошей; Дешку Новоса- 
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ду за коровъ чотыри но сту гро¬ 

шей, за яловицъ пять по грошей 

семьдесятъ, за телочку однорочную 

грошей двадцать, за быка лонща¬ 

ка тридцать грошей, за скуру во- 

зовую грошей дванадцать, за со- 

киру шесть грошей; Ѳсдку Скиби¬ 

чу за коня копъ двѣ грошей, за 

жеребицу двѣ копѣ грошей, за же¬ 

ребя однорочное сорокъ грошей, за 

коровъ двѣ по сту грошей, за те¬ 

лочку лоньскую тридцать грошей, 

за вола грошей копъ двѣ: Ѳедку 

Воробьевичу за коровъ чотыри по 

сту грошей, за телушокъ двѣ лонь- 

скпхъ по грошей тридцати, за све- 

репу копъ двѣ грошей; Сивцу за 

коровъ три но сту грошей, за яло¬ 

вицъ три но грошей семьдесятъ, 

за телицъ двѣ по грошей сороку, 

за быковъ три по копѣ грошей; 

Мишу Дешковичу за корову сто 

грошей, за яловицу грошей семь¬ 

десятъ, за жеребца копъ двѣ гро¬ 

шей ; Олесею Макаровичу за же¬ 

ребца грошей копъ двѣ, за сверипъ 

три по грошей копъ двѣ, за жере¬ 

бя сорокъ грошей, за гусей двад¬ 

цать шестеро по грошей три; Мар¬ 

тину за сверипъ три по двѣ копѣ 

грошей, за жеребца грошей копъ 

двѣ, за сошники грошей чотыри; 

Манку Мпхалевичу за коня двѣ ко¬ 

пѣ грошей, за сверепу копъ двѣ 

грошей, за жеребя сорокъ грошей; 

Климку Костровцу за коня копъ 

двѣ грошей, за сверипу двѣ копѣ 
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грошей, за жеребца дпулѣтка копу 

грошей; Андрею Дѳгтеру за свере- 

пу грошей копъ двѣ; Теребуню за 

сверепу копъ двѣ грошей, за же¬ 

ребца двѣ копѣ грошей; Супруну 

за жеребца копъ двѣ грошей, за 

сверепу двѣ копѣ грошей; Хведо- 

ру Борисовичу за жеребцовъ двохъ 

по грошей копъ двѣ; за корову 

сто грошей; Петру Зазуленцу за 

сверепу двѣ копѣ грошей, за козу 

грошей двадцать, за козенн шесть 

грошей; Янку Курелевпчу за све¬ 

репу двѣ копѣ грошей, за яловицъ 

двѣ по грошей семьдесятъ; Гаври¬ 

лу Васильковичу за вола копъ двѣ 

грошей; Ивану Зазуленцу за яло¬ 

вицъ шесть, по грошей семьдесятъ, 

за корову сто грошей, за быковъ 

два по копѣ грошей; Я чинѣ, зятю 

Чебераковому, за сверепъ двѣ по 

грошей копъ двѣ, за корову сто 

грошей, за яловицу грошей семь¬ 

десятъ, за быкоцъ два по копѣ гро¬ 

шей, за телицу четвертачку пять¬ 

десятъ грошей; Сымону Кчинюсѣ 

за сверепу копъ двѣ грошей, за 

жеребя тридцать грошей, за све¬ 

репу третячку копъ двѣ грошей; 

Кузьмѣ Пасичу за сверепу двѣ ко¬ 

пѣ грошей; Максиму Витулинцу 

за сверепъ двѣ по грошей двѣ ко¬ 

пѣ, за жеребца двулѣтка копа гро¬ 

шей, за сошники грошей чотыри, 

за сокиру грошей шесть; Андрею 

Оскевичу, войту Липовскому, гро¬ 

шей готовыхъ конъ пятьнадцать, 

за сукню грошей копъ полторы, за 

I жуішцу копа грошей, за сѣрмягу 

чотыри по грошей двадцати, за 

мяса полти чотыри по грошей двад¬ 

цати, за салъ двѣ но грошей петь- 

надцати, за бисачь двѣ по грошей 

... за сорочокъ жоноцкихъ осмъ 

по грошей десети, за полотна ку- 

желю локти тридцать по грошей 

два, за полотна згребного локтей 

двадцать по пенезей пять, за ша¬ 

покъ чотыри по грошей пети, за 

убранье суконныхъ трое по грошей 

двенадцати, за простинъ чотыри 

по двенадцати грошей, за платовъ 

петьнадцать по грошей шести, за 

раденъ чотыри по'грошей чотыри, 

за подушокъ, пять и перинку, одно 

зъ однымъ кладучи водлугъ ува¬ 

женья нашого врадового, по грошей 

шести, за простеру грошей двенад¬ 

цать, за сокнръ чотыри по грошей 

шести, за косъ двѣ по грошей ше¬ 

сти, за серповъ деветь по грошей 

два, за сошники двои по грошей 

чотыри, за закрой гроши два, за 

тупицъ двѣ по грошей чотыри, за 

мотику грошей чотыри, за илну 

повѣсомъ триста по грошей соро¬ 

ку, за конопель двѣстѣ по грошей 

тридцати, за основъ пряжи двои 

по локти двадцати, за кождую по 

грошей десети, за маку полъ кор¬ 

ца шесть грошей, за сѣмене коно¬ 

пленого бочку грошей тридцать, 

за сѣмени илняного корцы полто¬ 

ра грошей шестьнадцать, за жита 
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корцы чотыри по грошей шести, 

за ячменю бочку, грошей двадцать 

чотыри, за корцы пять овса по 

грошей чотыри, за корцы гречки 

три по грошей чотыри, за гороху 

корецъ грошей пять, за проса ко¬ 

рецъ грошей чотыри, за пшеницы 

корцы два по грошей полосма, за 

сѣдло грошей шестьнадцать, за хо¬ 

мутъ зъ набедрикамп грошей осьм¬ 

надцать, за хомутъ простый гро¬ 

шей осмь, за узды двѣ по грошей 

три, за путо коньское желѣзное 

грошей осмь, за боты мужицкіе 

трои по грошей двадцати, за боты 

жоноцкіс осмь гроши, за коня копъ 

двѣ грошей, за вепровъ кормныхъ 

двохъ по копѣ грошей, за свиней 

надворныхъ пять по грошей двад¬ 

цати, за гусѣ три по три гроши, 

за куръ пятеронадцатеро по гро¬ 

шей три, за коровъ три по сту 

грошей, за телятъ трое по грошей 

двадцати, за козъ десеть по гро7 

шей двадцати, за козенятъ пятеро 

по шести грошей, за соли тисечу 

грошей шесть; Лавршпу Охремо- 

вичу готовыхъ грошей копъ пять, 

за сукню шацункомъ статутовымъ 

грошей копъ полторы, за сермягъ 

три по грошей двадцати, за кожу¬ 

ховъ баранихъ два по копѣ гро¬ 

шей, за шапку жоноцпу, гаилето- 

вую грошей дванадцать, за поду¬ 

шекъ три по грошей шести, за пе¬ 

рину грошей дванадцать, за соро- 

чокъ мужицкихъ осмь по грошей 

оеьми, за жоноцкихъ сорочокъ де¬ 

сеть по грошей десять, за мяса 

полти три по дванадцати грошей, 

за сало и полъ по грошей петнад- 

цати, за соли тисечу грошей шесть, 

за чосноку вѣнковъ тридцать по 

грошей два, за льну новѣсомъ три¬ 

ста по грошей сорокъ, за коно- 

пень повѣсомъ сто грошей пят¬ 

надцать, за сѣме илненое полто¬ 

ра корца по грошей десети, за жи¬ 

та корцы осмъ по грошей шести, 

за муки корцы три по грошей 

осми, за сѣменю корцы пять по 

грошей шести, за пшеницы корцы 

три по грошей девяти, за овса кор¬ 

цы шесть по грошей чотиры, за 

гороху конецъ оденъ шесть гроши, 

за сокеръ двѣ по грошей шести, 

за сошники грошей чотыри, за за¬ 

крой два гроша, за воловъ двохъ 

по грошей копъ двѣ, за коровъ 

две по сту грошей, за телятъ двое 

по двадцати грошей, за яловокъ 

подтелковъ трое двулѣтнихъ но 

грошей тридцати, за овецъ двад- 

і цатеро по грошей петнадцати, за 

козъ пять старыхъ по грошей 

двадцати, за козенятъ двое по гро¬ 

шей шести, за вепровъ кормныхъ 

трохъ по копѣ грошей, за свиней 

надворныхъ осмъ по грошей двад¬ 

цати, за простинъ шесть по гро¬ 

шей двадцати, за гусей дванадца- 

теро по грошей три, за куръ осме- 

ро по грошей три. Того всего су¬ 

мою истизны выноситъ грошей 
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копъ Литовскихъ триста шесть¬ 

десятъ семъ грошей пятьдесятъ 

семъ, пенезей пять, а зъ совито- 

стью, приложивши ку томукгиалтъ 

и навеакн человѣкомъ чотыромъ 

и невѣстамъ двомъ, имени авышъ 

писанымъ, на одно мѣстцо чинить 

грошей копъ Литовскихъ семь¬ 

сотъ осмдеснтъ грошей пятьде¬ 

сятъ пять Литовскихъ. Рокъ за¬ 

платы кождому сту конамъ грошей 

положили есмо чотиры недѣли. А 

умоцованый кыяжати его милости 

Романа, менуючи быть всказанье 

наше не водлугъ права, апелевадъ 

съ тымъ до суду головного три- 

бунальского, чого ему допущоно, 

А потомъ сътогоікъ нозву надругій 

артикулъ жаловалъ, ижъ дей по¬ 

вторе того дня семдесятого мѣсе- 

ца Октебря двадцать второго дня, 

тотъ же врадникъ, за росказансмъ 

отца его милости,Володавскій, Янъ 

Кгесинскій сътымижъ поменеными 

войтами наѣхавши кгвалтовне на 

село помененое Загайки и вътотъ 

часъ подданого ихъ того Ѳедка 

Теребуня поймавши, до имѣнья Во- 

лодавского отведши, цѣлый тый- 

день у везенью держалъ и двѣ 

копѣ грошей окупу взявши, его 

зъвезенья выпустилъ, а маетности 

въ того подданого забраное, то 

есть, меновите взято: сукманъ му¬ 

жицкій, ческій, сушію жоноцкую 

колтришовую, сермягъ три,кожухъ, 

убранье суконное, трое сорочокъ 

мужицкихъ семь, жоноцкцхъ соро¬ 

чокъ деветь, платовъ шесть, по¬ 

лотна кужелю локоть тридцать, 

масла горщокъ два, сокеръ двѣ, 

серповъ пять, сошники, закрой, жи¬ 

та корцей семь, муки корцей пять, 

ячменю корцы три, гречци корцы 

чотыри, шпона сито одно, маку 

сито одно, сѣмяня иди иного под¬ 

корца, конопельного семени корцы 

полтора и дну новѣсомъ сто, ко¬ 

нопельного кужелю новѣсомъ сто, 

къ сому коровъ съ теляти двѣ, во¬ 

ловъ два, кобылу одну, овецъ ше¬ 

стеро, козенятъ пятеро, гусей по¬ 

бито осмеро, куръ побито десете- 

ро. Которые то вышей помененые, 

грабежемъзабраные,статки до имѣ¬ 

нья своего, до двора Володавского 

забравши, отпровадитн казалъ. А 

по вычитанью тое жалобы, умоцо- 

ваный княжате его милости Рома¬ 

на, заховавши собе вси обороны 

нравные, звышъ помененые, и про¬ 

тивъ тое жалобы до такового роска- 

занья инасланьи иучиненья оныхъ 

кривдъ, въ позвѣ и въ томъ дру¬ 

гомъ артикулѣ описаныхъ, незналъ 

се. За чимь умоцованый стороны 

новодовое, чинечи доводъ на кгвал- 

товное насланье отъ его милости 

небожчыка князя воеводы Браслав¬ 

ского, отца княжати его милости 

РОмана, покладалъ выпись съ книгъ 

гродскихъ Берестейскихъ, за датою 

року тисеча пятьсотъ семдесятого, 

мѣсеца Декабря осмогонаддать дня 
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оповѣданье врадника Опольского 

Бартоша Грабовского, подданыхъ 

нѳбожчика пана Василя Коптя, вой¬ 

та Липовского, Андрея Осеевича 

и иншихъ, ижъ тотъ же вряд- 

никъ Володавскій Янъ Кгесннскій 

тогожъ року семьдесятого, мѣсеца 

Сентября двадцать четвертого дня, 

за росказаньемъ и насланьемъ его 

милости княжати Романа Санкгу- 

шка, воеводы Браславского, пана 

своего зъ войтами, слугами, бояры 

и поддаными княжати его мило¬ 

сти, Володавскими, наѣхавши на 

села его милости небожчика пана 

Василя Коптя имѣнья Опольского, 

іірозываемое Фороститую и За- 

гайки, подданыхъ зъмаетностяаш по¬ 

забиравши, до Володавы у везенье 

отослалъ, великіе бои, грабежи и 

забранье маетности починилъ. И въ 

томъ же выписѣ нижей пишетъ 

оповѣданье тыъхже подданыхъ пана 

Коптевыхъ, па тогожъ врядника, 

войтовъ, слугъ, бояръ и подда¬ 

ныхъ Володавскихъ о кгвалтов- 

ное наѣханье,за росказаньемъ кня¬ 

жати его милости пана ихъ, въ 

томъ же року сѣмьдесятомъ мѣсе¬ 

ца Октебря двадцать второго дня, 

о забранье ипограбенье подданыхъ, 

немало быдла; также тые подданые, 

которые были у везенью, и, вышед- 

піи зъвезенья, тотъ наѣздъ и не¬ 

винное везенье и маетности забра¬ 

нье оповѣдали, въкоторомъ выписѣ 

возного Мартина Хмѣлевского оче- 

вистое егонаврядѣ признанье опи¬ 

сано есть, же ему тые подданые 

тую кривду свою оповѣдали и 

; освѣтчили; а на доводъ и подпар- 

тье кривды, водлѣ оиовѣданья тыхъ 

подданыхъ, покладалъ листъ отво- 

роный свѣдецтва сусѣдовъ околцч- 

ныхъ, пана Томка а пана Войте- 

ха Глембовскихъ и пана Павла 

ПДыкгельского зъ Хмѣлева, земянъ 

повѣту Берестейского, за печатми 

ихъ, въ датѣ року семьдесятого, 

мѣсеца Октебря двадцать второго 

дня, которые сознавають, ижъ имъ 

урядникъ Опольскій Бартошъ Хи- 

бовскій пана Василя Коптя, яко 

сусѣдомъ, по близу мѣшкаючпмъ, 

кгвалтовное насланье отъ его ми¬ 

лости княжати Романа, воеводы 

Браславского, врадника Володавско- 

го, Яна Кгесинского войтовъ, слугъ, 

бояръ и подданыхъ Володавскихъ, 

на села имѣнья Опольского Загай- 

ки въ томъ же року семьдесятомъ, 

Октебря двадцать второго дня, по¬ 

грабенье немалое маетности подда¬ 

ныхъ пана Коптевыхъ того поме- 

неного села—оповѣдано есть. При 

которомъ томъ доводѣ листовномъ 

его милость панъ Лукашъ Копоть 

самъ на кгвалтѣ и на росказанью 

княжати его милости воеводы 

Браславского до ирисеги бралъсе, 

а подданыхъ, которые суть живы 

на шкодахъ, а которые померли, 
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тыхъ потомство ихъ, або братьи, 

до прнсеги нриповѣдилъ. На што 

и умоцоваыый стороны нозваное 

позволилъ, нижли отъ винъ са¬ 

мыхъ апелевалъ. Мы врадъ, при¬ 

ел ухавшисе и на тотъ другій ар¬ 

тикулъ речи, а бачечы и на тую 

жалобу поступки отъ стороны по- 

водовое, водлугъ права и артыку- 

ловъ старого и нового статуту 

опОвѣданьемъ на врадѣ и сусѣдомъ 

околичнымъ, и возного освѣдченье 

насланья кгвалтовного на имѣнье, 

ночыненье. боевъ, шкодъ, кграбе- 

жовъ подданымъ—на всемъ быть 

слушные, и жъ се ни въ чомъ то, што 

праву належитъ, отъ жалобливого 

не впустило, справедливости такъ, 

яко есть въ першомъ артикулѣ 

доложоно, за- листомъ короля его 

милости, на врядника слугъ бояръ 

и подданыхъ прошоно; а ижъ, за 

зеііштьемъ обоее стороны зъ сего 

свѣта, тые речи ажъ до сихъ ча¬ 

совъ залегли, о которые на сесь 

часъ княжа его милости Романъ, 

яко потомокъ по отцу своемъ, на 

добрахъ зостали, и отъ пана Лу¬ 

каша Коптя есть позванъ: давши 

есмо мѣстцо поступкомъ жалоблк- 

вого водле позву, всказали пану 

Лукашу Коптю самому на роска- 

занью и кгвалтѣ, а подданымъ его 

милости на бою и на шкодахъ при- 

сегу учинити, и рокъ присезѣ до 

тогожъ дня третего, вышей менова- 

ного, отложили. А кгды рокъ при¬ 

сезѣ, день третій, припалъ; панъ 

Лукашъ Копоть, водле сказанья 

нашого, на росказаныо и кгвалтѣ, 

а подданые его милости на шко¬ 

дахъ, кграбежохъ присегу учинить 

были готовы, зъетороны нозваное 

княжати Романа ку приведенью и 

слуханыо присеги черезъ возного 

приволывать давали. Нижли княжа 

его милость Романъ Санкгушко 

особою своею не сталъ, только тот- 

же умоцованый его, Янъ Иилитов- 

скій, залистомъ умоцованымъ при- 

повѣдалъсе именемъ пана своего, 

хотечи сторону до прнсеги вести; 

чого умоцованый стороны поводо- 

вое непозволяючи, надъ артыкулъ 

осмдесятъ первый въроздѣлѣ чет¬ 

вертомъ указовалъ, пжъ сторона 

сама, а неумоцованый, сторону свою 

противную до присеги вести по¬ 

виненъ, а прокураторъ если кви- 

тованья вызнанья и записовъ безъ 

стороны своее чииити не можетъ, 

поготовю и до присеги, которая 

на дусе есть большая и на сум- 

нѣныо сторонъ самыхъ належитъ, 

вести неможе, водлугъ артыкулу 

шестьдесятъ первого тогожъ роз- 

дѣлу четвертого. Мы врядъ, прихи- 

ляючисе до артыкулу осмьдесятъ 

первого, и неузнавщи умоцовано- 

го и княжати его милости Романа 

зъ стороны приведенья до присеги 

быть за властную особу позвано- 



1590 г. 291 

го, иъ той речи отстанили семо его 
на сторону. А ижъ княжа его ми¬ 

лость Романъ самъ не сталъ и сто¬ 

роны сносе до нрисеги не велъ, 
всказали есмо на его милости, яко 
сторонѣ нестанной. и на добрахъ 
его милости, съ которыхъ се кривда 
вышъ помененая стала, пану Лу¬ 

кашу Коитю и брати его милости 
молодшой за насланье кгвалтовное 
кгвалту дванадцать рублей грошей, 
а подданымъ за бои, грабежи и вси 
шкоды зънавезкою, то есть: Ѳедку 
Теребуню за бои навезки двѣ ко¬ 

пѣ грошей, тому жъ Ѳедку Тере¬ 

буню готовыхъ грошей двѣ копѣ, 

за сукню шацункомъ статутовымъ 
грошей копъ полторы, за сукню 
копу грошей, за сермягъ три по 
грошей двадцати, за кожухъ копу 
грошей, за убранье суконныхъ трое 
по грошей дванадцати, за сорочокъ 
мужицкихъ семь по грошей десе¬ 

ти, за сорочокъ жоноцкихъ деветь 
по грошей десети, за платовъ ше¬ 

сть по грошей шести, за полотна 
кужели локтей тридцать по гро¬ 

шей два, за масла горшковъ два 
копу грошей, -за сокеръ двѣ по 
грошей шести, за серповъ пять 
по грошей двѣ, за сошники гро¬ 

шей чотыри, за закрой два гроши, 

за жита корцы семь по грошей 
шести, за муки корцы пять по 
грошей осми, за ячменю корцы 
три по грошей шести, за гречки 

корцы пять но грошей пяти, за 
маку сито шесть грошей, за сѣме¬ 

ни ильняного полкорца грошей 
пять, за сѣмени конопленого ко¬ 

рецъ грошей двадцать, за льну по 
вѣсомъ сто грошей сорокъ, за ко¬ 

нопель новѣсомъ сто грошей два- 

надцать, за коровъ двѣ по сту 
грошей, за телятъ двое по двад¬ 

цати грошей, за воловъ два по 
двѣ конѣ грошей, за сверепу копъ 
грошей двѣ, за овецъ шестеро по 
грошей петьнедцатй, за козенятъ 
пятеро по шести грошей, за гу¬ 

сей осмеро по грошей три, за куръ 
десетеро но грошей три. Того все¬ 

го сумою истизны выноситъ гро¬ 

шей копъ Литовскихъ двадцать 
деветь, грошей петьдесятъ пять. 

А зъ совитостью, приложивши ку 
тому кгвалтъ и навезки, одному 
человѣку, на одно мѣстцо, чинитъ 
копъ осмъдесятъ одна копа гро¬ 

шей пять; и рокъ заплатѣ кож- 

дымъ сту копамъ грошей положи¬ 

ли есмо водлѣ статуту чотыри недѣ¬ 

ли. А умоцованый кияжати Романа 
менуючи быть сказанье наше нево- 

длугъ права, апелевалъ такъ зъ сто¬ 

роны винъ, яко изъетороны того же 
его непризнанья быть у вособѣкня- 

жати его милости—вести поводо- 

вую сторону до присеги. Съ тымъ 
30 всимъ до суду головного три- 

бунальского апелевалъ, чого ему 
допущоно, съ которою всею спра- 
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ною обоя сторона маютъ со ста- бунальскоо отпраповатисе будутъ, 

повить у трибуналу на тотъ часъ, Што для намети до книгъ судо- 

кгды справы воеводства Берестей- выхъ земскихъ записано есть. Пи- 

ского, водлугъ конституціи и три- санъ у Берестьи. 

1595 г. 

101.—Опредѣленіе по дѣду дворянина Николая Оленевого съ воеводою 
Витебскимъ Николаемъ Павловичемъ Сопѣгою, который держалъ его 

въ цѣпяхъ, въ самомъ строгомъ заключеніи 42 недѣли. 

Изъ актовоіі княт за 1595 год», Дасти 269—279. 

Лѣта Божого Нарожеиья 1595, 

мѣсеца Генваря семьнадцатого дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, ! 

припалыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами врадники зем¬ 

скими воеводства Берестейского, I 

Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, и Бог¬ 

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ, 

постановившися обоя сторона у 

суду, земенинъ повѣту Дорогнцко- 

го панъ Николай Оленскій, сторо¬ 

на поводовая, черезъ умоцованого 

своего пана Яна Мутикальского съ 

позву очевисто жаловалъ у права 

на вельможного его милость нана 

Николая Павловича Сопѣгу, вое- 

ду Витебского, менуючи, ижъ дей 

его милость, не вѣдатп для чого, зва- 

знившисе на него, а пробачивши 

правъ и вольности шляхецкихъ, 

надъ право и вольность его шля¬ 

хетскую, вольного шляхтича пра¬ 

вомъ непоконавши, въ року прош¬ 

ломъ тисеча пятьсотъ осемьдесятъ 

шестомъ, мѣсяца Декабря десято¬ 

го дня, невпнне его въ ланцухъ 

всадити казалъ и въ везенью во 

имѣнью его день держалъ. А по¬ 

томъ въ томъ же року осмьдесятъ 

шостомъ въ день Светого ІЦепана, 

назавтрѣй свята Божего Наро- 

женья, въ желѣза оковати велѣлъ. 

А въ день светого Яна, назавтрѣе 

по светомъ ІЦепанѣ, еще въ лон- 

цугу и въ желѣзахъ въ склепъ ка¬ 

залъ его на морозъ укннути и до 

него не казалъ никого пускать и 

ѣсти одно презъ крату дозволилъ 

давати, мало его нс зморозилъ и зъ 
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голоду не уморилъ, держачи у скле¬ 

пѣ двѣ недѣли; а потомъ казавши 

зъ склепу ледво живого выпяти, 

держалъ его тамъ же въ Кодню, у 

свѣтлицы, въ везенью въ оковахъ 

и въ ланцугу, по трикроть,въ лан- 

цугу и въ желѣзахъ, казалъ до Бе- 

рестья возити па взгарду а зель- 

живость шляхетскую и засе отсы¬ 

лалъ его въ ланцоху и въ оковахъ 

до имѣнья своего Добратичъ. По¬ 

томъ въ Кодни мѣлъ его у везенью 

въ свѣтлицы ажъ до дня семого 

мѣсеца Мая, въ року осмдесятъ се- 

момъ. А назавтрѣе, дня осмого аіѣ- 

сеца Мая тогожъ року помененого, 

казалъ его въ оковахъ въ склепъ 

укинути, и тамъ въ склепѣ держалъ, 

поченши отъ мѣсеца Мая осьмого 

дня року осмьдесятъ семого ажъ 

до мѣсеца Сентебря тридцатого дня 

року осмьдесятъ семого. И казавши 

дей укинути его въ склепъ, роска- 

залъ стеречи, абы нихто до него 

не приходилъ, и власное жоны и 

дѣтей его пускать до него не ве¬ 

лѣлъ, а ледве ѣсти давати прозъ 

крату допустилъ, дверей никгды не 

отмыкаючи. Такъ же на тотъ часъ съ 

кривдою своею не мѣлъ до кого ся у те¬ 

чи, для того въ онъ часъ былоинтер- 

рекгно. Не будучи тежъ безпечонъ 

здоровья своего, въ такъ срокгомъ 

везенью, обавялсе, абы его до смер¬ 

ти не приправено, поносячи то все 

на собѣ въ невинности своей до 

часу слушиого безъ жадное причи¬ 

ны и, правомъ непереконавши его 

дей милости, надъ нимъ паствилъ- 

ся, мысли своей досыть чинилъ, 

водле воли и уподобанья своего; въ 

которомъ везенью будучи, поднялъ 

и утратилъ шкоды двѣ тисечи зо¬ 

лотыхъ польскихъ. О которое дей 

невинное и неправное везенье свое 

уже не однокроть его милость па¬ 

на воеводу до суду земского Бере- 

стейского позывалъ; нижли дей его 

милость панъ воевода Витебскій, 

не хотечи ся ему усправедливити и 

зъ нимъ наконецъ росправу при- 

няти на рокахъ Трикрольскихъ въ 

року деветдесятъ третемъ, задавалъ 

неосѣлость ему въ повѣтѣ Бере- 

стейскомъ; домовялъсе поруки осѣ- 

лое по немъ, у которой поруцѣ 

малжонку свою Катерину Ловенец- 

кую давалъ и самъ записовался, не 

зходечи зъ суду и не зъѣздчаю- 

чи зъ роковъ, усправедливитися. 

Але дей его милость панъ воевода 

на томъ не переставаеть и судъ 

земскій, неузнавшй заел ушную осѣ- 

лость и за слушное рукоемство, 

отъ року и позву вольнымъ его 

милости пана воеводу учинилъ; отъ 

чого дей панъ Оленскій до суду го¬ 

ловного трибунальского апелевалъ. 

А кгды тая справа о везенье и о 

шкоды до суду головного въ року 

прошломъ деветдесятъ третемъ у 

Менску приточилася; судъ трибу¬ 

нал ьскій узналъ быть слушную па- 

руку, которую по собѣ давалъ под- 

' 64 
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несши декретъ суду земского, на¬ 

казали ему Оленскому, ку скуточ- 

ной росправѣ,его милости пана вое¬ 

воду рокомъ завитымъ о тое ве¬ 

зенье и о шкоды передъ тотъже судъ 

земскій Берестейскіи позвати. За 

которымъ декретомъ суду головно¬ 

го готовъ дей былъ на рокахъ Ми- 

халовскихъ, въ року прошломъ де- 

ветьдесятъ четвертомъ, яко на ро¬ 

ку завитомъ, тое кривды своее по- 

перети; и кгды приточиласе до су¬ 

ду, его дей милость панъ воевода 

легце собѣ поважаючи и проти¬ 

венъ будучи декретови трибуналь- 

скому,. задавалъ причину,неналеж- 

иость судови земскому судити о 

везенье, одно суду кгродскому; и 

судъ дей земскій одослалъ его Олен- 

ского чинити правомъ зъ его ми¬ 

лостью паномъ воеводою у кгродѣ. 

А о шкоды завесичи, поки быся о 

везенье росправили; онъ дей Олен- 

скій апелевалъ отъ него до суду 

головного трибунальского. А кгды 

ся знову тая справа зъ апеляціею 

на трыбуналъ въ Новогородку въ 

року прошломъ, тисеча пятьсотъ 

деветдесятъ четвертомъ, приточи¬ 

ла; судъ трибунальскій поднеслъ 

тотъ всказъ суду земского, а де¬ 

кретъ суду головного трибуналь¬ 

ского, въ Менску учиненый, ствер- 

дили и наказали о везенье и о шко¬ 

ды его, позвать его милость пана 

воеводу до того же суду земского 

Берестейского. Водлугъ которыхъ 

декретовъ постуиуючи, домовялся 

но сторонѣ иозваной на жалобу от¬ 

казу. А его милость панъ воевода 

Витебскій, прислухавшися нозву, 

очевисте злецилъ моцъ въ • той 

справѣ своей пану Яну Каменско¬ 

му поступовати у права, который, 

заховавши всѣ обороны нравные, 

иле бы ему до тое справы належа¬ 

ли, прекладалъ зъ немалымъ жа- 

лемъ отъ его милости пана воево¬ 

ды заданые позвомъ отъ того па¬ 

на Оленского такъ ущипливыхъ, а 

особѣ его милости сенаторской нри- 

крыхъижалосныхъречей, якобы его 

милость, пребачинши боязни Божое 

и срокгости права поснолитого, ко¬ 

торому дей самъ его милость, яко 

особа сенаторская, сторожемъ есть, 

мѣлъ кгвалтить право посполитое, 

а не поконавши кого правнѣ, ве¬ 

зеньемъ безъ жадного милосердья 

мордовати и трапитп, кромѣ вше- 

лякое лютости,—што деи тотъ Олен- 

скій, будучи рукоданнымъ слугой 

и самъ шкодникомъ и збѣгомъ его 

милости, важился тамъ непристой- 

не кинутисе на зацную славу осо¬ 

бы его милости сенаторское, ме- 

иуючи себе быть вольнымъ шлях- 

тичомъ, чого дей его милость панъ 

воевода, яко тотъ, который буду¬ 

чи особою сенаторскою и милуючи 

завше добрую зацную славу свою, 

звыклъ противно каждому, не толь¬ 

ко вольному шляхтичу, але и слу- 

зѣ учтивому ставитися пристойне, 
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безправно ни съ кимъ но обходе- 

чи. Але дей тотъ Оленскій самъ, 

будучи его милость виненъ и шкод¬ 

никомъ зъ личбы переконанымъ, 

утекши отъ его милости, мѣсто за¬ 

платы того, што виненъ зосталъ, 

уникаіочи вины своее, невинне те¬ 

перь трудность зъ ущербномъ ела- | 

вы его милости доброе задаетъ, ко¬ 

торому неповиненъ его милость 

справоватиси до того часу, ажъ си 

онъ его милость справить и уие- 

тить, яко виновайца и слуга руко- 

дайный пану своему, а поты по¬ 

можетъ дей Оленскій заживати нра¬ 

ва посполитого, яко вольный шлях¬ 

тичъ,противно пану своему; кгдыжъ 

естъ слугою рукодайиымъ, служилъ 

его милости, мѣлъ справы нема¬ 

лые въ повѣреныо своемъ. Анеспра- 

иившися зъ шаФунку своего, што 

на надъ першой справѣ зъ сторо¬ 

ны личбы показало, же суму нема¬ 

лую виненъ зосталъ, и незаплатив- 

ши ее и невчинившн досить, ани 

учтивши пана своего, утеклъцрочь; 

съ которымъ обходилъсе дей его ми¬ 

лость, яко зъ слугою рукоданнымъ, 

не маючи по немъ приказу, абы и 

нигдѣ о маетности его не вѣдаючи, 

муселъ въ него уиоминатисе свое- і 
го, бачечи его быти шкодникомъ, 

задержалъ его въ везенью, яко слу¬ 

гу безъ приказного и винного, и не 

задерживалъ его у везенью, яко 

шляхтича вольного, але держалъ у 

везенью яко слугу рукоданного, съ 

которымъ теперь иоступуетъ и оно¬ 

го доходити будетъ поты, пока ся 

его милость не справитъ. II покла¬ 

далъ листъ суду пріятелей заса- 

жоныхъ, людей зацныхъ, урядни¬ 

ковъ земскихъ, чинилъ справу пана 

Оленского, съ которое зосталъ ви¬ 

ненъ всего двѣ тисечи нетдесятъ 

и пять золотыхъ, грошъ оденъ, пе- 

незей тринадцать и полъ, подъ да¬ 

тою року осемьдесятъ семого, мѣ- 

сеца Октебря первого дня. А Олен¬ 

скій повѣдилъ, ижъ дей его ми¬ 

лость ианъ воевода менуетъ, же его 

держалъ у везенью, яко слугу свое¬ 

го, тогды дей осадилъ его до ве¬ 

зенья въ року осемьдесятъ то¬ 

стомъ, Декабря десятого дня, и дер¬ 

жалъ черезъ сорокъ двѣ недѣли; 

домовялсе по его милости, абы 

съ права поено л итого показалъ, если 

панъ слугу, а звлаща шляхтича, 

можетъ везити безправнѣ. А ижъ 

дей его милость показати съ права 

того не можеть, абы вольно пану 

рлугу безъ права сажатп, яко дей 

то ему Олеискому сталося, же его 

милость нищачи и убожачи и на 

здоровье его повставши, часъ не¬ 

малый, черезъ недѣль сорокъ двѣ, 

у везенью держалъ, задаючи при¬ 

чину, якобы бы вшшвайцу сажати 

мѣлъ, тогды дей мѣлъ его милость 

заразомъ право осадити. А естли- 

бы ся што съ права показало, въ 

тотъ часъ везити было, а не поко¬ 

павши правомъ везити его немоглъ; 
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а ижъ дей везилъ правомъ непо- чинечи досыть мысли своей и до 

ковавши, только даетъ причину и немалое шкоды его прииравуючи, 

показуе, жебы право зъ нимъ мѣлъ звазнившися невиннѣ, а указуючи 

передъ пріятели своими засажоны- то, же и король его милость самъ 

ми въ року осев}ьдесятъ семомъ не маеть никого сажати, везити, 

мѣсеца Октебря первого дня; тог- непереконавши правомъ, такъ тежъ 

ды тое право его милости до те- жаденъ зъ персоны ни роду шля- 

перешнее справы не належитъ; бо хетского не маетъ быть сажонъ. А 

то справа послѣдняя и по везенью хтобы ся того важилъ учинити, 

его одержаная до того ничего не самъ маетъ совито терпѣти;—домо- 

маеть, — примовялсе, абы водлугъ вялее о всказаньс тое вины и шкодъ 

констытуціи сойму Варшавского, и сѣденья противно его милости 

року семдесятъ осмого учиненое пану воеводѣ; бо дей хотяжъ воль- 

захованъ былъ: хтобы кого без- но пану слугу карать, але яко у 

правне везилъ, самъ маеть сови- статутѣ есть описано и не безъ 

то сѣдети, а правомъ непоконаный причины доложоно: панъ слуги не 

нихто немаеть быти каранъ ве- можетъ карати безъ права, яко дей 

зеньемъ, ани виною пенежною, а то ему его милость панъ воевода 

хтобы што на кого велъ, а недо- учинилъ, въ невинности его недѣль 

велъ, тотъ самъ тымъ каранъ бы- сорокъ двѣ, оковавши въ желѣза и 

ти маеть, водлугъ роздѣловъ пер- въ ланцугу завѣсивши, мордовалъ, 

шихъ въ старомъ и въ новомъ ста- здоровья збавилъ, хромымъ желѣ- 

тутѣ артыкуловъ вторыхъ, а въ зами учинилъ, начомъ уже до смерти 

третемъ роздѣлѣ въ старомъ ста- своей хромати мусить, и зъ маетно- 

тутѣ артыкулу семого, у новомъ сти дей его зншцилъ. До того ука- 

десятого: шляхтичъ, правомъ не- зовалд. въ статутѣ новомъ въ роз- 

переконаный не маеть быть сажа- дѣлѣ оденънадцатомъ артыкулъ 

ный, а слуга если бы што пану за- двадцать осмый хто шляхтича 

винилъ, маеть панъ осадивши лю- взялъ до везенья, а показалосе бы. 

