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ДО ЧИТАЧА
У пропонованому виданні в повному обсязі публікується одна із перших
збережених на сьогодні урядових книг луцького старости – Луцька замкова книга за
грудень 1560 р. і весь 1561 р. (до 19 грудня). Оригінал писемної пам’ятки офіційного
справочинства зберігається в Центральному державному історичному архіві України у
м. Києві, фонд 25, оп. 1, справа 3. Це перше видання в українській археографії і
мовознавстві, яке повністю відтворює книгу судово-адміністративної установи ХVІ ст.
періоду Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського з теренів Волині.
Чимало актів (записів) з книг судово-адмінстративних установ були опубліковані й
раніше, починаючи з середини ХІХ ст.
Повне видання найранішої повністю вцілілої Луцької замкової книги 1560 –
1561 рр. продовжує традицію, закладену публікацією Книги Київського підкоморського
суду 1584–1644 рр., у якій вдало були поєднані історичний та мовознавчий підходи до
повного видання пам’ятки. Корпусний підхід до публікації дозволяє під новим і
набагато ширшим кутом зору поглянути на широке коло історичної та мовознавчої
проблематики українських земель ХVІ ст., власне Волині, передовсім у її
джерелознавчому й мовному осягненні. Таке представлення матеріалу підносить
опрацювання документів офіційного справочинства судово-адмінстративних установ на
вищий щабель. Адже йдеться не тільки про нові висновки й результати досліджень, а й
про нові методики опрацювання цього унікального масиву історичних джерел.
Складність цілісного видання рукописної пам’ятки зумовлена доволі великим об’ємом
урядових книг Правобережної України ХVІ – ХVІІІ ст., які містять сотні записів, що
відкладалися лише за один рік роботи канцелярії. А сотні аркушів скорописного тексту з
різним ступенем збереження перетворюють видання навіть однієї архівної одиниці
зберігання на тривалий марафонський забіг. Публікована книга по суті одна з
найменших в серії книг Луцького ґродського суду, яких до кінця ХVІ ст. збереглося
понад 70. У подальшому, з розвитком цифрових технологій збереження й обробки
інформації, археографічна праця спиратиметься на сканування, оцифрування наявних
архівних комплексів та розміщення їх в мережі Інтернет, що переведе оригінали в
електронний формат. Це неминуче змінить відношення історика, археографа,
мовознавця до оригіналу й до власної праці, що підштовхне до вироблення нових
методик опрацювання текстів. Наразі ми дотримувалися класичного археографічномовознавчого підходу, метою якого було відтворити оригінальний рукописний текст
пам’ятки ХVІ ст. максимально близько до оригіналу. Цілком усвідомлюємо, що й таке
видання не в змозі повністю замінити оригінал. Але й сам оригінал без свого
джерелознавчого та мовознавчого опрацювання залишатиметься «чорною скринею» для
читача, незнайомого з епохою і з мовою того часу. Через свій величезний обсяг судові
книги ХVІ – ХVІІІ ст. все ще залишаються малодоступними навіть для дослідників, а
тим більше для тих, хто тільки починає свій шлях історичного пізнання на матеріалі цих
книг. Оригінал у статусі архівної одиниці зберігання потребуватиме не один місяць для
більш-менш повного опрацювання. Переважно дослідник змушений йти на часткове
опрацювання тих чи інших фрагментів оригіналу. А розміщення в Інтернеті оригіналів
судово-адміністративних книг не зніме питання адекватного розуміння текстів та
повноцінного введення їх до наукового обігу. Цілісна публікація Луцької замкової книги
1560 – 1561 рр. дозволить прочитати кожний факт у загальному контексті книги,
зрозумівши його обумовленість багатьма інформаційними планами. Як відомо,
історичне джерело невичерпне. Невичерпність історичного джерела залишає прочитання
й розуміння тексту неостаточним, щоразу по-новому наповнюючи його новими
смислами, з відсиланням до інших текстів та епох. Ми публікуємо цю рукописну
пам’ятку, щоб створити нові можливості для більш різнопланового й глибинного
прочитання тексту, а не тільки для використання покажчиків. Публікація – це наше
прочитання історичного джерела, яке не претендує на остаточність. З іншого боку,
пропоноване історико-лінгвістичне дослідження дозволить швидко опанувати специфіку
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подібних джерел і впевнено почувати себе, студіюючи новий архівний матеріал, тим
молодим науковцям, які щойно збираються працювати з таким різновидом джерел. За
сприйняттям тексту стоїть розуміння епохи й людей з їхніми вчинками та образом
мислення в неповторній мовній стихії, характерній лише для одного покоління 1550-х–
1580-х років (якщо традиційно рахувати одне покоління 30 роками). Різнопланове
прочитання історичного джерела має підводити читача до осягнення минулого як того
історичного часу, в якому ми перебуваємо зараз і яке до нас промовляє тут-і-тепер – і в
тому, що сказано, і в тому, що залишилося, так би мовити, «за кадром». Прочитання
джерела вбирає в себе не тільки знання палеографії рукопису, а також знання застарілих
слів, правничої термінології, рівнів суспільної ієрархії, історичних персонажів. При
осягненні історичного джерела не обійтися й без пов’язання з історичними реаліями
Волинської землі ХVІ ст. та магістральними тенденціями ранньомодерного часу, які в
той час непомітно поривали з традиціями середньовіччя, визначаючи нові мовні
практики, презентації влади, стереотипи сприйняття, самототожність та ступінь
проникнення державних інституцій у сферу звичаєвого ритму життя тощо.
Публікація Луцької замкової книги 1560 – 1561 рр. має сприйматися не лише як
звичайне «введення до наукового обігу», але й як наукова практика опрацювання
конкретного різновиду джерел, якими є книги судово-адміністративних установ певного
періоду та регіону. З огляду на фундаментальне значення книг судово-адміністративних
установ для вивчення історії України ХVІ – ХVІІІ ст., корпусне опрацювання цих книг
тільки й дозволяє ставити питання про закономірності історичних процесів, мовні
явища, станову самосвідомість і родову налаштованість дійових осіб, їхню включеність
у персональні та колективні зв’язки залежності, магнатське і шляхетське
землеволодіння, службове підпорядкування, регіональну специфіку комунікацій та різні
способи використання людських і природних ресурсів.
Пропонована замкова (судова) книга є найдавнішою із відомих (якщо не рахувати
уцілілі рештки раніших книг) рукописних кириличних пам’яток офіційного судочинства
українських земель у складі Великого князівства Литовського, Руського і
Жемайтійського. На мові пам’ятки іще мало позначився вплив латиномовного
формуляра, майже відсутні макаронізми й латинізми, які пізніше привнесли в
канцелярське справочинство «сухий» стиль і лаконізм висловлювань. Мова Луцької
замкової книги відбиває найвищий рівень розвитку тогочасної офіційної «руської» мови
ВКЛ, якого вона досягла за кількадесят років напередодні Люблінської унії 1569 р. та
подальшої полонізації і латинізації судових канцелярій та культури загалом. Попри
наявність у документах чіткого формуляра та канцелярських штампів, які взагалі
притаманні діловому стилю, мова досліджуваної пам’ятки вочевидь ще відображає і
продовжує «руську» писемно-літературну традицію попередніх періодів – ГалицькоВолинського князівства зокрема та Київської Русі загалом. Водночас у численних
описах різних справ нерідко знаходимо виразні прояви місцевої народно-розмовної
стихії, які, без перебільшення, можуть слугувати дослідникам історичної діалектології
хрестоматією західнополіського мовлення середини XVI ст.
Підготування до публікації розпочалося в 2007 р. і уможливилось завдяки
всебічному сприянню керівництва Центрального державного історичного архіву
України в м. Києві в особі колишнього директора архіву Ольги Володимирівни
Музичук; також висловлюємо щиру подяку заступнику директора архіву Людмилі
Ярославівні Демченко і незмінним працівникам читального залу Оксані Іванівні
Михайловій та Ніні Михайлівні Джамбас за сприяння під час роботи з оригіналом
пам’ятки.
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СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ
арк. – аркуш
ВКЛ – Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське
кн. – князь
кнг. – княгиня
кнж. – княжна
нар. – народженої (вказівка на родове прізвище заміжної жінки)
о. – отець, священик
св. – святий
спр. – справа
ф. – фонд
еtc. – перелік урядницьких титулів, який скорочено
ЦДІАК України.
– Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ІР. НБУ ім. В. Вернадського. – Інститут Рукопису. Національна Бібліотека України ім.
В. Вернадського НАН України.
РДАДА.
– Російський державний архів давніх актів м. Москва (Российский
государственный архив древних актов. г. Москва)
LVIA
– Lietuvos valstybes istorijos arhivos (Литовський державний
історичний архів)
Архив ЮЗР.
– Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией
для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генералгубернаторе:
Архив ЮЗР. Ч. 1, т. 1. – Акты, относящиеся к истории православной церкви ЮгоЗападной России (1481–1596 гг.) / Под ред. Н. Д. Иванишева. – Киев, 1859. – 641 с.
Архив ЮЗР Ч. 6, т. 1. – Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в
Юго-Западной России в XVI–XVIII ст. (1498–1795) / Под ред. К. Е. Козловского.
Предисловие И. П. Новицкого: Содержание актов о крестьянах (с. 1-161). – Киев 1876. –
775 с.
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 3. – Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной России
в XVI–XVII ст./ Под ред. О. И. Левицкого. Предисловие О. И. Левицкого: Черты семейного
быта в Юго-Западной Руси в ХVІ –ХVІІ вв. – Киев 1907. – 858 с.
Архив ЮЗР. Ч. 8, т. 4. – Акты о землевладении в Юго-Западной России в XVI - XVIII ст.
/ Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова. Предисловие: М. Ф. Владимирский-Буданов.
Церковные имущества в юго-западной России ХVІ века. – Киев 1907. – 772 с.
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Акты о землевладении в Юго-Западной России в ХV–ХVІІІ вв.
Предисловие: [М. В. Довнар-Запольский] Заставное владение в Юго-Западной России. –
Киев, 1911. – 113+588 с.
Малиновский И. Сборник 1912. – Малиновский И. Сборник материалов, относящийся к
истории Панов Рад Великого княжества Литовского. Добавления. – Томск, 1912.
Статут ВКЛ 1529 р. – ПЛС – Первый Литовский Статут. Тексты на старобелорусском,
латинском и старопольськом языках. / Редкол.: С.Лазутка, И.Валиконите, Э.Гудавичюс. –
Вильнюс, 1991. – Т. 2. Ч. 1.
Поліщук В. Между процедурой и формуляром. – Поліщук В. Между процедурой и
формуляром: источниковедческий анализ судебных записей замковых книг перед реформой
1564–1566 гг. (на примере луцких замковых книг 1558–1566 гг.) // Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija. – Vilnius IIL Leidykla, 2007. –
P. 374-376.
Торгівля на Україні. – Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття. Волинь і
Наддніпрянщина. / Упор.: В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. – К., 1990.
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ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560 – 1561 РР. ЯК ІСТОРИЧНЕ
ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ
ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО, РУСЬКОГО І
ЖЕМАЙТІЙСЬКОГО
Для більш-менш адекватного прочитання й розуміння Луцької замкової книги як
писемної пам’ятки та історичного джерела, її необхідно роглянути передусім у
джерелознавчому аспекті – під кутом зору виявлення смислів, які несе пам’ятка на
різних рівнях передачі інформації – інституційному, соціальному, правовому,
текстологічному, мовному, писемному, канцелярському тощо. Луцька замкова книга –
це також і пам’ятка писемної культури світських органів регіональної влади у
Волинській землі – продукт канцелярського справочинства. Відтак її ще можна вивчати
з точки зору розвитку письма та ділового мовлення в атмосфері релігійної свідомості
православної культури, яка ще панувала на той час на українських і білоруських землях
Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Українські землі Європа
у ХVІ ст. ототожнювала з землями «Русі» і відносила до Європейської Сарматії, відтак і
мова, якою написана пам’ятка, називалася «руською».
З огляду на вкрай уривчасту джерельну базу з історії Правобережної України
ХVІ ст., землі якої входили до складу Великого князівства Литовського, Руського і
Жемайтійського (особливо до Люблінської унії 1569 р.), книги великокнязівських
урядників (маршалків, старост, воєвод, намісників, державців) приблизно з 1560-х років
є наймасовішим різновидом офіційних джерел світської влади. Для українських земель
за своєю значущістю судово-адміністративні книги регіональних урядників стоять в
одному ряду з документацією канцелярії великого князя литовського – як книгами копій
Литовської Метрики (державний архів ВКЛ), так і чисельними окремими документами
(вихідна документація канцелярії), що відклалися в залишках родових архівів князів і
шляхти (в оригіналах, у копіях судової документації, в регестах). На сьогодні
опубліковано чимало фрагментів окремих книг і записів судово-адміністративних
книг ХVІ – ХVІІІ ст. з Києва1, Житомира2, Луцька 3, Володимира 4,