дей добрыхъ и возного, ыаючи при жебы его везенью держалъ, маеть 

нихъ судити, естлибы ся што съ кгвалту заплатитидванадцать копъ 

права показало, въ тотъ часъ вин- грошей, а самого навезати со- 

ный каранъ быти маеть. А его дей вито, якобы его кіемъ билъ, и 

милость панъ воевода, непоконав- шкоды за доводомъ нагородити, 

ши его, паствился надъ нимъ, нед- а за свовольное поваженье права 

оаючи ничого на право посполи- поеполитого, чверть году у вежи, 

тое; везилъ его недѣль сорокъ двѣ, на головники учиненой, на днѣ ве- 
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зелье утерпити;—примовлялся за 
артикулы поменеными, абы против¬ 

но его милости налу воеводѣ, водлугъ 
жалобы его и артыкуловъ показан¬ 

ныхъ зъ наказаньемъ винъ сѣде- 

нья, кгвалту и шкодъ двѣ тисечи 
золотыхъ польскихъ, у везенью 
поднятыхъ, за доводомъ захованъ 

.былъ. Чого отъ его милости пана 
воеводы боронено, мовечи на вси 
дрнмовы Оленского, панъ Камен¬ 

скій повѣдилъ: што дей панъ Олен- 

скій мовнть, задержаний везенью 
черезъ нѣкоторый часъ, якобы 
надъ право посполитое и вольность 
шляхетскую; тогды дей панъ О лен¬ 

скій не можетъ права ровного, яко 
иншій вольныіі шляхтичъ зъ сто¬ 

роны слугъ своихъ, яко слуга ру- 

ксданый, заживать: бо лишая воль¬ 

ному шляхтичу, то есть обчому зъ 
обчимъ, а иншая речь пана зъ 
сдутою: каждый слуга, кгды до па¬ 

на приставаетъ, вже вольности 
своее шляхетское даньемъ руки 
уступуетъ и подъ росказанье пану 
своему се поддаетъ, и панъ каж¬ 

дый, слугу въ росказанью своемъ 
въ послушенствѣ маючн, не толь¬ 

ко справъ якихъ, але и здоровья 
своего ему повѣряетъ, изъ ша- 

Функовъ его личбы слухаетъ, съ 
которое кгды урядники, слуги, або 
шаФарей шаФунку своего што вин- 

но зостанутъ, певнего пану свое¬ 

му платити мусетъ; а естъ ли 
чимъ немаеть, и на самого особѣ 

чинено бываетъ; о чомъ и само 
право посполитое на мѣстцѣ сво¬ 

емъ описуетъ, водлугъ артикулу 
деветдесятъ осмого съ роздѣлу че¬ 

твертого. А ижъ дей и панъ Олен- 

скій мовить, же панъ слуги безъ 
права сажати немаеть, ино и его 
милость панъ воевода то Оленско- 

му позволяетъ, же не только воль¬ 

ный шляхтичъ, але и наровнѣй- 

шій, нравомъ непереконаный, са¬ 

жанъ быти не маеть; нижли того 
въ нравѣ посполитомъ не опису- 

еть, ани се то покажетъ, жебы, 

бачечи пану слугу быть шкодни¬ 

комъ своимъ, не мѣлъ его задер- 

жати въ везенью до ушценья, и 
нетолько задержати, але и на горлѣ 
винного слугу статутъ права по- 

сполитого карати позволяетъ, во¬ 

длугъ артикулу оденнадцатого зъ 
розделу третего, зъ статуту ново¬ 

го, а зъ старого артикулу осмого 
тогожъ роздѣлу третего. И злый 
бы то прикладъ былъ, бачечи панъ 
слугу своего, або шеФара, быть со¬ 

бѣ шкодникомъ, яко дей тотъ Олен- 

скій поджутникомъ отъ его мило¬ 

сти пана воеводы былъ, справы 
не малые въ рукахъ своихъ мѣлъ: 

бы его, до вчиненья личбы и ску- 

течного ушценья, задержати, а зъ 
осѣлости правомъ смотрѣти, каж¬ 

дый бы панъ трудно мѣлъ иовѣ- 

ратися справъ иле важныхъ по¬ 

житковъ слугамъ своимъ; и для 
того право посполитое само черезъ 

65 
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себе ясно учить пану слугу, во- 

длугъ выступного,. и на горлѣ ка¬ 

раты. А про то тежъ кождый вин¬ 

ный первѣй маетъ быти задержанъ, 

лотомъ до права приходить, а съ пра¬ 

ва, оденъ у дому винномъ, а дру¬ 

гій на горлѣ скаранъ бываетъ. 

По томужъ дей и тотъ Оленскій 

шаФунковъ справъ собѣ повѣро- 

ныхъ, зъ розсудку пріятелей за- 

сажоныхъ, кгды зосталъ на личбѣ 

виненъ, до заплаты и скутечного 

уищенья муселъ быть задержанъ, 

яко слуга рукоданный: и посту- 

повано зъ нимъ яко зъ слугою 

и шаФаромъ, не чинено жадного 

кгвалту, не наѣждчано на имѣнье, 

на домъ, не брано маетности; толь¬ 

ко зъ шаФунку справъ, собѣ по- 

вѣроныхъ, выличалсе передъ заса- 

жоными, о што зъ маетности его 

трудно было смотрѣть и овшемъ 

повиненъ былъ, яко слуга руко¬ 

данный п яко первѣй дей тотъ 

Оленскій слугою его милости былъ, 

такъ и теперъ есть, и поты, поки 

своему не справить и не уистить, 

панъ воевода за слугу и шкодни¬ 

ка своего оного доходитъ и дохо- 

дити будетъ. А што дей Оленскій 

показуеть констытуцісю сойму 

Варшавского, въ року семдесятъ 

осмомъ учиненою; хтобы кого без- 

правне везалъ, самъ маетъ сови¬ 

то сѣдѣти; ино тая констытуцея 

розумѣется о вольныхъ особахъ, 

а яко се и вышей меловало, а не 

пану зъ слугою. Потомужъ въ ста- 

тутѣхъ, роздѣлѣхъ першихъ, ар- 

тыкулѣхъ вторихъ, и новомъ ста¬ 

тутѣ, въроздѣлѣ третемъ, артыкулъ 

десятый: а пану дей зъ слугою 

иначей право служити , естли 

вольный шляхтичъ , кгды бы¬ 

ваетъ въ чемъ съ права скараный, 

а не маетъ чимъ платити, самого 

особы выдаютъ; далеко больше 

слуга пану оставши виненъ, пови¬ 

ненъ ся истить. А яко дей то его 

милость панъ воевода, обачивши 

шкоду по Оленскомъ, мусѣлъ его 

задержати въ везенью, потомъ пра¬ 

во осадивши, личбы слухалъ, съ 

которое, кгды Оленскій зосталъ 

виненъ, задержанъ есть яко слуга 

рукодайный и виновайца. А по тыхъ 

справахъ ихъ обѣюхъ сторонъ, 

пытано зъ суду пана Оленского, 

если же служилъ его милости пану 

воеводѣ. Оленскій знался, же слу¬ 

жилъ, але дей неповиненъ былъ 

терпѣти везенья, съ которого дей 

ледве зъ горломъ утекъ, о што 

теперь правомъ чинить и позву 

своего жалуетъ. А его милость нанъ 

воевода далъ то собѣ записать, же 

панъ Оленскій знался ку тому, 

ижъ служилъ его милости; зачимъ 

просилъ, за тымъ властнымъ призна¬ 

ньемъ своимъ, тотъ Оленскій, яко 

слуга и шкодникъ былъ выдан ый. 

Пытано обѣехъ, штобы еще до пра¬ 

ва мѣли, абы домовяли, або въ су¬ 

ду показовали стороны. Надто боль- 
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шс ничого въ себе быть неііовѣ- въ справъ веле важныхъ ему, отъ 

днли. Судъ на декретъ взялъ собѣ его милости повѣроныхъ, въ по¬ 

до третего дня; потомъ на дню торыхъ вонтплнвость и подозрѣнье 

третемъ, мѣсеца Генваря деветнад- до него обачилъ: тогды зъ уваже- 

цатого дня всказанье таковое въ нья тое усее справы и артыку- 

той справѣ учинено. Мы судъ вътой ловъ отъ жалобливого поданыхъ 

справѣ межи паномъ Николаемъ не бачимъ въ нихъ загорожеиья 

Оленскимъ, поводомъ, а его мило- дороги, абы пану каждому, бачечи 

стыо паномъ воеводою Витебскимъ, слугу и шкодника своего, неволь- 

позванымъ о везенье, до которого но было до нрава задержати везе- 

•шшъ Оленскій невинне себе черезъ ньемъ. И овшемъ тоежъ право по- 

ледѣль сорокъ двѣ осажонымъ быть сполитое учить зъ роздѣлу трете- 

меновалъ, такъ узнаваемъ: што 

панъ Оленскій, менуючи себе без- 

правне до везенья сажоного, бралъ- 

се до всказанья винъ, шкодъ и сѣ- | 

денья противно его милости пану 

воеводѣ, водлугъ артикулу двадцать 

о см ого зъ роздѣлу оденнадцатого 

статуту нового, показуючи по со¬ 

бѣ зъ статуту прошлого, артику¬ 

лы семый п осмый, зъ роздѣлу 

третего, а зъ нового статуту въ 

томъ же роздѣлѣ третемъ артикулъ 

десятый и оденнадцатый и двад¬ 

цать осмый до того конституціею 

сейму Варшавского, же ннхто без- 

правне иматъ и сажатъ быти не- 

маеть, яко о томъ есть ширей на 

мѣстцу своемъ, въ контроверсіи 

пана Оленского, при артикулѣхъ 

отъ него поданыхъ, описано; про¬ 

тивно которымъ, ижъ се зналъ его 

милость панъ воевода до задержа¬ 

нья везенью того Оленского, яко' 

слуги своего властного, рукоданно¬ 

го до усправедливенья и вынесенья 

го артыкулъ оденнадцатый ста¬ 

туту нового, а зъ старого роздѣлу 

третего артикулу осмого: слугу и 

на кгарлѣ карати, кгды се виннымъ 

покажетъ, яко то у его милость 

панъ воевода, противъ которому 

Оленскому, яко противко слузѣ 

своему рукоданному, который се¬ 

бе и самъ Оленскій признаваеть, 

же его милость служилъ п еще 

пристойно не отсталъ, зъ нимъ по- 

ступовалъ, бачечи его быть шкод¬ 

никомъ своимъ до учиненья лич- 

бы, абы не уѣхалъ задержалъ, а по¬ 

томъ поготову, кгды зъ личбы ску- 

течное зосталъ виненъ немалую 

суму пенезей зъ шаФунку своего, 
а платити чимъ не мѣлъ, его уисти- 

ти везеньемъ до заплаты. А естли 

позволяетъ право носполитое вод¬ 

лугъ артикулу двадцать второго 

зъ роздѣлу двенадцатого статуту 

нового, а зъ старого въ томъ же 

роздѣлѣ артыкулъ четырнадцатый, 

слугу каждого, который только не 
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учтившн пана своего утечетъ, има- 

ти его на каждомъ мѣстцу; пого- 

товю шкодника слугу своего има- 

ти не забороняетъ, а позывати до 

права людей обѣихъ, а не слугу 

пановъ и право учить; згола нигдѣ 

у старомъ ани въ новомъ стату¬ 

те не описуеть, жебы панъ слугу, 

абы шаФара своего, маючи его у 

себе на службахъ своихъ, зъ служ- 

бы его зъ шакунку нерадного поз- 

вы позывати и справедливости со- 

бе доходити мѣлъ. Съ тыхъ теды 

причинъ тые уси артыкулы, отъ 

Оленского поданые, узнаваемъ не 

слузѣ противно пану, але обчимъ 

особамъ, въ кривдахъ ихъ служа¬ 

щіе, всказуемъ, слушне его, онъ 

панъ воевода до чиненья личбы зъ 

шаФунку справъ, Оленского бы 

тежъ и у везенью задержати модъ 

мѣлъ, а иоготовю, кгды зъ личбы 

передъ засажоными людьми зацны- 

ми, врадники земскими виненъ зо- 

сталъ, слушне до заплаты былъ 

задержанымъ, чинимъ его пана во¬ 

еводу отъ жалобы Оленского и всее 

речи, въ позвѣ описаное, вольнымъ. 

А Оленскій, розумѣючи сказанье 

наше быть не водлугъ права, апе- 

левалъ съ тымъ до суду головно¬ 

го трибунальского, чого ему допу¬ 

щено. Съ которою справою обоя 

сторона передъ судомъ трибуналь- 

скимъ становиться маеть на тотъ 

часъ, кгды и иншіе справы вое¬ 

водства Берестейского у трибуна¬ 

лу въ року теперешнемъ деветь- 

десятъ пятомъ отправованы бу¬ 

дутъ. Што для памети до книгъ 

врядовыхъ есть записано. 

1597 г. 

102.—Опредѣленіе по дѣлу объ убійствѣ крестьянина Игната Тишевича 
земяниномъ Иваномъ Мутыкальскимъ. 

Изъ актовой книги за 1697 годъ, .іпсп. 154. 

Лѣта Божого Нароженья 1597 припалыхъ и судовне отправова- 

года, мѣсеца Іюня 17 дня. ныхъ, передъ нами, врядникн зем- 

На рокахъ судовыхъ зейскихъ, скими воеводства Берестейского, 

о Светой Троицы, святѣ Римскомъ, Ѳедоромъ Патеемъ, судьею, а Бог- 
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даномъ Туминекимъ подсудномъ, 

постановившисс обол сторона у су¬ 

ду за листомъ умоцованымъ вель¬ 

можного пана Еронима Ходкевича, 

пана Виленского, ианъ Иванъ Бро- 

зовскій, земенинъ воеводства Бе- 

рестейского, сторона поводовая, съ 

позву очевисте жаловалъ у права’ 

на земенина воеводства Берестей- 

ского пана Яна Гавриловича Бек- 

тыша Мутыкальского, ижъ дей въ 

року нынѣшнемъ деветьдесятъ се- 

момъ мѣсеца Апрѣля одинадцато- 

го дня, тотъ панъ Янъ Мутыколь- 

скій, пропомневши боязни Божоѳ и 

срокгости права посполптого, зажи- 

ваючи окрутенства, людемъ хре- 

стіянскимъ неналежачого, безъ вше- 

лякого данья причины, въ селѣ ко¬ 

роля его милости Нехолстахъ, въ 

дому подданого тамошнего Ѳедка 

Василевича Татарина, подданого 

его милости пана Виленского Игна¬ 

та Тишевича, зъ села Мутыкалъ 

забилъ и нелютостивѣ на смерть 

замордовалъ, зъ живого мартвымъ 

вчинилъ. Того доводечи, покладалъ 

листовъ три оповѣданья сусѣдомъ 

околичнымъ: па-на Николая Букра- 

бы, пана Яна Еленского и пана 

Ѳедора Скоковского подъ печать- 

ми и съ подписомъ рукъ ихъ. При 

томъ покладалъ выписъ съ книгъ 

кгродскихъ Берестейскихъ оповѣ- 

данья на врадѣ отъ врадника Про- 

стеницкого, пана Яна Решетарско- 

го, за датою року нынѣшнего де¬ 

ветьдесятъ семого, Апрѣля дванад- 

цатаго дня, а другій выписъ съ 

книгъ кгродскихъ освѣтченья тѣ¬ 

ла забитого вознымъ Яномъ Остро- 

мечовскимъ, въ селѣ короля его ми¬ 

лости Нехолстахъ, въ датѣ писа¬ 

ный Апрѣля четырнадцатого дня. 

Третій выписъ съ тыхъ же книгъ 

кгродскихъ сознанья тогожъ воз- 

ного привоженья тѣла до враду 

замку Берестейского и поволанья 

того забойства на пана Яна Му¬ 

тыкальского. А затымъ приповѣ- 

далъ ку остатнему доводу брата 

забитого присегою, хотечи водле 

жалобы, ирисегою остатній доводъ 

учинить. Панъ Янъ Мутыкальскій 

сторона отпоровая на жалобу чи- 

печи отказъ, незналъ се до умысль- 

ного забитья того подданого. Але 

дей самъ тотъ подданый его ми¬ 

лости пана Виленского, добре пе¬ 

редъ тымъ зъиншпми сусѣды, по- 

ндечниками своими, безъ жадное 

причины збунтовавшисе на него, 

чоловѣка невинного, и хотячи ноз- 

бавити здоровья его, отповѣдь и 

иохвалку на здоровье ему передъ 

вознымъ учинилъ, которою выпол¬ 

нявши на домъ его шляхетскій, во 

имѣнью Мутыкалехъ, въ року прош¬ 

ломъ деветьдесятъ шостомъ, мѣсе¬ 

ца Февраля двадцать пятого дня, 

съ помочникомъ своимъ наѣхавши, 

въ небытности его самого у дому, 

словы доброй славѣ доткливыми 

соромотилъ, ворота до двора вы- 

*, се 
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билъ и вырубалъ и тивуна его зъ 

жопою збилъ и поранилъ, мсную- 

чи все за росказаньемъ его мило¬ 

сти пана своего; потомъ того дня 

помененого Апрѣля оденнадцатого, 

кгды я Мутыкальскій, бывши для 

потребъ своихъ въ солѣ Нехол¬ 

стахъ, тамъ же вступилъ былъ въ 

домъ до Ѳедка Татарина для ку- 

пенья соли, и тамъ дано ему зна¬ 

ти, же подданые его милости пана 

Виленского дорогу ему засѣли, хо- 

течи его забить, меновите тотъ 

Игнатъ зъ братьею, потомъ зара¬ 

замъ оный же Игнатій, само треть 

прибѣгши съ кійми, яко зъ избы 

выходилъ за перьси и за горло его 

укатилъ и ту его у губу билъ безъ 

жадное причины, за которого по¬ 

чаткомъ слуга его, Мутыкальского, 

боронечи его пана'свосго, ранилъ 

самого того Игната, который по¬ 

томъ не отъ зраненья, але боль¬ 

шей , яка маеть вѣдомость, опив- 

шися горѣлки, умеръ. Абы тежъ и 

иодъзраненья, чого непризнаваеть, 

умерСти мѣлъ, тогды за початкомъ 

своимъ въ оборонѣ былъ раненъ. И 

показавши выписъ съ книгъ кгрод- 

скихъ Берестейскихъ оповѣданья 

своего ку отводу до присеги бралъ 

се, хотечи то сумнѣньемъ своимъ 

своимъ поиравити и отводъ учи- 

пити водлугъ артыкулу двадцать 

первого зъ роздѣлу одинадцатого; а 

далѣи на доводъ одповѣди ему, па¬ 

ну Мутыкальскому, отъ того небож- 

чика Игната Ильяшевича и братьи 

его покладалъ выписъ съ книгъ 

кгродскихъ Берестейскихъ йодъ 

датою року деветьдесятъ шостого, 

мѣсеца Февраля двадцать девятого 

дня, оповѣданья о тую отповѣдь 

на здоровье и о вырубанье воротъ 

до двора его и о збитье тивуна и 

жоны его, чого дей онъ панъ Му¬ 

тыкальскій не терпѣлъ и заразъ на 

врадѣ, варуючи здоровье свое, оио- 

вѣдалъ. Зачимъ потомъ, еслисе што 

стало, тогды за початкомъ и за 

умысльнымъ прійштемъ оного на 

домъ, и маючн дей онъ право пос- 

полнтое по собѣ, блпзшій есть на 

томъ ку отводу, а нижли жалобли- 

вые ку доводу. Умоцованый его 

милости пана Виленского, бороне¬ 

чи отводу, повѣдилъ, же дей тотъ 

артыкулъ двадцать вторый роздѣ¬ 

лу одинадцатого тому отводу узы- 

чаеть, хтобы неумысльне кого ра¬ 

нилъ, або забилъ, и таковому ка¬ 

жетъ неумысльный учинокъ зара- 

зомъ сусѣдомъ и на врадѣ оповѣ- 

дать, а потомъся выводить, хтобы 

то видѣлъ и хто при томъ былъ; 

тогды за таковымъ свѣдецтвомъ 

отводу само третему присегою пра¬ 

во узычаеть; а панъ дей Мутыкаль- 

скій, яко не съ нригоды, але зъ 

умыслу самъ власною рукою своею, 

а не слуга, забилъ, такъ теперь и 

поступку водлугъ артыкулу поме¬ 

неного но собѣ не показуеть; за¬ 

чимъ братъ забитого близшій есть 
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при поступку своемъ нравномъ 

присегою доводъ учинити, а звла- 

ща самъ дей панъ Мутыкальскій 

знается до зрапенья, едно на слу¬ 

гу вину свою складаеть; а братъ 

забитого на самого доводитъ, а ку 

тому стало се дей въ дому, а не 

на дорозѣ; допиралъ се по Муты- 

кальскому, если бы тотъ мниманый 

а неумысльный учинокъ, заразомъ 

по забитью, сусѣдомъ околичнымъ, 

яко право учить, оповѣдалъ, абы 

показалъ за таковымъ поступкомъ 

позволялъ само третему присегою 

отводъ учинить. Пытано зъ ураду 

пана Му тыкал ьского, еслибы посту¬ 

покъ нравный мѣлъ за собою, же- 

бы самотретей ку отводу до при- 

сеги бралъсе, кгдыжъ тое забитье 

стало ее въ селѣ, а не на обчомъ 

мѣстцу, а не въ полю. Панъ Муты¬ 

кальскій оповѣданья сусѣдомъ око¬ 

личнымъ непоказуючи, зъ слугою 

и съ тивуномъ своимъ самотретей 

бралъсе до прпсеги, мовечи, же тамъ 

въ тотъ часъ, кгды зраиеиье за 

початкомъ оного подданого его ми¬ 

лости пана Виленского стало, ни- 

хто зъ обчихъ не былъ только слу¬ 

га а тивонъ его. А потомъ про¬ 

силъ часу до дня завтрешнего на 

стаиовенье пановъ Скоковскихъ, ко¬ 

торымъ дей заразомъ тое неу- 

мыслыюе зраненье оповѣдалъ и во- 

длугъ оповѣданья своего онъ, яко 

шляхтичъ, зъ слугою собѣ ровнымъ 

отводъ присегою учинити готовъ. 

Чого ему умоцованый его мило¬ 

сти пана Виленского боронилъ и 

до артыкулу сезіьдесятъ осмого 

зъ роздѣлу четвертого указовалъ, 

же слуги за паномъ, ани противку 

паномъ свѣтчити и Панове слуга¬ 

ми своими выводитисе не могутъ. 

Мы врадъ, прислухавшисе тое спра¬ 

вы межи его милости паномъ Ви¬ 

ленскимъ, поводомъ, а паномъ Му- 

тыкальскимъ позванымъ, которо¬ 

му дана вина о умысльномъ учин- 

ку и забитью подданого его мило- 

; сти пана Виленского въ селѣ ко¬ 

роля его милости Нехолстахъ, въ 

домѣ подданого тамошнего Ѳедка 

Василевича, на имя Игната Тише- 

вича въ року нынѣшнемъ деветь- 

десятъ семомъ, Апрѣля одинадца- 

того дня, до которого умысльного 

у чинку, ачъ кольвекъ панъ Янъ Му- 

I тыкальскій незиалъсе, одно до зра- 

ненья, и то повѣдилъ, кгды дей- 

ѣхалъ до дому своего оный Игнатъ 

Тишевичь, перво того отповѣдь ему 

на здоровье учинилъ, на домъ его 

шляхетскій съ помочииками свои¬ 

ми наѣждчавши, подданыхъ бивши, 

потомъ дорогу ему въ томъ селѣ 

Нехолстахъ былъ засѣлъ, которо¬ 

му онъ, уходечи до дому подданого 

тамошнего въ Нехолстахъ, Ѳедка, 

былъ уступилъ, а тотъ Ѳедко при- 

шедши тамъ въ губу ему вдарилъ, 

за которого початкомъ слуга его 

Мутыкальского въ оборонѣ его па¬ 

на своего оного ранилъ, и на томъ 
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до црисеги бралъсе;—то наиу Яну 

Мутыкальскому пойти не могло, 

кгдыжъ зъ стороны его милости па¬ 

на Виленского дана вина о умысль- 

ное забитье, которого оповѣданьемъ 

сусѣдомъ околичнымъ, потомъ на 

врадѣ освѣтченья иознымъ тѣла 

забитого и поводамьемъ, водлугъ 

права, поступокъ правный ііока- 

залъсе, панъ Мутыкальскій ку от¬ 

воду, водлугъ артыкулу двадцать 

второго зъ роздѣлу одинадцато- 

го, поступку оповѣданья сусѣдомъ 

околичнымъ не мѣлъ. Съ тыхъ те- 

ды причинъ узнали есмо сторону 

поводовую быть близшую ку дово¬ 

ду и всказали присегу брату ро- 

жоному забитого учинити на томъ, 

яко братъ его не въ оборонѣ, аде 

зъ умысльного учинку отъ пана 

Яна Мутыкальского забитъ есть, 

и рокъ присягѣ до дня третего от¬ 

ложили, кгды выконаеть, присуди¬ 

ли на пану Яну Мутыкальскомъ 

за голову забитого его милости па- 

ну Виленскому и подданому его 

милости брату забитого двадцать 

пять копъ грошей. Нанъ Янъ Му¬ 

тыкальскій розумѣючи сказанье 

наше быти не водлугъ права, ижъ 

есмо ему отводу сама третему и 

зъ слугою учинити не наказали, а 

обороны его на сторону отложили; 

апелевалъ съ тымъ до суду голов¬ 

ного трибунальского, чого ему до- 

пущоно; съ которою справою обоя 

сторона передъ судомъ трибуналь- 

скнмъ становитнсе мають на тотъ 

часъ, кгды и иншіе справы вое¬ 

водства Берестейского въ року ны- 

нешнымъ деветьдесятъ семомъ на 

трибуналѣ отиравоватисе будутъ. 

Што для памети до книгъ врадо- 

выхъ есть записано. 

1609 г. 

103.—Явка опредѣленія епископа Луцкаго по дѣду объ убійствѣ ксен¬ 

дзомъ Иваномъ Мазовѳцкимъ земянина Ивана Лесковского. 

Изъ актовой кннги за 1608—1609 годи, лисп. 73—76. 

Лѣта Божого Нароженьн 1609, 

мѣсеца Генваря четырнадцатого 

дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ, 

о Трехъ Кроляхъ, Римскомъ свя- 

тѣ, припалыхъ и судовне отправо- 
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ваныхъ, передъ нами врадники 

земскими воеводства Берестейско- 

го Ѳедоромъ Патеемъ, судею, а 

Богданомъ Туминскимъ, подсуд¬ 

комъ, и Львомъ Патеемъ, писа- 

ромъ, ставши очевнсто у суду, зе- 

менинъ воеводства Берестейского, 

панъ Янъ Лесковскій, оповѣдадъ 

и намъ, урадови, до рукъ подалъ 

декретъ отъ его милости князя 

Мартина Шишковского , бискупа 

Луцкого, съ печатью его милости 

и съ иодписомъ руки его милости 

, власное, въ справѣ отца его Яна 

Лесковского, пана Николая Лесков¬ 

ского съ княземъ адьтаристою 

Бобринскимъ Яномъ Мазовецкимъ 

о забитье сына его, што о томъ ши¬ 

рей тотъ декретъ въ собѣ обма- 

вяеть. II просилъ помененый Янъ 

Лесковскій, для вщелякихъ припад¬ 

ковъ, абы тотъ декретъ до книгъ 

нинѣшнихъ земскихъ былъ упи¬ 

санъ, которого мы врадъ принели 

и такъ се въ собе маеть: Сопсіи- 

<1іпш8 ін саиза, сІіІаііопіЬиз, зі сріае 

сіаіае зипі аііегиігі рагііит, геѵо- 

саіів еі арреІаііопіЬиз геіиіаііз, СЬгі- 

зіі иошіие іпѵосаіо, ргае ІгіЬипаІі зе- 

сіепіез еі зоіиш Бейт еі іизііііат 

ргае осиііз ЪаЪепіев, таіига сІеІіЬе- 

гаііопе ргаеЬаЬіІа, асШіЪііоіигіз соп- 

зиііогит, ргоіипс поЬіз аззібепііит, 

сопзіііо, ех Ыз, 9иае іп санза Ьоті- 

сісііі ѵоіипіагіі а Місоіао Ьаяко\ѵ- 

зкі, ипа сит ихоге зиа, рго сарііе 
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Гіііі зиі ргоргіі еі паіигаііз, оііт Іо- 

апіз Базколѵзкі, аззізіепіе іріодие 

ассизаіоге іпзіі^аіогит иозіго іисіі- 

сіаіііег еі Іе&іііте Іоашіі Маяотес- 

кі, аііагіяіа КоЬгіпепзі, іпіепіаіа еі 

согаш поЬіз ѵегіепіе еі а^ііаіа, циосі 

ірзе Іоаппез аКагізіа зиіз шапіЬиз, 

ех ЬопіЬагсіа, Ггаисіоіепіег еі гіоіозе 

зиргйсіісіит Іоаппет оссісііі, ѵісіітиз, 

ашііѵітиз, со§поѵітиз, ѵісіітиз, аи- 

сіітиз, еі со^позсітиз, рагііЬиз ас- 

сизапіе еі ассизаіа іп ргезепііа по- 

зіга сііаііз еі сотрагепііЬиз іп іег- 

тіпо ай ѵісіепсіипі еі аисііепсіит, 

сІеПпіііѵат зепіепііат Геггі еі ро- 

зіаіаге еапсіет розіиІапііЬиз рег 

Ьапс позігат зепіепііат йейпіііѵат, 

с]иат іп Ьіз зсгірііз Іегітиз, зепіеп- 

ііапсіо ргопипсіатиз еі ргопипсіап- 

сіо зепіепсіатиз, зиргасіісіиш асси- 

заіогет Кісоіаит Базко\ѵзкі сит 

зиа соп]и§е ріепе, еГйсасііег еі сои- 

сіизіѵе іезіітопііз поЬіІіит іісіе бі- 

§;погит еі аЬ ірзо ассизаіо а%иоі 

ѵісіЬиз арргоЬаіогит еі гесеріогит, 

пес іизіе еі іе^іііте аЬ еойет ас- 

зизаіо гергоЬаіогит, Гата с]иосіие 

риЫіса ѵісіпогит еі сгесіиіііаіе ісі 

ірзит пес поп ііегаііз ѵиіиегаіі, то- 

гіепііз, оссізі ргоіезіаііопіЬиз сопГіг- 

тапііЬиз; зегѵаііз сіепісріе іп асси- 

заііопет Іиуизтобі сіеЬіііз зоіетпі- 

ІаііЬиз, ргоіезіаііопе, ргосіатаііопе 

еі сіепипііаііопіЬиз согат ѵісіпіз, 

Гасііз (Іепіс]ие ірзо ассизаіо, поп рё- 

пііиз еі ргесізе оссізіопет пе§апіе, 
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аппо <1іе еі Іосо іп ргоіезіаііопе 

ргіпсіраіі ехргеззіз: Ысо(]ие ргаеі'а- 

Іиш Іоашіеш Маиоѵѵіескі, аііагі- 

зіат КоЬгіпепзет, сопсіептатіит ез- 

зе а«1 роепаз, сопка Ьотісісіаз ііуи- 

зіоз, ѵоішкагіоз, іп іиге соттипі 

сопіепіаз, ргоиі ргаезепіі позка зеп¬ 

іепііа (Іеііпіііѵа теіііапіе, сотіетпа- 

тиз, іпргігаіз еипсіет зиргасіісіит 

Іоаппет аЬ ехесиііопе огйіпшп 

Леропешіит еі ігге^иіагііаііз роеиа 

поіапсіиш еі Ьепеіісіо аііагіз Іѵо- 

Ьгіпепзіз ргіѵапсіит регреіио ірзит- 

<}ие а<1 аііа ЬепеЯсіа ессіезіазііса 

іпрозіегит сопзеуиешіа ІпІіаЬіІет 

(іесіагашіит еі сагсегіз асіиаііз рое- 

па рег аппоз циицие, іихіа іи га 

сапопіса, іп агсе Лапоѵѵіеизі, іп саг- 

сеге асі Ьос сіезііпаіо, тапсірашіит 

еі іпіепсіешішп еі ех ІгисІіЬиз аі¬ 

іагіз ІѵоЬгіпепзіз ргаезепііз аппі 

а1і^з^ие геЬиз тоЬіІіЬиз, рагепІіЬиз 

оссізі Іоаппіз поЬШЬиз раирегіЬиз, іп 

зоіатеп еогит, Иогепоз ^иіп§;еп^08 

Роіопісаіез (Іапгіоз еззе еі сІеЪеге 

(Іесегпітиз, ргоиі ^иі(^ет рег Ьапс 

позкат зепіепііаіп сІеГтіІіѵит аЬ 

ехесиііопе огіііпит сіеропітиз, ііте- 

§иІагет ргопиисіапшз, ЬепеЯсіо ргі- 

ѵаіпиз, еі а<1 аііа оЫіпешІа іп ро- 

зіегиш ІпІіаЬіІет гіесіагашиз, еі 

кисіиз іп зоіиііопет зиттае ргае- 

(Іісііз рагепІіЬиз іп агсіиш аггезіит 

ропітиз еіаггезіагі ргаесірітиз. Соп- 

сіетпапіез іпзирег еишіет Іоап¬ 

пет Маголѵіескі іп ехрепзіз Ііііз, 

циагит Іахаііопет поЬіз іп ровіе- 

гит гсзегѵатиз. Кезегѵаіа сііат 

поЬіз Гасикаіе роепаз зиргаіііеіаз 

агЬікіо позко тосіегашіі, ѵеі іп 

аііаз зітііез соттиіашіі, йеГепзіо- 

пез аиіет а ргесіісіо Іоаппе аііагі- 

зіа рго(1ис1аз (1е (|иаш1ат аззегіа 

іпЬаЬіІіІаІе ассизаіогіз аііазуие ех- 

серііопез, аЬ ірзо іи ргосеззи орро- 

зііаз, иіі і'гіѵоіаз еі пиіііиз тотеп- 

Іі, іп рагіет ічуісітиз. Ьаіа, Іесіа 

еі іп зсгірііз ргопипііаіа езі Ьаес 

зепіепііа (іеііпіііѵа рег поз Магіі- 

пит Візяколѵзкі Беі еі Арозіоііеае 

зе(Ііз ртаііа ерізсорі Ьисегіепзі іп 

сіѵііаіе Вгезіепзі іп раіаііо по- 

зкае зоіііае гезісіепііае зиЬ аппо па- 

Ііѵііаііз Вотіпі 1600 зерііто, ітіі- 

сііопе (рипіа, сііе ѵего Іегйа Весет- 

Ьгіз Ропіііісаіиз 8ишті іп СЬгізІо 

Ракіз еі Вотіпі позкі Вотіпі Раи- 

1і, «ііѵіпа ргоѵіНепііа Рарае У, аппо 

Іегііо, ргаезепІіЬиз аіітосіит ге- 

ѵегетііз §епегозіз еі поЬіІіЬиз сіо- 

тіпіз Ргапсізко 2ае\ѵзкі ДУВ. Ьи- 

сеогіепзі еі Вгезіепзі ргаерозііо, 

Іоаппе 2а1азо\ѵзкі зскоіазіісо Ьисе- 

огепзі, Мікоіао 2аЬізкі, іигіісе N11- 

гепзі, А<1аіпо 2аЪіскі, ѵепаіоге Йа- 

Ьгосіиепзі, Магііпо ВотЬолѵзкі еі 

Іоаппе Варіізіа, теігісаіо асіогит 

сопзізіогіі позкі поіагіо: сиі та- 

пшп позігит зиЬзсгірзІітиз. Іоап- 

пез Маяолѵіескі аЬ еасіет зепіепііа 

(Іеііпіііѵа ѵегЬо арреііаѵіі, иі іп ас- 

Ііз Іаііиз еі ехргеззіиз сопііпеіиг. 



1609 г. '307 

АрреІІаііопіз аиіет Ьгдозтосй (ег- и иодиисъ руки его милости кня- 

іпіпиз егіі (Ііез 3-йа Лапиагіі 1608. эя бискупа подписано тыми словы: 

Утого декрету печать притиснена 8иізко\ѵзкі ерізсориз Ьисеогіепзіз. 

1615 г. 

104,—Осмотръ подсудка Богдана Туминскаго мѣстечка Милейчицъ, раз 
ореннаго войскомъ конфедераціи Брестской и градобитьемъ. 

Изъ актовой книги за 1615 годъ, листъ 226—229. 

Лѣта Божого Нароженья 1615 

года, мѣсеца Іюня 22 дня. 

На рокохъ судовыхъ земскихъ, 

о Светой Тройцы святѣ Римскомъ 

припалыхъ и судовне отправова- 

ныхъ, передъ нами, враднпкн су¬ 

довыми земскими воеводства Бе- 

рестенского, Прецлавомъ Горбов- 

скимъ, судьею, а Богданомъ Тумин- 

скимъ, подсудкомъ, и Яномъ Пате- 

емъ писаромъ, ставши очевисто 

У сУДУз урожоный панъ Василей 

Сасннъ Калечицкій оповѣдалъ и 

покладалъ листъ поѣзду моего, ме¬ 

не Богдана Туминекого, подсудка, 

до добръ его королевское милости, 

до староства Берестейского нале- 

жачое, мѣстечка Милечыцъ, для 

видѣнья въ нимъ шкодъ розными 

способы сталыхъ, о которые листъ 

просилъ насъ панъ Калечицкій, 

абы для часу нришлого до книгъ 

врадовыхъ земскихъ Берестей- 

скихъ принятъ и уписанъ былъ; 

въ чомъ мы слушную речь пиде- 

чн, оного принявши и въ книги 

вписать велѣли, а ушгсуючи такъ 

се въ собе маеть: Коки іузіас 

згезсзеі сзіегпазіедо , Бо\ѵегаЬга 

сіпіа сзіегназіе^о иарізаиіет .(азте 

\ѵіе1то'/пео;о ^е^от. рапа .Іагозга 

ѴУоІотсха, ро(1зкагЬіе§о 2Іеіпзкіе§о 

у різаг/а \ѵіе1кіе§о хіезілѵа Іліелѵ- 

зкіе^о, зіагозіу IIріізкіе^о, сілѵипа 

Роѵѵигзкіе^о, «іаегіалѵсу КиНпіскіе- 

§о, те§о тііозсте^о рапа, (Іо тпіе 

ВоЫапа Тутіпзкіе^о, росіз^ііка хіеш- 

зкіе^о, аЬут (іо зіагозСѵа Віѵ.езкіе- 

ё° 2]есЬа\ѵз/у Но шіазіесгка Мііеу- 

сзус, (Іоуггаі \ѵіе1кіе§о яиЬо&епіа 

ипізясгепіа іе^о тіазіесяка рг55ег 

иоІпег/асопГейегаііеуВггезкіеу \ѵоу- 

зка 8аріейупз1ае§о, іак іеі ро§о- 

гга^уск (іотоѵѵ у ^гагіоЬісіа гЬоіа, 



как огітіпу іако у іаггупу, у «Іо 

кгбіа ^е§;ото6сі зиріікоѵѵаіі, іакозіа 

Воікіап Титіпзкі, рокз^кек Вггезёкі, 

ѵѵ піеЬукпозсі ісЬтозсіо\ѵ рапо\ѵ ге- 

ѵѵігогоѵѵ, па кепсгаз гезіапуеЬ ок 

' кгбіа ]е§отозсі (Іо зкагозкѵѵа Вгге- 

зскіе^о, гіаскаѵѵзгу гоки і сіпіа пі- 

&еу тіапоѵѵапе^о (іо тіазіесгка Мі- 

іеусгуе, зкагозкѵѵа Вггезскіе§о, Ми¬ 

ге па кепсгаз кгіегіу ^азпе ѵѵіеіто- 

гпу ^е^отобё рап Негопіт Сіюк- 

кіеѵѵісг, казгкеіап ЛѴіІепзкі, зкагозка 

Вггезскі, гакагаѵѵзгу іа (Іо зіеЬіе 

Ъигтізкггоѵѵі Мііеусгускіети ге 

ѵѵзгузккс^ гак% ротіепіопети Міко- 

іаіи ГЬпакоѵѵісги, Ьигтізкггоѵѵі Яе- 

гаепоѵѵі Іазгкоѵѵісги, Зиргапи Іѵѵа- 

поѵѵісги, Зказіи Ьірсе, \Ѵазкоѵѵі Ра- 

гузгкеѵѵісги, гаусот, Мог2у зкаѵѵ- 

згу рггекетпс* рокагаіі гйасу^ ѵѵог- 

пе§о рггугпапа і з кзіа§ (ігокгкісіі 

ѵѵ гашки Вггезскіт, ѵѵ ккогеу геіа- 

суі рокагаіі, пасо і рггузі^&аіі гау- 

еу, Ье ѵѵ тіезсіе Мііеусгусасіі зри- 

зкозгаіо у піе зіапо лѵіок (11а гпі- 

згсгепіа йоіпіеггоѵѵ рі§(І2Іезііік сгке- 

гу кггесіп сілѵіе, ророѵѵзкісЬ ѵѵіок 

сгкегу зризкозгаіо га гтагсіет ро- 

ро\ѵ родоггеісоѵѵ, икагаіі, ге ѵѵзгузк- 

ка шаіеіпозсіа ро§огга!усЬ сіотоѵѵ 

згезс, ѵѵ гупки зризкозгаіуск згезс, 

па иксу ВагЪагупзкіеу зризкозгаіо 

котоѵѵ рі§с, па иксу Міеіпіскіеу 

зризкозгаіб котоѵѵ кггу. па иксу 

таіеу зризкозгаЗо котоѵѵ сгіугу, 

па рггектіезсіи зризкозгаЗо сіотоѵѵ 

овга; ко Іе^о рокагаіі ѵѵкеуйе геіа- 

суі цгакоЬісіе, іе ^гакет Рап В6& 

ѵѵуЬіЗ рггег ѵѵзгузккіе ѵѵЗокі шіезс- 

кіе, как огітіпу, іако у іаггупу кѵѵіе 

С2§зсі роі Іекѵѵо кггесіа сгезс ѵѵса- 

1е гЬогга гозкаЗо, сгети ^а іезгсге 

ко коііса лѵіагу піекаѵѵзгу, роиіісаск 

у роіаск іе^кгг^с, зат геѵѵікоѵѵаЗет 

у ѵѵекЗи§ кеу геіасуі ѵѵогпе^о зризко- 

згепіа (Іотоѵѵ у піе газіапіа ѵѵЗок ѵѵі- 

кгіаЗет, а зкгопу ^гакоЬісіа рггу ге- 

Іасуі ѵѵогпецо гогкагаЗет Ьигтізк- 

ггоѵѵі 2 гаусаті рок рггузіе§а і рок 

зитпіепіет рггекетш), ргаѵѵке ро- 

ѵѵіекгіес, ккоггу зкаѵѵзгу рггекетш}, 

роѵѵіекгіек, ге ѵѵзгузккіет розриі- 

зкѵѵгт тіазка Мііеусгускіе&о рок 

рг2узі§§а у зитпіепіет, ій как іезк 

а піе іпасгеу, ге паз Рап В6§ {^га- 

коЬісі^ паѵѵіекгіЗ у гЬогіе пат, іа- 

козту ѵѵугеу ротіепік роЬіІ; а ^а 

ѵѵеугаѵѵзгу ѵѵ іск как ѵѵіеікіе гпі- 

згсгепіе у гиЬойепіе рогаіепіопе§о 

тіазкесгка, как рггег гоЗпіегга, іако 

г коризгсгепіа Воге§о рггег §гаку 

рггег рокЗозс ^гипки у о^іеіі, та- 

і$с ѵѵ кет гиреіпа тос ко <] а у піе ѵѵіеі- 

тогпе§о ,)е§от. рапа Лагозга \Ѵо- 

Зоѵѵісга, рокзкагЬіе&о гіетзкіе^о, те- 

§о ті!озсіѵѵе§о рапа, кусіі рошіепіо- 

пусЬ тіезгсгап ѵѵіакг^, игг^ки те- 

§о пгпіе ок ,|е^от. рапа рокзкагЬіе- 

с;о капе§о, рггег різапіе ,)е§отозсі, 

па кеп гок кегагпкузгу кузіас згезс- 

зекпу сгкегпазку ок супзгоѵѵ ѵѵзге- 

Іакіск, ккогу Ьук ]іоѵѵіппі ко зкаг- 

Ьи К. М., ѵѵоіпеті сгупіс у ѵѵіеі- 

то/пети тети тііозсіѵѵепт рапи, 
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шіІ08сі\ѵу рапіе ЛѴіІепзІсі, зіагозіа 

Вггезскі о іут омтутиі§, аЬуз ѵѵіеі- 

тогпу тііозсі\ѵу рап, о іут \ѵіейгі}с, 

ой ІусЬ тіезгс/ап МПеусгускісЬ 

супзголѵ га іеп гок \ѵузг ротіепіо- 

пу ѵѵусіадас па пісЬ піе гасгуі гог- 

кагуѵѵае; §йуг іо лѵзгузіко лѵіеіто- 

гпети тети тііозспѵети рапи \ѵе- 

гіЬсаііа тоіа ѵѵ зкагЬіе ]е§о кгбіелу- 

зкіеу тозсі рггудеіо Ъейгіе; іак іег 

у лѵіеітогпу тбу Іазка\ѵу рапіе, 

лѵоусіе Мііеусгускі, огпаутиіе, аЬу, 

\ѵей!и°; рга\ѵа з\ѵе§о, супзгоѵѵ ой ІусЬ 

тіезгсгап га іеп гок пііеу тіапо- 

\ѵапу піе ойЬіегаІ у йо лѵіеіто&пе^о 

рапа \Ѵі1епзкіе§о, зіагозіу Вггезкіе- 

. І)аіа \ѵ МіІеус/усасЬ, гоки 

у йпіа \ѵуг різапело. У того ли- . 

сту печать моя. Туминского, 

подсудка, и подписъ рукъ тыми сло¬ 

ны: ,.Титіпзкі, ройз§йек Вггезс¬ 

кі, г§кіі з\ѵі}. Который то листъ оче- 

кисто у суду покладанъ и до книгъ 

земскихъ Берестейскихъ есть упи¬ 

санъ. 

1639 г. 

105.—Жалоба священника Мануида на поднятаго Пекарскаго о нанесен¬ 

ныхъ ему побояхъ и оскорбленіяхъ съ произнесеніемъ угрозъ. 

мм. ’Кл •ПТ ТТ ЯЯа'*ц 
Изъ актовой книга за* 1639 годъ, листъ 426.*' ш 

Лѣта Божого Нароженья т и сеча 

шесть сотъ тридцать девятого, мѣ- 

сеца Генваря двадцать четвертого 

дня. 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о, 

Трехъ Кроляхъ, святѣ Римскомъ, 

припалыхъ и судовнё у Берестьн 

отправованыхъ, передъ нами Пе¬ 

тромъ Кохлевскимъ, судьею, Тео¬ 

доромъ Станиславомъ Букрабою,’ 

подсудкомъ, а Петромъ Потеемъ, 

писаромъ, врадниками судовыми 

земскими воеводства Береетепско- 

го, постаиовивпшсе очевисто.іу су- 

ду5 Діанъ Стефанъ Науцевпчъ Гу- 

барь, оповѣданье священника Бѣль- 

ского Мануила * Ѳеодоровича на 

письмѣ на особу и въ справѣ ии- 

жеймененой кузаписанью до книгъ 

земскихъ Берестейскихъ подалъ, въ 

тые слова- писаное: % Милостивый 

Панове въ радѣ земскеи Берестёй- 

скей! Я Манупло Ѳеодоровичъ, све- 

щенникъ церкве Рожества Пресвя- 
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той Богородицы, зъ мѣста Бѣлое, редъ судъ капитульный Берестей- 

маетности яснеоспѣцоыЪго кнежа- скій мѣлъ запозвать тотъ же, его ‘ 

тяго на Олыцѣ и Несвижу, его ми- милость панъ КрыштоФъ Пекар- 

лости иана Александра Людвика скій иозвомъ суду въ Бозѣ велеб- 

Радивила, маршалка найвышшого иого его милости отца Іосифа Яко- 

великого князства Литовского, ста- иецкого, епископа Володимерского 

росты Слонимского, якомъ дня оног- и Берестейского, пана и пастыря 

дайшого, то есть дня двадцать пер- моего милостивого, и о всемъ ся 

вого, мѣсеца Генваря, у суду, въ томъ у того суду капитульного 

року нынѣшнемъ тисеча шесть- Берестейского иевне о томъ позвѣ 

сотъ тридцать девятомъ, очевисто вывѣдавшися, вжомъ ѣхалъ ку до¬ 

ставши передъ вашею милостью, мови моему до Бѣлое зъ Берестья, 

великій жаль свой и деспектъ свой, и кгдымъ пріѣхалъ въ улицу въ 

а сксцесъ черезъ его милость па- мѣстѣ Берестейскомъ, ку Велико¬ 

ва КрыштоФа съ Теребеля Пекар- му Мосту идучой, пріѣждчаючл ку 

ского, йодчашрго воеводства Берс- мытницы, тамъ жемъ надъѣхалъ 

стейского, подъ часомъ суженья его милости пана Пекарского так- 

роковъ земскихъ Трикрольснихъ,: же въ саняхъ сѣдячого, вжо хотя- 

у Версстыо теперь' ртиравуючихсн, 1 чого зъ Берестья ѣхать. За тымъ 

пололненый и мнѣ отъ него ста- обачивши мене его милость панъ 

льга оповѣдалъ. Тодды и на письмѣ КрыштоФъ Пекарскій, подчашій 

тшго жъ теперь поновляючи, зъ ве- воеводства Берестейского, и выпав- 

ликпмъ жаломъ моимъ вашей ми- шій зъ воза, зъ саней своихъ, ме- 

лостн, яко врадовц, на преречоного не оному человѣка ни въ чомъ не- 

его милости пана КрыштоФа Пе- вішного, безъ жадное вины и данья 

карского, подчашого вреводстна Бе- причины моее, первѣй мене слова- 

дестейского,^повѣдаю зъ великимъ ми злыми и доброй славѣ моей дот- 

жалемъ моимъ ,* протестую, што кливыми мовячи: атусь ми, неуч- 

ижъ въ року теперешнемъ тисеча і стивой матки сыну, псе поповскій, 

шестьсотъ тридцать девятомъ, мѣѴ и заразъ мя въ губу и по твари 

сеца Генваря двадцать первого дня, | моей почалъ пястью бич и, и такъ 

будучи мнѣ тутъ въ мѣстѣ Бере- | мене побилъ,' помордовалъ, жемъ 

стейскомъ по нѣкоторыхъ пиль- ажъ головою земли мало пе досягъ; 

ныхъ справахъ моихъ, а ку тому . и--адову бшшш мя пястями до ша- 

довѣдуючлея у суду духовного на бли ся на менё порвалъ, хотнчи 

капитулы Берестейское религіи на- і мя тиаблею сѣчи, рубати, ажъ ся 

шое Кгрецкое, о што бы мене не- если ему, пану Пекарскому, до ногъ 
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поклонид'ь, просячи, абы мене без- 

винпе не билъ и шаблею не рубалъ. 

Теды таконый ексцесъ пополнив¬ 

ши и мене, особу духовную, удес- 

нектовавши и побивши, всѣдаючи 

въ сани, еще отповѣдь ипохвалку, 

хотячи мене забити, о смерть при¬ 

править, на здоровье мое учинилъ, 

тыми словы мовячи: еще то, псе 

поповскій, неучстивое матки сынъ, 

ничого, але тя такъ, повѣда, еще 

буду бити, же ажъ и душу съ те¬ 

бе выбью. О которое збитье и зра- 

ненье свое и тую отповѣдь и по- 

Фалку, мнѣ отъ его милости папа 

подчашого учиненую и ексцесъ 

подъ часъ судовъ вашихъ милостей 

черезъ него пополненый, запозиав- 

шн мене до суду моего каиитуль- 

ного, наложного, хотя и въ невинно¬ 

сти моей мнѣ отъ его милости вы¬ 

дан ый, а таковый ексцесъ иопол- 

нити и мене удесиектовати важилъ- 

ся, хотячи я о то у суду вашихъ 

милости зъ нимъ паномъ Крыш- 

тофомъ Пекарскимъ, подчащимъ 

воеводства Берестейского, правне 

чинить, прошу, абы тое оповѣданье 

мое было принято и до книгъ за¬ 

писано. Што есть принято и до 

книгъ земскихъ Вереетейскихъ за¬ 

писано. 

■V 

И 
А 

1642 г. 

106.— Судебное опредѣленіе по дѣлу Тура, обвиненнаго въ ватравленіи 

Ъ . А собаками и убійствѣ гайдука Волка. 
ѵ У ѣ ^ 

И?і> актовой книги заг 1666—1в41 годи, лисп. І183- 

Лѣта Ъожого Нароженья тисе ч а ки обранымъ, .Теодоромъ Стани- 

шестьсотъ чотырдесятъ второго, 1 славомъ Букрабого, подсудкомъ, и 

мѣсеца Октебря десятого дня. Петромъ Патеемъ, ішсаромъ, врад- 

На рокахъ судовыхъ земскихъ о | никами судовыми земского воевод- 

Светомъ Михалѣ святѣ Римскомъ 

припалыхъ и судовне у Берестью 

отнравованыхъ, передъ нами Ан- 

ства Берестейского, кгды съ по¬ 

рядку реестрового ку суженью при¬ 

пала справа яснеосвѣцоного кня- 

дреемъ зъ Горбова Заранкомъ, ' жати его милости пана Януша Ра- 

судьею, згодне на теперешніе ро- | дивила, иодкоморого великого княз- 
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тва Литовского, Казимірокого, Ка- 

меиецкого и Шсйвенского старо¬ 

сты, зъ земяниномъ воеводства Бе- 

рестейского, зъ паномъ Стефаномъ 

Мартиновичемъ Туромъ, запозвомъ 

о речь ниже мененую, за привола- 

ньемъ черезъ енерала сторонъ до 

ирана, одъ его княжачое милости 

за моцыо умоцованый панъ Ерый 

Волковыцкій, а панъ Туръ самъ 

зъ умоцованымъ своимъ паномъ 

Лшкгимонтомъ Юрковскимъ Оче- 

висто у суду етановилисе. Затымъ 

умоцованый стороны жалоблипое, 

доведши по него пана Тура черезъ 

возного тогожъ воеводства Бёре- 

стейского Миколая Немиры Кру¬ 

мъ року прошломъ тисеча шесть¬ 

сотъ чотырдесятомъ, мѣсеца Іюня 

двадцать третего дня, нодданого на¬ 

глого державы Каменецкое, иодко- 

морого нашего, жалобливого зъ се¬ 

ла Шаличъ, на име Василия Волка, 

выбранца нашого скарбового, за- 

садивхиисе на врочищу Великого, 

до твоее маетности належачого, съ 

помочниками своими многими, то- 

бѣ имены и назвискн добре вѣдо- 

мыми и знаемыми, того подданого 

нашого выбранца сокѣрою и кіями 

збилъ, поранилъ, собаками пощвалъ 

такъ окрутне, ижъ одъ того збитья, 

зраненья и попічваньн зъ сего свѣ¬ 

та Сііертью зшолъ, яко жалоба на 
сельского положоныхъ позвовъ, од- ! позвѣ ширей есть доложона. А по 

ного въ имѣнью Баранкахъ на при- | пртчитанью жалобы позовное, умо¬ 

селенью млынарскомъ, а другихъ 

прибіяныхъ въ замку Берестей- 

скомъ у брамы, у воротахъ, реля¬ 

ціею на -вредѣ' признаною въ да*іѣ 

року теперешнего тисеча 

сотъ чотырдеся^ъ второго,',мѣсе¬ 

ца Сентебря,дианадцатого дшц вьт- 

лисомъ зъ книгъ кгродскихъ БЗ- 

цовапый княжати его милости, под- 

комороіЧ) великого князтва Литов¬ 

ского, на доводъ жалобы своее по¬ 

кладалъ протёстацію о тое окрут¬ 

ить- | ное зраненье того Василия Волка, 

гайдука скарбового, на пана Сте¬ 

фана Тура учиненую, выписомъ съ 

книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
рестеискихъ л року за ними слуш- 

не и правые приігалого,— жаловалъ 

зъ него заданьемъ собѣ справы уро- 

жоного В на Отена о заслуги и кла далъ реляцію такъ се выписомъ 

лодстаростего Каменецкого о то, съ книгъ кгродскихъ Берестей- 

подъ датою року тисеча шесть¬ 

сотъ чбтырдесятого, мѣгаца Іюня 

двадцать шостого дня, до того по- 

ижъ ты, Туре, не огледаючисе ни- 

чого на вины, въ правѣ посполи- 

томъ описанью и лехце собѣ оные 

иоважаючи, также немаючи въ собѣ 

боязни Божос, смѣлъ и нажилъ еси 

скихъ возного.зознанья Миколая Не¬ 

миры Кругёльского огляданья то¬ 

го окружного посѣченья того гай¬ 

дука, въ датѣ того року мѣсеца 

Іюни двадцать шостого дня. до то- 
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го покладалъ протестащю на то¬ 

го жъ пана Тура, кгды тотъ гайдукъ 

посѣченый съ тыхъ ранъ умеръ, о 

забитье занесеную выпиеомъ съ 

книгъ кгродскихъ Верестейскихъ, 

въ датѣ тогожъ року, мѣсеца Сен¬ 

тября тридцатого дня. и реляцію 

тогожъ возного Немиры Кругель- 

ского, въ датѣ тогожъ року, мѣсе¬ 

ца Сентября тридцатого дня, ока¬ 

зыванья и обволыванья на врадѣ 

кгродскомъ Берестейскомъ тогожъ 

тѣла, черезъ пана Тура забитого и 

на смерть тыранско замордовано- 

го. А оказавши и доведши такого 

забитья и замордованья того не- 

божчика гайдука, засадки ѣдучого 

зъ мѣста Каменца на добровольной 

дорозѣ, человѣка ему ни въ чомъ 

невинного, повинный отъбрати не- 

божчиковскихъ трохъ до присеги 

• прииовѣдалъ; а по присезѣ за та¬ 

кое тыранское посѣченье и забитье, 

на смерть замордованье, подавши 

конституцію року тисеча шесть¬ 

сотъ тридцать первого и року тисеча 

шестьсотъ тридцать осьмого, вска- 

занья совитого головщизны, двохъ 

сотъ гривенъ и шкодъ затымъ под¬ 

нятыхъ, за присегою тыхъ же бра- 

ти и повинныхъ небошчиконскихъ, 

на пану Туру и маетности его 

вшелякой лежачой и рухомыхъ су¬ 

махъ пѣнежныхъ, гдѣ кольвекъ бу- 

дучнхъ, домавялъ; а зато ижъ подъ 

бокомъ княжатя его милости такій 

ексцесъ пополнилъ и тымъ кня¬ 

жатя его милости зневажилъ, сѣ- 

деня на замку Берестейскомъ не¬ 

дѣль дванадцати потребовалъ. А 

папъ СтеФанъ Туръ черезъ умоцо- 

ваного своего повѣдилъ, ижъ при 

наѣздѣ на лѣсъ его во имѣнью Ве¬ 

ликомъ, боронечи кгрунту тому Вол- 

кови, въ оборонѣ здоровья его па¬ 

на Тура тое зраненье статьсе му- 

село, кгды се порвалъ до него, а 

насъ Тура, и покладалъ выписъ 

съкнигъ кгродскихъ Верестейскихъ 

цротестацін его пана Тура на того 

Волка и иншихъ подданыхъ о на¬ 

ѣздъ на лѣсъ его, въ датѣ року 

прошлого тисеча шесть чотырде- 

сятого зъ реляціею-возного Войтѣ- 

ха Залущинского, на которыхъ са¬ 

ма речь ширен есть доложона. А 

подавши съ права посполптого ар- 

тыкулы деветнадцатый и двадца¬ 

тый зъ роздѣлу одинадцатого, онъ 

панъ Туръ самотреть на томъ, ижъ 

правдиве, водлугъ обжалованья его, 

въ лѣсѣ его власномъ, а не на до¬ 

бровольной дорозѣ тому Волкови, 

подданому его королевское мило¬ 

сти седа Шаличъ тое збитье и зра¬ 

ненье въ оборонѣ здоровья его па¬ 

на Тура сталосе, до присеги припо- 

вѣдалъ, а затымъ вольности одъ 

того обжалованья домавялсе. На 

што умоцованый княжатя его ми¬ 

лости повѣдилъ: што умоцованый 

пана Туровъ ноказуеть, протеста- 

цію и реляцію возного, менуючи 

якобы того Василья Волка, гайдука, 
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не на дорозѣ, але въ лѣсѣ своемъ 

посѣчн и забити мѣлъ, якобы ино¬ 

го кгвалтовника; теды жадное про- 

тестаціп о тую шкоду въ лѣсѣ на 

нодданыхъ княжатя его милости 

и того гайдука забитого, жебы пе¬ 

редъ тымъ въ лѣсѣ шкоду ЧИНИТИ 

мѣли, не показуеть. Але вжо ухо- 

дечи того мужобойства, протеста- 

цію по таковомъ учинку до книгъ 

заносить и самъ до отприсяженья 

беретъ, што его подкати не можетъ; 

альбовемъ и каждый бы такъ кого 

забивши и окрутне замордовавши, 

отприсегнутисе хотѣлъ, але то его 

подкати не можетъ, бо кровь не¬ 

винная справедливости светое по¬ 

требуетъ и помету до Дана Бога 

волаеть: теды я не трохъ, але пе- 

ти брати и повинныхъ небошчиков- 

скихъ до присеги на томъ всемъ 

приповѣдаю, по присезѣ всказанья, 

водлугъ констытуціи, совитое го- 

ловщизны и сѣденья на немъ пану 

Туру и повторе домавялъ. А такъ 

мы судъ въ той справѣ ясне освѣ- 

цоного княжатя его милости пана 

Януша Радивила, подкоморого ве¬ 

ликого князтва Литовского, Казн- 

мерского, Каменецкого и Шейвен- 

ского старосты съ паномъ Стефа¬ 

номъ Туромъ, за позвомъ въ дово¬ 

женью справедливости подданымъ 

староствамъ его княжачое милости 

Каменецкого зъ села ІПаличъ о за¬ 

битье съ тогожъ села гайдука, вы- 

бранца скарбового, Василья Волка 

отъ збитья кіевого, секИрою посѣ- 

ченья и щаванья псами; въ кото¬ 

рой справѣ зъ очевистого обудвухъ 

сторопъ мовеньл, ажъ се панъ Туръ 

при процесахъ своихъ нравныхъ 

до присеги бралъ, ижъ при наѣздѣ 

на лѣсъ его тому Волкови, яко 

кгвалтовникови, боронечи здоровья 

своего, одъ оного тое зраненьё ста¬ 

ти се мусело; однакъ же мы судъ, 

уважаючи то, ижъ передъ тымъ 

панъ Туръ о тые наѣзды жадного 

процесу не чинилъ, а кровь невин¬ 

ная о помету до Нана Бога волаеть, 

прото повинный того Волка, вод¬ 

лугъ взятясе и за присегу само 

пятый, доводъ присеги ближшій при 

забитомъ узнаваемъ на томъ, ижъ 

тотъ небожчикъ Волкъ, гайдукъ, 

безъ данья его причины, на добро¬ 

вольной дорозѣ, а не въ лѣсѣ въ 

пана Тура, такъ сродзе есть зби- 

тый, зраненый, псами щваный и 

съ того збитья и зраненья тотъ 

небожчикъ Волкъ, водлугъ обжало¬ 

ванья съ того свѣта зшолъ, кото¬ 

рую присегу передъ нами дня тре¬ 

тьего мають оказати. По которого 

за забитье того гайдука, водлугъ 

конституціи, совитое головщизны 

водлугъ стану его двѣстѣ гривенъ 

его княжачое милости пану нодко- 

морому на пану Туру и на всякихъ 

добрахъ его лежачихъ и рухомыхъ 

и сумахъ пѣнежныхъ, гдѣ се кото¬ 

рые вказують и окажуть, зъ учи- 

неньемъ однравы порадкомъ прав- 
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нымъ, заложивши насъ цротивыо- | дасть Богъ пришломъ тисечашесть- 

і'о заруку таковоежъ сумы, века- сотъ четырдесятъ третемъ ку суже- 

зуемъ. Одъ которого декрету панъ ныо нрипадаючихъ. Затымъзъобу- 

Гуръ до суду головного трибуналъ- двухъ сторонъ о шкоды одна сто¬ 

ного апелевалъ, которое апелнціи ! рона противно того протестовали- 

допустили есмо въ терминъ належ- се. Которая справа, яксе точила, до 

нын суженья справъ воеводства книгъ нынѣшнихъ земскихъ Бере- 

Берестейекого, въ датѣ въ року стейскихъ есть уписана. 

1772 г. 

107.—Опредѣленіе по дѣду между помѣщиками Брестскаго уѣзда и всен- 

двами Базиліянами о захватѣ имѣнія генераломъ сихъ послѣднихъ Ге- 

равліемъ Лнсанскимъ и обращеніи его въ монастырскую собственность. 

Изъ актовой книги за 1772—1774 годы, листы 307—343. 

Коки іузще зіейетзеіпедо зіедет- лѵ піт \ѵугаіоп$, тіепі^с о іо, іг 

йгіезі^і \ѵіоге§о, тіезщеа Тиііі, й\ѵи- со (ІоЬга Хоѵѵозіоікі, \ѵ лѵоіелѵойг- 

йгіезіе&о сгѵѵагіе§;о йпіа. іѵѵіе Вгаезкіш зуіиоѵѵапе, ѵѵ роззез- 

\Ѵ зрга\ѵіе га пі&еу \ѵугагопеті зуі піедйуз ѵѵіесгузіеу ітіепіа Ого- 

акіогаіагаі і іаІоЬаті, Йо пісЬ па- йгіскісЪ, §гайи зиссеззіопіз па егіе- 

ІеЦсеті, тіапо\ѵісіе га ріегѵѵзгут гесЬ Ьгасі гойгопусЬ СгойгіскісЬ 

Л. РР. Мікоіаіа, ѴѴоусіесЬа, \Ѵіп- зрайіе, іапйеш га гггесгепіет зіе 

сеиіе^о і Ьеопа Ногаішж, Ьгасі іггесЬ Ьгасі, іп зосіеіаіе гозіадоусЬ 

гойаопусЬ, \ѵ В. Ш. Л. XX. Маг- хіейу СгоЙгіскісЬ, сит Ьас іейпак 

сіпет Оіейгоусіет, зирегіогет, Маг- саиіеіа, аіеЬу іеі йоЬга Хо\ѵозіоІ- 

іупотѵзкіт кагшміавд і іппеті ргге- кі пі§йу ой Гатіііі зѵѵоіеу аііепо- 

тіезгкпѵаіасеті \ѵе йлѵогге Хо\ѵо- \ѵапе піе Ьуіу, іейпети з. р. Кагі- 

зіеіескіт хі^іа Огйіпіз Вапсіі Ва- тіегголѵі Сгойгіскіепш йозіаіе, го- 

зіііі та#пі, га рогѵѵет ой акіого\ѵ зіаѵѵзгу оЬгаІоѵѵапі \Ѵ\Ѵ. XX. Ва- 

ро оЬ2аіо\ѵапусЬ ісЬтозсіоѵѵ, рггей гуііапіе іпргае іийісіит зиксеззогблѵ 

пазг зай ѵѵуиіезіопут, і га гаІоЬа ітіепіа ОгойгіскісЬ, зоіа ітргеззіопе 
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ріі геіі, \ѵ гоки іузі%с зіейетзеіпут 
рі§ссІ2Іе8І^і озтуш, Іиііі йѵѵийгіе- 

зіе§о іг2всіе§о йпіа, зіпдиіагііег, Ьулѵ- 

згу §епега! огйіпіз 8. В. М. щія 
Негакіі Ьізапзкі, рг2у\ѵіойІ82у з. р. 

Кагітіегга Тайеизга Ьайа Огойгіс- 

1ѵіе§;о і Каіаггупе, г ВогузоѵѵзкісЬ, 
ОгойгісЦ, тайіакблѵ, <1о рипкібѵѵ 
Гши1из2о\ѵуеЬ па сегкіеѵѵ росі іуіи- 

іет Тгбусу 8., \ѵ іеуіе таіеіпозсі 
Хо\ѵозіо1кас1і, іеі ринк іа, рггесіѵѵко 
\ѵз2е1кіт зіизгпдзсіот і ргалѵи, ъ ро- 

кггу\ѵ(І2епіет іаЙидсусЬ зіе йеіа- 

іоголѵ, зиссейепііит ро з. р. Ого- 

йгіскісЬ зиксеззоічяѵ, піе ротпі^с, іі 
іако «ІоЬга лѵіесгузіе сігіеіігісгпе 
ітіепіа ОгойгіскісЬ, аІЪо Ъегроіот- 

піе гезгіуск, з. р. Кагітіегги і Ка- 

іаггупіе ѲгойгіскісЬ, таІіопкасЬ, 

ой пазіертцсеу ГатіГу, іпіиііи \ѵу- 

гаіепіа \ѵ агяесгепіи іггесіі Ьгасі 
ОгойгіскісЬ, аііеполѵапе ЬуЙ2 піе ро- 

ѵѵіппе; сгіегу сг§зсі таіеіпозсі N0- 

\ѵозіо!ек ай зиат ѵіоіепіег ргаеос- 

сираѵіі роззеззіопет, а піе іуіко- 

зате йоЬга ай ѵеііе зиі орізаіі, аіе 
Ьеі ѵагіі іііиіі гисйотозс, кібга рагі 
тойо іако і зата таі^іпозс №то- 

зіоікі, ійдие, супа, тіейг згеЬго, 
2І0І0, ггейу, кагаЬеІе, райазге, разу, 
зикпіе, кіеупоіу, іийгіеі Ьуйіо го- 

§аіе і піего^аіе, копіе іегйпе і зіай- 

пе, па іаІи)д,сусЬ зіе йеіаіогоѵѵ зис- 

сейеге ро\ѵіппе, піетпіеу о гаг гЬо- 

■>.& ѵагу §гапі рогозЫе, рогаЬіегаІі 
іп зишп изит еі й-исіит оЬгасаІі і 
оЬгасаі^, 2 паіеіуіеу роззеззуі іа- 

ЙшцсусЬ зіе йеіаіоголѵ, кібга ргоЬа- 

Іиг іи іетроге иеаупіопц, іпігоіпіз- 

зі^, аппо тіііезішо зерііп^епіезіто 
зеха^евіто іегііо розі зега Гаіа з. р. 

Еаіаггупу 2 ВогузоѵѵзкісЬ Кагітіе- 

Г20\ѵеу Сгойгіскіеу, па йпіи йгіе- 

лѵі^іпазіут РеЬгиагуі зіайеу, іі оЬ- 

іаЙо\ѵапі Й. XX. Вагіііапіе піе іак 
геіо ріеіаііз, іако Ьагйгіеу сЬсілѵо- 
зсід. гйі^сі, иіі епаггаі ргосезз іп 
еойет аппо РеЬгиагуі йѵѵийгіезіе- 

8° іггесіе§о йпіа • исгупіопу, іак 
рогозіаіе шоЬіІіа рогаЬігаІі, іако 
Іе2 затусіі гаіиіасусіі йе1аіого\ѵ 1е- 

§іііше іп роззеззіопет зиссеззіѵат 
Йо таіеіпозсі Хінѵозіоіек лѵезгІусЬ, 
іііе^ііпіо ас іііісііо аизи, 2 піе та- 

Ііі^готайа 1иЙ2І гбіпусЬ 2 з\ѵусЬ коп- 

\ѵепіо\ѵ геЬгапусЬ, парайізгу рггу- 

іасіеіа іаІиіасусЪ Й. Р. Апіопіе^о 
■Ьиказгеѵѵісга, рггуіут іеі і копі 
ігоіе сгийеіііег рггезіггеіііі, ехріизуа 
кгутіпаіпа 2е сЬѵоги і і’огіипу іа- 

ЙиіасусЬ зиксеззуопаіпеу исгупііі, 
гисЬотозс ѵѵзгеіка, зитту ріепіе- 
іпе, хЬога ѵагу §гапі, Ьуйіо, копіе 
і іппе зиреііесііііа, піетпіеу огаг 
йокитепіа ѵагу іііиіі, іак па та- 

іеіпозё Холѵозіоікі, іако іеі і йаі- 

32е іппе ѵіоіепіег рогаЬіегаѵѵзгу, йо 
коп\ѵепіи коЬгуіізкіе^о ро\ѵурго\ѵа-' 
йгаіі, іак оЫоуиипіиг ргосезза, \ѵіе- 
1е піерггузіо^пусЬ сЬагекіего\ѵі ігап- 

гаксуі росгуппѵзгу, йо згкой, зігаі 
і ехрепзолѵ ргачѵпуоЬ іайи^сусй 
рггургоѵѵайааіі}. Осо ѵѵзгузіко іа- 

■Іиіцсу іиге регзеуиешіо апіе оіппіа, 
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йо кошрогіасуі ѵѵзаеІкісЬ і ѵѵзаузі- 

кісЬ рга\ѵ, йокитепібѵѵ, аарізоѵѵ 

іигіз еі роззеззіопіз зиЬ пехи іига- 

гпепіі, іийаіеа йо котрогіасіі отпіз ргауапапс^о і ааргаузі^іопе^о, (и- 

Шиіі гисЬотозсі, кіеупоіоѵѵ, зитт сіаіеі ѵѵзаеІкісЬ іигіз еі роззеззіо- 

ріепіейпусЬ, іак ех сарііе Ь§оскісЬ піз, рго рагіе асіогеа зІи&^сусЬ, Йо- 

й/.іайоѵѵ йаіицсусіі і оЬааІоѵѵапусЬ китепіоѵѵ, ѵі&оге кібгусЬ Йо оЬѵѵа- 

ісЬтозсіоѵѵ регтапепііиш, Йо аррго- гоѵѵааіа йаіицсут йеіаіогот отпі- 

Ьаіу йекгеібѵѵ ѵѵ гоки Іузі^с зіейет- тойат зесигііаіет йбЬг Хоѵѵозіо- 

зеіпут заезсйаіезі^і ріегѵѵзаут, Ре- Іек сит аШпепіііз ѵѵіссаузіеу Гип- 

Ъгиагуі зібйте§о йпіа і йаІзаусЬ іп йизаоѵѵеу роззеззуі, а (|иаѵіз оЪ&а- 

Ьас саиза аазаІусЬ Йокитепібѵѵ, ѵі- ІоѵѵапусЬ ісЬтозсіоѵѵ ітреііііопе, 
§оге кібгусЬ Йо иапапіа геіпйиксуі, ргаерейіііопе, ѵіоіепііа еі іпігизіопе 
іпкѵѵіаусуі, каікиіасуі, ѵѵегейкасуі, Йо котрогіасуі ргаеа ѵѵзаузікісЬ оЬ- 

а оЬааІоѵѵаиуш ісЬпюзсіош рег Іо- ааІоѵѵапусЬ ісЬтозсіоѵѵ Ногаіп6\ѵ 
Іит зргалѵ, йокитепірѵѵ, і'ипйизабѵѵ зргаѵѵ, йокитепібѵѵ гбйпусЬ, іийаіеа 
па а^иЬе иргоіекіоѵѵапусЬ зказзо- Йо котрогіасуі ѵѵзаеікіеу гисЬото- 

ѵѵапіа, заіѵа теііогаііопе Іеу ааІоЬу. зсі, тоЬі1іо\ѵ, ріепіейау §оІоѵѵусЬ, 

2а йги§іпі акіогаіеш: \ѵ Во§и ргае- аіоіа, згеЬга, супу, тіейаі, йаѵѵо- 

ѵѵіеІеЪпе^о й. X. Магсіпа Меіесуи- поѵѵ, іийаіеа ѵѵзае1кіе§о пасаупіа 
заа Стіейгоуеіа,зирегуогаі ѵѵзаузікісЬ ^озройагзкіе^о, копі, Ьуйіа і ѵѵзаеі- 

й. XX. Ваауііапоѵѵ, кіазаіоги Хоѵѵо- кісЬ §епега1ііег зргаеібѵѵ, саази па- 

зіе1ес1сіе§9 а Й. РР. Мікоіает, \Ѵоу- іаайиѵѵ йоЪгасЬ КоѵѵозіоІкасЬ, ргае а 

сіесЬет, ЛѴіпсепіут і Ьеопет Ногаі- оЬааІоѵѵаиусЪ ісЬтозсіоѵѵ рег ѵіт 
паті, Ьгасіа гойаопеті, Мікоіает еі роіепііат ѵіоіепіег ааЬгапусЬ, 
8Іаѵѵка, йбаеіет ЬаЬгоѵѵзкіт, си)из- зиЬ пехи іигатепіі, а аа піероіейпо- 

ѵіз потіпіз, Апсиіі*, Йапет Впіеакіі, кгоіпе іпѵѵаауе і ѵіоіепсуе йо ро- 

СаЬгіеІеш бпіеака, 1§пасут Озіго- кагапіа репаті, йе 1е§е зсіа§аіасе- 

шескіт, Ьеопет ВеЬоПіт, йакиЬет ті зі§ еі зеззіопе іиггіз, Йо зказ- 

Киіпіет, Магсіпет Ітіепіпзкіт, Ат- зо^апіа лѵзаеІкісЬ, ргаеа оЬйаІоѵѵа- 

Ьгойут Йіиказаеѵѵісает і Іигкіеѵѵі- пуск ісЬтозсіоѵѵ ааІойопусЬ, па зит- 

сает з!и§а \Ѵ. Й. Р. Раѵѵіа Б^Ьгоѵѵ- ту агезібѵѵ, а йо ргаузайаепіа ІусЬ 
зкіе^о різагаеѵѵіса цгойи Вгаезскіе§о, зитт ааіиіасут йеіаіогот, па изро- 

аа роаѵѵет ой акіогоѵѵ ро оЬааІоѵѵа- коіепіе кгейуіогоѵѵ з. р. йшйаіогкі, йо 

пусЬ ісЬтозсіоѵѵ, ргаей паза зай ѵѵу- пай§гойаепіа ѵѵзаеІкісЬ закой, зігаі 
піезіопут, і аа йаІоЪа \ѵ піт ѵѵуга&о- і ехрепзоѵѵ ргаѵѵпусЬ, йо иапапіа 
па, тіепіас і геГепдас зіе йо аазаІусЬ іпкѵѵіаусуі і закой ѵѵегійкасуі, йо 

70 

іп апіесезит йаІоЬ ргосеззоѵѵ, <1е- 

кгеіоѵѵ і саіе^о ^епегаіііег ргосейе- 

ги ргаѵѵа, йо арргоЬаіу Гипйизаи 
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игпапіа регкопігалѵепсуіпусЬ (Іс- 

кгеіолѵі осгелѵібіепш засіолѵ каріиго- 

голѵусЬ, лѵоіелѵойгілѵа Вггезкіе^о, 

<1о зказзолѵапіа лѵзгеІкіоЪ і лѵзгузі- 

кісН іи ргаериіісішп гаЛиі^сусЬ 

(Іеіаіоголѵ иІогшоѵѵапусЬ (Іокишеп- 

іолѵ, огаг (Іо игпапіа іе§о лѵзгузі- 

кіе^о, ^иосI іигіз еі ргаеіепзіопіз 

Ъусіг тойе, а сгази ргалѵа Гизіиз 
ргоЬаЪііиг, заіѵа гаІоЬу теііогаііо- 

пе. 2а іггесіт акіогаіет: Л. РР. 