1

Книга Київського підкоморського суду (1584–1644) (Пам’ятки української мови. Серія актових
документів і грамот). / Підгот. до вид. Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. В. Німчук,
Н. М. Яковенко та ін. – К., 1991. – 300 с.; Тестаменти киян середини ХVІ – половини ХVІІ століття /
Упоряд. Наталя Білоус. – К., 2011. – 200 с.
2
Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582–1588). (Пам’ятки української мови.
Серія актових документів і грамот). / Підгот. до вид. М. К. Бойчук. – К., 1970. – 260 с.; Актова книга
Житомирського гродського уряду 1609 року. / Підгот. до вид. К.С. Симонова, В.Ю. Франчук // Ділова
мова Волині і Наддніпрянщини. (Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот). – К.,
1981 – С. 113-180; Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. (Пам’ятки української
мови. Серія актових документів і грамот). / Підгот. до вид. А. М. Матвієнко, В. М. Мойсієнко. –
Житомир, 2002. – 392 с.; Актова книга Житомирського гродського уряду 1605 року. / Підгот. до вид.
В.В. Німчук, В.М. Мойсієнко // Волинь-Житомирщина. – №2. – 1998. – С. 75-110; Акти Житомирського
гродського уряду: 1590 р., 1635 р. (Пам‘ятки української мови. Серія актових документів і грамот). /
Підгот. до вид. В.М. Мойсієнко. – Житомир, 2004. – 253 с.
3
Архив ЮЗР; Архів української церкви. Вип. 1: Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця
XVI – першої половини XVII ст. / Упоряд. М. В. Довбищенко. – К., 2001. – 462 с.; Демченко Л. Майнові
розпорядження волинських шляхтичів за матеріалами тестаментів та реєстрів спадкового майна ХVI ст. //
Архіви України. Вип. 1-2 (253) 2004. С. 112-148.
4
Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. – Т. 1-2. – К., 1848; Волинські
грамоти XVI ст. (Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот). / Упоряд.
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Кременця1, Вінниці, Брацлава2, Одрехови3, Борисполя4, Пирятина5, Лохвиці6, Cтародуба 7
При цьому видавці здебільшого застосовували вибірковий тематичний підхід для
публікації окремих записів і фрагментів з книг судово-адміністративних установ 8, яких
до Жовтневого перевороту 1917 р. в Київському Центральному архіві (так в Російській
імперії називався сучасний ЦДІАК України) зберігалося 5883 книг, більше половини з
яких загинуло в пожежах Другої світової війни 1941–1945 рр..
Інші різновиди історичних джерел цього часу – наративні (хроніки, літописи, поезія,
епічні твори, пісні, усна народна творчість), епістолярні (приватне листування),
описово-статистичні (господарська документація), геральдичні, образотворчі, побутові,
які власне й відбивали би усю повноту минулого, до нас дійшли в мізерній кількості. Як
зауважував Володимир Антонович у своєму університетському курсі з джерелознавства
1879 р., «така малочисельність (літописів – В.П.) пояснюється не зубожінням
літописання, яке, судячи за аналогією з іншими місцями (наприклад, Псковом), повинно
було б розвиватись ще більш широко; а причиною було знищення в Західній Русі (тобто,
Західній Україні й Білорусі – В.П.) всіх рукописів, писаних кирилівським шрифтом (у
ХVІІ ст.), в силу релігійного намагання знищити самобутню культуру» 9. Відтак судовоадміністративна і приватно-правова актова документація, що відклалася в урядових
книгах, становить майже єдину репрезентативну джерельну базу (поряд з
документацією державної канцелярії ВКЛ) для висвітлення історії українських земель
ХVІ ст. Відповідно до класифікації джерел з історії України ХV – ХVІІІ ст., замкові
книги – це продукт книжкового діловодства, що належать до документальних (актових)
джерел10. Вони становлять комплекс публічно-правових і приватно-правових записів і

В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. – К., 1995. – 248 с.; Володимирський ґродський суд. Подокументні
описи актових книг. Справи 1–5: 1566-1570 рр. / Упоряд. Галина Сергійчук. – К., 2002. – 225 с.;
Кравченко В. Реєстри книг Володимирського ґродського суду 1621–1647 рр. // Український
археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 12. – К., 2007. – С. 321-384.
1
Кременецький земський суд. Описи актових книг. Вип. І. книги № 1-11 (1568-1598 рр.). – Київ, 1959. –
256 с.; Демченко Л. Я. Тестаменти княжого роду Збаразьких // Архіви України. – 1996. – № 4-6. – С. 2636; Литвинчук (Ящук) Леся. Актова книга Кременецького земського уряду 1568 р. // ВолиньЖитомирщина. – № 8. – 2002. – С. 9-19; Поліщук В. Князі Масальські на Волині у ХVІ ст. за
документами Державного історичного архіву Литви. (Руська титулована знать у просторі Великого
Князівства Литовського). – К., 2007. – 100 с.
2
Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. / Упоряд. Микола Крикун, Олексій Піддубняк. –
Львів, 2008. – 1220 с.
3
Акти села Одрехови / Упоряд. І. М. Керницький, О. А. Купчинський. – К., 1970.
4
Мстечко Борисполе въ ХVІІ-мъ вк. Акты мйскаго уряда 1612-1699 гг. съ предисловием
А. В. Стороженка. – К., 1892.
5
Пирятинські актові книги // Стороженки, фамильный архив. Т. 6. – К., 1908.
6
Лохвицька ратушна книга другої половини ХVІІ ст. (Пам’ятки української мови). – К., 1986. – 222 с.
7
Модзалевский В. Отрывки из Стародубовской мской книги за 1664-1673 г. – Чернигов, 1911.
8
Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. (Пам‘ятки української мови. Серія актових джерел і
грамот) / Підгот. до вид. В. В. Німчук, В.М. Русанівський, К.С. Симонова та ін. – К.: Наукова думка,
1981. – 316 с.; Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина. / Упор.: В.
М. Кравченко, Н. М. Яковенко. – К.: Наукова думка, 1990. – 408 с.; Селянський рух на Україні 1569 –
1647 рр. Збірник документів і матеріалів. Упор.: Г. В. Боряк та ін. – К.: Наукова думка, 1993. – 535 с.;
Національно-визвольна війна в Україні. 1648-1657. Збірник за документами актових книг Упор.: Сухих
Л. А., Страшко В. В. – К., 2008. – 1011 с.
9
Антонович В. Лекції з джерелознавства / Підготував до друку М. П. Ковальський. – Острог, Нью-Йорк,
2003. – С. 43.
10
Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины XVI – первой половины XVII в. –
Днепропетровск, 1979. – Ч. 4. – С. 79.
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документів, зафіксованих у формі урядово засвідчених копій. Окрема книга як окремий
документ була юридичною підставою для видання копій і містить у собі копії
документів або записи заяв і скарг осіб, які зверталися до офіційного органу влади за
потреб оприлюднення своїх рішень, дій чи певного, юридично зафіксованого стану
речей. Складовим елементом актової книги був запис, а похідним – випис1. Через запис і
випис усі різновиди документів і публічних заяв набували своєї законної (правоздатної)
сили при внесенні їх до актових книг. Запис – це публічно-правова дія, яка шляхом
внесення до актової книги відповідної заяви чи документа набувала визнання і
письмової фіксації з боку офіційного органу влади, публічного оприлюдення, а, отже, і
юридичної сили. Запис письмово оформлював заяву сторони, засвідчував юридичний
акт (нотаріат), правопорушення, претензії сторін, збитки, ушкодження, виконання
вироку, присяги та інших суспільно важливих дій і публічно-правових процедур. Випис
як вихідний документ із канцелярії відповідного уряду являв собою урядово засвідчену
копію, яка за певну плату видавалася на руки стороні за підписом і печаткою урядників і
мала юридичну силу документа-оригінала. Згідно з постановою Віленського вального
сейму 1551 р. встановлювалась фіксована сума оплати за вписання скарги до урядових
книг – 2 гроша, а разом з виписом – 12 грошів литовських2. Про функціонування
актових книг, які не дійши до нашого часу, свідчать збережені в різноманітних архівних
зібраннях виписи з таких незбережених книг.
Інституційна належність урядових книг.
З точки зору інституційної належності Луцька замкова книга відноситься до книг
судово-адміністративних установ регіонального підпорядкування старост і воєвод у
сфері дії верховної влади великого князя литовського3. На сторінках урядових книг
відбилась система функціонування ранньомодерних судово-адміністративних установ,
що діяли на руських землях як Великого князівства Литовського, Руського і
Жемайтіського, так і Корони Польської. Джерелознавчий аспект вивчення записів
замкової книги обов’язково має вбирати в себе інституційні характеристики документів
і записів, заснованих на розумінні того стану речей, який давав право і визначав сферу
компетенцій старости (як великокнязівського намісника), замкових урядників і
повітових суддів. Луцьку замкову книгу можна розглядати як продукт інституційної
діяльності представників великокнязівської влади на місцях, власне в Луцькому повіті і

1

Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр. Студія з історії українського
реґіоналізму в Речі Посполитій. – Острог – Львів, 2002. – С. 108.
2
Литовская метрика.– Кн. 3. – Отд. 1-2. – Ч. 3: Книга публичных дел – т. 1 // Русская историческая
библиотека. – Т. ХХХ. – Юрьев, 1914 – С. 128-129. Таким чином, порахувавши кількість внесених за рік
заяв, можна приблизно встановити і суму грошей, сплаченої замковим урядникам за внесені до книги
записи (щоправда, без урахування виписів, про кількість яких нам не відомо).
3
Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени
издания Первого Литовского Статута. – М., 1892. – С. 757; Левицкий О. И. Об актовых книгах,
относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии // Труды ХI археологического съезда в Киеве
1899 г. – М., 1902. – Т.2. – С. 55-82; Левицкий О. И. О судьбе древних актовых книг и собрании их в
центральных архивах // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1896. – Кн. 10;
Андріяшев О. В. Актові книги Київського центрального архіву давніх актів // Центральний архів
стародавніх актів у Києві. – К., 1929. – Вип.1. – С. 33-78; Дашкевич Я. Р. Адміністративні, судові й
фінансові книги на Україні в XIІІ – XVIIІ ст. (Проблематика, стан і методика дослідження) // Історичні
джерела та їх використання. – К., 1964. – Вип. 4. – С. 129-170; Ковальский Н. П. Источниковедение
истории Украины XVI – первой половины XVII в. – Днепропетровск, 1979. – Ч. 4; Купчинський О.
Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова. – К., 1998.
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старостві. Книги велися при великокнязівських урядниках і були сучасним аналогом
канцелярії, що виконувала публічні повноваження офіційної влади в провінційному
центрі. У період пізнього середньовіччя і раннього Нового часу актові книги, через
механізм запису юридично значимої інформації, утворювали сферу публічності, в якій
людина мала обґрунтувати свою присутність, обумовлену певним порядком речей, що
визначали майновий і соціальний статус особи.
Називання актових книг.
У правовому аспекті замкові книги – це самоназва актових книг, які були продуктом
діяльності судово-адміністративних установ литовсько-руського права. Замкові книги
продукувалися в нормативному полі Статуту ВКЛ 1529 р., регіональних земських
привілеїв (Привілей Волинській землі великого князя литовського Казимира Ягайловича
(не зберігся), Олександра 1501 р., Жигимонта І Старого 1506 р., Жигимонта Августа
1547 р.)1 та ухвал вальних сеймів ВКЛ. Актові книги в різний час називалися по-різному
– залежно від установи, в якій вони продукувалися, від мови, якою велися, та правового
поля, в якому діяли. У правовому відношенні судово-адміністративні установи ВКЛ у
ХV–ХVІ ст. розділялися на юрисдикцію земського (великокнязівського) права,
патримоніального права (князів, панів і бояр-шляхти) та маґдебурзького (міського)
права. Окрему юрисдикцію мали національно-релігійні громади татар, євреїв, караїмів,
вірмен, які по суті становили окремі стани зі своєю суспільною спеціалізацію. Інші
варіанти назв актових книг: урядові, судові, замкові, записові, ґродські (acta castrensia),
земські (acta terrestria), підкоморські, лавничі («книги местские», acta iudicii civilic:
scabinalis), війтівські (acta officii advocatialis). Велися актові книги і в окремих
національних громадах, наприклад акти вірменського суду (acta iudicii armenorum).
Однозначно свої книги велися і в єврейських кагалах. Узагальнена сучасна назва
урядових книг – книги судово-адміністративних установ. Назва «замкові» книги обіймає
період дії Статуту ВКЛ 1529 р., власне до судово-адміністративної реформи 1564–1566
рр., коли старости (воєводи) зреклися частини повноважень на користь інститутів
шляхетського самоврядування – земських судів, а старостинський замковий уряд
трансформувався в ґродський суд. Після судово-адміністративної реформи 1564–1566
рр., коли замкові уряди реформувалися в ґродські суди, відповідно і замкові книги
отримали назву ґродських книг2.
На сторінках Луцької замкової книги, що пубілкується, трапляються різні варіанти
називання цих публічних книг луцького старости. Наприклад, «до книг врuдовых замку
гсдрского Луцкого» (арк. 214 зв.), «до книг yрuду замку гсдр~ьского Луцкого» (арк. 51)
«до книг замковых», «выпис с книг врuду замку Луцкого» (арк. 58) «Запис с книгъ
замку гсд~рского Луцкого» (арк. 23 і далі), «книги справ судових» (до книг справ