Мікоіаіа, \Ѵоусіес1іа, Ьеопа і "ѴѴш- 

сепіе^о Ногаіполѵ, Ьгасі гоЛгопуеЬ, 

2 рггелѵіеІеЪпут ѵѵ Во^и Л. X. Маг- 

сіпет Меіесуизгет ОіеЛгоусіет, зи- 

регуогеш і лѵзгузікіеіпі Л. XX. Ва- 

гуііапаті \ѵе (Кѵогге Колѵозеіескіт 

рггетіезгкілѵаіасеті, /а роглѵет осі 

акіоголѵ ро оЬіаЛолѵапуеЬ ісЪтозсіасІі, 

ргге<1 пазя 8^(1 лѵупіезіопут і га 

іаІоЬд, лѵ піт лѵуга&опгі. тіепіас і 

геГегиіг|с зіе (Іо газгІусЬ гаЛоЬ, рго- 

сеззо\ѵ, (іекгеіолѵ і огаг саЛе^о рго- 

сегіеги ргалѵа, огаг оіо: V/. оЪ&аЛо- 

лѵапі ѵѵіеІеЬпі хіе&а Вагуііапіе, ро- 

гпалѵзгу, іг сопзіііиііопез паулѵуі- 

згеу зіоіісу Арозіоізкіеу еі оічііпіз 
рі-оргіі оЬйаІоѵѵаяусЬ, ех сопзЫега- 

ііопе аи§еш1ае §1огіае Віѵіпае, то- 

(Ішп рггуітолѵапіа іижіизгоѵѵ ргае- 

зсгіЬешіо, кібгеЬу іуіко рггесілѵко 

іут зіаіиіот зіоіісу Арозіоізкіеу 

рггуі^іе Ьуіу рго пиіііз сепзепі і 

&е ргалѵа пагосіолѵе ргаеіехіиозаз 

г ЛоЬг сиЛгусЬ, а ЬагЛгіеу решіепіе Іііе 

о іег (ІоЬга ГипЛаііопез, гпозг^с еі 

ірзо Іасіо шзгсгас піе іуіко 1е§ііі- 

тіз зиссеззогіЬиз іаколѵе (ІоЬга геЬа- 

Ьеге рогѵѵаіаііі, Іесг ііізирег сиі- 

цие ех зіаіи поЬііі іиз (Іеіаііопіз 

Ьгас регтіііипі; а раіиіеіаі^с па ро- 

реіпіопе рггег зіеЬіе ^лѵаііу, лѵіо- 

Іепсуе, Ьоіе, гаЬогу, гапіепіа Ішігі 

і (Іаізге Во^и, ргалѵи і Ішігіот ргге- 

сілѵпе Гасіпога (о кіогусЬ тапіГе- 

зіа, лѵігуе, оЬіІиксуе, (іекгеіа і са- 

1у ргосегіег ргалѵа (Іолѵосіпіе злѵіаЛ- 

сгу); кіоге Ьегргалѵпозсі сЬс^с сіап- 

(іезііпо асіи рокгус, оЬіаІолѵапусЬ 

Вагуіе^о 2аЛизгсгупзІае§о Іискіа 

тепіе сагепіет. (Іо арргоЬаіу Ьег- 

ргаѵѵпе^о, па си(1геу лѵіазпозсі еі 

сопіга Іе&ез раігіаз, рггег гезгІусЬ 

Кагітіегга і Каіаггупе г Вогузолѵ- 

зіасіі СгоЛгіскісІі, роЛзіоІіск 8то- 

ІепзкісЬ, іаколѵусЬзсі рипкіолѵ Гип- 

(ІизголѵусЬ, сгуіі піЬу йіиіо іишіи- 

зги, а лѵ затеу ггесгу лѵіелѵки, па 

рокггулѵЛгепіе піе іуіко йаІиЦсусЬ 
(Іеіаіоголѵ, Іесг і лѵзгузікісЬ окоіі- 

сгпіе з^зіаЛиіасусЬ зиЬіеІпеті па- 

толѵаті рггулѵіоЛізгу, лѵкіосгпу коп- 

Лукі г іутіе оЬгаЛолѵапут исгупі- 

1і, і іут зрозоЬет (ІоЬга тасіеггуп- 

зкіе, ех сарііе Ь^оскісЬ ро таісе іа- 

ІиіасусЬ (Іеіаіоголѵ піе лѵурозайопеу, 

Ыиіасуш паіейасе, Холѵозіоікі па- 

глѵапе, гаЬгаІі, і (Іаізге ргакіѵкі іп 

коплѵепіепсуе росгупііі пгіазіи сЬлѵа- 

іу Р. Во§а, рокггутігепіет Ішігі. 

піелѵіппусЬ і орргеззу^ опусЬ Ьа- 

лѵі$ зі§. О со лѵзгузіко гаіиі^су 

ііеіаіогез г оЬ&аіолѵапуті ісЬтозсіа- 

ті, сЬс$с іиге а§еге, апіе отпіасЬ 
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арргоЬаіу ѵѵзгеІкісЬ і ѵѵзгузккісЬ 

рго рагіе асіогеа зІийцсусЬ йоки- 

тѳпіоѵѵ, (1о\ѵоі1о\ѵ до и/.папіа іпе- 

кѵѵііасуі ай зогіеш таіеіиоясі Хо- 

ѵѵозіоіек сх сарііе ЬдоскісЬ іиге 
зиссеззіѵо па йаІиі^сусЬ йеіаіогоѵѵ, 

(|иа 1е§іІітіз зиссеззогіЬиз-, йо зказ- 

зоѵѵапіа . Ьегргаѵѵпіе росгупіопусЬ 

рипкіоѵѵ Гітйизао\ѵ еі отпіз йіиіі 
сига еі айіпѵепііз тойіз гі'отепіо- 

ѵѵапусЬ йокитепібѵѵ как рггег ге- 

згІусЬ ѵѵ Во^и игойгопусЬ Сгойгі- 

скісЬ, іако іей затусЬ оЬйаіоѵѵа- 

пусЬ ісЬгаозсіоѵѵ еі ех ео з^й/.епіа 
йгіейгісіѵѵет саіеу таіеіпозсі N0- 

ѵѵозіоіек йаіицсут йеіаіогот зесип- 

йит ЙізрозШопепі ргаѵѵ \Ѵ. X. Ь. 

йе зітіІіЬиз орізапусЬ, іако Іе&ііі- 

тіз зиссезогіЬиз еі йеІаіогіЬив, Йо 
игпапіа каікиіасуі \ѵегейкасуі ех 
іііе^іііта ропііепіопеу таіеіпозсі 

роззезіопе, оіо ѵѵзгузіко, со сгази 
рга\ѵа іизіиз йейисепіиг, заіѵа те- 
Ііогайопе Іеу йаІоЬу. 2а сгѵѵагіут 
акіогаіет ѵѵ Во§и рггеѵѵіеІеЬпе^о 

Л. X. Магсіпа Меіесіизга Сіейгоу- 

сіа Огйіпіз 8. Вазіііі та§пі зирегу- 

ога і ѵѵзгузікісЬ Л. XX. Вагуііа- 
по\ѵ ХоѵѵозіеІескісЬ г Л. Р. Реіісуап- 

па Магуапзка таіка, ЛогеГет То- 

сгугізкіт зупет, іийгіей піеѵѵіег- 

пут Нігзгоѵѵісгет 2агасЬо\ѵісгет 
га рогѵѵет ой акіогоѵѵ ро оЪйаІо- 

ІоѵѵапусЬ ісЬтозсіасЬ рггей пазг 
з^й ѵѵупіезіопут і йаіоЬі} \ѵ піт 

ѵѵугайош}, тіепі^с оіо: ій со ѵѵ Во- 

гезгіу сиіизѵіз потіпіз Л. Р. 

Магушізкі а пцй оЬйаіоѵѵапеу ,)еу- 

тозсі 2 зѵѵоіт разіеггЬет Лйгеіет 

Тосгуіізкіт ѵѵ іейпеу говіацс гаг- 

йгіе і патоѵѵіе 2 Л. РР. Ногаіпа- 

ті, о риіпосу, лѵ гоки Іузі^с зіейет- 

зеіпут 82езс(Ыезй*1 іггесіт, тіе- 

зіаса РеЬгиагуі ріеіпазіе§о (іпіа, 
парайізгу па кіазгіог хіе&у Вагу- 

Ііапоѵѵ Хоѵѵозіеіескі, Гипйііиз ггаЬо- 

лѵаіі, гойпеу гисЬотозсі, 2Іоіа, зге- 

Ьга, супу, тіейгі, зикіеіі гогпусЬ, 

Ьііег, Ьіеіігпу, роіагйоѵѵ еіс., іако 
па озоЫіѵѵут ге§ез1гге рокайе зіе, 

опе 2аЬга1і, Іийгіей зкггупіе 2 йо- 

китепіаті, па йоЬга іипйизгоѵѵе 
зіий^сеті і іппеті ѵіоіепй тойо 
ѵѵгіеіі і йо ІусЬ сгаз опе йокитеп- 

Іа и зіеЬіе Іггутат, ѵѵзгузікіт ІусЬ 

йокитепіоѵѵ Йо сгуіапіа йаі^ і опе 
гогргазгада, лѵуйаіас йокитепіа за- 

зіайот піерггуіагпуш, згкойе ѵѵ 
§гапісу сгупіасут, кіоггу сгуіаі^с 

Іе йокитепіа то^іі рогаЬіегас со 

пауіерзге рго рагіе асіогеа йокитеп¬ 

іа і опе росЬоѵѵас ІиЬ рораііё; га- 

сгут йаіиіасу йеіаіогез йо рокага- 

піа га §\ѵа!іу, гаЬипкі і гойпе ѵѵіо- 

Іепсуе репаті йе Іе§е зсі^аі^сеті 

зіе і зеззіопе іиггіз, йо котрогіа- 

суі зиЬ пехи іигатепіі /аЬгапусЬ 

2 зкггупіа ѵѵзгузікісЬ ѵѵіесгузіусЬ 
ХоѵѵозіеІескісЬ зргаѵѵ тапііезіоѵѵ, 

ргосеззоѵѵ і ѵѵзгеІкісЬ йокитепіоѵѵ 
і ѵѵгіеІусЬ ройсгаз §\ѵаІіоѵѵпе§о па- 

іагйи ѵѵзгузікісЬ тоЬіІіоѵѵ, зрггеіоѵѵ, 

па озоЫіѵѵут ге^езігге зрізапусЬ, 

йо игпапіа іп саиза ѵіоіепііагит 
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іпкѵѵігусуі, (Іо паЛ&пнІгепіа згкосі, 

росгупіопусіі \ѵ кіазгіогпут сіѵѵо- 

гае, га роіатапіе сіггѵѵі, гаткоѵѵ, 

гаѵѵіазоѵѵ, окіеп ѵѵузіггёіапіа, ріе- 

со\ѵ роЬісіа еіс. <1о гаріасепіа ко- 

згіоѵѵ па ргаѵѵо ІойопусЬ, сіо игпа- 

піа Іе§о ѵѵзгузікіе^о (]ио(1 іигіз еі 

ргаеіепзіопіз Ьусіг тоіе, а егази рга- 

лѵа і’изіиз ргоЬаЬііиг, заіѵа іеу га- 

ІоЬу іпеііогаііопе. Пет га рогѵѵет 

і га <1ги§а йаІоЬа, сіо іе^ог акіоіа- 

іи паіегасут, тіепЦс оіо: іг оЬга- 

Іоѵѵапу іу<1, гтбѵѵіѵѵзгу 3І9 г ,1. РР. 

Ноіаіпаті і ѵѵгіоѵѵзгу коиігакі па 

іггу госгп^ агетіе кагсгту іЫиц- 

сус1к1е1аіоі'('лѵпіеі1уко2а\ѵіо(іі спуск, 

Іесг па ѵѵі^кзга згкосіе гаіиі^суск 
Леіаіогоѵѵ робтбѵѵіі іуск ге Л. РР. 

Ногаіпблѵ <іо паузсіа $>ѵѵа1іоѵѵпе§о 

агтаіа тапи па кагсгте гаіиіасуск 

Леіаіогбѵѵ, <іо гаЬгапіа ѵіоіепіег зіо- 

іасеу па §гипеіе кіазгіогпут $Іо- 

(Іоѵѵпі, зѵѵігпа, Ьгоѵѵаспуск гбгпуск 
пасгугі, <іо гаггисепіа зішіпі каг- 

сгептеу, гггисепіа сіаскбѵѵ г Ьго- 

лѵаги і зіобоі кагсгетпусЬ, <1ѵѵбсЬ 
іаѵѵек, зіоіоѵѵ, зіоікоѵѵ, кіатек ѵѵу- 

Іатапіа, іак&е о піе гаріасепіе агеп- 

бу, і га ѵѵгі§іе г у (о ѵѵе ііѵѵогге (иіі 

Гизіиз шапііезі гет епаггаі) Іисігіеі 

оіо: іг со оЬгаІолѵапу піеѵѵіегпе^о 

йусіа оусіес 2агас1г Іскоѵѵісг іггу- 

кгос 8ра1і\ѵзгу кагсгте 8. р. Л. Р. 

Ьисіѵѵіка Огосігіскіе&о і росгупіѵѵ- 

згу ѵѵіеікіе згкоЛу рггег сгаі-осігіеу- 

зілѵа, раіобгіеузіѵѵа і рггургоѵѵа- 

(Ігіѵѵзгу сіо ѵѵіеікіе^о ргаѵѵпе^о ко- 

згіи \ѵ ^госігіе Вггеькіт, роіут 

ѵѵ габѵѵогпуск зіріаск і ѵѵурасііуск 

сіекгеіаск па іарапіе опс^о, гаЬга- 

піе іоѵѵагбѵѵ еіс. ротіепіопу 2а- 

гасЬ Іскоѵѵісг рег апіісаЬіІет сот- 

розіііопет г^осігіі зіе г ѵѵ Во§и ге- 

згіут Л. Р. Ьиііѵѵікіет Огосігіскіт 

па (Іѵѵа іузі%са згезсзеі гідіуск роі- 

зкіс.Ь і (ІаІ оЫі& па зіеЬіе і зиксез- 

зогоѵѵ зѵѵоіск (іо ѵѵуріасепіа рошіе- 

піоиеу зишту іпзирег ѵѵ іутге 

оЫі^и орізаі зі§, іезІіЬу з. р. Л. Р. 

Ьисіѵѵік СгоЛгіскі1, ІиЬ зиссеззогез 

іе^о, піе сксіеіі ѵѵ зѵѵоіеу кагсгтіе 

іггутас ІиЬ г кагсгту зѵѵеу опе§о 

ѵѵуги^оѵѵаіі, гасгут апі оп, апі ро- 

іоткоѵѵіе іе§о піе роѵѵіппі росі іаі- 

пут роззеззуопаіет тіезгкас иііо 
іііиіо ѵѵ окоіісу Коѵѵозіоікаск росі 

ѵѵіеікіеті ѵѵасіуаті; а оЬгаІоѵѵапу 

Нігзг, піе гаріасіѵѵзгу га тіезі^с 

агепс1§ гіоіуск сіѵѵаіігіезсіа бѵѵа і 

§тозгу ріеіпаьсіе, га г у іо ѵѵгі§іе 

гіоіуск (ІѵѵаЛгіезсіа, г кагсгту исіекі, 

піеіуіко гасіа^піопе^о <і!и§и (ІѵѵбсЬ 

іузіесу згезсзеі гіоіуск роізкісЬ 

піе сЬсе ѵѵуріасіс гаіиіасут сіеіаіо- 

гот, гтузііѵѵзгу і зГаЬгукоѵѵаѵѵзгу 
кѵѵііапсуц,, піЬу осі з. р. Л. Р. Ьи- 

(іѵѵіка Ого(ігіскіе§о; Іесг па роЛзЦ- 

рек гаІиіі|сус1і (Іеіаіогоѵѵ тіезгка- 

іг^с ѵѵ кагсгтіе Л. РР. Ногаіпбѵѵ 

гбгпе згкосіу сгупіс піе рггезіаіе, іп 

ипо ЬеЛ^с сопзіііо ас сопсіісіатіпе 

г Л. РР. Ногаіпаті, г кібгеті га- 

ЬгаЛ зІоЛоѵѵпіе і іппо ЬиЛупкі, огаг 

ѵѵзгеіісіе зрггеіу сігса іпѵазіопет 
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тук) (Іо гаІиіцсусЬ йеіаіогоѵѵ паіе- 
ицсе (Іо зіеЬіе ойЬіегаі^с; а іаіиі^су 

йеіаіогез тозіу зіалѵіс тизгц, піе- 

ргоЫиіас сглѵагіу гок ту Іа пау- 

тпіеузге§о агеіэда; гасгут (Іо лѵу- 

ріасепіа йлѵбсЬ іузі§су згезсіизеі 

гІоіусЬ роІзкісЬ сит ргоѵізіопе, сіо 
гаріасепіа /.а агепй§ і г у Іо лѵгіеі$ 

гІоіусЬ рі^сіийгіезі^і ЙлѵбсЬ і §го- 

зиу ріфпазіи, йо лѵтосепіа і пай§го- 

й/епіа га Ьгаиіе ту (а рггег Іаі сгіе- 

гу і лѵіесеу, сіо піешіезгкаша, ѵі§о- 

ге орізи рой гайпут роззеззуопа- 

іет лѵ ХолѵозіоІкасЬ, йо рггуз^йге- 

піа лѵайублѵ, лѵ оЫі§и лѵугагопусЬ, 
га тіезгкапіе іггуіеіпіе лѵ Холѵо- 

зіоІкасЬ і лѵіесеу рой іппут роз- 

зеззуопаіет, йо лѵгбсепіа козгіолѵ 

ргалѵпусЬ і рокагата га йоризгсге- 

піа і патолѵу па сгупіепіе ѵіоіеп- 

суі рггег Й. РР. Ногаіполѵ гаіиі^- 

сут Йеіаіогощ, і Іе§о лѵзгузікіецо 
<іиой іигіз еі ргаеіепзіопіз Ьуйг то¬ 

ге, а сгази ргалѵа іизіиз ргоЬакііиг, 

заіѵа іеу гаЙоЬу теііогаііопе. А га 

ріаіут акіогаіеш, г ге§езіголѵ зрга\ѵ 
іегтіпі Іасіі Й. РР. Реіісуаппу 

г ОгойгіскісЬ Магуапзкіеу, іп ѵі- 
йиаіі зіаіи гозіа^сеу, Мікоіаіа \Ѵоу- 

сіесЬа, Ьеопа і \Ѵіпсепіе§о Нога-і- 

полѵ, Ьгасі гойгопусЬ, г й. РР. Ре- 

іісуапет Віасіюгзкіт і йапет Сго- 

йгіскіт, га роглѵет гакагет ой акіо- 

го\ѵ ро оЬгаіолѵапусЬ ісЬтозсіасЬ 

рггей пазг зірі лѵупіезіопут і га 
&аіоЬ$ лѵ піт лѵугагоп^ тіепі^с о іо: 

іі, оЬгайолѵапі ісЬтозсіолѵіе, пезсі- 

іиг, сгу г лѵ/аяпеу іаколѵеу ргге- 

сіѵѵко гайиііреуш йеіаіогоіп іпѵійуі, 

сгуіі Іей г патолѵу ісЬтозсіолѵ хі§- 

і.у Вагуііаполѵ, тойо іпітзіѵо ргге- 

тіезгкіѵѵаі^суск \ѵ таіеіпойсі N0- 

лѵозіоІкасЬ, лѵе йѵѵогге гезгІе§о й. Р. 

Кагітіегга Огойгіскіедо, ѵѵ гоки іу- 

зіі|с зіейегазеіпут ягезёйгіезіііі йгіе- 

лѵіаіут, шіезіаса йапиагуі ге йпіа 
йлѵшЫезіе§о сг\ѵагіе§о па йгіеп 
йлѵийгіезіу ріі^іу, зрозоЬет роіаіет- 

пут йокитепіа ро гезгіут лѵ Во- 

§и Й. Р. Магуапзкіт, теги йаіиіа- 

сеу Й. Р. Реіісуаппу Магуапзкіеу, 
рогозіайе, гогиіпіеіас, іг іаколѵа піе- 

ргалѵпети іііиіо йтйизголѵі, лѵ іусЬ 
йокшпепіасЬ огаг галѵойпети ак- 

іогзілѵи гезг1е§о Й. Р. Кагітіегга 

Огойгіскіе§о, гпа,ійа, ротос поспа 
рога и іеу&е Й. Р. Магуапзкіеу, 
лѵ тіезсіе й. К. тсі Вулѵіпіе ргге- 

тіезгкіѵѵаі^сеу, лѵгіеіі, о кібге ро- 

іаіетпе лѵгіесіе иротта^сут зіе 
йаіиіасут Йеіаіогот оЬгайолѵапі ісЬ¬ 

тозсіолѵіе піе іуіко піе оййаіі, Іесг 

іпзирег г Й. XX. Вагуііапаті іп 
сопйісіо ійас, іаколѵе йокитепіа 

опут рооййалѵалѵзгу йіа иіаіепіа 

іаколѵеу Ьегргалѵпозсі, ех сопйісіо 
зіеЬіе й. XX. Вагуііапот піЬу га- 

роглѵас рогайгііі, о кібгу ройзі^рек, 

Ъегргалѵпозё і лѵійосгпа кггулѵйе 
іаіиіасу йеіаіогез, сЬсас іиге а§еге, 
оЬйаіолѵапусЬ ісЬтозсіолѵ рогуѵѵа- 

іа апіе опгпіа Йо рггуі^сіа г ге§е- 
зіги (акіолѵе§о гогргалѵу, йо кот- 

рогіасуі роіаіетпут зрозоЬет лѵгіе- 
71 
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ІусЬ йокитспіоѵѵ зиЬ пехіЬиз іи- 

гатѳпіогит, (Іо рокагаліа репа- 

ті рггукіайпеті га іакоѵѵе ро- 

іаіетпут зрозоЬет ѵѵгі^сіе йоки- 

тепіоѵѵ і исгупіопу ройзіерек, <1о 

пай^гойгепіа згкой, зігаі, ехрепзбѵѵ 

ргаѵѵпусЬ і о іо ѵѵзгузіко, со сгази 

ргалѵа Гизіиз йейисеіиг заіѵа іеу 

гаІоЬу теііогаііопе. 2а іакоѵѵеті 

йаІоЬаті, 2 рогѵѵбѵѵ аиіепіусг- 

пусЬ ѵѵурізапеті, рагіез іпіег зе 

сопсегіапіез рггей пазг зай іпзіііие- 

гилі асііопепі. ДѴ кібгеу зргаѵѵіе: 

лѵ гоки Іузіас зіедетзеіпут згезс- 

Й2Іезі«|і рі^іут, тіезіаеа Йипіі іейу- 

пазіе^о (іпіа, ту з§йгіолѵіе гіеіпзсу 
ѵѵоіеѵѵбйгіѵѵа Вггезскіе^о, акіогаі 

лѵгаіепту ЙХХ. Вагуііапоѵѵ г кагіу 

ріебйгіезіаі іггесіеу ге^езігоѵѵ огйу- 

пагуіпуск Йо лѵрізи і акіогаіи ЙРР. 

Ногаіпоѵѵ па кагіе ріеіпазЦ іусЬге 

ге^іезігбѵѵ іп^гоззолѵапе^о, г кібге§о 

ргаезепз соіпсійіі пе^оііиш, ргхуіа- 

сгулѵзгу, ргосейег іпіег рагіез пака- 

гаіізту; іп ргосейепйо, ро копігоѵѵег- 

зуасЬ аЬиІгііцие лѵупозгопусЬ, коріе 

зргаѵѵ лѵзгузікіт зігопот аЬ иігіп- 

Чие Йо капсеіагуі пазгеу гіетзкіеу 

лѵоіеѵѵосігіѵѵа Вггезскіе§о, рггей па- 

зіерицсд, осгелѵізіа гогргаѵѵа йас па- 

кагаѵѵзгу, сотрогіаііопет рггегйРР. 

Ногаіполѵ ѵѵзгеікіск §епега1і іііиіо 

йокитепіблѵ па йоЬга Ноѵѵозіоікі, 

розі оЬііит ЙР. Кагіпгіегга Огойгіс- 

кіе§о рогозіаіусіі а и іусЬге ісЬто- 

зсіолѵ герегігі то^сусЬ, еі ѵісіз- 

зіт еапйст сотрогіаііопет ргге/ : 

йХХ. Вагуііапоѵѵ йокитспіоѵѵ, геа- 

Іііаіет акіог8іѵѵа иезгІусЬ ЙРР. Ого- 

йгіскісЬ е\ѵіпкиі^сусЬ, зиЬ пехи іи- 

гаіпепіі рг/сг ЙРР. Мікоіаіа і \Ѵоу- 

сіесЬа Ногаіпоѵѵ і ргяеи .IX. біе- 

йгоусіа зирегуога еіизйет Іосі ргае- 

зіапйі рггу осгеѵѵізіеу па рггузгІусЬ 
з^йасЬ гогргаѵѵіе, йесгеѵітиз. Коки 

іузіас зіейетзеіпе^о згезбйгіезі^і згб- 

зІе§о, йпіа сгіетазіе^о йапиагіі, /,а 

рггурайпіепіет, ай тепіет копзіу- 

іисуі поѵеііае Іе&із, ъ §І02 лѵрізи .ІРР. 

Ногаіполѵ іутйе акіогот Ьепейсіига 

іигіз §оЙ2Іпу еі зітііііег еойет ап- 

по йіе згезпазіе^о ОкіоЬга рогѵѵа- 

пут ЙХХ. Вагуііапот іе^ой ЬепеГі- 

сіит іигіз §ойгіпу ай ехрігіиш опусЬ 

игусгуіізту. Коіоі іузіас зіейетзс- 

іпео-о зіейетйгіезі^і лѵібге^о, тіе- 

зі^са йапиагуі зібйте&о йпіа, зайу 

пазге рггу іут/е акіогасіе піітйо- 

лѵаіізту; сіпіа ріеіпазіе^о еіизйет 

розі гесевзшп ой йекгеіблѵ копіи- 

тасуіпусЬ, ^ие 2 акіогаіи ЙРР. 

Ногаіпоѵѵ лѵ §гойгіе Вггезкіт па 

ЙХХ. Вагуііапбѵѵ, зеогзіѵе рггегйХХ. 

Вагуііапбѵѵ лѵ ігуЬипаІе \Ѵ. X. Ьіі. 

па ЙРР. Ногаіпоѵѵ лѵурайІусЬ, асіі- 

ѵііаіет Іосі зіапйі йе сопзепзи раг- 

ііит оЬѵѵагоѵѵалѵзгу, ргосейег пака- 

гаіізту. Іпргосейепйо йпіа озтпа- 

зіе^о Йапиагі], іузіас зіейетзеіпе^о 

зіейетйгіезіаі ѵѵібге^о гоки, ро коп- 

ігоѵѵегзуасЬ, іп ргаезепііа ЙХ. Оіе- 

йгоусіа і ЙР. ЛѴоусіесЬа Ногаіпа аЬ 

иігіп(|ие лѵпозгопусЬ, ту зейгіолѵіе 

гіетзсу ѵѵоіеѵѵойгіѵѵаВггезскіе^о, іп- 
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эізіепйо йекгеіолѵі \ѵ гоки Іузі^с зіе- 

йетзеіпутп зхезсйхіеяіаі ріаіут, тіе- 

зі^са Липіі іейупазіе^о Йпіа, лѵзайгіе 
пазгут іего\ѵапетц, еапйет сотрог¬ 

іаііопет йокитепіблѵ отпіз Іііиіі, 
Йо акіогзімга ЛР. Кагітіегха Ого- 

Й2Іскіе§о таіеіпозсі Хо\ѵозіоіек 6сІ!}- 

$аі$суск зіе, іако Іех кагі оЫі§о\ѵ 

ро хезхЛут ЛР. Огойгіскіт рохояіа- 

ІусЬ а и ЛХХ. Вагуііапбѵѵ, герегігі 
то^асусЬ, ргхех ЛХ. Меіесуизха Сіе- 

йгоусіа, зирегуога гехуйепсуі Хо\ѵо- 

зіеіескіеу, зиЬ еойет пехи іигатеп- 

Іі зирег ѵегат геаіет еі Іоіаіет 
сотрогіаііопет, рой ге^іезігет па 
йхіегі йлѵийхіезіу ргаевбпііз ехасіе 
зрогхайаопут, согат позіго оШсіо 
ргаезіапйі ихпаіізту, еі ѵісіззіш 
рггех ЛР. ^ѴоусіесЬа Ногаіпа сот¬ 

рогіаііопет йокитепіоѵѵ, іако\ѵеко1- 

лѵіек гаіес то$а, ай Гхшйит Ыо\ѵо- 

зіо?ек ро хезгіут ЛР. Огойгіскіт 

рохозІаЛе зиЬ еойет іигатепіо аіті- 

Іііег рой ге^езігеш іп еойепк]ие Іег- 
тіпо йесгеѵітиз. Г)піа йчѵийгіезіе- 

§о Лапиагіі іп Іегтіпо Йо іигатепіи 
соіпсійепіі, заІізГасіепйо йекгеіот 
апіегіиз хазхЛут, ЛР. ЛѴоусіесЬ Но- 

гаіп гоіа ргхех зігопу аксерІо\ѵап%, 

зирег ѵегат геаіет ей Іоіаіет сот¬ 

рогіаііопет йокитепібчѵ, ро хезхіуск 

Каиітіегги і Каіагхупіе ОгойгіскісЪ 
таЛйопкаск гпауйиіасусЬ зі§ а па 
ге^езігге йрізапусіі іигатепі лѵуко- 

паЛ; а ЛХ. Оіейгоус зирегуог Ко\ѵо- 

зіеіескі па Йпіи йдѵийгіезіут ѵѵіб- 
гут Лапиагіі іигатепі гоЦ, ех йесі- 

зіопе рггерізаші і коппоіоѵѵат}, ви- 

рег еапйет сотрогіаііопет, аіеЬу 

лѵукопаі і йоіттепіа котрогІоѵѵаЛ 

іпріпхітиз. Еойет аппо, тепзе еі 

йіе, ргхуЛ^сгуѵѵзгу акіогаі и кагіу 

ріегѵѵзгеу ге^евігбчѵ огйупагуіпусЬ 
гокотѵ 8ѵѵіеІо ТгхукгбІзкісЬ, а Іако- 

\ѵе Ласгепіе ро копІго\ѵег8уасЬ ех 
йесізіопе игпапе і ргосейег іпршхі- 

пш8. Бпіа йѵѵийиіезіе^о Ігхесіе&о Ла- 

пиагуі, Іузі^с зіейетзеіпе^о зіейет- 

йхіезі^І \ѵ16ге^о гоки, ро копігоѵѵег- 

зуасЬ ех рагіе ЛХХ. Вахуііапбѵѵ о * 

ихпапіе йуіасуі ай типітепіа, ех 
рагіе ѵего ЛРР. Ногаіполѵ о исЬу- 

іепіе опеу лѵпозгопуск, ту зейхіо- 

\ѵіе хіетзсу \ѵоіелѵойгІѵѵа Вгхезс- 

1ае§о, зіозиіас зіе Йо ргаѵѵ а11е§о- 

ѵѵапусЬ, песеззагіага йііайопет ай 
типітепіа зресііісаіа ійдие оЬ поп 
герегіЬіШаІет еі Іапііз рег поп ехі- - 

зіепііат, йокитепіи \ѵ1елѵко\ѵе§о па 

Іузіас зхезсзеі озіетйхіезіііі хЛоІусЬ 

роІзкісЬ ой ЛРР. ЬдоскісЬ таЛхоп- 

колѵ ЛР. Ьийлѵікочѵі Огойхіскіети 

йапе^о, а атптореге йо піпіеузхеу 
зрга\ѵу роігхеіте^о, сепзиітиз еі ех 

ео па ргхузхЛе яайу осхетеізЦ гох- 

рга\ѵе, іако Іей ихпапу ЛХ. Меіе- 

суизхолѵі Оіейгоусіолѵі зирег ѵегат 
геаіет еі Іоіаіет сотрогіаііопет 
\ѵзхе1кісЬ і лѵзхузІкісЬ розі оЬіІит 
ЛР. Кахіпгіегха Огойгіскіе^о і за- 

теу ,]еутозсі таііопко\ѵ рохозіа- 

ІусЬ, лѵзхеіакі таіаіек опусЬ гетоп- 

зІгиі^сусЬ, зіпе ^иіЬизѵІ8 ехсерііо- 

піЬиз рой ге^езігет рггей осхелѵізіа 
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гогрга\ѵ% іигашепк, зиЬ ѵідоге ігге- 

шіззіЬіІіит раепагиш сопкгаѵепйо- 

пІ8, ііо кусЬіе пазк§риі%сусЬ з^йоѵѵ 

геіесітиз; огаа ргалѵет орізапу іи- 

гатепк зирег типітепка іпкегрозиі- 

тиз; еойет аппо ек сііе ропіе\ѵа& 

ргойиколѵапут ой ЛХ. Оіейгоусіа йо- 

китепкот ой ЛРР. Ногаіпо\ѵ оЪіес- 

йо іггеаіікайз ас зі ГаЬгісакіопіз іезк 

исгупіопа, ккоге йесгека па ге^езкгге 

\ѵугаіопе йізкіпскіт, рггег паз з§- 

йгіо\ѵ гіетзкіск \ѵоіе\ѵоЙ2к\ѵаВг2езс- 

кіе^о \ѵезр61 2 ге^езкгет коппоко- 

лѵапе ех рі-аетіззіз Йо пазк§рип*сеу 

осге\ѵізкеу гогргалѵу ех йесізіопе 
ргаезепкі іп агсЬіѵо капсеііагуі па- 

згеу гіетзкіеу кусЬ&е йокитепкоѵѵ 
ІосаЙопет игпаіізту; ай Ьаес ай 

ге^ш8Іііопет ЛРР. Ногаіполѵ гаріз 

2ггес2пу 2 Іізкет па рггугпапіе ой 
ЛРР. СгегпіелѵзкісЬ таЛ/опк6\ѵ ЛР. 

Ьий\ѵіко\ѵі Сггойгіскіети йапу, іц- 

йгіей ргаулѵііеу па тозкоѵѵе ой пау- 

іазтеузге^о кгбіа Аи§изка лѵкбге^о 

Іепші ^е^ошо8сіи ройрізапу коппо- 

коѵѵаіізту. Коки іузі^с зіейешзекпе- 

§о зіейетЙ2Іезц,к лѵкбге^о, тіезі^са 
Липіі (Ьѵийгіезіе^о рі^Іе§о йпіа за- 

Ііз Гасіепйо йекгеіолѵі апкегіиз ге- 

згіети, ЛХ. біейгоус зирег типі¬ 

тепка зресіЯсака, гок% ой зкгопу зо- 

Ьіе ройап%, іигатепк \ѵукопаЛ іп ео 

іЬепоге па кут: іако йуіасугі ай 

типітепка піе па глѵіоке зргалѵіе- 

йііѵѵозсі Ьгаіет, іако йокитепіи зиЬ 

йаіа, гоки кузі^с згезсзек Й2Іе\ѵі§с- 

йгіезі%к Й2Іе\ѵі^іе§о, №эѵѵотЬга зіе- 

йешпазке^о йпіа Іо іезк ргалѵа /а- 

вкалѵпе^о, \ѵ1е\ѵко\ѵер;о, па зитте 

Ьувіг^с згезбзек озіетйгіезі^к гіокуск 
роізкіск ой ЛРР. Ь^оскісЬ таігоп- 

кбѵѵ ЛР. Ьийлѵікоѵѵі (хгойгіскіеши 

йапе§о, а зитшореге Йо піпіеузгеу 

зргалѵу рокггеЬпе&о піе \ѵупа1аг1ет 

і піе таш; розк диой ехріекит, рго- 

сейег іп ргіпсіраіі іп]'щштиз; лѵг^іе- 

йет газ котрогкасуі йокитепкблѵ 
кетіі йекгекаті игпапеу, іигатепк 

зирег еапйега сотрогкайопет зкалѵа- 

іеісепш ЛХ. Сіейгоусіо\ѵі йе еопзеп- 

зи зкгопу ргаесізе, зиЬ раепіз еоп- 

кгаѵепкіопіз іггетіззіЬіІіЬиз, па йгіеп 
кггуйгіезку тіезіаса Липіі аппі ргае- 

зепйз согаш позкго іийісіо геіесітиз 
еі ікегит ргосейег іп^ипхітиз. Іп 

ргосейепйо йпіа йѵѵийгіезіе^о згбзке- 

§о Липіі, ро копйчпѵегзуасЪ аЬ иігіп- 

([ие ѵѵпозгопусЬ, ту з§йгіо\ѵіе гіет- 

всу ѵѵоіе\ѵойгІ\ѵа Вггезскіе&о, іпзі- 

зкепйо йекгекот апкегіиз газгіеши, 
ай іпзкапкіат ЛХ. Оіейгоусіа іига- 

тепкет \ѵукопапут ЛР. \ѴоусіесЬа 

Ногаіпа, піе копкепкиіасе^о зі§ екіат 
і рггег ЛР. Мікоіаіа Ногаіпа еап- 

йет сотрогкайопет йокитепкоѵѵ йе 

зирег іп^ипскат зиЬ еойет пехи іи- 

гатепй игпаіізту, па лѵукопапіе 

ккбге§о йгіеп ріепѵзгу тіезіаса Ьір- 

са аппі ргаезепйз рггей з^йет па- 

згут йезірпаѵітиз ек ікегит ргосе¬ 

йег пакагаіізту. Нпіа кггуйгіезке^о 

Липіі, іп кегтіпо г геіеск Йо ішатеп- 

ки соіпсійепй ЛХ. Меіесуизг Сіе- 

йгоус, зпрга ргаетіззага сотрогка- 
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Ііоиеиі ёокитепіоѵѵ іи еаш гоіЬат 

рггуаіаді: Іа, Меіесуиэг Оіеёгоуе, 
рггуаі^аш Рани Во§и ЛУзхеекто- 

ВДсети \ѵ Тгбусу 8. ёеёупепш па 

Ьут: іако огапіз іііиіі ёокитепіа ёо 
акіогзілѵа ёоЬг Холѵозіоіеіс і ёо іп- 

гіусЬ лѵзгеікісіі ёоЬг і зитт, ро хе- 

зхІусЬ ёРР. Кахішіегхи і Каіагху- 

піе х ВогузолѵзкісЬ (Ігоёхіскісіі ро- 

хозЬаІе, а и паз гпауёиіцсе зіе, Іоіаі- 
піе і геаіпіе, іеёпе па ге&езігхе, ёги-» 

§іё \ѵ рІікасЬ піе зрізапе кошрогіи- 

і§, іако, оргосг Іусіі ёокитепіо\ѵ і 
хргоёикіи оёёапусЬ, хаёпусЬ ішіусЪ 
піе тат, піе иіаііет і пікоти па 
Іпхулѵёе зиксеззогб\ѵ піеоёёаіет, апі 
гех апІесеззого\ѵіе тоі піе лѵуёаіі і 

піе иіаііі; па егут іако зргалѵіеёіі- 

лѵіе рг2узі§§ага, іак ші. Рапіе Во&е 

§ат, Іак ші Рапіе Воіе ёорошох. 

Еоёет ёпіа ёиііі, ро копігоѵѵегзуасіі 
аЬ иігіпеиае \ѵпоьхопусЬ, ііегит ак- 

іогаі ёХХ. Ва/.у1іап6\ѵ / ёР. Маг 

гуапзкц, і Тосхупзкіт х кагіу ігху- 

пазіеу гедезіголѵ огёупагуіпусЬ го- 

колѵ 8. МісЬаІзкісЬ іузі^с зісёеіпзеЬ 
зиебёёйіезіііі зг6зіе§о гоки, аё иг^еп- 

іез іпзІапІіазёХХ. Ваху1іап6\ѵ, ргху- 

іг|С2у\ѵзгу ргосеёег іп)ипхішиз. ІИ 
ргосеёепёо ро копІгоѵѵегзуасЬ аЬ 
и1ппциеь іёеие оё ёХХ. Вагуііа- 

по\ѵ о кошрогіасу^ ёокитепІо\ѵ, па 

Л*. Магуапзкіеу ргеІепёо\ѵапусЬ, 

еѣ сопіга, оё Л*. Магуапзкіеу о исЬу- 

Іепіе іеуіе котрогіасуі лѵпозхопусЬ, 
.ропіеѵѵах ро \ѵукопапусЬ ёлѵбсЬ іи- 

гашепіасЬ ёізІіпсЬіт ргхех ёРР. Но- 

гаіпо\ѵ пііИа і'ерегіЬіІіІаз еі ехізіеп- 

ёоротох. Бпіа ріепѵзге^о ёиііі іи-> | ііа и іуск&е іс1ііпо.?сіолѵ, ргхех іига- 

'”** "" ’ ‘ 1' тепі оёѵѵрёгас^сЬ зіе, ёокитепІо\ѵ 
ёо зрга\ѵу піпіеузхеу паіехасусіі а 

гатепі; ёР. Мікоіаіоѵѵі Ябѵаіпоѵѵі 

зирга соіпрогіаііогіёт ёоситепіог ёе • 

сопзепзи зігои ёо ёпіа С2\ѵагіе§о 
ргаезепііит геіесіпшз. Впіа ігхесіе- 

§о ёиііі, апіе іегтіпит ёо іигашеп- 

Ш соіпеіёепіет,' зіа\ѵаіі}су и'з^ёи 
ёР. Мікоіау ІІогаіп іп ргаезепііа 

ёХ. Оіёёгоусіа го Іа оё ^е§отозсіа 

роёапц, ео іЬепоге ргхузіі^і: ёа Мі¬ 

коіау ргхузіе^ат Рапи ВоциЛУзхеек- 

то§^сети \ѵ Тгоусу 8. ёеёупети 
па іут: іако, ро зтіегсі ёРР. Ка- 

хітіегха і Іѵаіагхупу ОгоёхіскісЬ, т- 

ёпусіі ёокишеп16\ѵ пакгху\ѵёе ёХХ. 

Вагуііат'т піе ѵѵхіоіет апі’иіаііет, 

піе тат і пікоти піе лѵуёаіет. Ха 
схут, іако зрга\ѵіеё1і\ѵіе ргхузіе- 

ргхех ёХХ. Вагуііапспѵ ргеіепёолѵа- 

пусЬ, рокагаіа зіе піетпіеу; ропіе- 

лѵаа 2 оёезгІусЬ копігоѵѵегзуі гаёпе 
реппоѵѵепсуе аё ргаеіепзат ргае- 

зепіет сотроіёаііопеш піе окагаёу 

зіе. ’Ла сгут ту зеёхіолѵіе хіетзсу 
\ѵоіелѵоёгіѵѵа Вггё'зсісіе^о лѵуі \ѵу-- 

галопа а па ёР. Магуапзкіеу ргеіеп- 

ёолѵапа котрогіасуа Іапіізрег сит 
гезоіиііопе аё зиЬзе(|иепёит ]»гіп- 

сіраіе іиёісаіит огёіпе хакопсхепіа 

зіе рагііиш геріік зизрепёо\ѵа\ѵз2у, 

іако ро хакопсхопусЬ оЬуё\ѵ6сЬ зігоп 
ргоёикіасЬ, ёРР. Ногаіпот ёо геріік 

ргхузЦроѵѵаё іп^ипхітиз. Іп ргосе- 
* ^ -72’ 
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ПепНо Ппіа Нгіезіаіе^о Лиііі, ро коп- вкіедо і шігпо \ѵо1г| Іеуйе зеушоясі 
ІголѵегзуасЬ пЬ иігішціее \ѵпозго- гсрегіипіиг; еі аН ргаезепз рогѵѵапу 

пусЬ, ту зеНгіо\ѵіе гіетзсу \ѵоіе- о(] ЛРР. Магуагізкіеу і Ногаіпо\ѵ ЛР. 

\ѵоПгі\ѵа Вггезскіедо, іпзізіетіо ап- Зіасіюгзкі \ѵе сІѵѵисЬ \ѵогкасЬ, зіпе 

Іегіиз Іёголѵапети Некгеіо\ѵі пазге- зресіГісаііопе, Ьег ге&езіги Іей Ноки- 

ти, сотрогіаііопет Нокитепібѵѵ оН тепіа котрогіиіѳ і (іо іигатепіи зи- 

ЛХХ. Вагуііапгіѵѵ па ЛР. Магуагі- рег еапПет Іоіаіет сотрогіаііопет, 

зкіеу ргаеіепзат, а Но копкіисіиіа- іако 4ей оЬіе зігопу піс г опусЬ піе- 

сусЬ зіе геріік оЬуН\ѵбсЬ зіі’оп зіі7 иіаііу і пікоти па зІгоп§ іп ргае- 

зрепзат, ііегит, іако ро оНезгІеу ! іисіісіипг зігоп, ргаезепз Іііі^іит \ѵіо- 

геріісе ЛРР. Ногаіполѵ Но копкІиНи- Н^сусЬ, піеѵѵуііалѵаіі, зоЬіе /аЬіегаІі. 

іасеу зіе геріікі ЛХХ. Вагу1іап6\ѵ, ЕхіпПе ту з§Нгіоѵѵіе гіетзсу \ѵоіе- 

* зизрепНо\ѵа1ізту, еі іпвіапіапее іупі- і \ѵоНгі\ѵа Вггезскіе^о, зіозиі^с зіе аН 

йе ЛХХ. Вагуііапот Но геріікі рггу- ИЬегат іусЬйе зігоп роглѵапусЬ ге- 

’зіероѵѵагі іп)ипхітиз, еі, сігса соп- со^піііопет еі аН ехі^епііаз сопіі- 

сіизіопепг іаколѵеу геріікі, регто- іхиазс]ие іИаііопез ЛХХ. Вагуііа- 

\ѵепсуе аН ргаетіззат сотрогіаііо- | по\ѵ, котрогіо\ѵапе Но заНи Ноки- 

пет окагагі гезегѵаѵітиз, еі ііегит тепіа \ѵ капсеіагуі гіазгеу рго сот- 

аЦие ііегит ргосеНег пакагаіізту. типісаііопе Іак ЛХХ. Вагуііапот, 

І)піа ріеіпазіе^о Лиііі акіогаі ЛР. | іако іей ЛРР. Ногаіпот Іоколѵаіізту, 

Магуагізкіеу і Ногаіпоѵѵ г ге^езіголѵ \ іигатепі '/ай Не сопзепзи зігоп ЛРР. 

ІакіолѵусЬ, г кагіу сгѵѵагіеу гоко^ѵ Магуагізкіеу і ЗіасЬогзкіети зиреі- 

ТггукгоІзкзсЬ, іузіас зіеНетзеі згезс- еапНет сотрогіаііопет па Нгіегі іи- 

Нгіезіаі Нгіелѵіфіеер гоки, рггуіа- іггеузгу геіесітиз і копіупиаеуа ге- 

сгуѵѵзгу, ргосеНег пакагаіізту. Іп ріікі ЛХХ. Вагуііапгіѵѵ, Ьег гаПпусЬ 

ргосеНепНо, ро копігоѵѵегзуасЬ аЬ НаІзгусЬ аксеззогуіоѵѵ, пакагаіізту 
йігццие ѵѵпозгопусЪ, о Наізг^ кот- Нгіегі згезпазіе^о Лиііі. Іпіегтіпо Но 

рогіасуа Нокитеп16\ѵ рггег ЛХХ. іигатепіи соіпсіНепІі зіаѵѵаіас ЛР. 

Вагуііапгіѵѵ па ЛР. Магуагізкіеу рге- Реіісуаппа Магуагізка іигатепі іп 

іепНоѵѵап^, іп сопііпиаііопе геріікі еат гоіЬат ѵѵукопаіа: іа Реіісуап- 

іусМе ЛХХ. Вагуііапгіѵѵ, ропіеѵѵай, па Магуагізка рггузі^ат Рапи Во- 

зіаѵѵаіас и з^Ни іак ЛР. Магуагізка ^и ІѴзгесЬто&асети ѵѵ Тгбусу 8. 

іако іей ЛР. Реіісуап ЗіасЬогзкі, ге- ЛеНупети па Іут, іако Нокитепіа 

со^поѵегипі, ій Нокитепіа зиЬзеси- ро гезгіут ЛР. Кагітіегги СгоНгіс- 

гіз Гаііз ЛР. Кагітіегга ОгоНгіскіе- кіга рогозіаЛе, а рггег гезгіе&о т^- 

§о ЛР. Магуагізкіеу ПозіаЛу зі§, еі йа те^о гаЬгапе, ѵѵзгузікіе (орггісг 

іпзиЬзефіепв \ѵ теки Іе^ой 8іасЬог- ѵѵуНапе^о ^готаНгіе ѵѵзі Нгесгусу 
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га (І\ѵа 8/апкі /уіа «Іокитепіи рг/е- ргаезепз Ііііфіит лѵіойцсусЬ, іііасу- 

/етпіѳ) Л3. 84асЬогзкі лѵ/іоі, а асЬ; ропівѵѵаі / ргойиколѵапусЬ о<1 

кіоге іа іайпусЬ ніе тат, піе иіаі- зігоп оЬийлѵйсЬ іак апіегіиз и пісЬ 
Іат, пікоти піелѵуйаіат, і іе&еІіЬу гпаусІиі^сусЬ зіе, іако іві ех ргае- 

таі шоу тіаі коти лѵуйалѵас, піе зепіі сотрогіаііопе ока/апусЬ (іоки- 

лѵіепі; па с/уііг, іако зргалѵіейіілѵіе, гаепіблѵ. ргалѵ «і/іей/іс/пуск ѵѵіе- 

рг/узіе§ат, іак ті Рапіе Во/е (Іо- с/узіусЬ і лѵз/еІкісЬ еопзесиііѵе ро 

ротог; а №. Реіісуап 8іас1гогзкі зоЬіе пазіериіасусЬ, а «Іо піпіеуз/еу 
еа теіЬойо: іа Реіісуап 8іас1югзкі, вргалѵу зсі^аіасусіі зіе <1о\ѵо<16\ѵ 
рг/узіе§ат Рапи Во&и ЛѴз/есЬіпо- зиШсіепіег зайолѵі Лейисіит: і/ та- 

§асети лѵ Тгбусу 8. ЛеЛупепш па іеіпозсі Нолѵозіоіек лѵ лѵоіелѵой/ілѵіе 
іут, іако Локитепіа ЛР. Магуап- Вг/езскіт, ігаксіе КоЬгупзкіш 1е/а- 

зкіеу лѵ/і<ііе, лѵз/узікіе котрогіиіе, -; се у ЛРР. Ка/ітіег/ і Каіаг/упа 

пікоти піелѵуйаіет, піе иіаііет, па / АЬгатолѵіс/олѵ Оіи&уссу таі/оп- 

с/ут іако зргалѵіе(31 і \ѵіе рг/узі§§;ат колліе (о кіога іпаіеіпозё ргаезепз 
іак ті Рапіе Во/е «Іорото/ рг/у- ѵегііі асііо) Ьаеге«1ез ргалѵет лѵіе- 
зц§1. Ташіет / ос/елѵізіусЬ і «іо- , с/узіут лѵ гоки іузі^с з/езсзеіпут 
зіаіес/пусЬ іп ріаезепііа рг/елѵіеіе-, 'й/іелѵі§с’й2іеві%1 лѵіогут, тіезі(|са 

Ьпе§о лѵ Во§и ЛХ. Меіесуиз/а Сіе-. | Клѵіеіпіа йлѵий/іезіер;о ріаіе§о «іпіа 
йгоусіа і лѵ оЬеспозсі .ІРР. ^Ѵоусіе- йаіолѵапут, а лѵ гоки іузі^с з/езсзеі 
сЬа, Мікоіаіа і \Ѵіпсепіе§о Ногаіполѵ й/іелѵіесй/іезіаі іг/есіт «іпіа озте- 

і ЛР. Реіісуаппу / Сгосі/іскісіі, іп ц° Лапигуі па гос/касЬ §го<1/кісЬ 
ргіто ѵоіо Тос/угізкіеу, ай ргаезепз лѵоіелѵой/іѵѵа Вг/езскіе§о рг/е/ оЬіе 

Магуаіізкіеу, ой «іпіа йлѵий/іезіе^о , озоЬу рг/у/папуіп, лѵ гоки /аз іузіас 
ріаіе^о Липіі, аппі ргаезепііз іипс- з/ёзсзеі й/іелѵіссй/іезі^і ріаіут. тіе- 
ііт / ойез/?еті аксеззогуаші лѵпо- зіаса Липіі йлѵий/іезіе§о (іпіа лѵ зро- 

з/опусЬ копіголѵегзу), ро лѵукопа- 'зоЬ рг/епози рг/у ехігаксіе (Іо хіа§ 

пуск ргае/ зігопу «іезирег лѵугайо- /іетзкісЬ лѵоіелѵо(І2Ілѵа Вг/езскіе§о 

пе зирег сотрогіаііопет зргалѵ, «Іо- ; рг/епіёзіопут .ІРР. Ргапсіз/колѵі 
китепіолѵ, зесишіит ехі^епііаз еі / Ъ^оіу Ь&оскіѳти і 2ойі / Лаполѵ- 

^е^иІ8Іііопе8 опусЬ, ро/ез/1ус1і.ІРР. зкісЬ Ь^оскіеу таііопкот ргай/іа- 

Ка/ітіег/и і Каіаг/упіе / Вогузолѵ- і Йот ех і'етеііо зехи ЛРР. Ногаіполѵ 
зкісЬ Огой/іскісЬ ро/озЫусЬ, а и /а лѵіазпа і лѵзрбіпа опусЬ/е зит- 

зігоп іусЬйе циосш^ие іііиіо /пау- т§, іо іезі зіейеш іузіесѵ /ІоіусЬ 
йиЦсусЬ зіе, іигатепіасЬ Летит і роІзкісЬ іп регреіиит рг/ейаіі, /г/е¬ 

ро иІаілѵіопусЬ лѵ ргойикіасЬ і ге- кіі зі§, еі іпіготіззіопаіііег «іо лѵіе- 
рІікасЬ аксеззогуіпусЬ іусЬ/е зігоп, \ с/узіеу розіарііі роззеззуі. Нос зиЬ- 
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зесиіо 2 іеу/е а раг&Ьиз піе пецолѵа- 

пеу ргосѳЛепсуі ЛеЛисіиш: іг ЛРР. 

Ргапсізгек і2оГіа ъ Лапрѵѵзкісіі Ьцос- 

су таЛгопколѵіе, лѵзрбіпі ЛгіеЛгісе 

таі^іпозсі І^олѵовіоЛек ех зио Лого 

ргосгеагипі зупблѵ сгіегесЬ, Іо іезі: 

йиказяа, Кагітіегга і Апіопіецо, 

\ѵ гакопіе 8осіеіаііз Лезіі ііесеззоз, 

і ЬиЛлѵіка \ѵ влѵіескіт зіапіе, зіегі- 

Іет, согек газ іггу: Аппе г ЬцоскісЬ 

ЗіасЬогзкі},, Апіопіпе Ргапсізгколѵа 

Легіогколѵзка і Магуаппе г ЬцбскісЬ 

ЬиЛлѵіколѵа ОгоЛгіска, БаЬк% рго- 

сеЛиі^сусІг і лѵ акіогаіасЬ ѵѵугаіо- 

пусЬ ЛРР. Ногаіполѵ, а ЛР. АпЛггеу 

ОтоЛгіскі г ЛлѵбсЪ гоп, Ы іезі Ріё- 

кагзкіеу і 2Ьогоѵѵзкіеу, рг оцепи іі 

зуполѵ сгіегесЬ: МікоЛаіа зіегііет, 

Лбгеіа гакоппіка огЛіпіз гаіпогит, 

Кагітіегга зио іе троге ргоЬозгсга 

КоЬгупзкіецо і ЬиЛлѵіка (хгоЛгіскісЬ, 

.ех сарііе кібгецо ЛезсепЛепіёг ргае- 

зепз огіит Ііііціит, зеогзіѵе согек 

сгіегу: Лизіупе іпѵоіо АЛаіполѵа Ви- 

сЬолѵіеска, ВагЬаге іи соппиЬіо РіаЛ- 

колѵзка, Когаііг). зио іетроге Воци- 

зЛалѵзка і Аппе іи ѵоііз Міерокоу-' 

сгускц,, кібге роіотзілѵо роЛпіезіо- 

па зитте г ЛоЬг ВЛоі лѵ лѵоГелѵоЛг- 

іѵѵіе Вг/езскіт ІейасусЬ, а ро іутге 

ЛР. АпЛггеіи СгоЛгіскіт рогозіаЛа 

зесипЛит (Іізрозіііопез ёі ехЛіѵізіо- 

пез тіеЛгу зоЬ$ зиЬзесиіаз гогеЬга- 

Ло. ѴѴкібгут сгазіе ЛР. ЬиЛлѵік Ого- 

Лгіскі, иіі раіеі гЛокитепіи іпіегсу- 

гуіпецо рггеЛзгІиЬпецо ті§Лгу іут- 

іе Лтсіа а ЛРР. Ргапсізгкіет і 2о- 

2 Лаполѵзкісіі Ьцоскіеті таЛгоп- 

каті, лѵ гоки іузі^с згеббзеі Лгіе- 

ѵѵі^бЛгіезіці Л/іеѵѵі^іуш, тіезі^саНо- 

лѵетЬга зіеЛетпазіецо Лпіа Лаіолѵа- 

пецо, а сгази іегагпіеузгеу гогрга- 

ѵѵу аЛ асіа роЛапецо, ЛРапп§ Ма- 

гуапп§ Ьцоека, сбгк§ лѵуг лѵзрот- 

піопуск ІсЬтозсіолѵ іп зосіат ѵііае 

гаг^сгуі, іегтіп згІиЬи па Лгіеп 

ЛлѵиЛгіезіу згбзіу тепзіз еі аппі 

еіизЛет, а ѵѵезеіа лѵ гоки ргоіипс 

пазіерш^сут, іузіасгпуш зіеЛетзе- 

іпут, па Лгіегі ЛлѵиЛгіезіу ріеглѵзгу 

тіезі%са Лапиагуі, оЬіе зігопу Ле 

тиіио сопзепзи лѵ таіеіпозеі Колѵо- 
'• ■ - * 

зіоЛкасЬ Леіегтіполѵаіі; розаци іп 

рагаіо аеге Ллѵа іузі^се гЛоіусЬ, а 

Лгиціе, Ллѵа іузцее гЛоіусЬ роізкісіі 

ігапзіизіопеоБІіци, оЛтіезгсгап Бу- 

лѵііізкісЬ зоБіе зЛигасецо, еі іп зит- 

та сгіегу іузіасе гЛоіусЬ роІзкісЬ, 

ро іеуге сбгсе , іакоЬу Лаб орізаіі 

зі§, рггу кібгеу іпіегсугіі еі' зиЬ 

ипо еоЛетцие ас іи іепге ЛР. Ьи- 

Ллѵік ОгоЛгіскі ргалѵо ^ѵіесгузіе, зиЬ 

ргаезепіі Лесізіопе гбзіа'ирсе, оЛ ЛРР. 

Ргапсіз/ка і 2оЯі г Лаполѵзкісіі Ьцос- 

ісіск таЛгопколѵ, лузроІпусЬ акіоголѵ 

і ЛгіеЛгісолѵ (іако ехріісііе іеі. па- 

Ьусіе лѵіесгузіе оЛ ЛРР. СИигускісЬ 

Лапе оЬіазпіаі<|), іакоЬу га зіеЛет 

іузі§су Ллѵіезсіе гЛоіусЬ роІзкісЬ, Бег 

роЛрізи затеу ЛР. 2оШ г Лаполѵ- 

зкісЬ Ьцоскіеу, голѵпеу, Ьо лѵзроіпеу 

г т§іет Ііоіаіогкі і ЛгіеЛгісгкі, Бег 

іаЛпецо іусЬіе оЬоуца таЛгопкблѵ 

рггугпапіа, Лоріего іп ігасіи іега- 
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гпіеузгеу гогргалѵу ай іпзіапііат 

зігоп акіуко\ѵапе г іізіст па рг/у- 

гпапіе Ыапкіеіоѵѵут Ьег чѵугаіепіа, 

іе оЬіе зігопу гтѵпіе лѵзрйіпа з\ѵо- 

ііі зиЬзЦпсуц гЬуѵѵаіа па ітіе з\ѵо- 

іе, 2 йоіо&епіет Ьгасі злѵоісЬ госіго- 

пусЬ, зей зіпе зресібсаііопе ітіоп 

опусЬ, оіггутаі. Вепіс[ие \ѵ іутіе 

гоки і тіеодси іпіготіззіа іпіиііи 

(іезирег \ѵугаіопе§0 рга\ѵа, згсге^бі- 

піе па зѵѵоіц озоЬе, Ьег йоіоіепіа 

Ьгасі госкоиусЬ, ѵѵгіоі. Зиссейепіег 

ро згІиЬіе, рггей акіеш \ѵезе!пут, 

\ѵ гоки іузіасгпуіп зіейетзеіпут, па 

бпіи йѵѵипазіут Лапиагуі, іепге ЛР. 

Ьийѵѵік Сгой/іскі па госгкасЬ ^госіг- 

кісЬ ВггезскісЬ о піерггугпапіе \ѵу& 

лѵуга/опе§о рга\ѵа ѵѵійсгузіс^о, апі 

Іізіи па рггугпапіе, апі іег ргаѵѵа 

піе акіукиі^с, сгупіі рііпозс еі ех 

ео іакоѵѵе паЬусіе зѵѵоіе, піе іуіко со 

іап^І озоЬу Л*. Ргапсізгка Ь§ос- 

кіе§о, ІиЬо різас итіеіе(пе§о; Іесг 

зіп^иіагііег затеу ,]еутозсі лѵзроі- 

пеу йгіейгісгкі, різта піеитіеіеіпеу 

а рггег піепазіаріепіе рггугпапіа, 

ой іаколѵеу озоЬу, \ѵейЙі§ рггерізи 

рга\ѵ, іпйізрепзаЬіІіІег Ьуй/ ро\ѵіппе- 

§о, іпеѵійепіет йиЬіеіаіет е.ійізсер- 

іаііопет ройаі. (^ио сопігасіи соп- 

пиЬіо ЛР. Ьийтѵік Сгойгіскі г ЛРап- 

па Магуапп^, Ь§оеки ргоіійсагипі 

зупо\ѵ сгіегесЬ, іск|ие: Ьеопа, Тота- 

зга, Раизіупа, іп Зосіеіаііз ЛезиХіе- 

2 у, асі ргаезепз гуі^сусЬ, і/ез/1е§о 

Кагітіегга, \ѵиіа ргосейипріусЬ Но- 

гаіполѵ зіегііет, іакйе согек іггу, 

Ма§йаІсп§, іп ргішо ѵоіо Огегпіе\ѵ- 

зкі|, ех розі Ногаіпоѵѵі}, таікц рго- 

сейиі$сусЬ ЛРР. Ногаіпоѵѵ, ВагЬаге 

0таі<пѵзкі|, е ѵіѵія гез/іі}, і Реіісу- 

аппе ргіто Тос/уіізкц, асі ргаезепз 

Магуаіізкі}, зирегѵіѵепіеш Огойгіс- 

кісЬ і Огойгіскіе, іп 8иЬ8е^иеп^і 

Л. Раппа Ма^йаіепа Огойгіска, га \ѵо- 

1% ісЬшозсіоѵѵ Г0Й2ІС6\Ѵ з\ѵоісЬ, ЛРР. 

Ьий\ѵіка і Магуаппу 2 Ь§;оскісЬ Ого- 

йгіскісЬ, йозіаіе эіе іпѵоіит ЛР. Не- 

гопітоѵѵі Сгегпіеѵѵзкіети еі оЬ зрет 

рггуз/іеу паяЦріо таі^сеу ехйоіа- 

суі, сіі, ЛРР. Сгегпіеѵѵзсу таЛАоп- 

ко\ѵіе оЫі^аіпі икопіепктапі го- 

зіаіц, аЛР. Сгегпіе\ѵзкі ас зі ггге- 

сгепіе Ьег ройрізи гекі гопу злѵоіеу, 

кіога (иіі г ропігзгусЬ йокитепіоѵѵ 

ргоЬаЬііиг) різас1. итіаіа, па Ыапкіе- 

сіе 2 ехргеззуа ріег\ѵзге§о ріеог^іа- 

гга, і& і ой затеу ЛР. Сгегпіеѵизкіеу 

Ьуі ргозгопу, а ъ сѵуга&епіет (ЬѵбсЬ 

ріесгеіаггбѵѵ, іг осі іейпе^о ЛР. Сгег- 

піе\ѵзкіе^о за оЫі^олѵапі, іутге ЛРР. 

Стгойгісісіт гойгісот йопу з\ѵоіеу 

сіаіе. ^ио іпіиііи лѵ гоки іузіас зіе- 

йетзеіпут іггуйгіезіут сглѵагіуш, 

йпіа йлѵийгіезіе^о \ѵіоге§о тіезі^са 

Маіа, ЛР. Ма§йа1епа, іп ргіто ѵоіо 

Сгегпіелѵзка, ех розі Ргапсізгколѵа 

Ногаіполѵа, ^езроі г т^іет злѵоіт 

па Ыапкіесіе оЫі§о\ѵут зоЬіе ой ЛР. 

Ьийѵѵіка Огой/іскіе^о, оуса, і гезгіе- 

ти ріегѵѵзгети т§іо\ѵі злѵоіети йа- 

пут, іі, іп ѵіт розами, г іч^к Ьгаіа 

з\ѵе§о ЛР. Кагітіегга бгойгіскіе^о 

гІоіусЬ зіейетзеі ріесйгіезіі|і ойе- 

73 
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Ьгаіа і (Іо Іакоѵѵе^о кѵѵііи па оЫі^п 

гарізапедо, г ЛР. Ногаіпет, т§гет 

зѵѵоіт, робрізаіа зі§.— Рггуіут ех 

рагіе ЛХХ. Вагуііапоѵѵ ргобисіит 

кагі бѵѵіе, іг зііпіПіег іп гаііопе сіо- 

Ііз ѵѵ гоки Іузіасгпут зіебетзеіпут 

Іггубгіезіут ріеглѵз/ут апіегіиз гіо- 

іусЬ зіо, а роіут ѵѵ гоки Іузіас зіе¬ 

бетзеіпут Іггубгіезіут зібсітут гіо- 

іусЬ ріесбгіезіаі ЛР. Ногаіп осі ЛР. 

Кагітіегга Сгобгіскіе^о тіа! рег- 

сіреге, &бу газ ІоІаНіег Іаі ЛРапі 

Ма^баіепа, іп ргіто ѵоіо Сгегпіеѵѵ- 

зка, ех розі Ногаіпоѵѵа, ѵѵ розами 

зоЬіе паіегасут об ЛР. Іѵагітіеггг 

Гзггоб/іскіе§о Ьгаіа зѵѵе&о изрокоіо- 

па Ьуіа, піе Іуіко &е піі ^иіб^иат 

Оио агі косее пе§ойит ргокаіит, іто 

та§із, ’/е бекгеііі осгеѵѵізІе§о кот- 

рготіззагвкіе§о тЦбгу ЛР. Ьибѵѵі- 

Іает Сгегпіеѵѵзкіга зупет іе^ото- 

зсіа ех ргіто Ікого зріобгопут а 

ЛРР. Ногаіпаті ѵѵ Хоѵѵозіоікаск, 

ѵѵ гоки Іузіас іііебетзеі згезсбгіе- 

зі^і рЦіут, тіезіаса Лапиагуі зіе- 

бетпазіедо бпіа Гегоѵѵапуш, еѵібеп- 

іег оопзіаі, і& о піебоког ріесіизеі 

гіоіуск роізкіск, роз* бесізит тіе- 

бгу копзиксеззогаті пе^оііит, ^из 

а^епбі ЛР. Сгегпіеѵѵзкіети г роззез- 

зогаті таі§Іпозсі Хоѵѵозіоіек і^ие 

ЛХХ. ВагуПапа ті гезегѵаіит; па 

боѵѵоб кібгеу паіегуіозсі, ех рагіе 

ЛРР. Ногаіпоѵѵ зіаѵѵапо ъ татіс- 

зіет ѵѵ гоки Іузіас зіебетзеі ріес- 

Дгіезід-і бгіеѵѵіаіут, тіезіаса Аи§и- 

зіа бѵѵибгіезіе^о сіпіа, согат ас- 

4ш §гос1и ѵѵоіеѵѵобгіѵѵа Вггезскіе^о, 

рггег ЛР. Ма§ба1еп<? Ногаіпоѵѵ^,, ео 

Іетроге регзопаіііег зіаѵѵаіг^с^, па 

ЛР. Кагітіегга Сгобгіскіе&о Ьгаіа 

гобгопе&о о піеѵѵа&побс, пікегетпозб 

піЬу піеіакоѵѵе§оз гггесгепіа г ро¬ 

зами, пі§бу ѵѵ гиреіпозсі піеобЬіега- 

пе§о, іако іеі о гакѵѵііоѵѵапіе і роб- 

піезіепіе зитту, піе&бу рггег Л\ѴЛР. 

Росіеіа,*кеІтапа 'ѴѴіеІІаеео Хіезіѵѵа 

Ьііеѵѵзкіе^о, и ЛРР. Лапоѵѵзкіск га- 

сі<і§піопеу,“ а ех розі ѵѵ бот ЛРР. 

Ь^оскіск ѵѵрабіеу, еі ргаесопзедиепз 

ЛР. Ногаіпоѵѵеу і копзиксеззогкот 

іеу, іако тасіег/узіеу, гбѵѵпіе паіе- 

йасеу, габпут кѵѵііет піе аЬгепип- 

сіопоѵѵапеу, рггег зате^о Іуіко ЛР. 

Кагітіег/а Огобгіскіе^о об Л\ѴР. 

Ріетіп^а , роб$кагЬіе§о ЛѴіеІкіе^о 

Хі§зІѵѵа Ьііе ѵѵзкіе^о, іако кѵѵіі Іетиі 

Л\Ѵ. іе^отозсіи ѵѵ гоки Іузіас зіе¬ 

бетзеіпут сгіегбгіезіут бзтут, тіе¬ 

зіаса Маіа 6 бпіа баіоѵѵапу, еобет 

аппо еі тепзе бпіа бгіезі^іе^о ѵѵ Ігу- 

Ьипаіе §1оѵѵпут IV. X. Ь. па ка- 

бепсуі ‘ѴѴіІепзкіеу рггугпапу г ка- 

рііаіи, Іо іезі сгіегеск іузі§су зіеб- 

тіизеі ріесійбгіезі^І гіоіуск роізкіск, 

ѵѵезроі г ргоѵѵігуа спт аііего Іапіо 

бапу, ебосеі, і іакоѵѵе^о рокггуѵѵбге- 

піа баізгут ргосебегет, Іак ѵѵ §го- 

бгіе ѵѵоіеѵѵобгіѵѵа Вггезскіе§о г ге- 

згіут ЛР. Кагітіегги Огобгіскіт 

еі розі окііит, гЛР. Каіаггупа, г Во- 

гузоѵѵзкіск Сгобгіск^ рогозіаіа іо- 

п^, і ЛХХ. Вагуііапаті па сибгеу 

ѵѵіазпозсі піегазрокоіопеу еі зик И- 
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Іі§іо гозІаЦсеу, ГипДизг осі Л*. Ого- 

Дгіскіеу рггушшізсеті ех розі те кар- 

ІигасЬ, а роіут \ѵ гіетзітеіе теоіе- 

теоД/Ітеа Вггезскіе^о копіупиотеа- 

пут ДотеоДгопо. (^ио іп Ігасіи ЛР. 