1

Ясинский М.Н. Уставные грамоты литовско-русского государства.– К., 1889; Якубовский И. В. Земские
привилеи Великого княжества Литовського // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1903
апрель. – С. 239-278; 1903 июнь. – С. 245-303; Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Русского
государства до Люблинской унии включительно. – М., 1915 – Приложения; Жемайтис С. Привилей
Новогрудской земле 1440 г. // Рукописные памятники. Публикации и исследования. Вып. 4. – СПб., 1997.
– С.215-225; Макараў Максім (Торунь). Полацкі і Віцебскі прывілеі. Да гісторыі стварэння тэкстаў
дакументаў // Belaruskie Zeszyty Historyczne. Т. 20. – Białystok, 2003. – S. 5-32.
2
Лаппо И. И. Гродский суд в Великом княжестве Литовском // Журнал Министерства Народного
Просвещения. – СПб., 1908 январь. – С. 51-113.
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судовых tст записано (арк. 256). Найпоширенішою назвою виступає «книги замкові», як
скорочення повної назви «книги замку гсд~рского Луцкого», тоді як назви «книги
урядові» і «книги судові» зустрічаються доволі рідко. Всередині записів називання
завжди скорочується до одного слова «книги»: «до книг тыми словы сознал». Як
бачимо, у назві книг вживано три прикметники: урядові, судові і найпоширеніша –
замкові, що дозволяє взаємозамінно вживати ці атрибути як аналог осучасненої назви
книг – судово-адміністративно-нотаріальні.

Писане право.
Замкові книги – продукт реалізації «писаного права» у формі книжкової
документації провінційних органів влади у Великому князівстві Литовському протягом
ХVІ ст. (до Люблінської унії 1569 р.). «Писане право» не тільки унормовувало правові
відносини в майновій площині (по горизонталі), а головне – підтверджувало станові
привілеї князям, панам і зем’янам (боярам-шляхті), моделюючи певний тип соціальних
відносин світського характеру по вертикалі, який замикався на фігурі верховного
володаря (господаря, монарха, пана, сюзерена), виходячи з понять честі, вірності і
земської служби підданих (слуг, васалів, ленників). Друга третина ХVІ ст. – активний
період поширення «писаного права», локомотивом якого був Статут ВКЛ 1529 р. У
сфері цього правового кодексу, власне, і діяли правові інститути, відображені в Луцькій
замковій книзі 1560.12.–1561 року. Для розуміння офіційної документації урядових книг
«писане право» виступає вищою нормативною ланкою, яка може прояснити як механізм
продукування самих документів, так і безліч соціальних, правових, політичних,
релігійних явищ тогочасного суспільства. У публікованій Луцькій замковій книзі Статут
ВКЛ 1529 р. регулярно згадується у судовій практиці суддів як усталений правовий звичай:
«вtдлt jбычаю права посполитог и Статуту Зtмског» (записи №№ 36, 37, 38, 40, 45, 46, 49,
107, 114, 132, 170, 171, 198, 202, 286, 292, 305, 373). «Писане право» та урядові інституції

призвичаювали населення до масового вживання документа як надійного фіксатора
майнових відносин і соціальних дій. У цьому процесі уряди великокнязівських
урядників (маршалків, старост, воєвод, намісників, державців) становили інституційний
механізм застосування та поширення писаного права. «Писане право», як історичний
процес і конкретний законодавчий кодекс, виступає семантичним полем для
адекватного сприйняття урядових (замкових, судових) книг періоду Великого князівства
Литовського, Руського і Жемайтійського. Семантичне поле моделює смисли вживаних у
книгах понять і логіку викладу подій, а відтак задає модус розуміння текстів.
Книжкове справочинство урядів.
Невипадково дія Статуту ВКЛ 1529 р. у другій третині ХVІ ст. збігається з
поширенням книжкового справочинства офіційних органів влади в усіх землях Великого
князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. На цей час припадають збережені в
архівах Києва, Мінська, Вільнюса і Москви офіційні книги регіональних урядників, які
охоплюють проміжок від 1530-х до судово-адміністративної реформи 1564–1566 рр. Ця
реформа перетворила замкові уряди на ґродські суди, запровадила паралельно земські і
підкоморські суди, а також уряд офіційного свідка і судового виконавця – возного, який
замінив врядового вижа і дітського. На сьогодні деякі з цих книг 1530–1540-х рр.
опубліковані або повністю або фрагментарно, причому завдяки тому, що вони
збереглися у складі Литовської Метрики. Зокрема, з опублікованих можна назвати
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судові книги вітебського воєводи 1530–1532 рр.1 та 1533–1540 рр.2, полоцького воєводи
1533–1539 рр.3, віленського воєводи 1542–1565 рр.4, городенського старости 1539–
1566 рр.5, дві слонімські земські книги за 1555–1565 і 1565–1566 рр.6. З українських
земель ВКЛ дореформені книги великокнязівських намісників (старост і воєвод) не
публікувалися у повному вигляді. Згідно з каталогом М. Горбачевського, до розвалу
Російської імперії в 1917 р. у віленському архіві зберігалося і чимало інших урядових
книг до 1564–1566 рр. Найдавнішими були латиномовні земські і старостинські книги
Дорогичинського повіту з Підляшшя (земські 1474–1566 рр., 1529–1566 рр., замкові
1528–1567 рр.)7, а також замкові і старостинські книги з Сурожа 1544–1561 рр. (4 книги),
1558–1628 рр. (1 книга)8, замкові з Брянська 1537–1566 рр. (13 книг) і 1541–1550 рр. (5
книг)9, замкові з Пінська 1558–1564 рр. (рештки 2-х книг), земські пінські 1552–1566 рр.
(3 книги)10, замкові з Слоніма 1560–1574 рр. (1 книга), земські з Слоніма 1550–1567 рр.
(5 книг)11. На жаль, більшість книг не дійшла до нашого часу, хоча стає очевидним, що
такі книги велися в кожному адміністративному центрі (воєводстві, повіті, старостві)
ВКЛ, власне при персональному уряді великокнязівських урядників.
Генеза актових книг безпосередньо пов’язана з генезою судово-адміністратитивних
установ, інститутів писаного права, книжкового діловодства та з формуванням становотериторіального привілейованого (боярсько-шляхетського і міського) суспільства,
кожний стан якого забезпечувався своїми правами і привілеями. У Чехії (Богемії) актові
книги з’являються з першої половини ХІІІ ст. (чесько-моравський регіон виникнення
книжкового діловодства); у Польщі – з кінця XIV ст. (краківські – з 1386 р.), а регулярно
вони починають вестися з першої половини XV ст. На руських землях Корони Польської
(Галичина, Західне Поділля) поява актових книг пов’язана з запровадженням коронного
права у 1434 р. (Руське воєводство) і у 1462 р. (Белзьке воєводство), яке потягло за
собою введення в дію ґродських (officia castrensia capitanealia) і земських (officia