Кагітіегг бгоДгіскі оД ЛРР. Аіе- 

хе§о і ВагЬагу ъ ОгоДгіскісЬ Опа- 

ІотезкісЬ, таійопкбте (іако ехргез- 

зуа Ѵека Іе^ой Ле^отозсіа па гіойе- 

піи оЬзгегпіеу орізапа зопаі), ггге- 

сгепіе осгетеізсіе .Ыапкіеіотее і <1о 

ІусЪсгаз пиШз асііз гоЬоготеапе 

зшпту роза^отееу 2 «іоЬг оусгузіуск 

і тасіеггузіуск і зишт иЬ^ие Іо- 

согит ЬеДасусЬ, зіпе зресіЯсайопе 

те/іаіки, те гоки Іузіас зіеДетзеіпут 

сгіегДгіезІупг згбзіут, тіезіаса 8ер- 

ІетЬга ДтеиДгіезІедо сгтеагіе^о гіиіа, 

гіізіет парг/угпапіе те2Іо1. Бепк|ие 

те пазіериіасут сяазіе (иіі Дезирег 

ѵѵ шапіГезсіе ЛР. Ногаіпотееу ехргез- 

зит) сЬсас зиЬ Доіе рогузкас аЬзоІи- 

іаш роіезіаіет ДізропепДі таіеіпозсіа 

МотеозіоЛсаті, іакоіей тіес ^из ріе- 

пшп а<1 ІеѵаЙопет зіп^иіагііег, зит- 

шу карііаіпеу і рготеігуз’пеу оД ДѴ 

^Р. Росіеіа, Ііеітапа IV. X. Ь., иаіе- 

^сеУі ійДет хггесгепіе ех Ьопіз ра- 

іегпіз, таіегпіз еі ^иіЬияѵіз зит- 

шіз, іо іезі, іеДпе оД ЛХ. Ьеопа Сго- 

Дгіскіе^о зосіеіайз Лези, Ьгаіа зтее- 

8° гоДяопе^о, те гоки Іузіас зіеДет¬ 

зеІ сгіегДгіезіут ріегтезгут Гегіа 

іегііа апіе Гезіит паіаііз 8. Лоап- 

иіз ВаЬіізіае ргохіша іп сазіго Ѵаі- 

еепзі рггугпапе, Дги^іе оД ЛХ. Ка- 

2Ітіег/а ОгоДгіскіе^о, ргоЬозгсга 

КоЬгупзкіе^о, зігуіа зтее^о, те гоки 

Ьузіііс зіеДетзеіпут сгіегДгіезіут 

теібгут, РеЬгиагуі Дтеипазіе§о Дпіа, 

г Іізіет па рггугпапіе Дапе, еі розі 

аД асіа ^гоДи теоіетеоДяітеа Вггевс- 

кіе§о роДапе, Іггесіе оД ЛХ. Раи- 

зЬупа СгоДгіскіе^о зосіеіайз Лези 

те гоки іузіас зіеДетзеіпут сгіег- 

Дгіезіут сгтеагіут, Гегіа іегііа розі 

Гезішп сопѵегзіопіз 8. Раиіі іп са¬ 

зіго Ьеороііепзі гегпапе, сгтеагіе 

оД ЛХ. Тотазга ОгоДгіскіе^о, ійДет 

зосіеіайз Лези гакоппіка, Ьгасі го- 

ДгопусЬ, зесипДит зиит ріасііит 

еі аД ѵеііе Ікепогет сігсига зсгі- 

ріига те гоки Іузіас зіеДетзеіпут 

сгіегДгіезіут ріаіут тіезіаса Аи- 

§изІа іггупазіе^о Дпіа Дапе, а те го¬ 

ки Іузіас зіеДетзеІ сгіегДгіезіут 

озтут ЛиШ ДтеиДгіезіе&о Дпіа, па 

госгкасЬ §гоДгкісЬ ВггезскісЬ рггу- 

гпапе, сит ДесерІіопеІусЪ'іеЛХХ. ро- 

оіггутутеа}, Шггу Іо ЛХХ. Легиісі, 

теіДгас тізегит еі Деріогаіит зіаіиш 

зіозй- злѵоісЬ і зиксеззоголѵ опусЬ, 

піептіеу копзуДегиІ!|с зіегііііаіет 

зіапи Ьгаіа зтее§о ЛР. Кагітіегга 

ОгоДгіскіе^о, (іако Дозіаіесгпіе оЬ- 

1о^ш^ш• Іезіітопіит ЛХ. Раизіупа 

(дгоДгіскіе§о, (Іо ІусЬсгаз зирегѵі- 

ѵепйз гекіога со11е§іі Катіегіса Ро- 

Доізійе^о іп гет зиксеззоготе зіозіг 

зтеоіск те гоки Іузіас зіеДетзеІ згезс- 

Дгіезіаі ріегтезгуга, Дпіа згезпазіе^о 

тіезіаса Іипіі Даіотеапе, еі іп са¬ 

зіго Сатепесепзі РоДоІіае Гегіа зех- 

Іа розі Гезіит 88. Ѵій еі МоДезй, 
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еодет іи аппо гегпапе), V/. тезгузсу 

іггу Ъгасіа, гакоппісу зосіеіайз Ле- 

зи, ѵѵ гоки іувіцс зіедетзеі іггудгіе- 

зіут сгтеагіут сопсеза зоЬіе (1е зи- 

рег Гасиііаіе, §ду зі§ гіескаіі до 

теугтеу діа исгупіепіа дузро/усуі 

Гогіипу зтеоіеу доЬг КотеозіоЛак і 

Вогузотеісг, \ѵ теоіетеодгітеіе Вггезс- 

кіт 1е&$сусЪ, парізапа ЬуЛа іпіег- 

суга ті^дгу ітгета ісЬтозсіаті а 

ЛР. Кагітіеггет Сгодгіскіт сиш 

сеззіопе зиЬзіапсуі Іегасеу і зитт 

тезгеІкісЬ і озоЬ§ ЛР. Кагіпііегга 

Огод2Іскіе§о і' зиксеззогдте опе^о 

де ІишЬіз дігесіе росЬод/асусЬ ео 

Гте, іх оЬ деіесіига герегіЪіІііайз 

зиссеззогбте іе§ог іе^отозсіа, саЛа 

зиЪзіапсуа ісЬтозсіоте, іггесЬ Ьгасі 

сопсегпепз, ротеіппа деѵоіѵі іп зис- 

сеззогез уап^ѵіпіз па зіозігу і зиссез- 

зоготе опусЬ, кіогеу каисуі §ду ге- 

згіу ЛР. Кагішіегг Огодгіскі еііші- 

пайопет ех рготоѵепіііз зоЬіе ий- 

НЪиз па ЛХХ. ЛегиііасЬ теуто^Л; 

а іп сази зіегііііайз зиае па зіозігу 

і зиссеззоготе опусЬ, поп аііепапдо 

од кпѵі, тезгузіко гогрізас аззесиго- 

теаЛ зі§; дотеодет сге^о теу/, тезро- 

шпіопе іезіітопіит ЛХ. Раизіупа 

Огодгіскіе§о, оГйсіозе гесо^пііит, 

іако іеі Іізі ЛХ. Тотазга Огодгі- 

скіе§о од ЛР. \Ѵтсепіе§о ІІогаіпа 

іп еодет іЬепоге різапу, ргорозіе- 

ге регзопаііз гесо^пійо ЛХ. Ьеопа 

Огодгіскіе^о, зирегуога гегудепсуі 

Кодеіізкіеу зосіеіайз Леви, сгази пі- 

піеузхеу ярга\ѵу те зі^дасЬ пазгусЬ 

а^Иицсеу зі§, сопіогтііег еі сопсог- 

дапіег сит іезіітопіо ЛХ. Раизіу- 

па Огодгіскіедо іасіо ресіоге, зиЬ 

зесиіа. (^ио тойѵо, і4 сіі ЛХХ. Ле- 

гиісі, еіизі зесипдит аЯесіаііопет 

ЛР. Кагітіегга Огодгіскіе^о, сеззіо- 

пез еі аЬгепипйайопез ргате зтеоісЬ 

росгупііі. Ніз оМепйв од Р\У. ЛР. 

Ріетіп^а, родзкагЬіе&о \Ѵ. X. Ь., 

те гоки іузі^с зіедетзеі сгіегдгіе- 

зіут озтут сгіегу іузі^се зіедет¬ 

зеі ріесдгіезі^і гЛоіусЬ роІзкісЬ, сит 

аііего іапіо зитту тасіеггузіеу, ад 

ае^иа1ет ехдіѵізіопет тіедгу Ьга- 

сі$ і зіозігу рггурадаіасеу, ^д/ле іп- 

сіизіѵе іузцс дтеіезсіе гіоіуск роІ¬ 

зкісЬ, рггег ЛР. Ьидтеіка 1,§оскіе- 

%о ехсуротеапе, гпаудотеаЛу зіе розі 

оЬііит опе&о іоіаіпіе, іак ргітійѵе 

ад Л'ѴѴ. ЛР. Росіеіа, Неітаиа \Ѵ. 

X. Ь., паіе&аіа, одеЬгаЛ. \Ѵ розіед- 

піеузгут сгазіе, гоЬоге еі ѵігіиіе 

ѵѵуй тезротпіопусЬ докитепіоте, рег 

азіиз дезирег ехргеззоз, оіггута- 

иусЬ, ЛР. Кагітіегг Огодгіскі аііе- 

пат до зіозігу годгопеу і зиксеззо- 

готе опусЬ, ипісиз саЛеу зиЬзіап¬ 

суі І^оскісЬ ОгодгіскісЬ, ех ѵі,] игіит 

таіе (ріаезііогит, зиксеззог і ъ род- 

піезіопусЬ тодо ехргеззо, ріепіе- 

дгу таі^іпозсі РІотеозіоЛек рггег 

рггукиріе атрііаіог тезгузіко о^иі- 

піе озоЫітеут гарізет те гоки іу- 

зі^с зіедетзеі рі^сдгіезіаіут, Бе- 

сетЬга озте^о дпіа даіотеапут, ео¬ 

дет аппо еі тепзе дпіа дгіезіаіе^о 

па госгкасЬ §годгкісЬ ВггезскісЬ 
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рггугпапут па ргге&усіе г гош* дасЬ цгодгкісЬ ѵѵоіеѵѵодгіѵѵа Вгге- 

зѵѵоіі} ЛР. Каіаггуш* г ВогузоѵѵзкісЬ 8скіе§о рггугпапут, од ЛР. Коп- 

Огодгіскц гарізаі. Розі Ьаес іезгсге зіапіе^о ВіасЬогзкіе^о, роддапусЬ 

\ѵ гоки іузцс зіедетзеі сгіегдгіе- дѵѵбсЬ і &гипіа вресШсе орізапе га 

зіут ѵѵібгут, Маіа дяіеѵѵі^іпазіе^о дѵѵа іузі^се згездзеі гІоіуеЬ роі- 

<1піа (иіі копігакі рггедяІиЬпу, ші§- зкісЬ, озоЫіѵѵіе ѵѵ гоки іузі%с зіедет- 

дгу іуиі&е ЛР. бгодгіскіт а ЛР. зеіпуга рідсдгіезііііут ОкІоЬга іесіу- 

ЛакиЬеш Тосгупзкіт газгіу, ехргі- пазіе^о дпіа даіоѵѵапут еодет аппо, 

тіі) ѵѵуда^с Л. рапп§ Ре1ісуапп§ БесетЬга дгіезіі}іе§>о дпіа ѵѵ дгоЛгіе 

Огодгіска, зіозіг§ зѵѵоіа а іегагпіеу- Вггезскіт рггугпапу од \Ѵ\Ѵ\ ЛРР. 

зга Магуаизка га ЛР. Тосгуіізкіе§о, Кагоіа і Ргапсізгкі г Окоіоѵѵісгоѵѵ 

іузіі^с гІоіусЬ роІзкісЬ розами дас ВіеГзкісЬ, сгезгпікоѵѵ ОѵѵгискісЬ, 

декіагиіе, кібге ріепісріге, ІиЬо поп таігопкоѵѵ, га зишш§ іузцс дѵѵіезсіе 

іп ріепо питего (Ьо сгегѵѵопусЬ гіо- гІоіусЬ роІзкісЬ кагсгте ѵѵ І^рѵѵо- 

іусЬ рі^бдгіезі^і рі§с ѵѵ Іаі іедупа- зіоІкасЬ, §гипіа і рггузіесііепіе, оЬ- 

зсіе, И(]ие ѵѵ гоки іузіас зіесіепг- згегпіе ѵѵ ргаѵѵіе орізапе, зітііііег 

зеіпуш ріебдгіезіаіупі іггесіт, гаіе- осі ЛР. Кагіпііегга <&аго\ѵзкіе§о піѵѵ- 

зіаса ОкіоЬга {ггупазіе^о <1піа 1е<і- ке роіа гагозіа г зіапогесіг} па иго- 

ѵѵо ѵѵуріасіі),—рго поп изи піеЬопій- сгузгсги и когсга, ііет осі ЛРР. 

коѵѵаі і гггесгепіе зат зоЬіе зѵѵо- РііескісЬ сг§зс таіеіпозсі МогосЬуп, 

іа іека парізаі, піе Іуіко рггугпа- Ьег гадпусЬ . Іісгепіа ріепі^дгу, иі 

піа, Іесг і Изіи па рггугпапіе піе- Іе^ііііте іпіегіиг рго атрііапсіа зиЬ- 

ргеіепдоѵѵаі, а Л. рапі Тосгупзка, ад зе(]иепда Лтдаііопе; ад Ьаес ѵѵ го- 

ргаезепз Магуайзка, де оЪіепіа іп- ки іузіас зіедетзеі ріесдгіезіаі оз- 

іигіозе ^иіеіайопе ѵѵ гоки іузіас зіе- тут, тіезі^са Маіа дгіеѵѵі§іпазіе§о 

детзеі ріесдгіезіаі сгѵѵагіут, тіе- дпіа од ЛРР. Адата \Ѵазіеѵѵзкіе§о 

зіаса Іипіі дгіезіаіе^о дпіа. согат Теодога і Лапа СЬодупіскісЬ і Мі- 

асііз &годи <Ьискіе§о тапіГезіоѵѵа- сЬаіа І^агоѵѵзкіе^о §гипіа ѵѵ Коѵѵо- 

Іа зі<?; іп зраііо кіоге^о кѵѵііу ЛР. зіоІкасЬ га зитте дѵѵіезсіе гІоіусЬ 

Кагітіегг Сгодгіскі до таіеіпозсі роІзкісЬ; рго геікрю и.ЛРР. Вагу- 

Коѵѵозіоіек, пііеу ѵѵуі-аіопе аііупеп- 1е§о і Каіаггупу г 2адагпоѵѵзкісЬ 

суе ропаЬуѵѵаі і рггуі^сгу?, іако іо: ЙаЛизгсгугізкісЬ, таійопкоѵѵ, ас зі 

ѵѵ гоки іузіас зіедетзеі сгіегдгіе- га озіет іузі^су гІоіусЬ роІзкісЬ Гте 

зіут дгіеѵѵіаіут, тіезіаса Аи^изіа арріікоѵѵапіа, до іе^оі пазіериіа- 

рі§іпазіе§о дпіа даіоѵѵапут, а ѵѵ го- се§о Гипдизги таі^іпозс СЬодуиі- 

ки іузіас зіедетзеіпут рі^ддгіезі^- сге і МоіосЬупу пагѵѵапе, до іусЬ- 

іут БесетЬга д2Іезціе§о дпіа ѵѵ за- сгаз ѵѵ роззеззуі іусЬ&е ЛРР. 2аІи- 

74 
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згуйзкісЬ шаігопкилѵ Ь§Лцее, а ех 

розі, ролѵіогпут ргалѵет, розі оЬі- 

іит ^едотойсі, іако ропі&еу ЛеЛи- 

сеіиг, рггег зат% Л. рапі% Каіе- 

ггуп§ г ВогугузолѵзкісЬ ОгоЛгі- 

ск$ ііегит рго соЛет ргаеііо па- 

Ьуіе ргалѵет лѵіесгузіут ъ Ііз- 

іет па рггугпапіе Лапут рггу- 

киріі. \Ѵ іуіи рггесі^ди сгази па- 

Ьусіа Ле зирег лѵзротпіопусЬ рггу- 

Ісирііі ЛР. Кагітіегг СгоЛгіскі іе- 

зіатепіет злѵоіт, \ѵ гоку іузіас 

зіеЛетзеі ріесЛгіезіаі ріаіут, тіе- 

зі^са ГеЬгиагуі озтедо (іпіа \ѵ N0- 

лѵозіоІкасЬ різаиуш, розІеЛпіеу газ 

лѵ гоки іузіас зіеЛетзеі згезсЛгіе- 

зіаіуга, іпіезіаса 8еріетЪга іггу- 

пазіедо (Іпіа, па игг^Лгіе ^едо кгб- 

Іелѵзкіеу тозсі, дгоЛгіе Вггезскіт, 

рггег ЛХ. Вуопігедо БаЬголѵе, зире- 

гуога кіазгіоги Вггезскіедо гакопи 

8. Вагуіедо акіуколѵапут, іпіег аііа 

зиа Лізрозіііопіз рипсіа, іо зирегаЛ- 

ЛГЛіі, іг ІиЬо іпіепсуопо\ѵапут ЬуІ 

2 йопа злѵоіа іітЛизг сіе поѵѵа га- 

Лісе (ііа ЛХХ. Вагуііаполѵ лѵ таі§- 

іпозсі ХолѵозіоІкасЬ исгупіс і о ак- 

серіасу^ іеу&е іишіасуі ІусЬге ЛХХ. 

Вагуііаполѵ оЫідолѵаі; Іесг ропіе- 

\ѵа& ЛХХ. Вагуііапіе, іо іезі саіа 

соттипііаз ісктозсіолѵ, 2 гасуі іе 

(іоЬга згІасЬескіе згсгиріе, зийіееге 

2 зѵѵоісЬ рголѵепіблѵ йулѵпозсі і 

лѵзгеікіт гакоппут роіггеЬот піе 

Ь§Л^ тодіу; іаколѵеу ойаголѵапеу 

рго ГипЛаііопе іпіепсуі піе ргяуіеіі. 

2асгут гЪуё а лѵгі§іа зиште зе- 

сипсіиш зиига Ьеперіасііит Лізро- 

зиіі і&епіе ргаесоттізіі,геЬу2а6ЛР. 

Ногаіполѵа ріепе ас іоіаіііег лѵуро- 

за&опа Ьуіа поп аГГігтаі, Іесг зиЬ 

саісиіит гбйпеті сгазу Ьгапе і \ѵ ріе- 

піаЛгасЬ еі іп ѵагіо депеге лѵгі^ікі 

оскіаіе. А іе Л. рапі Магуапзка оЛ 

зишту з\ѵоіеу розадолѵеу рголѵігуі 

піеЬгаІа, ех ео іеуйе ^еутозсі зіе- 

зігге злѵоіёу Ллѵіезсіе гіоіуск роі- 

зкісЬ пагпасга. (^иа поп аііепіа 

іпЛідепііа еі ітроззіЬіІііаіе таіеі- 

позсі Колѵозіоіек, лѵ Води паургге- 

лѵіеІеЬпіеузгу ЛХ. Негакііизг Ьізап- 

зкі, депегаі гакопи 8. Вагуіедо \Ѵіе1- 

кіедо, лѵ гоки іузіас зіеЛетзеі рі§6- 

Лгіезіці озтут тіезіаса Іиііі Ллѵи- 

Лгіезіедо іггесіедо Лпіа, 2 ЛРР. Сго- 

Лгіскіеті таі&опкаті, сопіга ехргез- 

заз сопзіііиііопез когопу роізкіеу і 

\Ѵ. X. Ь., лѵ рипкіа ііхпЛизголѵе рго 

ге гакопи зѵѵоіедо іпіге лѵаіу зіе, 

і ІиЬо лѵіЛгі апдизііаз лѵ іоілѵагки 

ХолѵозіоІкасЬ (Ьо лѵ піш Ь§Л^су роЛ- 

різуѵѵаі зі§), іе зиГйсіепіег рггег га- 

Леп зрозоЬ па іипЛасуа Ле поѵа га- 

Лісе, а ргіпсіраіііег рго зизіепіаііо- 

пе озтіи хіе&у, лѵузіагсгус піето- 

йе; ео шоііѵо аЛ зиЬ8е^иепЛат те- 

Ногаііопет іедоі іоілѵагки рггуіа- 

сга до еі аШІіаі Іо коплѵепіи злѵе- 

до Вггезскіедо ЛХХ. Вагуііаполѵ; 

кіога копЛусуа еѵіЛепіег Іеді риЫі- 

сае о ГипЛизгасЬ полѵуск ргаезсгір- 

іае геридпаі; а ЛРР. ОгоЛгіссу таі- 

гопколѵіе лѵ гоки іузіас зіеЛетзеі 

ріесЛгіезіаі озтут, па пауріепѵ- 
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87.усЬ гос7.касЬ дгойвкісЬ ВггезскісЬ, 

Гипйизг /арггузііріг аззѳкигіщ зі§, 

1 Іаколѵе рипкіа лѵ Ма^йеЬигуі Вгге- 

зскіеу айіпѵісет рггугпаіі. А іо к 

іп зіаіи еойеіи лѵуг лѵзротпіопу 

Гоілѵагк Иоѵѵозіоікі .ІР. Кагітіегг 

Сгойгіскі піі ^иій^иат аи^епдо, \ѵ о- 

пуш рголѵепіи гозіалѵілѵзгу, сігса 

Йесигзит Іаі йлѵбсЬ, рггу исгупіо- 

пусЬ апіе іа іа зиа рипкіасіі іезіа- 

тепіолѵусіг оЬііі, кібгеті гоп§ злѵо- 

іц, (Іо лѵукопапіа іигатепіи Гітйи- 

зголѵе§о, геіегиіас зіе Йо газгіе^о 

2 ЛРР. Вагуііапаті розіапоѵѵіепіа, 

оЫі§олѵаІ,.а ІР. Ногаіполѵеу зіезігге 

з\ѵоіеу, а таісе ргосейиіаеусЬ, іа- 

сшз іпігіпзесо зшішішиа гегаогзи, 

ех гезіапіі зшшпа о«і ЛЛѴ. ІР. Ріе- 

тіп^а, ройзкагЬіе^о лѵоіелѵойгілѵа 

IV. X. Ь. Іеѵаіа, рі^сзеі гІоІусЬ 

роІзкісЬ іпіег пошіиііаз ііізроііопез 

зиаз гарізаі. Кіога зитта сгуіі ех 

ітроззіЬіІііаіе зоіиііопіз, сгуіі іег 

г іппусЬ піеіаколѵусЬ окоіісгпозсі, 

іак рггег гезгі^, ЛР. Сгойгіск§, іа- 

ко іег рггег ЛХХ. Вагуііапблѵ осі- 

(іа\ѵапа Йо іусЬ сгаз піеЬуІа. Розі 

Ъаес ЛРР. Ногаіполѵіе ех ѵі і'аіо- 

гит гезгіе^о \ѵ Во§и ЛР Сгойгіс- 

кіе^о, лѵиіа злѵе^о, Йо таіеіпозсі Ко- 

лѵозіоіек іпіготііоѵѵа1І8І§,1ес2 лѵргей- 

се іипсіо айшіпісиіо ЛХХ. Вагуііа¬ 

пблѵ (іако тапііезіа і ргосейег йо- 1 

зіаіесгпіе гет епаггапі) ехриізі го- 

зіаіі. Тапйепг ро зтіегсі т$га злѵе- 

§о ЛР. Огойгіска, тіторгалѵаріепѵ- 

зге, зирегіиз ргой и коллапс, зоЬіе і 

? 

т^гоѵѵі злѵсти ой ЛРР. йаЛизгсгугі- 

зкіск, оЬоу§а таШкблѵ, йапе, піЬу 

()иа1ііісапйо теііогасуі]. Коѵѵозіоіек 

еі ѵаіогет опуск ройлѵуйзгаіас, іа- 

коЬу га озіет Іузіесу гІоІусЬ роіз- 

кісЬ, іейпут ге кирпега, іезгсге га 

йусіе т§іа паЬуіут, ролѵібгпіе ой 

нашего ЛР. Вагуіе^о 2аіизгсгуіі- 

зкіе^о ргаѵѵо лѵіесгузіе па таі^І- 

позс СЬойупісге і МогосЬупу, \ѵ го- 

1ш іузіас зіейтзеі ягезсйгіезіаі ріегѵѵ- 

згупг, іпіезіола Лапиагуі сгіегпазіе- 

$о йпіа йаіолѵапе, еойега аппо еі 

тепзе йпіа ріеіпазіе^о \ѵ Ма^йеЬи- 

гуі ^е§о кгбіелѵзкіеу гаозсі КоЬгуй- 

зкіеу рггугпапе, ай ргае^пз іп ех- ф 

ігасіи ргойико\ѵ|іое лѵгіолѵзгу, ргае- 

йшп іе§ой таіаіки зирег поіаЬі- 

Іет ѵаіогет ройлѵуізгулѵзгу і іай- 

пусЬ ріепіейгу піе^ѵзгу, Іесг зиГ- 

іга§іоіит лу іипйизги ехргеззогит 

рагіісірез, исгупілѵзгу,,, йепіцие ай 

ѵііаіііаіет ЛРР. Яаірзгсгупзкіш таі- 

іопкот зирег іізйет Ьопіз, огаг 

зеоигііаіет озтіизеі гШусЪ роі- 

зкісіі (На ЛР. йаІизгсгупзкіеу оЬ- 

лѵаголѵалѵзгу, Гипйизг, лѵ %шіе гоки 

тіезіаса Лапиагуі Йлѵийгіезіе^о іг/.е- 

сіе§о йпіа Ййіолѵапу, еойет аппо, 

тепзе еі йіе піі то лѵугагпергае- 

сейепіег рипкіа г ЛХ. - §епега!ет 

розіаполѵіопе, \’і тіа! Ьуйг лѵ §го- 

йгіе лѵоіелѵойгілѵа Вггезскіе^о га- 

рггузі^гопу, лѵ ІгуІ>ипа1е §16лѵпут 

лѵіеікіедо хі^зілѵа Ьііелѵзкіе^о ка- 

йепсуі N олѵо&гойгкісЬ, іЬепогѳ лѵ коп- 

зіуіисуі гоки іузіас згезсзеі іггу- 
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дгіезіецо рі%Ц»о ехргеззо, ипікацс 

ой тапіГезібте іпіегтеепсуі ро га- 

згіеу Іііізрепдепсуі ЛР. Ногаіпотееу, 

іп аЬзепІіа копзиксеззог6\ѵ т§2а 

з\ѵоіе§о, г Котеозіоіек піеизрокоіо- 

пусЬ, рггугпаіа і гарг2узі§§1а, іп 

сопіепііз кібге^о (іойулѵоіпіі^ роззез- 

зуа \ѵ саіусіі сшп аіііпепіііз N0- 

теозіоікаск зоЬіе, а \ѵ МойоскупасЬ 

і СкодупісгасЬ ЛРР. 2аЛизсгсгуп- 

зкііп таііопкот ехсуротеаіа. Розі 

Ьаес и ЛР Адата Віеізкіе^о пітеек 

дтеіе па игосгузгсги и ЛѴіагізгсгаск 

лѵ ІусЪ&е ХотеозіоІкасЬ, гоки іузЦс 

зіедешзеі згезсдгіезіфі теіоге^о Маіа 

^згозіе^о дпіа, га зитт^ дтеіезсіе гіо- 

ІусЪ роІзкісЬ рггукирітезгу, тергед- 

се де Ьас Іисе десеззіі а ЛХХ. Ва- 

гуііапіе, іезгсге зіапіе ѵііа Іеуіе 

ЛР. Сгодгіскіеу^ рег зиЬзесиІат іп- 

Іготізіопет ргяеггесгопеу таіеіпо- 

зсі Котеозіоіек сит аШпепіиз роз- 

зеззоготеіе, Гаѵоге ёі ѵігіціе і'ипди- 

82и, і11е§а1іІег еі рег)игіоЗё пазЦріо- 

пе§о, осі ЛР. Вагуіе^о 2а{изгс2уп- 

зіае^о Ьгаіа іеутозсі рггугодпіе^о,, 

арргоЪаіе? іёуіе озІаЬіопеу де потеа 

гадісе Гипсіасуі :лѵезро1 сит допа- 

ііопе ѵѵзгеікісіі' зитгп*) рогозіаіозсі 

ро ЛР. Б&іаг&уше; г Вдгузоѵѵзкіск 

Оі-одгіскіеу, ех ^ио діи^і ро опеу 

рооріасаіі , рггесітеко теугагпозсі 

ргалѵ де зітШЬиз орізапусЬ, теуіед- 

паіі. Кіогу Іо до1штепі, \ѵ гоки іу- 

зі§,с зіедешзеі згезёдгіезі^і рі^іут, 

тіезі^са ОкіоЬга зіедетпазіе&о (Іпіа 

даіотеапу, еодст аппо еі тепзе 

.ѵ * А ' 

озістпазіе^о дпіа \ѵ задаск гіет- 

зкісЬ теоіетеодгітеа Вггезскіе^о рггу- 

гпапу еі ад ргаезепз рггег ЛРР. 

Ногаіпоте ѵідітаііт ргодикотеапу, 

еписіеаі, і& іакоЬу па таі^іпозсі 

ДОотеозіоІкасЬ, діи^аті оЬсі^&опеу 

а ро зтіегсі ЛР. Сгодгіскіеу 2 іуск 

йе сіе&агбте рггег ЛХ. Вагуііапбте 

илѵоіпіопеу, рггесітеко копзіуіисуот 

пійеу теуга&опут пазЦріІ, іі. піе- 

Іуіко од ЛР. Йаіизгсгупзкіе^о Ше- 

§іШто до доЬг Котеозіоіек зиссез- 

зоге, Іесг еііат іеіеІіЬу ех зиа ^иа- 

Іііаіе Ьуі доЬгеу арргоЪаІу, од па- 

ІегуіусЬ копзиксеззогбѵѵ Ьгас піе 

ротеіпіеп; Іа газ ргокиготеапа ар- 

ргокаіа деЬіІііаІет, таііііат еі пиі- 

іііаіет гадісаіет потее^о іипдизги 

детопзігаі; те кіогуск каіе^огуасЬ 

(иіі дезпрег ехргеззит) ех рагіе 

ЛХХ. Вагуііапбте о теаіог і доЬгос 

потееу Гипдасуі те таі^іпозсі N0- 

теозіоікаск сит аіііпепіііз а од 

ЛРР. Ногаіпоте о исЬуІепіе еіиз- 

дет де поѵа гадісе іипдаііопіз і 

\ѵ даізгусіі рипкіасЬ пе§оііит до 

осгетеізіеу те задасЬ пазгусЬ де- 

теепіі гогргатеу. I ІиЬо те оде- 

згіуск ех рагіе ЛХХ. Вагуііапоте 

ргодикіаск і герІікасЬ, зіатеа^ас 

сігса гергодисігопет рі-атеа теіе- 

сгузіе^о па таі^іпозб Котеозіоікі, 

іакоЬу од ЛРР. Ргапсізгка і 2о- 

Яі г ЛапотезкісЬ Ьдосіаск таігоп- 

кбте ЛР. Ьидтеікотеі бгодгіскіети 

і Ьгасі іе^отозсіа, Ьег теугаіепіа 

ітіоп опусЬ дапут, те йадпусЬ ак- 
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ІасЬ ай (Іо шпіѳувгеу гогргаѵѵу 

піегпаубицеут зіе еі ех іЬеио- 

ге зио рггеспѵпут ріетзиети, об 

ЛРР. СгІиаускісЬ таійопкбѵѵ ЛРР. 

Ь$оскіш таійопкот (Іапети; ропіе- 

лѵай ЛРР. Оіийуссу \ѵ рга\ѵіе з\ѵо- 

іш лѵіесгузіут па Хоѵѵозіоікі, іут- 

йе ЛРР. Ь§оскіт сіапуіп, ргаѵѵпіе еі 

оШсіозе рггугпапуш, зроггабгопут, 

пиШ зизрісіопі робіе^іут \ѵугпаіз, 

ій ]Яо\ѵозіо1кі (о кіоге ргаезепз ѵег- 

іііиг аеііо) рггебаЦ ЛРР. Ь§оскіт 

таійопкот га \ѵ!азпе і \ѵзро1пе 

іусіійе ісЬтозсіо\ѵ ріепісібге і па 

ѵѵзрбіпе ііпіе, о кібгеу (ѵзроіпозсі 

йе тіаіа ЛР. Ь§оска \ѵ рга\ѵіе те- 

йа ^еутозсі, іакоЬу ЛРР. Сгобгіс- 

кіт (іапут, пиііа герегііиг тепііо 

і сіо опе§о іай іеутозс піеробрізу- 

лѵаіа зі§, кггуйукоте, апі ріесг^сі 

піе кіабіа, \ѵу2папіет іуіко б\ѵ6сЬ 

ріес2§іаг2о\ѵ, ій іакоЬу об оЬоу§а 

Ь§оскісЬ таійопкбѵѵ робрізуѵѵаіі зі§ 

лѵ іе(іпут «іпіи, кіебуіпіегсуга рггеб- 

згІиЪпа ші^бау Ь^оскіеті а Ьиблѵі- 

кіет (Ігобаіскіш іп оічііпе аагесае- 

піа согкі ісЬтозсібѵѵ Л. раппу Ма- 

гуіаппу Ь^оскіеу га ЛР. Ьибѵѵіка 

6го(Ігіскіе§о пазЦріІа. Кіешпіеу, ро- 

піеѵеай і ро (іозгіут згІиЬіе, іакоЬу 

рііпозс ЛР. Ьибѵѵік Сгобаіскі о піе- 

ргугпапіе сгупіі, а Іако\ѵе§о рга- 

\ѵа лѵіесгузіе^о апі акіукоѵѵаі еі 

рег бѳригзит ѵѵіеки зѵѵоіе^о оЬоіе 

піе рггугпаѵѵаіі, ропіеѵѵай іпіготіз- 

зуа г іутйе ргаѵѵет піе іезі 2§об- 

па, ій \ѵ піеу оЬіесіе і паЬусіе па 

ііпіе Ьгасі ІР. Ьибѵѵіка Оігобгіокіе- 

§о поп герегііиг і 1. раппа Магу- 

алпа Ь§оска, зио іетроге Ьибѵѵіко- 

\ѵа Огобгіска, \ѵ іезіатепіасЬ з\ѵо- 

ісЬ ргаеііит іеуйе зиЬзіапсуі, і(Цие, 

ій згезс іузіесу гІоіусЬ роІзкісЬ 

ѵѵпіозіа \ѵ (16т ОгобгіскіеЬ, ѵѵуга- 

йа. Шетпіеу ропіеѵѵай ІР. Іѵагі- 

тіегг Сгобаіскі іпѵѵепіагг рг/у 

рга\ѵіе розіебпіеу зГаЬгукоѵѵапу і 

зѵѵоіа г§ка, гтузііѵѵзгу ітіе і г§к§ 

ЛР. Ьцоекіе^о, аб асіа іпзегоѵѵаі, а 

зате^о ргаѵѵа огу^іпаіпе^о, лѵ кіб- 

ге§о коКѵіек хі§§і зітііііег ѵѵргоѵѵа- 

(Ігіс піе ѵѵайуі зі§, і, йе Ьуі (Іо ігап- 

ааксуі гіаЬгукоѵѵапіа, рггу/папіа, 

атузіепіа і робрізапіа гак сибаусЬ 

елібепіег поіаіиз, геаіііег боѵѵіебаіо- 

по, а зіп^иіагііег сігса Ьаз оЪіесіі- 

опез зіа\ѵа]^су регзопаіііег .1Р. Л6- 

аеГ Коііпзісі об іедой аезаіе^о ^е§о- 

тозеіа бо іаколѵе^о ргаезіедзіѵѵа іп- 

бисіиз, іп ео іЬепоге исаупіі забои¬ 

не ѵѵуапапіе, кіоге^о іЬепог \ѵ рго- 

іокоіе гарізапу іаііз: гоки іузі^с 

зіеііетзеі. зіебетбаіёзізі \ѵібге§о, шіе- 

зі^са Лиііі сг\ѵагіе§о (іпіа лѵ з^басіі 

гіетзІсісЬ \ѵоіеѵѵо<І2Ілѵа Вг/езс1це§о, 

іп ігакіи гас2§іеу геріікі об ЛРР. 

Ногаіпо\ѵ рггесілѵко ЛXX. Вагуіі- 

апот Хо\ѵозіе1ескіт, зіаѵѵаіасу ра- 

ігоп ЛР. Л§пасу вгсгераполѵзкі, об- 

бапут зоЬіе г ргобикіи ЛХХ. Ва- 

гу1іапо\ѵ бокитепіот, оЬ^ісіеЬаі іг- 

геаііібіет еі рго сопзеііиепз г Гог- 

тепіо\ѵапіе опусЬ, а зіп§и1агііег 

гГаЬгуколѵапіе іплѵепіагга рггу рга- 
75 
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\ѵіе \ѵіесгузіут, о<1 ЛРР. Ь^оскісЬ 

ЛР. Ьиілѵікоѵѵі Огоігіскіети іане- 

^о, і, іе гезгіу ЛР. Кагітіегг Ого- 

(Ігіскі а(1 асіит ІакоѵѵусЬ іаЬгука- 

су] піе іуіко \ѵ зѵѵоісіі, аіе і \ѵ коі- 

ІаіегаІпусЬ зрга\ѵас1і ЬуІ іп ГаЬгіеа- 

ііопе поіаіиз; і па рорагсіе іако\ѵс.у 

Шасуі (Іо заіи зіа\ѵі! ЛР. ЛбгеГа 

Коііпзкіедо; окуѵѵаіеіа лѵоіеѵѵоігіѵѵа 

Вггезкіе§о, \ѵ ігаксіе КоЪгупзкіт 

роззеззуа злѵоіа шаіасе^о, рггеііут 

па из!и§ас1і и ЛР. Кагітіегга Ого- 

ігіскіе§о Ьеіаседо, кіогу, аі ргае- 

зепз Іаі сігсііег іггуі/іезсіе та ге- 

со^поѵіі еі Ыз ГогшаІіЬиз лѵугпаі: 

І2 сгази іеу зІийЬу іегігіі 2 ранет 

злѵоіт іо Бго^ісгупа шіазіа §гоіо- 

\ѵе§о па Роііазіи, §ігіе зіаштзгу 

ка/аі рап опети паглѵас зі§ 8іапі- 

8Іа\ѵет Оззоііпзкіт, піе Логеіет 

Коііпзкіт, і опее;о зіаѵѵіі іо капсе- 

Іагуі, і ріегѵѵіеу патолѵілѵзгу, аіеЪу 

іе ігапгаксуе рггугпаѵѵаі \ѵ кап- 

сеіагуі \ѵ озоЬіе ЛР. 8іапіз1а\ѵа Оз- 

зоііпзкіе&о, кіоге заш кайе і росірі- 

заі -зіе, па гогкаг кіоге^о \ѵгіо\ѵ- 

згу пагѵѵізко ЛР. 8іапізіа\ѵа Оз- 

зоіііізкіе^о, \ѵ Іеуге капсеіагуі іо- 

китепіа, па іоЬга, зйтту і зиксез- 

зуе\ѴЛР. Теоіоголѵі Тагколѵзкіети, 

каз2Іе1агіісо\ѵі Вггезскіету рорггу- 

гпалѵаі і 8іапізіа\ѵет Оззоііпзкіт 

роірізаі зіе піе\ѵіеІ2^су і піегпаіа- 

су іо сге§о; со \ѵу2іюІ іасіо рес- 

іоге і §оіб\ѵ; ЬуІ когрогаіпу іига- 

тепі \ѵукопас, а іе зі§ зіаіо \ѵу- 

2ііапіе рг2у гергоіико\ѵапіи (усЬ іо- 

китепіо\ѵ гіаЬгукоѵѵапусЬ, ,)акоЬу 

гезгіегаи \ѵ Воррі\Ѵ ЛР.Теоіогоѵѵі Т аг- 

коѵѵзкіети, казгіеіапісоѵѵі Вггезс- 

кіети, віийосусіі, кібге розЦркі зи- 

зрісіопет рагіипі іе ѵаіоге і іако- 

\ѵе§о \ѵіесгузІе§о рга\ѵа. Ех ргае- 

тіззіз і г іаІзгусЬ \ѵ іокитепіасЬ 

окагапусЬ іоѵѵоіоѵѵ тоііѵѵо \ѵзр61- 

позсі ЛР. 2оЯі г ЛапоѵѵзкісЬ Ь§ос- 

кіеу зирег Гипіит Коѵѵозіоіек, ап- 

іегіиз Ьеіасеу еі сіагіззіте и з^іи 

гетопзігоѵѵапеу, а ех розі рго те- 

ііа ргосигаіа іп ргаеіиіісіит зиксез- 

зого\ѵ иіаіопеу, ту, зеігіо\ѵіе гіет- 

зсу \ѵоіелѵосЫ\ѵа Вггезскіе§о, рго й- 

гтіогі іеіисііопе пакагаіі іигатепі 

ЛРР. \ѴоусіесЬо\ѵі і \Ѵіпсепіети 

Ногаіпот паіуш, іако2о(іаг Лапоѵѵ- 

зкісЬ Ргапсіз2ко\ѵа Ь^оска сгази 

рггеіайу таі^іпозсі ІЯоѵѵозіоІек ЛР. 