1

Беларускі архіў.– Мінск, 1928.– Т. 2 [Литовська Метрика, кн. записів № 16]. – С. 5-144.
Судебная книга витебского воеводы, господарского маршалка волковыского и оболецкого державцы
М.В. Клочко. 1533–1540 (Литовская метрика. Книга № 228. Книга судных дел № 9) / Публ. подгот. В.А.
Воронин, А.И. Груша, И.П. Старостина, А.Л. Хорошкевич – М., 2008.
3
Беларускі архіў.– Мінск, 1928.– Т. 2 [Литовська Метрика, кн. записів № 16].– С. 145
4
Lietuvos Metrika (1542 m.). 11-oij Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija). Parengė I. Valikonytė, S.
Viskantaitė, Vilnius, 2001; Lietuvos Metrika (1546–1548). 19-oij Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija).
Parengė Irena Valikonytė, Saulė Viskantaitė-Saviščevienė, Lirija Steponavičienė. Vilnius, 2009; Зберігається:
РДАДА. – Ф. 389, оп. 1 (Литовська Метрика), кн. 34, 40, 230, 233, 234, 238, 240, 241-247, 250, 252, 253,
255, 256, 259, 260, 262. Див.: Кяупене Ю. Книги Вильнюского замкового суда XVI в. в составе Литовской
Метрики. // Литовская метрика. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции. Апрель
1988 г. – Вильнюс, 1988. – С. 42-44.
5
Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для разбора древних актов. – Т. XVII:
Акты гродненского земского суда [три книги 1539–1540, 1540–1541, 1541–1542 рр., записи за 1556–1565
рр.]. – Вильно, 1890. Там само. – Т. ХХІ: Акты гродненского земского суда [три книги 1555, 1556-1557,
1558 рр.]. – Вильно, 1894
6
Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для разбора древних актов. – Т. ХХІІ:
Акты слонимского земского суда [дві книги за 1555–1565, 1565–1566 рр.]. – Вильно, 1895.
7
Горбачевский Н. Каталог. – С. 323, 350, 355.
8
Там само. – С. 320, 321.
9
Там само. – С. 283, 293.
10
Там само. – С. 455, 466. Див. також: Раманкевіч А. Ф. Адзін са старажытнейшых рэестраў беларускіх
архіваў (Пінскі гродскі суд. 1522—1631 гг.) // Архіварыус. Т. 4. – Мінск, 2006.
11
Там само. – С. 266, 278.
2
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terrestria) судів, що існували в кожному повіті. На руських землях Великого князівства
Литовського, Руського і Жемайтійського актові книги активно поширюються протягом
другої третини ХVІ ст. як продукт справочинства великокнязівських урядників
(маршалків, старост, воєвод, державців). Однак спорадично урядові книги уже велися на
початку ХVІ ст. На момент кодифікації Статуту ВКЛ 1529 р. (нагадаємо, що загалом
його текст було укладено в 1522 р.) замкові книги згадуються як усталена практика,
тому вони і не стали предметом кодифікації: «…оземши выпис с книг сказаня (судового
вироку – В.П.) …» (ПЛС розд. VІ, арт. 6), або: «А естли бы судья выпису дати не хотел,
тогды…» (ПЛС розд. VI, арт. 2). Однак при визначенні повноважень писаря, урядові
книги прямо не згадуються, визначаючи їхній загальний обов’язок фіксації
різноманітних справ: «А писари присяжные тых панов воевод и старост и державец
наших мають также при них быти и то все пописовати» (ПЛС розд. VI, арт. 3)1.
Одна з перших згадок провінційних замкових книг господарських урядників
міститься в судових книгах Жиґимонта І (1506–1548), куди занесено підтвердження
судового вироку ошмянського державці кн. Андрія Прихабського: «И Шимко покладалъ
перед нами выписъ съ книгъ князя Андрєєвихъ» (судовий лист Жиґимонта від 31. ІІІ.
1515 р.)2. У підляських повітах ВКЛ (Дорогичинський, Мельницький і Бєльський)
велися латиномовні книги шляхетського земського суду, виписи з яких фігурували на
суді Жиґимонта І під 22. І. 1515 р.: «выпис с книг права дорогицкого», «и тот он выпис
покладал перед нами подъ печатми судьи и подсудка дорогицкого»3. Найраніші
збережені книги Дорогичинського земського суду датуються 1474 р.4 У правовому
просторі ВКЛ книжкове справочинство офіційної документації запроваджувалося
спочатку по окремих замках і при окремих урядниках. Цей період припадає на 1510 –
1520-ті рр. часу правління Жиґимонта І (1506–1548). Ведення урядових книг
великокнязівськими урядниками слід розглядати як наслідування великокнязівської
канцелярії, де з кінця ХV ст. (з середини 1480-х р.) за Казимира Ягайловича уже велися
метричні книги5. У першу чергу такими урядниками були Пани Рада – найвищі
сановники й дорадники великого князя литовського. На Волині актові книги
запроваджувалися як у господарських замках (Луцьк, Володимир, Кременець) – на
підставі великокняжого права, так і в магнатських (Осторг, Заслав, Дубно, Рівне, Олика
тощо) – на підставі доменіального права їхніх власників-магнатів. В Острозі замкові
книги з’явилися не пізніше 1522 р. В ув’яжчому акті 1542 р. на введення у володіння
Острозькою волостю Беати і Гальшки Острозьких є унікальна згадка про 21 книгу, які
зберігалися на той момент (1542 р.) в Острозькому замку6. В сумаріуші документів князя
Олександра Заславського за 1628 р. згадані «книги писаные руским характером места
старого Заслава» за 1512–1516 рр.7. З усіх володінь Острозьких-Заславських до нашого
часу збереглася лише одна замкова книга із Заслава за 1574–1576 рр. та одна міська
книга із Козлина. До нашого часу дійшли лише згадки про ведення замкових книг у
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Там само. – С. 71 (розд. VI, арт. 3).
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4
Горбачевский Н. Каталог ... – С. 355.
5
Груша А.І. Канцылярыя Вялікага Княства Літоўскага 40-х гадоў ХV – першай паловы ХVІ ст. – Мінск,
2006. – С. 23.
6
Описи Острожчини другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ століття / Упоряд. В. Атаманенко. –
Київ-Острог-Нью-Йорк, 2004. – С. 21.
7
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більшості князівських володінь, зокрема, Острозі, Дубно, Рівному, а також поодинокі
виписи, внесені до книг інших судово-адміністративних установ. У Луцьку замкові
книги, ймовірно, були запроваджені за старостування кн. Федора Михайловича
Чорторийського (1522–1542)1. Найраніший з відомих виписів з луцьких замкових книг
датується 12 березня 1520 р.2 Орест Левицький знайшов у пізніших луцьких гродських
книгах факти про те, що в замку зберігалися книги «старые» цього замкового суду
«почавшы одъ року 1522 ажъ до року 1566», якими чинний староста не дозволяв
користуватися3. Таким чином, можна прийняти дату запровадження старостинських
книг у Луцьку на 1522 р., яка збігається з датою створення Статуту ВКЛ 1529 р., після
чого іще сім років лежав «під сукном»» до своєї легалізації. Регулярно виписи з
луцьких замкових книг за оригіналами і за пізнішими копіями трапляються з початку
1530-х рр. Перші збережені фрагменти луцьких замкових книг датуються 1558 р.4. У
Кременці замкові книги були запроваджені близько 1541 р.5, у Володимирі найраніші
виписи з замкових книг, які не збереглися, сягають початку 1550-х рр.: випис від
28.04.1551 р.6 У Володимирському ґродському суді до Визвольної війни українського
народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького 1647–1657 рр. зберігалися
замкові книги, починаючи з 1561 р.7 У Володимирі, на думку Ореста Левицького,
урядові книги були запроваджені також після Статуту ВКЛ 1529 р.8
До середини ХVІ ст. замкові книги розглядалися як персональна власність
урядників, які могли приймати заяви і вести записи у своїх володіннях, де книги могли
лишатися й після смерті урядників. Багато актів Луцького замкового уряду періоду
старостування кн. Федора Михайловича Чорторийського датується 1530-ми рр. за
місцем перебування князя у власних маєтках – Чорторийську, Клевані тощо. Отже,
діловодство не було прив’язано до одного місця, книги возилися разом зі старостою і
лишалися у князівських маєтках як приватна власність. Подібне явище було звичайною
адміністративною практикою, яка на середину ХVІ ст. уже викликала серйозні
нарікання з боку повітового боярства-шляхти. Саме цим була викликана вимога
депутатів Віленського вального сейму і постанова Жигимонта І на сеймі 1544 р. щодо
необхідності збереження судових книг у повітах у зв’язку з тим, що повітові урядники –
старости, воєводи, державці здійснювали судочинство у різних місцях9. Сеймова вимога
зі збереження судових книг у повітах повторювалась на сеймах регулярно: «просили

1
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старостування в Луцьку князя Ф. М. Чорторийського з 1522 р., на що також звернули свою увагу і
видавці документа Горчак і Радзимінський.
3
Левицкий О. И. О судьбе древних актовых... – С. 10.
4
ЦДІАК України. – Ф. 25 (Луцький ґродський суд), оп. 1, спр. 1.
5
Собчук В. Мережа оборонних споруд Південної Волині (середина ХІV – перша половина ХVІІ ст.) //
Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині. Зб.наук.праць. / За ред. В.Собчука. –
Кременець, 2006. – С. 20.
6
Arhiwum ksążąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie. / Wyd. nakładem właściciela pod kier. Z. L.
Radzimińskiego przy współudziale P. Skobelskiego i B. Gorczaka. – Lwów, 1910. – T. 6. – S. 114.
7
Кравченко В. Реєстри книг Володимирського ґродського суду 1621–1647 рр. // Український
археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 12. – К., 2007. – С. 337, 344, 353.
8
Левицкий О. И. О судьбе древних актовых... – С. 10.
9
Литовская метрика.– Кн. 3. – Отд. 1-2. – Ч. 3: Книга публичных дел – т. 1 // Русская историческая
библиотека. – Т. ХХХ. – Юрьев, 1914 – Стб. 128–129.
2

16

короля его млсти абы книги судовые воеводинские и судей повтовых не были
вывожены съ повтовъ» (20 ХІ 1551 р.)1. Як писав Орест Левицький, оскільки
“староства зазвичай надавалися в нагороду за державні заслуги, то нерідко траплялося,
що по смерті старости його спадкоємці визнавали ведені старостою книги за свою
власність, привласнювали їх, тримали у своїх домах, ускладнюючи видачу врядових
виписів”2. Цю обставину також можна розглядати, як одну з ключових причин, чому
найраніші урядові книги не дійшли до нашого часу.
Надійним свідченням появи книжкового діловодства регіональних органів влади у
ВКЛ є збережені виписи з урядових (замкових, судових) книг великокнязівських
урядників. А наявність судових листів як окремого різновиду публічно-правових
документів якраз свідчить про відсутність практики внесення документів і записів до
урядових книг регіональних урядників. Інакше судовий лист фігурував би у формі
випису. Перші судові листи великокнязівського суду почали вписуватися у Литовську
Метирку в останнє десятиліття правління Казимира ІV (Литовська Метрика, кн. IV
записів): «Книги судовые и данина короля его млсти Казимера» [1480–1489 рр.]3.
Зокрема, у цю книгу було внесено сім судових листів від 1482, 1483, 1486, 1488, 1489,
1490 рр.4 У часи правління великого князя Олександра (1492–1506) продовжувалась
метрична практика спільного запису судових актів разом з привілеями на маєтки
(Литовська Метрика кн. V записів. 23. VІІІ. 1492 – 15. VІІІ. 1503): «… росказывал ми
(писарю. – В.П.), его милость, листы судовые и данину свою писати»5. У цій метричній
книзі серед 265 записів знаходимо 72 судових листи і 18 судових розпоряджень та
процесуальних слухань (34% записів книги). Окремі книги судових справ у канцелярії
великого князя литовського виділяються з 1506 р., тобто з початку правління
Жигимонта І Старого. Перші книги виключно судового характеру датуються з
листопада 1506 р.: «В тых книгах початы писатися листы судовые и теж про памят
суды и инъшие дела, въ Городне, при великом князи Жикгимонъте» (запис писаря)6.
Великий князь був верховним суддею, що обумовлювало престижність і навіть
обов’язок судочинства у його суді, а вже потім у судах нижчої ієрархії – Панів Ради та
регіональних урядників. Відповідно до обласного земського привілею Волинській землі
судова справа (скарга) спочатку мала бути спрямована на розгляд великого князя, а
потім уже могла бути переадресована великим князем до нижчої інстанції, якою
виступали уряди регіональних намісників великого князя литовського. У більшості
судових листів маршалків, старост, воєвод ми бачимо здійснення судочинства за
наказом великого князя. Писане право відкривало дорогу застосуванню письма в
регулюванні соціальних відносин та маркуванню публічного простору без особистої
участі великого князя. Так, у судовому вироці Казимира від 7. VIII. 1488 р. як правовий
доказ фігурує судовий лист луцького старости (в 1486–1490 рр.) Петра Яновича: «... и
Семашъковичи положили передъ нами листъ судовый пана Петровъ Яновича старосты
луцкого, маршалка Волынское земли»7. Судовий лист того ж Яновича згадується й у
вироку великого князя Олександра від 27. VIII. 1492 р. – у справі між кн. Іваном
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Корецьким та луцьким ключником Богданом Сеньковичем Гойським (Гостським) про
обмін підвод у своїх маєтках1. Цікаво, що цього ж листа згадано і в судовому вироку
Жиґимонта І від 15. ІІІ. 1522 р. – у тій таки справі про підводи між кнг. Ганною
Федорівною Корецькою та Василем Богдановичем Гойським (Гостським)2. У тогочасній
копії зберігся судовий лист володимирського намісника Василя Хребтовича, який
розглядав межовий спір від 30. VII. 1498 р.: «Приказане его млсти Александра,
господара нашого, великого князя литовского … Розъежчал есми землю»3. Регест
судового листа луцького старости і маршалка кн. Семена Юрійовича Гольшанського від
7008 (1500) р., у спорі за право власності на землю між жидичинським архімандритом та
господарським селянами було занотовано в сумаріуші справ Жидичинського монастиря
(XVIII ст.)4. Зберігся також оригінал граничного листа того ж старости від 29. ХІ. 1500
р.5 Судовий лист київського воєводи кн. Юрія Олександровича Гольшанського у справі
про спірну ниву між Печерським та Микільським монастирями датовано 20. VII. 1510 р.6
Судовий лист у справі межування маєтків, яке особисто провадив володимирський
староста (1508-1531) кн. Андрій Олександрович Сангушкович (без вказівки на запис до
замкових книг), датується мною 1515 р.7 Аналогічний судовий лист від луцького
старости кн. К. І. Острозького має дату 19. IV. 1517 р.8 Його трохи раніший судовий
лист у справі луцьких ремісників (бл. 1511 р.), помилково датований 1495 р.,9 взагалі
було внесено до метричних книг великого князя. У судовій практиці луцьких старост
судові листи видаються сторонам десь до 1520-х років, власне до початку старостування
в Луцьку князя Ф. М. Чорторийського (1522–1542).
Проте, наявність судових листів не може служити надійним доказом неіснування
урядових книг офіційної документації у першій третині ХVІ ст., адже навіть після
Статуту ВКЛ 1529 р. запис до книг не був обов’язковим для судових сторін. Ймовірно,
що вписування «листів» до книг здебільшого залежало від платоспроможності сторони,
як про це свідчить титульний аркуш судової книги комісарських суддів Жиґимонта І:
«хто ж записное дьяку далъ, то того судъ тутъ записано» (1528 р.)10. До судової
реформи Віленського сейму 1551 р. судові витрати, зокрема оформлення документів,
мали надзвичайно високу ціну. Здешевлення судових витрат, зокрема на оплату
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Волинської землі. Відсутність другого титулу схиляє до дати 1515 р. З 1525 р. уряд володимирського
старости батько передав у намісництво своєму синові кн. Федору Андрійовичу.
8
Arсh. Sang. – T. 1. – S. 152 (№175).
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С. 88 (№ 225). Цей текст передруковано: Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття. Волинь і
Наддніпрянщина. Упоряд. В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. – К., 1990. – С. 39 (№ 24).
10
Lietuvos Metrika (1528 - 1547). 6-oji Teismu bylu knyga (Kopija-XVI a. Pabaigos) Parengė S. Lazutka, I.
Valikonytė, J. Karpavičienė. [Лиовская Мерика, 6-я Книга судебных дел (Копия – конец XVI в.)] / Parenge –
Vilniaus universiteto leidyika, Vilnius, 1995. – Kn. 6. – CXLIX+448 s. (C. Лазутка, И. Валиконите, И.
Карпавичене. Введение. – S. IX - CXLIX) – S. 23.
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канцелярських послуг, значно сприяло поширенню писаного документа, який все більше
витісняв з правового звичаю усні заяви сторін, усне свідчення свідків і усні (тілесні)
присяги1. На цьому сеймі були значно зменшені оплати для сторін за запис і випис: « А
выписы съ книгъ въ таковыхъ речахъ, хто похочетъ, тому маютъ быти даваны подъ
печатми врядовыми»; тут же визначалися й розцінки оформлення: за запис – 2 гр., за
випис – 12 гр.2 Дані розцінки можуть бути екстрапольовані і на луцькі замкові книги
1560-х рр. На нашу думку, саме після Віленського сейму 1551 р. замкові книги загалом
по Великому князівству Литовському набули того вигляду, який ми бачимо на прикладі
публікованої книги.
На тому ж Віленському сеймі 1551 р. уперше законодавчо унормовується
обов’язкове вписування до урядових книг нотаріальних актів. На пропозицію
шляхетських депутатів акти нерухомості (записи на вчность на имнья и заставы)
мали засвідчуватися перед повітовими суддями: «и оный листъ свой и сознанье свое
устное маетъ дати въ книги записати»3. Ця норма відміняла положення Статуту ВКЛ
1529 р., згідно з яким для продажу маєтку вимагався “лист дозволений” великого князя
або старост і воєвод, що ніяк не пов’язувалося з урядовими книгами: «А за листы
дозволеными панов воевод и маршалков, и старост наших маютъ кождый з них куплю
свою держати, яко и за листы дозволеными нашими» (ПЛС розд. І, арт. 15). Однак на
прикладі нашої книги бачимо рідкісний випадок застосування цієї норми у цей час від
імені луцького старости, який дозволяє продати половину маєтку Підріжжя Івану
Олехновичу Борзобогатому Красенському від луцького повітового судді Василя
Семашка (запис № 49 від 8-го січня 1561 р.).
Уряд луцького старости в першій половині ХVІ ст.
Концептуальне розуміння замкових книг має виходити із розуміння судовоадміністративної ролі старостинських замкових урядів в ієрархії державного управління
у Великому князівстві Литовському. Відповідно, появу та формування луцької замкової
книги неможливо розглядати без діяльності замкового уряду луцького старости, який
сучасною мовою можна назвати фондоутворювачем і аналогом канцелярії місцевої
влади. Очевидно, замкова книга як продукт діяльності певної офіційної установи
великокнязівської вертикалі влади вимагає від читача й дослідника розуміння місця та
ролі замкового уряду в контексті функціонування інституту великокнязівських
намісників (маршалків, старост, воєвод, державців) у судово-адміністративній системі
Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського загалом і Волинської
землі зокрема 4. Старостинські уряди – це інститут регіонального управління в становотериторіальному суспільстві, яке творилося на руських землях ВКЛ, починаючи з
початку ХV ст., власне, з часу правління великого князя Вітовта (1392–1430) та появи
перших земських привілеїв (1411, 1432, 1434, 1447 рр.). Старостинські уряди діяли в
межах повітів як територіальної організації бояр-шляхти (зем’ян). Уряд, як позиція
влади, це поєднання officium (службових обов‘язків) та beneficium (майнового