Ьиі\ѵіко\ѵі Огоігіскіети зѵѵоіеу 

ѵѵзрбіпеу роіоѵѵу іеуйе таіеіпозсі 

піе рггеіаѵѵаіа і іако іа роіоѵѵа піе- 

рггеіаѵѵапа согсе опеу ЛР. Мшу- 

аппіе Сггоігіскіеу, Ьег \ѵ2І;ріки га 

опа ріепіеігу, іозіаіа зі§, і г Іеу 

рггусгупу, ге піе рггеіалѵаіа, іако- 

ѵ/еу рггеіагу піе рггугпатеаіа игпа- 

іешу. Иа \ѵукопапіе кіоге^о па за- 

іасЬ іттеііаіе пазЦриі^сусЬ гіет- 

зкісЬ ВггезскісЬ, паааіиігг ро иГип- 

іо\ѵапіи опуск іиіісіаіііег, ігіеіі па- 

гпасгопу; розі циоі ехріеіит іига- 

тепіит, іако\ѵе рга\ѵо лѵіесгузіе, ех 

іезирег ргаетіззіз гаііопіЬиз і / ро- 

пійеу пазі§риіасусЬ р^оЬасу^, со іо 

роіоѵѵу таіеіпозсі Ко\ѵозіо1ек зиЬ- 
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Іеѵапсіо, і іакоѵѵе роіо\ѵ§ тасіегиу- | сгепіа, ишіеі%са різаё, піе ройрівуѵѵа- 

зЦ рггеи іигатепі і йокитепіа еіи- іа зір па іут, іако іе ягяесяепіе іезі 

суйоѵѵап^ ЛРР. Ногаіпош іп Ога<1и па Ыапкіесіе, гек^ ЛР. Аи^изіупа 

ЛР. Магуаипу и Ь§оскісЬ Огойгіс- Ьазколѵзкіе^о орізапе, іий ро зтіег- 

кіеу, ЬаЬкі ісЬтозсі6\ѵ, ргосейиіасут 

лѵіесгпозсіа рггувцйгату. 0,иой ѵе- 

го іап^іі акіогзгіѵа <іги§іеу ро!о\ѵу 

іеуіе таіріпозсі Иоѵѵозіоіек і рггу- 

паЬусіе аііупепсуі и гбйпусЬ ісЬто- і тіеузсе, рггу ріепѵзяут іигатеп- 

зсіблѵ, іак рггег аезяіе^о Л1. Ка/,і- сіе орізапе і йоіойопе, ргае%ітиз, 

шіегяа Сгоі1/іскіее;о, іако іеі рггек а зиссейепіег, тігао геко&пісуе ЛХХ. 

ЛР. Каіаггуп§ г ВогузоѵѵзкісЬ Ого- Леииіійѵѵ, ЬгасізѵѵоісЬгойгопусЬ, те- 

йгіскд,, іп ѵі(іиа1і зіаіи рогозіай*, 7.о\ѵ опий ййе еі йізііпсііопе §ой- 

ропіелѵай % йокитепіблѵ, лѵ ргойи- пусЬ йе^иреі- ѵѵугаіопе, і/ ео ііпе 

ксіе ѵѵугайопусЬ, йозіаіесяпіе еіисі- Ьгаі ой опусЬ гггесгепіа сипі аЬзо- 

йаіит, іе ЛР. Огойяіскі піе изроко- Іиіа роіезіаіе Ьопіз раіегпіз еі та- 

і\ѵзиу, Іак ех зогіе раіегпа, іако Іеі іетіз гяайаепіа, зіие иііа саиііопе, 

таіегпа, ЛР. Ма^йа1еп§ ргіто Саег- айеЬу Ьейірс ріепиз асіог, Ьуі тот 

піелѵзк^, ех розі Ногаішта, рггег спіеузгу Но ройпіезіепіа зишту 

іезіатепіа з\ѵоіе іеуіе (еутозсі ЛР. ріепѵзгеу ой Л\Ѵ. Росіеіа, Ьеітапа 

Реіісіаппіе, іп ргіто ѵоіо Тосгуіі- \Ѵ. X. Ь., а роіущ ЛѴѴ. ЛР. Ріе- 

зкіеу, іп зесипйо Магуаіізкіеу, зіо- тіп^а, ройзкагЬіе§о \Ѵ. X. Ь. па- 

зігот з\ѵоіт гойяопут \ѵіппупі зі§ Іейасеу, а ѵѵ затеу ізіосіе, оЪ сазит 

Ьуйй зайгіі, і ггесх ѵѵійосяпа ъ іусЬ- зиае зіегііііаііз, Іакоѵѵе рогііопез аЬ- 

щ гарізблѵ, риазі ггиесгрусЬ, іе поп гепипііаіаз зиЬзіапсуі оускузіеу і 

айаериаіе еі поп аеуиаіііег опусЬ, тасіеггузіеу іп зиссеззргез зап§ѵі- 

Ьо ъ кг/.у\ѵйа осиеѵѵізЦ, \ѵурозайа1, піз, Іо іезі, па зіозігу і зиссеззого\ѵ 

і ЛРР. \ѴоусіесЬ і ѴѴіпсепіу Нога- опусЬ, ій тіаі изіаріс і опусЬ поп 

іпоѵѵіе іп зиЬзійіит іакотѵе&о ро- аііепаге^ аззекиѵолѵаі зіе. Розі еіи- 

кггу\ѵйгепіа ІіЬеге зоЪіе йо іигатеп- зіопет еі йесерііопет кібгусЬ, вит¬ 

іи па іут: іако ЛР. Ма§йа1епа и Ого- ту сгіегу іузіасе зіейетзеі ріесйхіе- 

йгіскісЬ ргіто Сгегпіе\ѵ$ка, ех розі зіі}.і иіоіусЬ роІзкісЬ, игі ъ к\ѵііи йе- 

сі ЛР. Ьий\ѵіка Огойяіскіе^о, па аГ- 

іек(:асуа гезгіе^о ЛР. Кагітіег/а 

Огойиіскіе^о, зупа ^е^отозсіа, га- 

Ьгаіі; па \ѵукопапіе кібге^о йгіеіі 

Ногаіиоѵѵа, таіка ісЬтозсіб\ѵ \ѵ го- йисііиг, сит аііего іапіо ройпіозі; 

ки ІусЦс зіейетзеі йѵѵийзіезіуш ЛР. ітіешет ѵѵзкузікісЬ коизиксеззо- 

Ьий\ѵіко\ѵі Огойгіскіети, оусо\ѵі гоѵѵ, /а окагапіет ГаізиуѵѵусЬ аЬ- 

зѵѵоіети, ъ йоЬг оус/узіут тасіеггу- гепипсуасуі ЛЛѴ. Р1етіп§а, ройзкаг- 

зіусЬ і \ѵз2е1кісЬ зрайкоѵѵусЬ хгхе- I Ьіецо \Ѵ. X. Ь., /акѵѵііолѵаі, еі 
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іихіа аиі ѵеііе і'шиіоз рорггукиро- 

лѵаі, г кіогеу га ргеіепзуд Ж. Вго- 

<1аскіе§о, рІеЬапа Булѵііізкіе&о, (Іо 

1РР. Ь^оскісЬ ге^иіолѵапа \ѴЛХ. 

Іі§сгуссе пазідрсу іеуге рІеЬапіі піе 

лѵідсеу, іак рідсзеі гіоіусіі роізкісіі 

лѵуріасіі (іако г клѵііи 1е§іЬі1ііег 

сіокагиіе зід) еі геіідиит іп зиоз 

изиз оЬгосіі зіе, еі ѵіІірепс1еп(Іо зроп- 

зуе, Ьгасі сіапе, ро піеизрокоіепіи 

асіедиаіе зіозіг, таіеіпозсі Холѵо- 

зіоікі го лѵзгузікіеті рггукиріаті, 

піе тажас т§1§<1и зирег детііиз 

еб зт^иПиз рогозЫуск зі,<п;оі, йепіе, 

піе ро піеу піе лѵгіолѵзгу, па рггейу- 

сіе гарізаі, іипііиз/, сіе поѵа гасіісе 

(На ДХХ. Вагуііапоѵѵ сгупіс і га- 

рггузіе^ас ргаесоттізіі, кібга ^еу- 

тозс, йореіпіаідс ітшізегісогсіез ки 

Гатіііі т§га з\ѵе§о іпіепііопез, ргге- 

йулѵзгу те^а, іп ѵігіиіе піксгетпе-: 

§о акіогзілѵа злѵе^о, Іишіизг лѵ іеу- 

ие таідіпозсі Моѵѵозіоікасіі рго ге 

ЛХХ. Вагуііапоѵѵ, ѵѵ окоіісу згіа- 

скескіеу, іп аи^изіііз тіеузсі ѵѴзгеІ- 

кіеу озіасііозсі, исгупііа, кіоге^о іо 

ас зі і'ишіизги, ІиЬо ех рагіе ЛХХ. 

Вагуііапоѵѵ га сіоЬгу игпапіа сіезі- 

Негаіит; Іесг ропіеѵѵаг газгіу №. 

Ка2Ішіег2 (ігосігіскі (іако \ѵ ріегѵѵ- 

82еу каіе^огуі (Іесізит еі (Іесіисіит) 

копа іпсегіа, зиЬ диаезііопе еі Іііі- 

§іо апіе еі розі оЬііит зиит гозіа- 

ідсе, (іисЬоѵѵпусЬ зѵѵіагіесіѵѵ іЬепо- 

ге озІаЬіопе і іѵѵаікіоѵѵапе, еі рег 

сопзедиепз іпіІеЬііе, росі рггегусіе 

йепіе орізапе, па ѵѵукопапіе гаегд- 

іе§о рг/с2 зіеЬіе і'ишіизги (іізрозиіі; 

піетпіеу, ропіеѵѵай №. Каіаггупа 

Огосігіска еѵісіепіег ѵѵ ІгуЬипаІе, сит 

(Іізсгітіпе ѳитпіепіа зѵѵоіе&о, іако- 

\ѵа НтПасуд гарггузі§§;іа, іо ех 

рига еі тега ІіЬегаІііаіе исгупііа і 

гаНпусЬ ріепіеіігу піе ѵѵгідіа, а Іа¬ 

кова ІіЬегаІііаз піе іуіко рггег іезіа- 

тепі №. Кагітіегга (хгосігіскіе^о, 

лѵ кіогут згегиріозе иЬо^іеу згіа- 

сЬескіеу зиЬзіапсуі іп зиЬзізіепііат- 

циае іипсіизги еі поп ассеріаііопет 

опе§о рггег ^XX. Вагуііапоѵѵ \ѵу- 

гага, зоЬіе газ, іако іеі, ,ТРР. 2аіи- 

згегугізкіт таігопкот, іако піе та- 

ідса аііипсіе зрозоЬи Нойусіа (Іойу- 

лѵосіе па таідікасЬ, Іішсіизгоѵѵі росііе- 

. §ас таідсусЬ, гегегѵѵоѵѵаіа, (11и§6ѵѵ 

ріешд&пусЪ ѵѵідсеу іггеск іузіесу 

гіоіусЬ роізкісіі (іако г (Іокишеп- 

іо\ѵ ехоіиіогит еі асі ехоіѵешіит 

паІеЦсусЬ о<1 іускйе ДХХ. Вагуііа- 

полѵ ргосіикоѵѵапусіі раіиіі) гасід- 

$пеіа і іакоѵѵу Гоіѵѵагк ѵѵезроі г са- 

і% окоііед зиЬ 1ііі§іо Ш. Вагуііа^ 

п6\ѵ КоЬгуіізкісЬ о(1 Іаі сіѵѵисігіезіи 

Ь^'ІдсусЬ і (іо іусЬ С2аз «ргалѵе лѵіеі- 

кд, сіуііегепсуіпд, піе гакопегопдта- 

ідсу, рггесіѵѵко копзіуіисуот (1е поп 

аііепапсііз Ьопіз 0(1 зіапи гусегзкіе- 

§о, іако іо: ріеглѵзгеу, іііиіо, о (ІоЬгасіі 

гіетзкіеіі сІгіесігісгпусЬ, іузідсзгезс- 

зеі іггу(1гіезіе§о ріег\ѵзге§о гоки, 

сіги^іеу, іііиіо, оічіупасуа г/есгуро- 

зроіііеу (ІоЬггіегазкісЬ йгіеіігісгпуск, 

гоки іузідс згезезеі іггуНгіезіе^о 

рідіе^о іп сопіга кіогеу копзіуіи- 
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суі сІоЬга піе лѵіазпе, аіе аііепа піе 

ех тега ІіЬегаІііаіе, Ьо еѵібепз раи- 

регіаз опеу ех гезегѵаіа абѵііаіііа- 
іе і рггег гасіэдапе <Ви$і рокагиіе 

зі§; Іггесіеу, гоки іузіас згезсзеі 

зіебетбгіезіаі згбзіе^о, іііиіо, аррго- 

Ьасуа Гитіасуі 00. ВотіпікатѴѵѵ, 

кіога ѵеіаі аііепаге (іо іипбизгбѵѵ 
Ьопа ехетріа іпзиЬіееіа еі Іііі^іоза;— 

сгѵѵагіеу, іузіас згезсзеі згезсбгіе- 

зі^і бгіеѵѵіаіе^о гоки: іііиіо, боЬга 

бгіебгісгпе, кіоге боЬга бгіебгісгпе 
па по\ѵі$ і’ипбасуа зіпе сопзепзи геі- 

риЫісае сопіга сопзіііиііопез оббапе, 

геіго а<і паіигат іеггезігет роззез- 

зуі віапи гусегзкіе§о \ѵгасас, каіе, 

зиЬ пиііііаіе іакоѵѵусЬ іипбизгбѵѵ. 

Рго иІЬіто, іузіас зіебетзеі блѵибгіе- 

зіе^о згбзіе^о копзіуіисуа, родіге- 

аззипірііопет безирег ѵѵугайдгіусЬ 
ргалѵ, іипбизге бе поѵа габісе зіпе 

ргаесебепіе сопзіііиііопе росгупіопе 
2позі і іпѵаіібие, і каЫети зіапи 

гусегзіаедо згІасЬсісохѵі ^из беіаііо- 

піз регтііііі; а 6Р. Огобгіска іако- 

\ѵ^ бе поѵа габісе, іипбасу^ сгупіс 
\ѵа&у!а зі§. 2асгут ту, з§бгіо\ѵіе 

гіегазсу \ѵоіеѵѵобгі\ѵа Вггезскіе^о, 
зіозиі^с зіе бо боѵѵоб6\ѵ безирег \ѵу- 

гагопусЬ, Іо4 сопзіііиііопіЬиз \ѵзраг- 

іусЬ, лѵуй \ѵзротпіопу Лшбизг рег 
тегаз іііе^аіііаіез оіггутапу і 
ѵѵзгузікіт безирег лѵугаіопут коп- 

зіуіисуот рггеспѵпу іѵезроі г ргге- 

гусіет 6Р. Огобгіскіеу зказзохѵалѵ- 

згу і г хігу* >ѵзге1кісЬ. еііпііпоѵѵас 

кагаѵѵзгу, бги§г* роіолѵе таіеіпозсі 

Щ 
Иоѵѵозіоіек, іак рег іиз ргаеіепзит 

гезрекіет піеоріасопуск 4оіа1і4ег ро- 

за^блѵ і робпіезіопусЬ рггег 6Р. Ка- 

гітіегга Огобгіскіе^о зитт, іако 

Ьеі. рег ,]из зиссеззит ргосебепііЬиз 
6РР. Ногаіпот іп регре4иит рггу- 

э^бгату, поп іпѵаіібапбо лргеіепзуі 

бги^ісіі копзиксеззогбѵѵ, іегаг зрозо- 

Ьпозсі бо босЬобгепіа піетаі^сусЬ, 

ех сарііе 6Р. 2оГіі г бапо\ѵзкісЪ 
Ьцоскіеу та4кі, Магуаппу г Ь§ос- 

кісЬ Огобгіскіеу согкі ібасусЬ. Со 

зі§ газ зсіа^а бо бги^ісЬ аііупепсу,), 

рггег гезгіе^о 6Р. Кагітіегга Ого- 

бгіскіе§о ех роз4 рогозіаіг), іощ )е- 

^отозсіа рггупаЬуіусЬ еі аб согриз 
Ічолѵозіоіек і бо тпіетапе&о Іипби- 

зги, іако 4о Мо&осЬуп, СЬобупісг і 
іппуск; ропіеѵѵаг іаколѵе §гипіа е4 

йтба іп роііогі рагіе, а зіп^иіагііег 
МоіосЬпу і СЬобупісге, бо іипбизги 

аб ргаезепз зказзохѵапе^о, сопіга ех- 

ргеззаз Іе^ез, ехсопбіс4ог 6РР. Ого- 

бгіскіеті і 6ХХ. Вагуііапаті, з^ 

іпкогрогоѵѵапе, а ргалѵа \ѵуі аііе- 
§олѵапе, бе зітіІіЬиз орізапе сик|ие 

поЫК ех іиге беіаііопіз босЬобгіс 
боЬг, рггег 4ако\ѵ^ піергалѵпозс обе- 

згіуск, іпрт§ипі; гасгут ргосеби- 

іас.ут 6РР. Ногаіпот ро!оѵѵ§ іако- 

\ѵусЬ \ѵзге1кісЬ і ѵѵзгузікісЬ рггу- 

киріі бо таіеіпозсі Но\ѵозіо1ек, бо 

іусксгаз рггупаіегасуск \ѵіесгпозсіц, 

а бги^ роіолѵе зиЬ зиз еі бізрозі- 
ііопет Гізсі, іак ргалѵо тіес сксе, 

заіѵо^игеіііаезо 6Р. Йаіизгсгугізкіеу, 

рггег іпѵоіисуі* Гипбизгохѵа поп ѵіо- 
7С 
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Іаіо, роскіаіету, еі ІіЬегат ѵіпсііса- 

Ііопет лѵзгеікіск і лѵзгузікісЬ зитт 

і рогозіаіозсі, ро №Р. Кагітіегги і 

Каіаггупіе г ВогузолѵзкісЬ Сгосігіс- 

кісЬ таІіоикасЬ, тоса піпіеузге^о 

сіекгеіи, іутге ісЬтозсіотрапотНо- 

гаіпот асііисіісаишз. Кі6г$ Іо та- 

іс^іпозс тГоѵѵозіоІкі сит с]иіЬизѵіз 

аіііпеціііз, ргаезеиіі сіесгеіо (Ііз^исіі- 

саііз, Ьег іасіпе^о оЬлѵіезгсгепіа, рггу 

игуіут асі ІіЬііит \ІV'^Р. иггесіпіки, 

ро лѵукопаиусіі іигатепіасЬ, іи зра- 

(іо ІггесЬ піесігіеі рег іпедиііаііо- 

пет ргаеоссираге регшШітиз; кіо- 

геу іпекѵѵііасуі, аіеЬу ЖХ. Вагу- 

Ііапіе піе Ьгопііі, йоЬг піе сіегеіолѵаіі, 

ітѵепіагге, кгезсепсуа, лѵ гиреіпо- 

всі розіарііі, гаЪисІолѵапіа іасіие^о 

ссзза со іпіиііи /азгіе еі ргаезепіі 

сіесгеіо гогзіѵігопс, каззиіету, аппі- 

Ыіиіету, регреіиит зііепііит пака- 

гиіешу. Еі іи сопігаѵепіепіет Іети 

(іекгеіолѵі рагіега ѵаіііит іггетіззі- 

Ьііе аііегіиз Іапіі еі раепат регѳо- 

паііз іпГатіае гакіасіату. Асі Ъаес 

іпіеглѵепсуі}, рггег ^Р. Бапіеіа Ьаз- 

коѵѵзкіе^о ітіепіет ЛРР. Ніегопіта 
Ьазко\ѵзкіе°;с> і МісЬаІа Зіаголѵоі- 

зкіе^о сіо пітеузге^о Декгеіа сгу- 

піоп$, \ѵ іаколѵу сіекгеі іпзегиіету. 

Біе ѵі&езіта зерііта Диііі розі йе- 

ІіЬегіаІіопет 1е§е ргаезсгіріат 1ХХ. 

Вагуііапіе а іЬепоге са!е§о сіекге- 

Іи, а ДРР. Ногаіполѵіе і Магуапзка 

іи рипсіо піездЛгепіа реп па ДР. Зіа- 

сЬогзкіт, рггег ісктозсіолѵ ргеіетіо- 

піе рггесіалѵаіі і піегпозііі, росЫаіі- 
зіѵѵа піеисіетіейаіі, піе гогр^йгаіі, 

ргаесизіосіітиз. А ро лѵукопапусЬ 

іигатепіасЬ еі розі зиЬзесиІат іпе- 

сріііаііопет, отттодат зесигііаіет 

роззеззуі таіеіпозсі Хоѵѵозіоіек сит 

аіітепіііз Іутіе 1РР. Ногаіпот \ѵа- 

гиіету і иЪезріесгату. Іп саеіегіз 

лѵапусЬ, іисігіей піеигпапіа каіки- 

Іасуг ех ргаезепІіЬиз Ио-ѵѵозіоіек, 
рггесі заЗ ІгуЬипаІи §і6лѵпе§о \ѵіе1- 

Ісіе^о хіезіѵѵа Іліелѵзкіе^о арреііо- 

лѵаіі, кібгеу арреііасуі, іако агеЬпа- 

Іііег іисіісаіа, сіоризсііізту. Со газ 

ро газгіеу арреііасуі аіііпеі сіоки- 

тепіолѵ, сіо таіеіпозсі Колѵозіоіек 

ѵего рипсііз га2оЬ рагііит, іпзізіепсіо 

апіегіиз газгіут йекгеіот, іако іе& 

ех сіесізіопе позіга іп зоіа саиза 

Гасіі, песеззагіат і^иізіііопет еі 

ѵегШсаІіопет тиіио зігоп зитріи 

рггег иг г асі асі ИЬііит и&уіу ехре- 

сііепсіат, г лѵоіиут лѵупіезіепіет по- 

лѵусЬ гаІоЬ і росіапіст іпіеіто^аіо- 

гіогит асі ргаеіпіззоз асіиз, иіг^иае 

рагіі гезегѵапсіо, розі заіізГасііопет 

іп отпі Іети <Іокгеіоѵѵі, гаіоЬу рік>- 

зсіа^аіасусіі зі§, а рггег ісЬшозсіолѵ 

хіе&у Вагуііапблѵ г ргосіикіолѵ, ге- 

ріік і котрогіасуі ойсІапусЬ; іако- 

лѵусЬ сіокитепібѵѵ іп зиЬзісііиш ар¬ 

реііасуі роіггеЬпусЬ, а зіп^иіагііег 

лѵ ге^езігге сотрогіаііопіз, ро \ѵ у ко¬ 

панут іигатепсіе, лѵугаіопусЪ, ПЬе- 

гат ехігасііііопет зиЬ ге^езіго ісЬ- 

тозсіот рапот Ногаіпот і ЛХХ. Ва- 

гуііапот асііпѵісет зиЬзсгіріо игпа- 

іету. Ве1і^иит газ раріеголѵ піегге- 



девітѵѵапусЬ еі іп Гагга^іпе до кап- \ѵіе, іако Іей ЛХХ. Вагуііапіе до 

сеііагуі оддапусЬ, ад ріепат Ьаоге- оегелѵівіеу \ѵ вадасЬ ІгуЬипаІи $6- 

дііаіет соііаіегаііит окоіісу Nо\ѵо- ѵѵпе§о лѵіеікіе^о хіевілѵа Іліе\ѵвкіе- 
зіоіек зсіа^ацсусЬ ві§, а гезгіети | §о гоарга\ѵу, іп агсЬіѵо капсеііагуі 

ЛР. Кааітіѳгаоѵѵі Сгодгіскіети коп- пазгеу яіетзкіеу Вгяевскіеу оЬзу- 

йдо\ѵапусЬ, аіеЬу іак ЛР. Ногаіпо- ^іііоѵѵаѵѵвгу 1око\ѵа1і, іпіип§шга8. 

1773 г. 

108.—Жалоба плебана Сѳгневицваго на подстолича Пинскаго Булга¬ 

ка и другихъ о произведенныхъ безчинствахъ въ ко¬ 

стелѣ и внѣ его. 

Изъ актовой кіінги .та 1773- 

Коки іуві$с зіедетзеі зіедетдиіе- 

зЦі ігяесіе^о, тіезіаса Лапиагуі зге- 

зпазіе§;о дпіа. 
Ыа гокасЬ задоѵѵусЬ гіешвкісіі \ѵо 

іе\ѵод/,і\ѵа Вггезскіе^о, ро ТггесЬ 

КгоІасЬ, зѵѵіесіе Кгутзкіш, рггура- 

діусЬ еі іп Іосо зоіііо, ѵѵ іпіезсіе ^е- 

§о кг61е\ѵзкіеу гаозсі Вггезсіи а§і- 
іиіасусЬ зіе, рггед папаі Халѵегут 
Ногштзкіт, Ідпасупі ОгіетМолѵ- 

зкіт, Ргапсізикіет-АІехапдгет хКо- 

порпіс ОгаЬо\ѵзкіт, зддгіаті, Нііа- 

гут Кегк<і, рівапсет, иггедпікаті 
вас1о\ѵеші гіешзкіеті \ѵоіе\ѵо<Ыѵѵа 

Вггевскіе^о, сотрагепдо регвопаіі- 

іег \ѵіе1еЬпу ЛХ. Магеіп-КІетопз 
Коііііізкі, рІеЬап 8іе1шіе\ѵіскі, ѵѵдо- 

ЬгасЬ \ѵ \ѵоіе\ѵодиіѵѵіе Вггезскіт зу- 

1774 годи, лист. 747—748. 

іио\ѵапусЬ, іп сопіідиііаіе ъе лѵзі^ 

\Ѵіпіпет дгіедгісілѵа \Ѵ~ѴѴЛР. Во- 

геуз2о\ѵ, а дгіегіа\ѵу ад ргаезепз 
агедо\ѵапеу ЛР. ВиІЬака, родзіоііса 
Рігізкіе§о, ІеіЦсусЬ, зоіепііег тапііе- 

зіо\ѵаі зіе па \ѴЛрапа ЛбгеГа ВиІ¬ 

Ьака, родзіоііса Ріпзкіе^о, ргупсура- 

1а, іидгіей па ЛР. Каіеіапа Висг- 

киголѵзкіе&о, Апіопіе^о Вого\ѵзкіе- 

§о еі сиіизѵіз потіпіз. асіогит, до 
§\ѵаііи і \ѵіо1епсуі іедпотузІпусЬ 
ротоспік6\ѵ, піепшіеу огая иа ЛР. 

Лдяеі'а \Ѵо1аіізкіеа;о лѵ іеу/е ІісяЪіе 
Ьеді^се^о, Іа1< потіпе зио, іако * іей 

ітіепіепі ЛР. \Ѵа\ѵг/уііса Коііііізкіе- 

§0 Ьгаіа зѵѵоіе^о годгопе§0 і затеу 
^еутозсі таі/.шіктѵ о аксуа па дпіи 
згдзіут Лапиагуі аппі ргаезепііз, 
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\ѵ (Іаіеіі ТггесЬ Кгбіоѵѵ зѵѵі^іа Кгут- 

зкіе§о, \ѵ с/азіе оЬсЬоЛгепіа паЬо- 

іебзілѵа рггуглѵоііе^о, рггу Іісгпут 

Ішігі г&готаЛгепіи рггег оЬгаІоѵѵа- 

пусЬ зЫо параЛпіепіе па гакгу- 

зіуіа г ой\ѵа§<і \ѵсгезпіе рггузрозо- 

Ьіоп%, г іпіепсуа рокггуѵѵЛгепіа Леі- 

Іаіога, §ЛуЬу піе Ьуі зіискапіет зро- 

лѵіесіиі гаЬаѵѵпут, а іат о Ііепіе, осі 

сгсі і зіаѵѵу оЛз^Лгепіе, іапЛет іеу- 

іе рогу г аЛЬегепіаті \ѵуй \ѵугаіо- 

петі, ки ротосу Леііаіога рокггулѵ- 

Лгепіа изрозоЬіопеті, о газіотріепіе 

па ЛгоЛге (1оЬго\ѵо1пеу, г ГоЬѵагки 

(Іо козсіоіа ііі^сеу, рггеЛ Я§ига ко- 

зсіеіп^, іайасе^о г гоп^ з\ѵі} па па- 

Ьогепзітео га1иіі|се§о .ІР. АУалѵггуп- 

са Коііігізкіе^о ЪегЪгоппіе, а оЪгаІо- 

ѵѵапі агтаіа тали ЬеЛаеу, о гаіггу- 

шапіе копі, ЛеіпЛе рогоапіе г запек 

га ріегзі, а іако ЬегЬгошіе^о, іагто- 

згепіе г гаЛапіеш зкаіесгепіа, §Лу- 

Ьу зі§ ой іеу паіагсгулѵозсі исіе- 

сикд, (Іо козсіоіа піе зсЬо\ѵа1, га кіб- 

гут оЪ&аІоѵѵапу ЛР. ВиІЬак г па- 

рогггрігопеу ЛоЬгге Ьгопі зіггеііі іак 

(Іаіесе, &е га гскуЪіепіет сеіи йа- 

1иі^се§о ЛР. \Ѵаѵѵггупса Коіііпзкіе- 

§о, Лозіаізіе гпак зіггеіепіа ЛР.СиЛ- 

піскіети поп а Іоп§е зіоі^сети, Ле- 

пі(|ие га піеЛор^Лгепіепг &а!иіасе§о 

ЛР. КоШпзкіе§о о рогѵѵапіе ііегит 

г запек ЛР. Коіііпзкіеу, а \ѵ ск}2у 

ЬеЛасеу, о роігопсепіе і гагаті сіей- 

кіеші кіікакгоіпе Ьісіе; і ІиЬо га- 

іиііісу ЛХ. рІеЬап, Лізігасіиз оЛ па- 

Ьо&еіізіѵѵа кггукіет і Ьаіазет га 

козсіоіет Лгіеіі$сут зі§, \ѵузгеЛІ82у 

г козсіоіа \ѵ котгу і зіиіе па степ- 

іагг иротіпаі о піе^оЛпозб г\ѵ1азг- 

сга рггекгасаі^сут паЬоіепзЬѵѵа иго- 

сгузіозсі. Аіоіі оЬгаІоѵѵапу ЛР. ВиІ¬ 

Ьак сит аЛтіпісиІо аЛЬаегепіб\ѵ, 

піе іуіко ге гіозсі піе рорггезіаіі, 

о\ѵзгет йа1иі%се§о Ло ропіезіепіа 

кггу\ѵЛу з!о\ѵу піеисгсіѵѵеті ро\ѵо- 

Іулѵаіі г рогѵѵапіет зі§ Ло різіоіеіи 

і іпіепсуа зіггеіепіа Ло гаІиЦсе^о, 

&ЛуЪу рггуіотпа ІиЛгі Іісгпозб кггу¬ 

кіет итузіи піе гаіато\ѵа1а, а га 

ѵѵеузсіет іе§ой оЪйаІо\ѵапе^о Ло ко¬ 

зсіоіа, сит аЛЬаегепііЬиз тіто \ѵіп- 

пе Лоти Воге^о изгапоѵѵапіе, іап- 

^иат іп зреіипса Іаігопит розіет- 

риіііс, кггукіет, Іаіапіет, Лепщие 

г §о!еті згаЫаті окоіо \ѵ<^;І6\ѵ ко- 

зсіеІпусЬ Ьіе§а1і і ро опусЬ кггеза- 

піет, піе Іуіко ге тіеузсе Лоти Во- 

іе§о гпіе\ѵаііу1і, аіе іеі іи ІгаіеЛу^ 

іг\ѵаіаса оЛ §оЛгіпу озтеу аі Ло 
§оЛгіпу лѵібгеу г роІиЛпіа, іі апі 

тзга, апі іпзге паЬоіепзі\ѵо коп- 

кІиЛоѵѵаб зі§ піето^іо, зроггііЛгіІі; 

сгут піе іуіко гаіиі^сут г §\ѵа1іи 

і \ѵіо1епсуі, аіе іеі козсіоіоѵѵі і за- 

тети Во§и гЬуікіет розіетркб\ѵ 
піеи8гапо\ѵапіа, \ѵукгосгепіе, рггу- 

гѵѵоіЦ каг§ гасіг^аіасе, рореіпііі, 

аЛ Ьаес га оЛргаѵѵіепіет зіеЬіе рег- 

з\ѵагу^ Л. рапі Вгиузкіеу екопото- 

лѵеу 8іеЬпіе\ѵіскіеу а га лѵіаЛото- 

зсі% зоЬіе Лозіаі^ о іпіепсуі ЛХ. ріе- 

Ьапа роЛгбіу Ло Леге\ѵпі Ліа ро\ѵі- 

Іапіа г ѵѵіеІеЬпут ЛХ. РоЛколѵзкіт 



зштодаіет копвувіогга Лаполѵзкіе- 

до о исяупіепіе /азайякі па йгойие 

і іат йіидіе осяекілѵапіе, аі ісЬто- 

зсіблѵ іайасусіі лѵ посу а іпоріпаіе 

парайізху, ЛѴЛР. МісЬаІ Вогеузга 
рогогредкаЛ і іаіиіаседо озіггеді. 

2ас/ут ѵѵі§с, &е зіе итуьі лѵ яіозсі 
піе йокопаЛ, росклѵаЛкаті иа гсіго- 

\ѵіе і гусіе йеіаіогіз озлѵіайсгаі^. 

Рггеіо іак орізтіепіопа аксу^,, іако 

іе& йізііпсііт ііет па іедоі ЛР. 

ВиіЬака, ройзіоІісаРііізкіедо, оргге- 

ковгепіе І^к ІсТпіц, роп*, гаасгше о 

зразиепіе йуіа лѵіесеу кор зяезсіи 
ЬуйЛет га/ѲШ кіікокгоіпут (иіі іе- 

зіаіиг ѵізіо іп іетроге исгупіопа) 

і, о сіаізге ргеіепзуіе, і'изіи» аЦие 
Іаііиз іп аиіепйсо ехргіті ша- 

іасе. Нет аЦие ііегит тапНезіо- 

лѵаі зі§ і лѵуйапіа Іізіи яаг^сяпе- 

§о йоргазгаі зіе. Кібгу іо іаколѵу 

тапіГезі іезі Йо хі^д яіетзкісЬ лѵо- 
іелѵойяілѵа Вгяезскіедо р&уіеіу і 

лѵрізапу.' 

1773 г. 

109.—Жалоба монаховъ Базиліановъ на ксендза Лясковскаго, настоятеля 
Яновскаго и его сообщниковъ о нападеніи вооруженною рукою на 
Тороканскій монастырь и произведенномъ тамъ разбоѣ и убійствахъ. 

Изъ актовой книги за 1773—1774 годи, лист. 1287—1283. 

Коки іузіас зіейетзеі зіейетіЫе- 

зі^і іггесіедо, тіезі^са ОкіоЬга сгіег- 

пазіедо (іпіа. 

№а иг/ейяіе ^едо кгбіелѵзкіеу то- 

зсі, рггей акіаті яіетзкіеті лѵоіе- 

лѵойгілѵа Вггезскіедо, сошрагепйо 
регзопаіііег \ѵ Води лѵіеІеЬпу Л тс 

хіайг Іппосепіу "ѴѴазіиіугізкі, сопііо- 

паіог огйіпіз 8апсіі Вагуііі Мадпі, 

сопѵепіиз Вгезіепзіз потіпе ѵѵ Во¬ 

ди рггеѵѵіеІеЬпедо Лтсі хіеска Тео- 

йіа Вакоѵѵісга ЗегаГшолѵісга, зирегі- 

ога і лѵзгузікісЬ лѵ Води \ѵіе1еІтусЬ 

Лтсі хі§&у Вагуііапблѵ Тогокаіізкісіі, 
па лѵіеІеЬпедо Лтсі хіейга Ідпаеедо 

Ьазколѵзкіедо, капсіегга Вгхезскіе- 

§о, ргоЬозгсяа Лаполѵзкіедо, С)иа за- 

тедо ргіпсураіа, а лѵіеітоіпедо _)тсі 
рапаІдпаеедо Вогеузгу, зіагозіу Ьелѵ- 

колѵіскіедо, еі аііоз іпѵазогез, ^иа 
сотріісез, зоіеппііег тапіГезіолѵаІ зіе, 
тіепіас о іо, іі со лѵ Води рг/елѵіе- 

ІеЬпу Лтсі хі^йг Вепейукі Еііазхе- 

лѵіс2, рго іипс вирегіог Тогокапвкі, 
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і ѵѵзгузсу «Ііпсі хі§йа Вагуііапіе га- 

коии 8\ѵі§іе§о Вагуіеао \ѴіеІІае§о, 

га рга\ѵепг газіа\ѵпутіі' о<1 \ѵіе1то- 

гпе&о Йтб рапа Ггапсізгка Аіехап- 

йга г Копорпіс ОгаЬо\ѵз1сіе§о, з§- 

сігіе^о паіепсгаз §гойг1ае§о іоЪог- 

пе§о \ѵоіе\ѵос1гІ\ѵа Вггезсісіс^о, \ѵ го- 

ки іузі$с зіейетзеі зіейетйгіезізй 

ріепѵзгут, тіезі^са Сгеіѵѵса йті- 

йгіезіе^о йпіа зоЬіе сіапут і рггу- 

гпапуш, іпіготіззіопаіііег ѵракіиаі- 

аю оЬіо\ѵзгу роззезіі). таіеіпозс Сгег- 

піакоѵѵ, \ѵ лѵоіелѵойгіѵѵіе Вггезскіт 

Іе4ас$, 1е§Ште роззуйоѵѵаіі. ОЬ4аІо- 

\ѵапі. \ѵіе1еЬпу Ьазко\ѵзкі, капсіегг 

Вггезскі, сит зиіз сотрІісіЬиз ргае- 

йотіпапіег лѵайуі зіе агтаіа тапи 

па рошпіоп^, таіеіпозс паіеійгас 

йіа рокггуѵѵйгепіа кіазгііоги Того- 

кагізкіе§;о і затусЬ гаіиіасуск йе- 

Іаіоп'пѵ. Сгази кіоге^о паіагйи і 

лѵіоіепсуі піейозс 4е гаіиі^суш йе- 

Іаіогот лѵіеікіе кггу\ѵсіу і згкосіу, 

па сгут піе йозс, Іесг іпзирег Кі- 

гуіе Воп<1игака, сЫора Гипсіизготее- 

&о Тогокапзкіе^о ге \ѵзі Окгорпеу 

і іппусЬ ѵѵісіи Іийгі Сгегпіако\ѵ- 

зкісіі роройзіггеіапо і рокаіесгопо, 

аіейпе§о озшіегб рггургаѵѵіопо, іако 

епаггаі тапіГезіа рггег \ѵіе1тоіпе- 

Йтб рапа ОгаЬо\ѵзкіер;о, 8§йгіе- 

§о ай ргаезепз гіетзкіе^о, іп От¬ 

роге іут4е гоки тіезі%са ЙиШ 

йгіезі^іе^о йпіа і Аи§;изіа згбзіе^о, 

рггу ргсгепсіе ігира гапазгапе, со 

оЬ&аІоѵѵапу Ітб хігріг капсіегг 

Вггезскі га§ойгілѵзгу і гар1асі\\'згу, 

\ѵіе1то4пети зейгіети іегаг па 4а- 

Іицсе§о йеіаіога рогузкіѵѵас о діа- 

зга зі§, ргге^гогкі гб4пе сгупіас, піе- 

зіизгпіе \ѵехиіе, га зкаіесгопе^о 

сЫора Тогокапзкіе§о Кігуіу Вопйа- 

гика 4айпеу заіузГаксуі сгупіс піе 

сЬсе, \ѵе лѵзгузікіт 4а1иіасу йеіа- 

іог рокггулѵйгіс изііиіе, о со ѵтузі^- 

ко і о іппе ргеіепзіе ііегит аЦие 

ііегипг тапіГезіюѵѵаІ зі§, і іако\ѵу 

тапіГезі Йо хі^§ гіетзкісЬ ѵѵоіе- 

\ѵойг<лѵа Вггезскіе^о йа! ки гарі- 

запіи. Кібгу іезі рггуіеіу і \ѵрі- 

запу. 
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110,—Фундушовая эапись на кальвинскій Яменскій соборъ. 