1

Поліщук В. Свідки у русько-литовському праві до судово-адміністративної реформи 1564 – 1566 рр. //
Молода нація. Альманах. – К., 2000. – № 1. – С. 123-163.
2
Акты ЗР. – Т. 3. – С. 33, 36.
3
Акты ЗР. – Т. 3. – С. 33.
4
Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386 - 1795. – Kraków, 1885; Лаппо И. И.
Великое княжество литовское во второй половине XVI: литовско-русский повет и его сеймик.– Юрьев,
1911. Поліщук В. Луцький замковий уряд в адміністративній системі Великого князівства Литовського
до реформ 1564 – 1566 рр. // Український історичний журнал. – 2003. – № 2. – С.111.
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забезпечення), де officium репрезентує виконавчу владу-службу, а beneficium –
власність-прибутки. Подвійна структура уряду на практиці реалізувалась завжди порізному – залежно від персонального характеру уряду, який відображав особистий
зв’язок підданого-урядника з сюзереном-володарем, а також залежно від регіонального
розподілу влади між місцевою знаттю (по горизонталі). Крім цього, статус того чи
іншого уряду залежав від його майнового забезпечення і прибутків, тобто від
приписаної до уряду землі/служб/виробників та різних податків і місцевих зборів.
Структурне розрізнення уряду на officium i beneficium умовно відповідає розподілу
права на публічне й приватне, де публічне тотожне officium, а приватне – beneficium.
Однак для середньовічного права публічне й приватне не мало законодавчо
кодифікованого визначення, повсякчас розмиваючись структурами родової свідомості.
У правничій мові ВКЛ смислу beneficium відповідає поняття «хлібокормління», відоме з
часів Київської Русі. Як і officium, вeneficium являло собою акт передачі влади-власності
від володаря своєму підданому. Як зазначав Іван Лаппо, «отримуючи державу, державця
отримував право керування, суду і ведення великокнязівського господарства в ній з
усіма доходами, що йдуть на нього»1.
Уряд старости робив його посідача господарським урядником, який присягав
верховному володарю не тільки при отриманні уряду, але й при інтронізації чергового
великого князя: «А мы, воеводы и старосты и горододержавцы, тыи замъки маемъ к
рукамъ его млсти королевича Жикгимонта держати, а мимо его млсти иному никому
не поступовати, а с тыми замъки верне его млсти служыт (Прысяга панов рад и
княжатъ, и панятъ, и шляхты, и всего поспольства перед господарем королемъ)» (4.
ХІІ. 1550 р.)2. Уряд мав персональний характер і в діловому мовленні міг виступати як
займенник з особистим ототожненням: «до мене, яко до уряду». Своїм урядом староста
володів на підставі привілею великого князя і, як правило, пожиттєво або до заміни
іншим урядом. У деяких випадках привілей на уряд старости видавався ще за життя
чинного старости, що, очевидно, свідчило про очікування невдовзі його кончини. Так, за
життя луцького старости кн. А. М. Сангушковича-Коширського († 8. Х. 1560) великий
князь Жигимонт Август двічі надавав по черзі привілеї на цей уряд: «Привилей князю
Костентину Костентиновичу Острозскому на староство Луцкое по смерти князя
Андрея Кошерского» (3. ХІ. 1556)3 та «Привилей князю Богушу Федоровичу Корецкому
на староство Луцъкое по смерти кнзя Анъдрея Коширского» (7. ХІІ. 1559)4.
Практика пожиттєвого володіння господарськими урядами та поєднання кількох
урядів в одних руках склалася у ВКЛ з початку ХVІ ст. і була пов’язана з
реформуванням системи державного управління за польським взірцем та поширенням
інституту намісництва. Так, підстароста заміщував старосту, будучи його слугою і
маючи повноваження нести «прапор репрезентації влади». Як зазначив Антоні
Гонсьоровський, «згідно з пануючим на той час загальним поняттям уряду, його посідач
міг передавати свої повноваження своїм приватним заступникам»5. Найвищі регіональні
уряди на Волині й Київщині у ХV–ХVІ ст., як правило, посідали представники найвищої
аристократії – князі з роду Гедиміновичів і Рюриковичів, які могли брати участь у

1

Лаппо И. И. Великое княжество литовское … – С. 279.
Малиновский И. Сборник материалов... – С. 83.
3
Малиновский И. Сборник материалов ... – С. 37-38.
4
Там само. – С. 44-45.
5
Gąsiorowski A. Urzędnicy zarządu lokalnego w późnosredniowiecznej Wielkopolsce. – Poznań, 1970. – S.
276.
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засіданнях Панів Ради – найвищому дорадчому і представницькому органі при великому
князі литовському. При передачі уряду замок і староство підлягали ревізорській
реєстрації майна, власне складанню інвентаря. Найраніший з надрукованих інвентарів
стосується Кременецького замку: «Инвентарь поданья Кременца» [бл. 1480 р.]1
Ближчим до нашого часу є інвентар Кременецького староства 1548 р., опублікований
Віктором Атаманенком2. Перший збережений ревізорський інвентар Луцького замку, не
рахуючи відомих великокнязівських ревізій 15453 і 1552 рр.4, датується 1576 р. – після
смерті князя-старости Б. Ф. Корецького5.
Виокремлення замкового уряду як апарату управління і (прото)канцелярії старости
припадає на другу третину ХVІ ст., коли відбувається модернізація механізму
функціонування старостинського уряду та запроваджується дія Статуту ВКЛ 1529 р. На
нашу думку, про його утворення можна говорити лише з початком веденням при
господарських урядниках замкових (урядових) книг як сучасного аналогу канцелярії, що
виконує публічні повноваження офіційної влади в провінційному центрі6. По-перше,
поширюється книжкове справочинство офіційної документації органів влади. По-друге,
розгалужується апарат управління старостинського уряду й системне виконання
адміністративних повноважень переходить до заступників-урядників. По-третє,
утворюється регулярна (прото)канцелярія, коли замковий уряд умовно виокремлюється
від персони старости і концентрує свою діяльність в одному місці, у замку, як
адміністративному центрі. Відтак центр локалізується територіально, на відміну від
попередньої практики «мандрівного» характеру відправлень влади, коли урядницькі
книги мандрували разом зі старостою. Таким чином, стає зрозуміло, чому у джерелах
кінця XV ст. – 1530-х рр. назва замковий уряд ще не фігурує.
Відгомін «мандрівного» характеру уряду (прийняття публічних заяв) епізодично
зустрічається ще напередодні реформ 1564–1566 рр. У 1515 р. володимирський староста
ще особисто виїжджав на землю провадити межовий суд7. Подеколи староста кн. Ф. М.
Чорторийський підписує нагадувальні листи від імені свого уряду, перебуваючи не в
Луцьку, а в своїх маєтках – Клевані (6 VІ 1538), Чорторийську (28 І 1539; 29 V [1536–
1541] р.)8. Луцько-берестейський біскуп Януш Андрусевич прийняв скаргу від
павловицького урядника кн. Р. Ф. Сангушковича, проїжджаючи через Павловичі:
«Єдучи намъ тыми часы с Подъляшя до замку нашого торчинского на Волын, черезъ
имене его млсти…»9. Луцький підстароста Андрій Русин прийняв запис до замкових
книг не в канцелярії у Луцьку, а по дорозі через колишнє замкове село Гуляльники: «я,
яко вчорашнего дня, в неделю, едучи дорогою до Луцка, заехал есми до Гулялник, тогды
там же в Гулялникох, земяне гсдрские Гулялницкиє на ймя (…)ставши передо мною

1
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очевисто, оповедали…» (6. ІІІ. 1564)1. У тому ж році на судовому засіданні Луцького
замкового уряду сторона пред’явила «выпис с книг под печатю его млсти … кнзя
Богуша Корецкого (титули) …на вряде покладал» (9. ІV. 1564)2, який було зроблено під
Оршею в ході військових дій, коли, власне, і сталося правопорушення (Маско
Шпаковський впізнав свого краденого коня серед слуг Яна Монтовта Коблинського,
заявивши про це князю-старості).
Більш-менш повний склад замкового уряду можна реконструювати, починаючи від
старостування кн. А. М. Сангушковича Коширського (1542–1560). Зокрема, тоді ж
окреслюється коло посад і послуг (старостинських слуг), які обслуговують виконання
публічно-правових повноважень уряду: справця староства, підстароста, писар, дяк
(підписок), врядові вижі, дітські (дtтскиt). Показово, що волинський привілей Казимира
ІV щодо старостинської вертикалі оперує збірним поняттям «намісники» або «слуги»,
ще не знаючи таких понять як «замковий уряд» чи «урядники». У Луцьку заміна понятя
старостинського «намісника» («Я, Федор Сербинъ, намстник луцкий» 25. ХІ. 1536)3 на
«підстаросту» відбувається з приходом кн. А. М. Сангушковича Коширського. Уперше
титул підстарости з’являється у Зенка Борсука (Борсуковича): скарга «на
подстаростего луцкого Борсука» (6. ХII. 1543)4; з тим само титулом як дільчий суддя
згадується 30. ХІІ. 1544 р.5 Відтак можна провести паралель: як поняття «уряду» стає
загальним для господарських «намісників» з кінця XV ст., вбираючи в себе вертикаль
верховної влади, так і поняття «замкового уряду» з 1530-х рр. обіймає старостинську
вертикаль його слуг, задіяних для виконання старостинських повноважень.
Ототожнення уряду з персоною урядника. Один волинський шляхтич, ретроспективно
пригадуючи довготривалий конфлікт з суміжником, зазначав у скарзі: «якож есмо ихъ
(сусідів – В.П.) непооднокрот в том листы врядовыми от кнзя Федора Чорторыйского
и от кнзя Андрея Михайловича Сангушковича Коширского, так теж и от Бориса
Ивановича Совы, подстаростего луцкого, з уряду замку Луцкого навпоминал» (16. ІІ.
1566)6. Як бачимо, процедури нагадування (обсилання) ще асоціюються з іменами
старост, хоча з початком старостування у Луцьку кн. Б. Ф. Корецького з ХІІ. 1560 р.
вони все виразніше пов’язуються з іменем підстарости, що вказує на зменшення
домінувальної ролі старости в повсякденній діяльності уряду.
Від замкових урядників слід відрізняти повітових суддів, які утворювали
шляхетське представництво, але діяли в структурі замкового уряду до утворення в
1565 р. земського суду. Повітові судді запроваджувалися відповідно до тієї ж таки
устави від 20. ХІ. 1551 р.7. На думку Івана Лаппо, цей інститут реалізував норму
Першого Статуту 1529 р. про вибір двох присяжних зем’ян у судах великокнязівських
намісників: «Кождый воевода и старосты, и державцы наши мають обрати двух
земянинов в повете своем и ку присязе их привести, которые мають судити поспол з
урадники их» (розд. VI, арт. 3)8. Але й після ухвали 1551 р. вони не були обрані на
Волині. На Віленському сеймі 1554 р. волинські депутати знову прохали Жиґимонта
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Августа про запровадження повітових суддів на Волині 1, хоча тепер це залежало тільки
від їхньої власної ініціативи. Ймовірно, вони були обрані протягом наступного року,
оскільки перші повітові судді Луцького повіту, на базі яких у 1565 р. утворився Луцький
земський суд2, фіксуються 10. VІІ. 1556 р.: Василь Семашко (†1561) «судя повету
Луцкого» – печатар акту застави Линева Тихном Олехновичем Линевським 3.
Безпосередня діяльність суддів виявлена лише в рештках збережених луцьких замкових
книг – з лютого 1558 р.: Петро Іванович Чаплич-Шпановський (†ХІ 1558), «судя повету
Луцкого (старшый)» і Василь Михайлович Семашко4. Варто додати, що появу інституту
судді й писаря в провінційній системі замкових урядів І. Юхо розглядав як елементи
відокремлення суду від адміністрації5.
На функціонування замкових урядів в останнє десятиліття перед реформами 1564–
1566 рр. вплинула вищезгадувана постанова вального сейму ВКЛ від 20. ХІ. 1551 р.,
згідно з якою встановлювалась регулярність судових засідань: для нижчого замкового
суду (за термінологією Ігоря Юхо) чотири рази на рік по чотири тижні; для вищого –
двічі на рік по чотири тижні6, хоча для судочинства у Волинській землі, зокрема в
Луцьку, ця регулярність та інша специфіка судової діяльності відповідала іншим
критеріям і в цій передмові не розглядається.
Розташування замкового уряду.
Як рудимент «мандрівного» характеру канцелряії сприймається відсутність сталої
будівлі для її розміщення. У 1558 р. уперше за джерелами фіксується місцеперебування
замкового писаря Романа Перевеського при виконанні своїх повноважень на уряді
луцького старости кн. А. М. Сангушковича Коширського. Виявляється, що писар
приймав заяви до замкових книг, знімаючи помешкання в колишнього луцького
ключника й городничого Герасима Дахновича, тобто, схоже, що в Луцькому окольному
замку, де розташовувалися князівські, панські і шляхетські двори: «Пришедши ... до
замку господарского Луцкого, до господы Романа Перевеского, писара замъкового, до
двора пана Гарасима Дахновича» (1. ХІІ. 1558)7. За старостування кн. Б. Ф. Корецького
заяви у своєму помешканні приймав уже не писар, а підписок (дяк): «иж коли ишол пан
Езерский до дяка замкового, хотячы тую жалобу до книг записати» (2. ІV. 1567)8.
Роман Іванович Перевеський згадується і в нашій книзі, але вже не як слуга старости і
замковий писар, а як сторона, що оскаржила зем’янина Кременецького повіту Федора
Лудвищського, який у Кременці, в його помешканні у міського писаря, забрав у
невідомому напрямі його слугу Івана Лідуховського (запис № 13, арк. 7). Як бачимо,
найімовірніше він знайшов собі писарську службу у Кременці. Натомість, замковий дяк
(підписок) Гришко Трушович залишився в апараті луцького замкового уряду, що
підтверджує не тільки наша, але й наступні луцькі замкові книги до 1567 р. Щоправда,
ми не можемо з певністю доводити, що він вів Луцьку замкову книгу 1561 р. Звернімо
увагу на те, як змінюється найменування Трушовича залежно від службового
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призначення. У першому випадку в ролі врядового вижа від колишнього підстарости
попереднього старости його названо скорочено Гришком Трушем: «а з ураду замку
Луцког jт кн~зu Jстаaъя Соколског, подстаростTг бывшого луцкого, служTбника Tг
Гришка Труша» (запис № 13, арк. 7). Натомість на вижівстві від підстарости Бориса
Сови його названо за шляхетським прізвищем Гришком Трушовичем Обазницьким
(запис № 129, арк. 88). Вдруге дяк з’являється на вижівстві 18. ІІ. 1562 р. як виж,
наданий від справці староства кн. М. Четвертинського у королівській справі про
порушення зобов’язання луцько-острозького владики М. В. Жоравницького про сплав
ста лаштів жита до Ґданська1. Зауважимо, що в цій справі Трушовича не названо
підписком, а лише служебником старости. Лише в пізніших записах він ідентифікується
як «дяк» або «подписок», а його третє й останнє вижівство за п‘ять років датоване 5. І.
1564 р., причому також у досить значній справі: ув’язання в луцьку митну комору
чергових орендарів волинського мита – берестейських євреїв Давида Шмерлевича та
Айзека Бородавки: «…при служεбнику εго млсти князя старосты луцкого Гришку
Трушовичу, дыаку замковом, того мыта на коморε луцкой допустили и пεчать
мытнную имъ отдали»2. Ці його вижівства можна розглядати як принагідні і випадкові.
Вижівство нижчих замкових урядників не було чимось надзвичайним з огляду на
характер вижівства як одноразового доручення. Останнього разу в ролі дяка/підписка
Трушович фігурує в записі луцької гродської книги від 4. ІХ. 1567 р., згідно з яким на
той час він мешкав у домі володимирського підкоморія О. Б. Семашка: «(слуги
О.Б. Семашка. – В.П.) выръвавшися з дому пана своего, в котором пан Грицко Трушович,
дяк замку Луцкого, мешъкаеть…»3. Через рік, 5. ІХ. 1568 р., на сторінках луцької
земської книги він згадується як підписок земського писаря М. Ф. Коритенського4.
Таким чином, розташування замкового уряду в Луцьку до Другого Статуту ВКЛ 1566 р.
почасти слід ототожнювати з помешканням замкового писаря і дяка, яке
розташовувалося в шляхетській садибі переважно в Окольному Луцькому замку.
Князь Богуш Федрович Корецький, староста луцький, брацлавський і вінницький
(бл. 1508–1576)
Досліджувана книга була сформована за старостування князя Богуша Федоровича
Корецького, який наприкінці 1560 р. очолив Луцьке староство5. Розглянемо докладніше
постать цього можновладця. Рід князів Корецьких походив від литовських князів
Гедиміновичів. Засновником роду традиційно вважається онук Наримунта Гедиміновича
кн. Олександр Патрикійович Стародубський († після 1408 р.), який за однією із версій на
початку XV ст. отримав у данину місто Корець з прилеглостями у південно-східній
Волині6. Однак на сьогодні питання коли, від кого і за яких обставин Корець перейшов
до Наримунта Гедиміновича залишається дискусійним, адже перед цим Корець
перебував в руках роду князів Острозьких і великий князь литовський (Вітовт? чи під
час династичної війни 1432–1438 рр. Свидригайло?) не міг просто так відняти його в
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Острозьких і передати майбутнім князям Корецьким, на що слушно вказав Василь
Вихованець, розгорнуто подавши проблему отримання Корця князями Корецькими 1.
Згідно з пом’яником Києво-Печерської Лаври, родова пам‘ять Корецьких сягала другої
чверті XIV ст. Поминання «роду князей Корєцкыхъ» починається у ньому з імені Гліба2.
Як відомо, це хрестильне ім‘я Наримунта Гедиминовича († 1348 р.), який доводився
дідом першому князю Корецькому Олександру Патрикійовичу3. Таким чином,
принаймні наприкінці XV ст. (час відновлення пом’яника в Лаврі після татарського
погрому 1482 р.) Корецькі вели свій початок не від надання Вітовта, а від сина Гедиміна.
Князь Богуш Федорович Корецький народився бл. 1508 р. у родині волинського кн.
Федора Івановича Корецького та його дружини кнг. Ганни Михайлівни Жижемської.
Хрещене ім’я, яке він отримав, було Євфимій4. З молодих років він залишився майже
єдиним спадкоємцем маєтків роду Корецьких. У тринадцять років молодий княжич
залишився без батька (бл. 1513 р.), а ще через дев’ять років з світу пішла його мати
(1532 р.). У 1532 р. він уперше фіксується як господарський дворянин5. На першу
третину XVI ст. Михайло Кром відносить рід князів Корецьких до абсолютної більшості
тих княжат, які належали до служилої дрібноти6. За словами Михайла Крома, їхній
центр уваги зосереджувався на великокнязівському дворі, так що дрібні княжата
цінували господарську службу дужче за свої маєтки 7. Проте ніхто з роду князів
Корецьких не досягав таких адміністративних висот, ніхто так не перемагав у набуванні
урядів і титулів, як Богуш Федорович. Саме за його життя потужність роду остаточно
зміцніла і він досяг вагомого впливу на Волині. Саме князь Богуш набув регіонального
волинського статусу «княжати головного». Серед головних княжат на середину ХVІ ст.
згадуються дев’ять родів (Острозькі, Заславські, Сангушки, Гольшанські-Дубровицькі,
Збаразькі, Вишневецькі, Чорторийські, Четвертенські, Корецькі)"8. І для сучасників
(волинян), і для самої верховної влади було очевидним існування внутрішньої ієрархії
родовитості в середині головних княжат. «Це підтверджується практикою надсилання
листів від імені верховного володаря, який особисто мав повідомляти головних княжат
про різні господарські справи та земську службу (власне, порядок переліку адресатів і
мав відбивати внутрішню ієрархію родовитості)»9. Якщо співставити цю ієрархію з
переписом русько-литовського війська 1528 р., то майновий рівень головних княжат
починався у відповідності до 15 виставлених на службу вершників (близько 350 димів) з
усіх родових земель включно10. Проте не тільки майновий ценз відкривав доступ до
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впливової верхівки. Згідно з інтерпретацією Наталі Яковенко, «серед головних княжат
... невипадково знаходяться саме ті, чиє землеволодіння простежується як стабільне й
безперервне з кінця XIV ст. Адже саме тоді, як можна припускати, на території України
були ліквідовані династичні уділи, на зміну яким прийшли ... „уділи службових
князів”»1. Перепис литовського війська 1528 р. фіксує 18-річного кн. Богуша Корецького
як зобов‘язаного ставити п’ять збройних вершників. В еквіваленті до селянських
господарств (1 кінь = 8 служб = 24 дими2) 5 вершників виставлялися приблизно з 40
служб або 120 димів. Зрозуміло, що це була не вся Кореччина, оскільки власних
вершників мала виставляти мати кн. Богуша, а також його двоюрідна сестра Ганна,
одружена з кн. Іваном Масальським, які разом володіли половиною Корця, внаслідок
чого у пописі 1528 р. кн. Масальський іменувався Масальський Корецький.3 Так, у 1528
р. серед прошарку волинських князів Корецькі посідали восьме місце за майновим
показником: їм належало 480 димів на двох представників роду, а в 1570 р., згідно з
поборовим реєстром, до Кореччини, уособленої князем Богушем, належало 1159 димів 4.
Наприкінці життя кн. Б. Ф. Корецький володів п‘ятьма містами (Корець, Межиріч,
Торговиця, Килікіїв, Маренин) та 65 селами5. Однак слід мати на увазі, що деякі з
указаних міст лише за життя князя отримали привілей на міську організацію (наприклад,
Торговиця). У 1629 р. Кореччина посідала за залюдненістю третє місце серед княжих
володінь України – 6344 димів6. Що ж до соціальної значимості, то на середину XVI ст.
Корецькі вже належали до групи “головних княжат”, посідаючи в ній приблизно
шостий щабель7. Цей факт ставить питання про зміну місця князів Корецьких у
регіональних структурах влади, власне у волинському суспільстві, оскільки їм доволі
швидко вдалося вивищитися з дрібних княжат до числа головних. Шлюб кн. Богуша у
другій половині 1530-х рр.8 з донькою майбутнього луцького старости, а на той час
господарського маршалка (у 1522–1553 рр.9) кн. А. М. Сангушковича Коширського,
свідчить про високий соціальний престиж молодого князя. Однак шлюб виявився не
тривалим з огляду на бездітність княгині і невдовзі потому князь удруге одружується з
представницею волинського роду Чапличів Настасією. Наступний факт, що підкреслює
високий соціальний статус, відноситься до 1540–1543 рр., коли Корецький відписує два
свої київські маєтки (батьківські вислуги) двом київським монастирям: Софійському –
село Безрадичі на річці Стугні10 та Пустинно-Микільському – село Кононче «у повете
Киевском, у Каневе»11.