Изі актовой книги на 

Лѣта Божого Нароженья, ти¬ 

сеча шесть сотъ тридцать пя¬ 

того , мѣсеца Ноября шостого 
дня. 

На рокахъ судовыхъ, о Све- 

томъ Михалѣ, святѣ Римскомъ 
припалыхъ и судовне у Берестьи 
отправованыхъ, передъ нами Кга- 

бріелемъ зъ Ельна Еленьскимъ, 

судьею, Теодоромъ Станиславомъ 

Букрабою, подсудкомъ, а Петромъ 
Патеемъ, писаромъ, врадниками 
судовыми земскими воеводства Бе- 

рестейского, постановившисе оче- 

висто у суду урожоный, его ми¬ 

лость панъ Петръ Некарскій, се¬ 

кретарь его королевское милости 
а земенинъ воеводства Берестей- 

ского, при самомъ оригиналѣ по¬ 

кладалъ и, переносечи зъ кгроду 
до земства, подалъ выписъ съ книгъ 

кгродскихъ староства Берестей- 

ского, подъ датою року тепере¬ 

шнего тисеча шестьсотъ трид¬ 

цать пятого, мѣсеца Іюля семого 
дня, у писанья въ немъ листу фун- 

дацыйного запису, одъ его жъ ми¬ 

лости даного и належачого зборо- 

ви Яменинскому, ново одъ его ми¬ 

лости Фундованому, и акторомъ 

зборовъ Великого Князства Литов- 

т 
1636 го», лиотг 2002. 
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ского и старшимъ теперь и напо- 

томъ будущимъ, на речь менови- 

те въ томъ фундушу описаную и 
выражоную, за которымъ перене¬ 

сеньемъ своемъ жедалъ насъ суду, 

абы былъ принятъ и до книгъ зем¬ 

скихъ Берестейскихъ уписанъ. Мы 
врадъ, видечи речь быть слушную 
а чинечи жеданью его милости до- 

сить, оныйг выписъ при самомъ ори¬ 

гинальномъ листѣ принявши, и до 

книгъ земскихъ Берестейскихъ 
уписать дали; которого уписуючи 
въ книги и въ словѣ до слова такъ 
се въ собѣ маеть: выписъ съ 

книгъ кгродскихъ староства Бе- 

рестейского. Лѣта Божого Наро¬ 

женья тисеча шестьсотъ тридцать 
пятого, мѣсеца Іюля семого дня. На 

рокахъ судовыхъ кгродскихъ Бере¬ 

стейскихъ, передъ нами, Еримъ 

Александромъ Станкевичомъ, под- 

старостимъ, Яномъ Верещакою, 

судьею, и Николаемъ Табенскимъ, 

писаромъ, врадниками судовыми 
кгродскими Берестейскими, поста- 

новившисе очевисто у суду его 

милость панъ Петръ Пекарскій, 

секретарь его королевское мило¬ 

сти а земенинъ воеводства Бере- 

стейского,покладалъ и очевисто 
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призналъ листъ добровольный, вѣ- 

чистый Фундацыйный запи^ъ^свой, 

водлугъ права посполитого спра- 

вленый, даны» и налёжачій эборо- 

Ямснскому, ново ^одъ его МИ¬ НИ _ 

лости Фупдованому, и акторомъ 

зборовъ Великого Киязства Литов¬ 

ского и старшимъ теперь и напо- 

томъ будучимъ, на речь менови- 

те въ томъ листѣ оішсаную, ко¬ 

торый листъ свои увесь властное 

руки свое писаный, его милость 

панъ Пекарскій, устнымъ и очеви- 

стымъ признаньемъ своимъ отвер¬ 

дивши, просилъ, абы до книгъ су¬ 

довыхъ кгродскихъ Берестейскихъ 

уписанъ былъ. Мы, врадники, ви- 

дёчи речь быть слушную, оного 

принявши, до книгъ уписать ве¬ 

лѣли: который уписуючи, писмомъ 

польскимъ писаный, въ словѣ до 

слова, такъ се въ собѣ маеть: іа 

Ріоіг Ріекагзкі, зекгеіагг <1. Ктзсі, 

гіетіапіп лѵоіелѵоізілѵа Вггезкіе§о, 

гегпалѵат іуш тоіт (ІоЬголѵоІнуги 

Іізіет, іипіизгеіп у гарізет гаоіш, 

копіи Ьу іо лѵіеігіес паіеиаіо, піпіеу- 

зге§0 у пароіут Ъ§сЦсе§;о лѵіеки 

ІшЫот, І2 ЬесЦс іа га рга\ѵет то¬ 

іт оусгузіут у кирпут \ѵ сігіеігі- 

сгпеу роззез^пеу таіеіпозсі теу 

Теузгупзкіеу у Датепізкіеу у лѵзі 

(Іо іе§о паІе&асусЬ, \ѵ лѵоіелѵоізілѵіе 

Вггезскіт Іегасеу, а гайулѵаіас лѵоі- 

позсі теу згіаскескіеу. лѵесІ1и§ рга- 

лѵа розроіііе^о, кібге ка&іети рохѵѵа- 

1а таі^іпозсід, злѵд,, іако/сЬс^с зга(о- 

1636 г. 

I лѵаб, (Іас, (Іаголѵаб, рггеіай у па козсіоі 

гарізас, ЬеП^с г Іазкі Во&еу па сіе® 

1е у па итузіе гіголѵут, іоЬгге зі§ 

па іо патузіілѵзгу, г іоЪгеу лѵоііто- 

і<еу па сгезс і сЬлѵаІ§ Во^а лѵ Тгоу- 

су 8лѵі§іеу Іеіупе^о Оуса, 8упа у 

Б иска 8. у па изіалѵіс/пе оіргалѵо- 

лѵапіе паѣо&^зілѵа сЬггезсіапзкіе^о 

е\ѵап^іе1іскіер;о лѵ^сопГеззіеу 8епіо- 

тіегзкіеу, лѵ гоки іузцс згезсзеі 

зіе<Іт(І2Іе$і^іут лѵугайопе^о, у соп- 

зі^паііц, Рогпапзк^ иілѵіегігопе&о, 

\ѵ ротіепіопеу таі§іпозсі теу іа- 

тепзкіеу, (1аі§, <1агиі§, ѵѵіесгпеті 

сгазу Гишіиіе у гарізиіе, паіо: па- 

рг20(І козсіоі рг2в2 тіе лѵ Латпіе 

2 лѵіеііі сіе поѵо гаіісе, "ігіе пі^йу 

іа(1еп козсіоі піе Ьулѵаі, росИе то- 

§і!ек сЫорзкісЬ гЬшІолѵапу г тіеу- 

зсет гпасгпут іак па/пасгопут. 

А рггуіут па лѵусЬолѵаиіе зіи^ Вб- 

йусЬ у кагпосігіеіолѵ па іо іпіеузсе, 

лѵесііид роггабки паЬоі^зілѵа елѵап- 

^еііскіе^о опііполѵапуск, о<1 зупоіи 

розіапуск у ргге2 зирегіпіепсіепіу 
іпіго(1исолѵапус.Ь , а лѵ іут гЬог2§ 

зіолѵет Во&ут у 8асгатепіапіі 8лѵ§- 

іеті изіи^иіасуск іаі§, сіагиі§ у лѵіе- 

С2Ш| Гиіпіасіа гарізиіе. Карггбсі 

лѵ іатпіе лѵ!ок§ па разгпіа і§, па 

кібгеу козсіоі зіоі і ріеЬапіа, аЬо 

тіезгкапіе кагпоЛгіеузкіе г о§го- 

сіешолѵозгсголѵут, росголѵзгу оі §о- 

зсіпса пасі ггек^, МисЬалѵсет г Вгге- 

зсіа По 2еЬгупіа ісіаседо аг іо §гапі- 

се іеіпюлѵзкіеу лѵе лѵзгузікісЬ іггесіі 

роіаск а росііе іусіг/е лѵіокі оЬтіе- 
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сіге, іакоМгидцѵѵІок^озіаіІІі^пакіб- кот зат іо ѵѵзкуаіко Лгіахіві у 

гусЫозіІгхесЬро<1<1апус1і,тіапоѵѵісіе: ийуѵѵаі, піс па зіеЬіе, (Ыесі, ЫізкісЬ 

КаитСЫагс/епіа Схѵѵагахпа, Вгсхе- у ро\Ч(йтусЬ тоісЬ піе озіаѵѵище, 

рап Сгѵѵагахпа, Зіаяітепіа риіѵѵіок оргосх роЬоги яеутет иГаІопедо; 

у хе ѵѵзхузікі* ісЬ таафпозсп*, го- аіе ѵѵзхузіко іо одиіепі, іак хеку 

Ьоіаті, (іхіакіаті, схупзхаті у ѵѵзхе- пііапоѵѵапе піетіапо\ѵапети, а піе- 

Іакі* іеіі ро\ѵіппозсі^, па іп\ѵепіагхи тіапоѵѵапе тіапоѵѵапети піс піе 

орізап^, а озоЫіѵѵіе ѵѵе ѵѵзу теу Іѵозх- зхкоііхііо, апі ѵѵу,ітоѵѵаіо, а ки іе- 

еасіі; іакіе сіатір у па ѵѵіесхпояё ти ѵѵоіпе теісіе па гозскоіі кахпо- 

ки Іерзхети кахпосіхіеіоѵѵ, рго іет- (Іхіеуякі, Ьех тіагкі лѵе тіупіе Ла- 

роге \ѵ Лашпір ЬрсЦсусЬ, ѵѵіесхт} тепзкіт у х \ѵо1пуга іахоѵѵ хаЬііа- 

Гиікіасіа харізиі^ па ра32пі$ рі§с піет па гхесе МисЬаѵѵси, ргхесіѵѵко 

ѵѵіок рийіусіі, тіаполѵісіе: росІІесЬѵо- Іут ѵѵіокот козсіеіпут, ѵѵе ѵѵяхуяі- 

ги Ьгаіа те до, Л. тзсі рапа 8іеГа- кісЬ іусЬ роІасЬ ѵѵсхоіе (Іо гхекіМи- 

па Ріекагякіедо ѵѵіок сіѵѵіе, па кіо- скаѵѵса ргхусЬосІх^сусІі, у іолѵіе- 

гусіі (1\ѵоте хЬоха зіеѵѵапо; іатхе піет гуЬ, іако у росМапі ѵѵеѵѵяі Лат- 

схупзхоѵѵусЬ ѵѵіок ігху, тіапоѵѵісіе: піе хахуѵѵаіа; іакхе озоЫіѵѵіе <1аі§, 

Ногоіікоѵѵзкі риіѵѵіок, Ятіекоѵѵякі (іагиір у харізиі<? у ѵѵіесхпіе (ипсіи- 

риіѵѵіок, Нгуса бхоріеіа риіѵѵіок і§ кахпогіхіеіот, и Латепзкіеу ріе- 

у Нагеіоѵѵзхсхухпу риііогу ѵѵіокі; Ьапіі у рго іешроге Ье<Цсут ѵѵоіпе 

а ки Іети,іаш&еѵѵКозісасЬ.с1аі§, сіа- ѵѵоіепіе сіге\ѵ па ораі Йо рІеЬапіеу 

гиі§ у харізиі§ па іеп&е козсіоі озіа- у До дгоЛхЪу, па Дуіоѵѵапіе у рорга- 

(ІІусЬ ѵѵіок Дѵѵіе; па кібгуск росіба- ѵѵе ЬиДоѵѵапіа х ризхсху Рохехуп- 

пусЬ схіегу, тіапоѵѵісіе: Кіізко \Ѵ’а- зкіеу, схезсі теу; а па озіаіек ѵѵоі- 

каііоз риіѵѵіокі, \Ѵіе(1аѵѵоѵѵісх риі- п% раяха Ьусііа у копіот х тоіеті 

ѵѵіокі, Кіагсхепіе па Наукоѵѵут йѵѵотеті у ѵѵоіпу ргхеіахД ро ѵѵяхузі- 

риіѵѵіок, 8хойе1 риіѵѵіок. ѴѴзхузі- кісЬ, хѵѵусхаупеті Дгодаті; со ѵѵзхуі- 

кіе іе ѵѵіок іак озіасІіусЬ, іако у ко, іако зі§ ротіепііо, хе ѵѵзхеікіе- 

піеозіаДІусЬ Дхіеѵѵіес ѵѵе ігхеск ро- ті рохуікаті у ргоѵѵепіаті Даі§, 

ІасЬ, хе ѵѵзхузікіеті ргхуіедіозсіа- Дагиі§ у ѵѵіесхпа ГипДасу^ харізиіе 

ті, одгоДаті, паѵѵохаті, роіаті, па ротіепіопу хЪог Латепзкі еѵѵап- 

х хазіеѵѵкіет охітет у іагут, х зіа- діеііскіеу сопіеззіеу у <11а піеоДтіеп- 

пой^сіаші, сЬгозіаті, схупзхаті х па- педо ѵѵ іут козсіеіе наЬо&епзіѵѵа 

іетпусЬ риіѵѵіосхкоѵѵ, х роДДапеті \ѵ ѵѵіесхп^ а піеоДхоѵѵпіі роззезі^ 

ѵѵуіеу ротіепіопеті, х ісЬ таі^іпо- роДаір зирегаііешіепіот еѵѵапдіеііс- 

8сі$, гоЬоіаті, ііхіакіаті, схупзхаті кіедо ѵѵухпапіа, аѵѵізЬ озоЬасЬакіо- 

у ѵѵзхеікіеті роѵѵіипозсіаті іак, іа- гоѵѵі хЬогоѵѵ еѵѵапдеІіскісЬ, ѵѵ ѵѵіеі- 
78 
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кіт хі^зіѵѵіе Ьііелѵзкіт іегаи у па- 

роіотпе саазу Ь§дасут, аозіа\ѵі\ѵ- 

згу зоЬіе \ѵо1пе ^из раігопаіиз еі 

соііаііопіз до іуѵѵоіа зѵѵе^о. А аа- 

іет зепіого\ѵіе \Ѵ. X. Ыіе\ѵзкіе§о 

иігіизфіе огдіпіз у акіог е\ѵаи§е1іс- 

кі, а 2§оІа пицрзігаіиз ессіезіазіі- 

сиз еѵѵап^іеіісіае^о паЬоіезіѵѵа, та- 

і«Ь \ѵо1пі у тоспі Ь§да іут аЬогет 
Латепзкіт, ріекапі^, дічтіаті, у род- 

(Іапегаі у чѵзаузікц, іа таі^іпозсіа, 

па іеп козсіоі рггеа ті§ аарізап^, 

саіе аа\ѵіас1о\ѵас, тіпізігу до піе§о 

родалѵас, у іе сІоЬга козсіеіпе до 

злѵеу роз8езуі лѵаіолѵзау, опеті, іа- 

ко г паіерзгут козсіоіа дашезкіе- 

§о роіуікіет дузропоѵѵас і \ѵ піт 

іа1йе§о роггадки до&іадас, ,]акоЬу 

склѵаіа Воаа па іут тіеузси, зро- 

зоЬега паЬоіеіізіѵѵа ѵѵуаеу рошіепіп- 

пе^о у \ѵугааопе§о, аалѵзае одрга- 

лѵоѵѵапа Ьуіа. А іа зіе лѵ іе лѵзаузі- 

кіе доЬга, па гЬог Латейзкіе аарі- 

запе, \ѵ аадпц, саезс у роауікі іеу 

\ѵзІетро\ѵас у кааподаіерт, іегаа 

у пароіотпе саазу Ь§д%сут, \ѵ даіег- 

йепіи у иіулѵапіи ісЬ іадпеу ргае- 

закоду саупіс піе тат, іа зат у 

роіотколѵіе тоі, кіогут аса іа а ре\ѵ- 

пусЬ ргаусауп, а па]Ѵіесеу діа од- 

шіапу \ѵ пакоіепзілѵіе, (скоб зі§ 

іе^о піезродаіе\ѵаііо) ^ига соііаііопіз 

до іе§о аЬоги кааподаіеіолѵ па ро- 

іут піе 08іа\ѵиі§, іедпакіе а раігосі- 

піо у ро\ѵіппеу іак акоголѵі, іако 

у кааподаіеіот оЬгопу у \ѵзае1кіе- 

8° розаапоѵѵапіа роіопгко\ѵ тоіск 

у зиссеззого\ѵ піе \ѵуа\ѵа1аш, у о\ѵ- 

зает \ѵзау8Ікіе даіаіісі у зиссеззо- 

го\ѵ шоісЬ, іакіе кібгау Ьу ргау іеу 

рга\ѵдаілѵеу зіагоіуіпозсі Арозіоі- 

зкіеу у лѵіазпут а вашего іуіко 

зіолѵа Воіе&о \ѵаі§іут, а од Рапа 

| у 2Ьалѵісіе1а пазае^о у Арозіоібѵѵ 

іе§о родапуга ѵѵуапапіи еѵѵап^іеііс- 

кіт зіаіесапіе зіа1§, іако у іе кід- 

гауЬу ааидапіешу тпіешапіеш зѵѵіа- 

іа іе§о, а паикаті ро саазіеск Аро- 

зіоізкіск ѵѵутузіопеті илѵіедаепі 

Ь§д$с (сае§о Воіе исколѵау у іа зіе 

пі§ду ро даіаікасЬ тоісіі піезродаіе- 

лѵага) од рга\ѵду гаа роапапеу од- 

зіетроѵѵас тіеіі, а а^оіа ѵѵзаузікіе 

роіоткі, кгеѵѵпе у \ѵ доЬгасЬ ро 

тпіе роаозіаіуск зиссеззогу тоіе 

скос і§ таіеіпозс датіейзЦ, \ѵ кід- 

геу аког іезі, ігаутас Ь§д% скосіа- 

Ьу ід, іеа тѵ оксе г§се (сае^о Воіе 

искоѵѵау), іакіт коЬѵіекргалѵет ко¬ 

ти коЬѵіек ризсііі, аЬо ргаедаіі, 
род Ь?о§озіалѵі§зі\ѵет Воаут у іа- 

ка ааг§к% у \ѵіпа, кі6г% апіесеззог, 
\ѵедіи§; Воае§о у Іидакіе^о ргалѵа 

зиссеззогоѵѵ зѵѵоіск \ѵіааас у оксі$- 

аас тоіе у В<% щ пад роіоткаті 

у зиссеззогаті апіесеззогот піеро- 

зіизапеті, а па іо со Вод;и оддапо 

пазіетр^^сеті, піероскікпіе \ѵуко- 

пу\ѵаё аѵѵукіі, іо іезі, род \ѵіп^ іак 

досаезпе^о паіут з\ѵіесіе, ^ако і опе- 

§о \ѵіес2пе§о па зігазапут з^даіе 

Воаут кагапіа Воіе^о оЬолѵі§аиіе, 

аку па іут тіеузси \ѵ акогае Ла- 

тірпзкіт (§даіе лѵ родосаезпут ко- 
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іолѵапіи у \ѵукопапіи Ьіеди те§о 

со коЬѵіек зтіегіеіпе^о тат, гіо- 

іуб зоЬіе оЬіесиіе), піе іііко іасі- 

пеу обтіапу лѵ обргалѵолѵапіи па- 

Ьоіеіізілѵа елѵап§е1іскіе§о, лѵуіеу 

орізапе^о, аЬо іеі іезІіЬу кіо Іак 

іугайзкіе^о у ге лѵзгеіакіеу роЬоі- 

побсі лѵугиіе^о зегса Ьуі, кібгу- 

Ьу рггег §лѵа!і, лѵукгеіу рга\ѵпе 

у іакіе коЬѵіек зрозоЬу обтіапе 

\ѵ іут батезкіт гЬогге елѵап^еіі- 

скіе^о паЬоіепзілѵа \ѵ іпзгѳ, іети 

ргаесілѵпе, Гогііиіас рггу обтіапіе 

паЬоіепзілѵа у паб гтаѵіут зіе ра- 

зілѵіс, а сіаіа сЬггезсіаіізкіедо лѵіе- 

сгпети обросгупколѵі оббапе г ко- 

зсіоіа лѵуггисаб сЬсіаІ, піе іііко іе- 

§о Іак зргозпе^о у паб лѵзгеіакіе 

ро^агізкіе §огзге§о розіетрки га- 

бпут зрозоЬет піе боризгсгаіі; аіе 

іег у кагпобгіеіблѵ а з!и§ ВоіусЬ, 

па Іупг тіеузси ролѵоіапіе злѵоіе, 

лѵебіид ротіепіопе^о паЬоіеіізілѵа 

(\ѵ кібгут іабпеу обшіапу бори- 

згсга6 піе таі%), роЬоіпіе обргалѵи- 

іі^сусЬ, лѵ ролѵіппут розгаполѵапіи 

у рокоіи гаеЬолѵаІі у об лѵзгеІакісЬ 

кггулѵб, паіагболѵ, рггезіаболѵапіа, 

а лѵ бгіеггепіи у обргалѵолѵапіи ро- 

тіепіопе^о паЬоіезілѵа у иіулѵапіи 

боЬг у роіуікблѵ, па іеп гЬог па- 

баіпусЬ у гарізапусЬ, об лѵзгеІакісЬ 

ішребітепіолѵ, іакіе об роглѵблѵ, гу- 

вколѵ, рггегузколѵ у ріегзгусЬ у ро- 

зіебпіеузгусіі ргалѵ лѵзгеІакісЬ з^- 

болѵ газіетролѵаіі, Ьгопііі у елѵіпсо- 

\ѵа!і рггег лѵзгузікіе балѵпозсі гіет- 

зкіс, іакіе кіогут озоЬот лѵебіи^; 

ргаѵѵа зіигуб то^а. Бо сгеуо зіе у 

зат у роіоткі то_]е оЬолѵіегиіе зиЬ 

сепзига ессіезіазііса у роб гаіч^ка 

ІггесЬ іузіесу гіоіусіі роІзкісЬ у 

па§гобгепіет згкоб, пакіаболѵ па 

§о!е ггесгепіа зіолѵа кагпобгіеіа бгл- 

тепзкіе§;о рго іетроге Ьеб^се§о, Ьег 

рггузіе^і сіеіезпеу, о кібге іак бо- 

сгезпе, іако у лѵіесгпе гагекі у ті- 

то оно ^епегаіпе Гогит, бо к(6ге§о 

зі§ у зат у ге лѵзгузікіеті, кібггу- 

Ьу іеу Гипбасіеу гЬоги батеіізкіе§о 

\ѵіесгузіеу лѵ сгут коЬѵіек рггесі- 

лѵпі Ьуіі, аЬо опе іакіт коЬѵіек об 

Іибгі лѵутузіопеті зрозоЬаті, га- 

ііаті у ргалѵет, ргалѵті Воіепіи ргге- 

сілѵпут, а глѵукіеті ргаеіепзіаті 

злѵеті лѵ сгут коЬѵіек пагизгаб 

сЬсіеІі паб лѵзгузікіе гагикі у ка- 

гапіа, Іибгкіт ргалѵет розіаполѵіопе, 

озоЫілѵіе з іаколѵеті зіе па оп лѵіеі- 

кі у зігазгпу заб Воіу облѵоіулѵат; 

со зіе ікпіе босгезпе^о іуіко кага- 

піа, гагикі у згкоб, зіолѵет тіапо- 

лѵапусЬ, баіе тос роглѵас зіеЬіе у 

зиссезогі тоіе бо лѵзгеіакіе^о заби 

у ргалѵа, ІиЬ гіетзкіе^о у ргобгкіе- 

§о Вггезкіедо, ІиЬ §Іблѵпе§о ігуЬи- 

паізкіедо, лѵ кібгу коЬѵіек іегтіп 

ібгіе, іа у роіотколѵіе Ьег лѵзгеіа- 

кісіі оЬтолѵ, буіасіеу у ехсерііеу, 

іакіе у арреііасіеу осгеллйзіо зіалѵас 

у лѵ затеу іуіко §{блѵпеу ггесгу об- 

ролѵіабас, а ехесиііеу галѵзге іакі 

лѵзкаг па боЬгасЬ тоісЬ піе Ьгошцс, 

у зіуіи о гіу лѵзкаг, а зігопу о гіу 
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рггеѵѵоа ргаѵѵа піе рогуѵѵацс аі сіо 

озіаіше^о аіорпіа рга\ѵа ѵѵе ѵѵзгузі- 

кіт иарга\ѵіе<іІіѵѵіё зіе асіогоѵѵі гЬо- 

гоѵѵети роѵѵіппі Ц<1%. I іеп гаріз 

Ьуіе кгос, ііе кгос Іе§о роіггеѣа Ь§- 

(Ігіе, и ка&(1е§о зиЛи у ргаѵѵа \ѵіе- 

сгпіе у рѵаѵѵпу шіес сЬс$. I па Іот 

ёаі гЬогоѵѵі Латейзкіети у асіого¬ 

ѵѵі гЬогоѵѵ ѵѵіеікіе^о X. 1лІе\ѵзкіе§о 

у зепіогит иігіиздие оггііпіз, іегаг 

у пароіут Ь§й%сут, Іеп йоЬгоѵѵоі- 

пу гаріз шоу ѵѵіесгузіеу і'иініасіеу 

г ройрізет г§1а теу у ріесгесі;} та. 

Во кіоге^о га изіпі} у осгеѵѵізіа 
ргогЬа тд, гесе зѵѵе ройрізас у ріе- 

сгесі рггуіогус гасгуіі ісЬ тз<5 ра- 

поѵѵіе рггуіасіеіѳ тоі Л. тзс Р. 8іа- 

пізіаѵѵ Каузкі, Л. тзс Р. Айат Ко- 

зсіа у Л. тзс Р. Мікоіау Ногпоѵѵ- 

зісі. Різап ѵѵ Лапшіе, гоки Іузіас 

згезсзеі іггуёгіезіе^о ріі|іе§о, тіе- 

зіаса Сгепѵса зіойте^о сіпіа. У то¬ 

го листу печатей притисненыхъ 

пять, а подішсъ рукъ тыми словы: \ 

Ріоіг Ріекагзкі г§кі* ѵѵіааіц, 8іапі- 
зіаѵѵ Каузкі 2 Каузка тр.; Айат 

Козсіа г§Ц, Мікоіау Ногпоѵѵзкі г§- 

к% вѵѵ^, Апйгяеу Козсіа г§ка зѵѵд.. 

Который же тотъ листъ иомене- 

ный его милости пана Петра Пе¬ 

карского зъ устнымъ и очевистымъ 

признаньемъ его милости до книгъ 

судовыхъ кгродскихъ Берестей- 

скихъ есть уписанъ, съ которыхъ 

сесь выписъ подъ нашими врадо- 

вымн печатьми и съ подписомъ 
руки писарское его милости ксен¬ 

дзу Миколаю Высоцкому, казнодею 

Селецкому, есть выданъ. Писанъ 

у Берестыо. У того выпису кгрод- 

ского Берестейского печатей вра- 

довыхъ двѣ, а подписъ руки пи¬ 

сарское тыми словы: Николай Ха¬ 

бенскій писаръ. Который же тотъ 

выписъ кгродскій Берестейскій, до 
перенесенья поданый, до книгъ ни- 

нѣшнихъ земскихъ Берестейскихъ 
есть уписанъ. 
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ніе Тришинъ.6 

5. Привилегія короля Сигизмунда Ш, данная православному ду¬ 
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Брестѣ.57 
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40. Право на приходъ Хотиславской церкви, данное Станисла¬ 

вомъ Августомъ священнику Харламповичу.99 
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преемства.113 
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фомъ Оссолинскимъ священнику Харламповичу.114 
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52. Право на приходъ Павловской церкви, данное епископомъ 

Луцкимъ Нарушевичемъ священнику Александру Будзило- 

вичу.’ . 117 

53. Право на приходъ Лыщнцкой церкви, данное помѣщиками 

священнику Хацкевичу.118 

54. Право на приходъ церкви Воскресенія Христова, въ Камен¬ 
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357 

стш. 

55. Право на приходъ Степанковской церкви, данное Адамомъ 

Чорторыйскимъ священнику Іоакиму Александровичу. . . 121 
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Листъ короля Сигизмунда I къ Тышкевичамъ, чтобы они со¬ 

вмѣстно защищали границы наслѣдственныхъ имѣніи своихъ. 125 

Листъ короля Сигизмунда I къ воеводѣ Полоцкому Кишкѣ, 

чтобы онъ не дѣлалъ насилій и грабежей въ имѣніяхъ 

Тышкевичей...126 

Наказный листъ короля Сигизмунда Августа подкоморію и 

ловчему Николаю Юревичу.128 

Листъ королевы Боны къ лѣсничему Натею Тысковичу о не¬ 

дослушай іи и невыѣздѣ на охоту державцы Каменецкаго 

Паца.130 

Листъ ревизорскій Дмитрія Санѣги на отмѣну земли земя- 

намъ Волковыскимъ.  132 

Явка двухъ открытыхъ королевскихъ листовъ, относящихся 

ко взысканію илаты съ тѣхъ земянъ, которые не являлись 

въ войско.133 

Листъ короля Стефана коммиссарамъ, чтобы они разсмотрѣли 

претензіи Патеевъ и Райскаго касательно входовъ въ Бѣло¬ 

вѣжскую пущу.135 

Листъ короля Стефана Баторія къ лѣсничему Махвнцу о за¬ 
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земянъ Волковыскихъ другими королевскими землями . . . 138 

Листъ Сигизмунда III судьямъ Брестскаго земскаго суда объ 
80 
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отводѣ при лѣсничемъ Махвицѣ эемянамъ Волковицкимъ 

земель за входы ихъ въ Бѣловѣжскую пущу.140 

66. Привилегія Сигизмунда III, подтверждающая нрава земянъ 

Кобринскаго округа и уравнивающая ихъ съ правами земянъ 

Брестскаго повѣта.142 
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взамѣнъ входовъ ихъ въ Бѣловѣжскую пущу.145 
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ности .147 

70. Инструкція посламъ Брестскаго воеводства, отправляемымъ 

на сеймъ въ Варшаву .  .149 
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скаго, присоединяющихъ незаконно имѣнія и земли, прина¬ 
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73. Фундушовая запись на госпиталь Божія Милосердія въ 
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74. Инструкція посламъ Брестскаго воеводства, отправляемымъ 

на конвокацію въ Вильну.167 

75. Сеймиковое постановленіе дворянъ Брестскаго уѣзда . . . 169 

76. Листъ короля СтеФана Баторія канцлеру В. К. Лит. ОстаФІю 

Воловичу о назначеніи способнаго человѣка для оцѣнки 

стоимости входовъ въ Бѣловѣжскую пущу, за отмѣну кото¬ 
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78. Листъ короля СтеФана Баторія о назначеніи коммиссаровъ для 

окончанія дѣла о Бѣловѣжской пущѣ.174 
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79. Привилегія короля Владислава ГѴ* на взиманіе мостовой 

пошлины...176 

80. Сеймовое постановленіе дворянъ Брестскаго уѣзда о построй¬ 

кѣ здація для архива и другихъ предметахъ.178 
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Акты Юридическіе. 

90. Листъ короля Сигизмунда по дѣлу мѣщанъ Каменца Литов¬ 

скаго съ старостою Каменецкимъ.207 

91. Духовное завѣщаніе Михаила Ивановича Воговитиновича 

Козерадскаго, которымъ, отправляясь за границу для лѣченія, 
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онъ отписалъ женѣ своей и дѣтямъ все движимое и недви¬ 

жимое свое имущество.208 
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93. Инвентарь двора имѣнія Свѣтичовскаго.219 
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судѣ жалобы его на Василія Коптя, замучившаго урядника 

его, Станислава Вольскаго.222 

95. Жалоба Михаила Заранки на воеводу Троцкаго Стефана Зба- 

ражскаго по поводу грабежа.223 

96. Опредѣленіе но дѣлу зеыянина Гурина съ земяниномъ Ива¬ 

номъ о нанесеніи симъ послѣднимъ побоевъ и ранъ ему Гу¬ 

рину, женѣ его и гостямъ.226 

97. Опредѣленіе короля СтеФана, по дѣлу СтеФана Боговитинови- 

ча Шумскаго съ княземъ Янушомъ Збаражскпмъ, старостою 

Кременецкпмъ, съ присовокупленіемъ опредѣленія Брестская 

го земскаго суда о духовномъ завѣщаніи Шумскаго . . . 228 

98. Опредѣленіе по дѣлу дворянина Мѣшковскаго съ помѣщикомъ 

Малаховскимъ, который ограбилъ его на дорогѣ, затащилъ 

къ себѣ въ домъ и избилъ плетьми.249 

99. Заявленіе Гиричей о томъ, что они, получивъ 12 конъ гро¬ 

шей отъ Горновскаго, который убилъ отца ихъ, отказыва¬ 

ются отъ иска по этому дѣлу.261 

100. Опредѣленіе по дѣлу Коптей съ княземъ Романомъ Сангуш- 

кою о грабежѣ крестьянъ Коптевыхъ.262 

101. Опредѣленіе по дѣлу дворянина Николая Оленского съ воево¬ 

дою Витебскимъ Николаемъ Павловичемъ Сапѣгою, который 

держалъ его въ Цѣпяхъ, въ самомъ строгомъ заключевіи 42 

недѣли.292 

102. Опредѣленіе по дѣлу объ убійствѣ крестьянина Игната Ти- 

шевича земяниномъ Иваномъ Мутыкальскимъ.300 

103. Явка опредѣленія епископа Луцкаго по дѣлу объ убійствѣ 

ксендзомъ Иваномъ Мазовецкимъ земяннна Ивана Лесков¬ 

скаго . 304 
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Осмотръ подсудка Богдана Тулинскаго мѣстечка Милойчицъ, 

разореннаго войскомъ конфедераціи Брестской и градо¬ 

битьемъ . • • 307 

Жалоба священника Ману ила на подчашаго Пекарскаго о на¬ 

несенныхъ ему побояхъ и оскорбленіяхъ съ произнесеніемъ 

угрозъ.. 309 

Судебное опредѣленіе по дѣлу Тура, обвиненнаго въ затрав- 

леній собаками и убійствѣ гайдука Волка.311 

Опредѣленіе по дѣлу между помѣщиками Брестскаго уѣзда 

и ксендзами Базпліянами о захватѣ имѣнія генераломъ сихъ 

послѣднихъ Геракліемъ Лисанскимъ и обращеніи его въ мо¬ 

настырскую собственность . ..... 

108. Жалоба плебана Сегневицкаго на подстолича Пинскаго Бул¬ 

гака и другихъ о произведенныхъ безчинствахъ къ костелѣ 

и внѣ его'.♦ • 
109. Жалоба монаховъ Базиліановъ на ксендза Лясковскаго, насто¬ 

ятеля Яновскаго, и его сообщниковъ о нападеніи вооруженною 

рукою на Тороканскій монастырь и произведенномъ разбоѣ 

и убійствахъ. 
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2 9 слуховскими 
76 4 сверху сгузг 
83 13 — іепгаіпеі 
84 18 снизу Корузіи 
— 17 — Місхе 
— 10 сверху коибгшогас 
— 6 сопссциепз 

104 14 Вгхизкіети 
105 13 2 Сгегше^о^зкі 
111 14 — па па 
129 2 — Илье у 

•148 8 шіаз іи 
151 19 — рззіапоѵѵаі^ 
157 13 • ^^ обывавелевъ 
166 12 сверху 32ІиЬпі§ 
185 1 — Аугуста 

3 — судовь 
— 14 ; ; —- иггесіога 
194 13 снизу и РИи 
196 16 сверху регіутпут 
203 8 >■ Тгзхупепі 
271 5 снизу отпоѣвдать 
272 .« 10 сверху стату 
297 7 —- золотыхъ 
305 V 8 — ЬопіЬагсіа 
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