1

Там само. – С. 100.
Менжинский В. С. Структура феодального землевладения Великого княжества Литовского (по
материалам Переписи войска 1528 г.) // История СССР.– 1987.– Т. 3.– С. 168.
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Zródła dziejowe. – T. 19. – S. 14.
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Не зважаючи на те, що рід князів Корецьких відносився до Гедиміновичів, князь
Богуш довгий час використував герб «Лев» (1547, 1552–1561, 1570 рр.)1. І тільки
напередодні Люблінської унії 1569 р., на хвилі великої гербової трансформації
литовсько-руської аристократії, після того як Жигимонт Август зрікся своїх
доменіальних прав на Велике князівство Литовське у 1564 р., Корецький починає
вживати великокнязівський герб «Погоня»2. Князь користувався кількома печатками
водночас, зокрема для засвідчення документів з луцького замкового уряду, але таких
документів збереглося одиниці. В 1569 р. Литовська Метрика фіксує запис про втрату
князем власної печатки в Любліні після відвідин гостей3. Після чого в 1570-х рр.
з’являється нова печатка на якій фігурує титул луцького, брацлавського і вінницького
старости4.
Усі ієрархічні щаблі, які посідав кн. Б. Ф. Корецький, носили регіональний характер,
замикаючись у межах Волині, Східного Поділля та Київщини, що відповідало вимогам
обласних земських привілеїв, згідно з якими належність до регіональної аристократії
відкривала доступ до ключових урядів відповідного регіону. Перелічимо господарські
уряди кн. Богуша Корецького, які він отримав упродовж життя: житомирський староста
в 1539–1548; вінницький староста в 1548–1576; брацлавський староста
в
1548–
1576; луцький староста в XII. 1560–1576; волинський воєвода в 4. VII. 1572 – 1576;
звенигородський староста (номінальний титул) в 1570-х рр. З цього переліку бачимо, як
зростала потужність князя, що виражалося не тільки в підвищенні адміністративного
значення урядів аж до сенаторського поста волинського воєводи, але й в одноразовому
«держанні» кількох урядів – явищі, на той час дуже поширеному5. Адміністративна
кар’єра і життєвий шлях князя тісно пов’язані з степовим прикордонням на Київщині
(Житомирське староство) і Східному Поділлі (Вінницьке і Брацлавське староство). Його
можна назвати степовим рицарем, який у молоді свої роки, будучи прикордонним
старостою, активно ходив у Поле на татарські шляхи, вистерігаючи татар. Його
мужність відзначив у своєму відомому донесенні великому князю Жигимонту Августу
Бернард Претвич6.
У віці близько 30 років кн. Богуш Корецький отримав Житомирське староство.
Приблизно в 40 років – бл. 1548/1550 р.7 – він очолює відразу два східноподільських
староства: Вінницьке та Брацлавське, які завжди поєднувалися в одних руках. А в 50
років стає луцьким старостою, очоливши луцький замковий уряд. На нього князь
заступив у грудні 1560 р., зберігши за собою Вінницьке та Брацлавське староства. Саме
з цього часу починає свій відлік фонд збережених луцьких замкових книг, які ведуться
від його імені. Хоча сама номінація датується 7. ХІІ. 1559 р., тобто була видана великим
князем ще за життя попереднього луцького старости кн. А. М. Сангушковича
Коширського: Привилей князю Богушу Федоровичу Корецкому на староство Луцъкое по
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Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ – ХVІ ст. Monumenta
Rutheniae Heraldica. Volumen II. – Харків, 2009. – 104.
2
Там само. – С. 104.
3
Ragauskienė R. Tłoki pieczętne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. (na podstawie Metryki
Litewskiej). Materjały do archeologii prawa // Сфрагістичний щорічник. Вип. І. – К., 2011. – С. 355.
4
Там само. – С. 104.
5
Matuszewski J. Sprzedawalność urzędow w Polsce... – S. 133.
6
Український степовий кордон в середині ХVІ століття (Спогади барського старости Бернарда
Претвича). (Старожитності Південної України. Вип. 2.) / Упор. О.Є. Мальченко. – Запоріжжя-Київ, 1997.
– 84 с.
7
Wolff J. Kniaziowie... – S. 174. PSB. – T. XIV. – Wrocław, 1968-1969. – S. 58.
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смерти князя Анъдрея Коширского.1 Точний термін перебирання повноважень луцького
старости після смерті попередного старости 8-го жовтня 1560 р. залишаєтсья невідомим,
адже перші аркуші Луцької замкової книги, що публікується, не збереглися і в інших
документах не відображені.
Призначення на уряд луцького старости збіглося в часі з початком Лівонської
(Інфлянтської) війни (1558–1570, 1576–1582), яка розпочалася в 1558 р., хоча активні
бойові дії литовсько-руського війська почалися саме в 1561 р. Кн. Богуш Корецький був
призначений головнокомандувачем волинського ополчення, чим по суті замінив
маршалка Волинської землі кн. Василя-Костянтина Костянтиновича Остозького, який на
той час зі свого уряду київського воєводи повинен був стерегти південні кордони ВКЛ
на Київщині. 12 травня 1562 р. шляхетські війська з українських земель під
керівництвом кн. Богуша Корецького мали зібратися під Речицею у верхньому
Подніпров’ї2. Луцький староста повинен був координувати військову діяльність з
найвищим гетьманом ВКЛ, зокрема, здійснювати передислокацію військ за його
наказом. Передбачалося, що шляхетське військо з українських земель, власне з Волині,
буде прикривати від московських військ територію південно-східної Білорусі та
північно-східної України3. Таким чином, не зважаючи на те, що Лівонська війна
розпочалася офіційно у 1558 р., посполите рушення ще не було зібрано і протягом 1561
р., волинська і східно-подільська шляхта ще перебувала у своїх маєтках. Лише луцькі
замкові книги за наступні роки (1562–1566) зможуть дати повнішу картину (не)участі
волинської шляхти у посполитому рушенні і відповісти на питання, а хто ж залишився у
своїх маєтках. Загалом, як свідчать пізніші переписи литовсько-руського війська 1565 і
1567 рр.4, шляхта проявила надзвичайно слабку активність у виконанні земської служби.
Так, згідно з військовим переписом, лише 37% волинян прибуло на службу – 697
кінників5. Не зрозуміла їй війна за Лівонію, яка відійшла під протекторат Жигимонта
Августа, раптом перетворилася на захист східних рубежів ВКЛ від наступу московських
військ, які неочікувано у 1563 р. захопили Полоцьк. Шляхті явно не імпонував
балтійський вектор зовнішньої політики ВКЛ, який робив ще більш вразливими від
степовиків південні рубежі держави. Війна була явно не популярною серед підданих
великого князя, однак вона стала необхідним політичним каталізатором проведення
шляхетських реформ і в підсумку – укладанню Люблінської унії 1569 р. та приєднанню
Волині, Східного Поділля й Київщини до Корони Польської. Під час Лівонської
кампанії кн. Б. Ф. Корецький належав до найвищого керівництва литовсько-руського
війська і входив до кола найвищого гетьмана Миколая Радивила Рудого, польного
гетьмана Григорія Ходкевича, земського стольника Яна Ходкевича, рогачівського
старости Богдана Соломірецького, житомирського старости кн. Романа Сангушка,
брацлавського (литовського) старости Юрія Остика, остерського державці Філона
Кміти6. Навесні 1565 р. він відзначився дещо поспішною бойовою акцією вглиб
московського війська на східному пограниччі в районі Смоленська, здійснену спільно з
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Малиновский И. Сборник материалов, относящийся к истории Панов Рад Великого княжества
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Янушкевич А. Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558–1570 гг. – Мінск, 2007. – С. 78.
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Там само. – С. 78.
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РИБ. – Т. 33. – Стб. 1199-1378 (Військовий перепис Волинської землі 1567 р.).
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Янушкевич А. Вялыкае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна... – С. 148.
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Там само. – С. 124.
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кн. Андрієм Курбським1. Цікаво, що кн. Андрій Курбський у третьому посланні до царя
Івана Грозного згадував бойові дії спільно з кн. Богушем Корецьким 2.
Зрозуміло, що для аристократа, кровно належного до правлячої династії
Гедиміновичів, військова звитяга була найвищим проявом життєвих сил і цінностей і аж
ніяк не урядова діяльність з виконання адміністративних, судових та господарських
повноважень. Цим займалися його урядники. На це вказує і той факт, що відповідно до
заповіту кн. Б. Ф. Корецький у 1576 р. відписує власного бойового коня Стефану
Баторію на знак відданості своєму королю й панові і як символ військової доблесті.
Безпосередня діяльність крязя-старости на уряді майже не простежується. Урядники
часто відкладають справи до приїзду старости. Книга фіксує лише кілька випадків, коли
староста приймав певні рішення зі свого уряду. Так, зокрема, запис № 378 скарги
господарського зем’янина Микити Кутровського, в якому розгляд справи переносився
до приїзду старости3. Очевидно, до старости направлялися ті справи, які самі урядники і
повітові судді не наважувалися розв’язувати, як, скажімо, у цій справі про вбивство
шляхетського сина іншим шляхтичем. Показово, що сам кн. Б. Ф. Корецький за
протоколами записів уперше фіксується на уряді в Луцьку лише через п’ять з
половиною років після його отримання – 28. ІV. 1566 р.4
Луцький замковий уряд у 1561 р.за врядування луцького, брацлавського і
вінницького старости князя Богуша Корецького
Окреслимо персональний склад уряду в межах першого року врядування луцького
старости князя Богуша Федоровича Корецького, не ставлячи собі за мету вивчити всіх
луцьких урядових виконавців за весь період правління князя до 1576 р.5. Хто ж ці люди,
які першими почали врядувати в Луцьку від імені нового старости і імена яких
розпочинали кожний запис книги? Детально біограми перших замкових урядників були
досліджені у попередніх наших роботах6 і тут підсумовані в Додатку. На прикладі
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але це тема для іншої великої роботи. Додатково див.: Яковенко Н. Матеріали до персонального складу
канцелярій Волині, Наддніпрянщини та Східного Поділля (Остання третина ХVІ – середина ХVІІ
століть) // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. –
Київ-Львів, 2004. – Т. І. – С. 320-357; Łosowski Janusz. Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku.
Studium o urzędze, documentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego. – Lublin, 2004.
6
Поліщук В. Урядницький клан луцького cтарости князя Богуша Корецького (на прикладі Луцького
замкового уряду 1561 – 1567 рр.) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, НьюЙорк, 2004. – Вип. 8-9. – С. 266-298; Поліщук В. Князь Богуш Корецький як землевласник та урядник
(1510–1576) // Київська старовина. – К., 2001. – № 3. – С. 69-72.
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Луцького замкового уряду можна побачити, як у системі господарських урядів
формується власна ієрархія старост і воєвод (замкові уряди). Причому доступ до посад
невід’ємний від поземельної і клієнтарної залежності від старости (Б. Сова, брати
Хребтовичі Богуринські). У записах луцьких замкових книг трапляються прямі вказівки
про особисту підлеглість князю-старості його замкових урядників. Так, у формулі
надання вижа від імені підстарости зазначається: «Ино я (підстароста Борис Сова. –
В.П.) посылал есмо на то вижом служебника князя его милости, пана моего,
(підкреслено мною – В.П.) старосты луцкого»1. Варто наголосити на паралелізмі
ієрархій: як кн. Б. Ф. Корецький – «слуга» великого князя і господарський урядник,
отримує в держання Луцьке староство, так шляхтич Б. І. Сова, слуга князя, отримує в
держання від старости уряд підстарости. Як великий князь виступає джерелом права для
своїх підданих, так і кн. Б. Ф. Корецький наділяє правом своїх васалів-служебників: «А в
томъ ихъ милости панове опекунове и сын мой слугам моим над права ихъ, отъ мене
имъ даные (виділено мною. – В.П.), никоторое кривды чинити не маютъ», –
зазначалося в тестаменті кн. Б. Корецького 1576 р.2 В обох випадках служба, яка завжди
грунтується на землеволодінні, визначаєтся листом-привілеєм, який відкриває доступ до
публічної влади-власності. Докладніше засади підлеглості фіксує тестамент кн.
Б. Ф. Корецького 1576 р. Згаданих у тестаменті «слуг», очевидно, можна сприймати як
особливо наближених осіб, причому характерно, що саме вони обіймали судовоадміністративні посади на Луцькому замковому уряді. Це, зокрема: Борис Іванович Сова
– луцький підстароста в 1560.12. – 1563 рр., Василь Васильович Дешковський, луцький
замковий писар (1560.12. – 1562 рр.), луцький замковий ворітний Войтех Красовський
(докладніше див. у Додатку), Григорій Данилевич – луцький ґродський суддя, Семен
Іванович Хребтович Богуринський – луцький ґродський писар. Показово, що першими
замковими урядниками кн. Б. Корецького (Б. І. Сова і В. В. Дешковський) були не
волиняни, які не займали на Волині стійких соціальних позицій. Невипадково, що вони,
на відміну від наступних луцьких підстарост і писарів, майже не зустрічаються серед
печатарів, «людей добрих», яких шляхта запрошувала для оформлення актів. Для нас
важлива їхня роль у створенні Луцької замкової книги, як представників влади, які
забезпечували роботу замкового уряду. Хоча незначущість замкових урядів для
шляхтичів, що їх посідали, підкреслюється короткочасністю (по 2-3 роки) служби на
них.
Різновиди записів Луцької замкової книги 1560 – 1561 рр.
Розглянемо особливості документального складу Луцької замкової книги 1560.12. –
1561 рр. В урядових книгах регіональної влади фіксувалися правові дії сторін, як акти
(не)рухомості, заяви, претензії, свідчення, судові суперечки, судові вироки, (не)явки до
суду. Особливість дореформених урядових книг – до впровадження нової судової
системи у Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтійському і прийняття
Другого Литовського Статуту 1566 р., полягала в поєднанні усіх різновидів записів в
межах однієї книги. В пізнішій термінології з останньої третини ХVІ ст. це три
різновиди книг: поточні (нотаріальні), декретові (судові вироки) і записові (скарги,
заяви). Тому книги нашого періоду точніше можна назвати судово-адміністративнонотаріальні, оскільки вбирали в себе усі три різновиди документації. Виходячи зі свого
призначення, записи загалом обіймають дві ключових сфери правозастосування: сферу

1
2

ЦДІАК України. – Ф. 25, оп. 1, спр. 5. – Арк. 26 зв.
Архив ЮЗР. – Ч. І, т. 1 – С. 109.
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правонаступництва (приватно-правові акти і заяви про правові дії, інвентарі (описи
майна)) та сферу правопорушення (судові листи, заяви, скарги, реєстри збитків,
свідчення офіційних свідків (врядових вижів) та судових виконавців дітських). Записи
урядових книг можна класифікувати за різними ознаками, виділяючи ті чи інші критерії
документального, соціально-правового і діловодного характеру. В історіографії (на
матеріалі луцьких ґродських книг) була розроблена класифікація записів за
документальними видовими ознаками, але переважно для книг останньої третини ХVІ
ст.1 З урахуванням класифікації, запропонованої Віктором Атаманенком, нами виділено
п’ять різновидів записів для луцьких замкових книг 1560-х рр. залежно від їх
походження та цільового призначення: 1) документи офіційної влади (публічно-правові
акти): розпорядження /привілеї, листи/ верховної влади (короля польського і великого
князя литовського); 2) приватно-правові документи (нотаріальні акти): акти обігу
(не)рухомості привілейованого стану (тестаменти, дарчі, данини за службу, купівляпродаж, застава, обмін маєтків, шлюбні записи /віно, посаг/, опікунство); 3) судові акти:
судові листи, вироки, декрети, угоди приятельського суду, присяги; 4) заяви про збитки
й шкоди, досудові записи правопорушень (скарги), свідчення офіційних свідків –
врядових вижів (після 1566 р. – возних) та сторонніх свідків /людей добрих, віри годних/;
5) записи про виконання судових вироків, введення у володіння маєтком /ув’язання/,
двосторонніх угод і правових процедур: сплати боргу, передачі застави, межування
земель, реєстрацію рухомого майна та землеволодінь (маєтків). Серед зазначених
різновидів записів ґродських і земських книг групи №№ 4 і 5 виділяються масовістю і
помітною перевагою щодо інших груп2. Аналіз шести луцьких замкових книг за 1561–
1566 рр. виявив, що близько 75% (1891 з 2575 усіх записів) складають саме судові
записи: заяви, скарги та свідчення врядових вижів, і тільки 25% записів містили в собі
нотаріальні та судові акти3. Однак документальні властивості записів неможливо
розглядати без розуміння практики публічно-правових процедур, яка визначалася
литовсько-руським правом (Статут ВКЛ, станові й персональні привілеї князів і
шляхти). Адже практика публічно-правових процедур становить сутність судового
запису як такого, транслюючи семантичне поле писаного права у свідомість і
обумовлюючи поведінкові стереотипи дійових осіб.
Запис до урядової книги є публічно визнаною формою фіксації соціально-правових
дій підданих, які звертаються до влади, і адміністративних дій влади, що приймає
рішення. Таким чином, запис – це не тільки письмова фіксація певного смислу, але й
вияв соціальної дії з чіткою орієнтацією на «іншого». Записи можуть бути представлені
як в документальній формі, так і в заявній. До заявної форми відносяться записи заяв,
скарг та процесуальних дій судових сторін (ув’язання в маєток, вручення судових
позовів і нагадувальних листів), свідчення свідків. Заяви не є в повному сенсі
документами, адже виражають не правові рішення, які фіксують відносини сторін, а
певну потребу зацікавленої сторони. На документ вони перетворюються у формі випису
з книги за підписом писаря і печаткою старости (підстарости). До документальної
форми фіксації відносяться розпорядження офіційної влади (публічно-правові акти),

1

Атаманенко В. Б. Положение и классовая борьба крестьянства Волыни во второй половине XVI века
(по материалам Луцкого гродского уряда). Автореферат дисс. ...канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1990 –
С. 12.
2
Там само. – С. 12.
3
Поліщук В. Врядове вижівство в структурі публічно-правових процедур (на матеріалі луцьких замкових
книг 1558–1567 рр.) // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2002. – № 1. – С. 84.
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судові акти (вироки, декрети), нотаріальні (приватно-правові) акти, які в межах урядової
книги перетворюються на урядово засвідчену копію, а статусу документа вони знов
можуть отримати у формі випису з книги за підписом писаря й печаткою старости
(підстарости). Отже, критерій класифікації записів застосовується на підставі форми
фіксації соціально-правових дій та документальних актів 1.
Формуляр запису дозволяв поєднувати в одному записі різнорідні документальні та
заявні форми фіксації соціально-правових дій. Тоді критерієм класифікації може
виступати специфіка правової процедури, що була проведена стороною. Роль процедури
випливає з її юридичного значення, зафіксованого в Статуті ВКЛ 1529 р., станових
привілеях та сеймових ухвалах 1544–1554 рр. У Статуті ВКЛ 1529 р. описуються такі
засадничі процедури, як: обведення збитків /огледане шкод, обвод кгвалту/, нагадування
про правопорушення /обсилання сторони, вручення заручних і нагадувальних листів/,
виклик до суду /вручення позову/, уведення у володіння /ув’язання/, присяга, судовий
рок. Знання процедури, яка власне і моделювала поведінку сторони, дозволяє виділити
обов’язкові (нормативні) моменти фіксації в тексті судового запису, що дозволяє
зрозуміти внутрішню структуру запису і побачити логіку побудови і послідовність
висловлювань.
Таблиця. Різновиди публічно-правових процедур, які освідчувалися врядовим вижем і
вносилися до протоколів Луцької замкової книги 1560.12. – 1561 рр.
№

Типи публічно-правових процедур, які освідчувалися вижем
Сфера правопорушення
1
Засвідчення тілесних поранень (огледане ран )
2
Обведення збитків (обвод кгрунту, кгвалту дому, шкоды)
— Спільно № 1, 2 (засвідчення тілесних поранень + обвід шкод)
3
Засвідчення хвороби (огледане фороби)
4 Опитування, обсилання сторони про відшкодування чи нагадування
про збитки
5
Вручення судових листів (заручних, нагадувальних, позовів)
6
Судовий рок комісарського, панського, приятельського,
війтівського судів
7
Викриття селян-утікачів (застанT збегов, быдла, речей)
Сфера правонаступництва
8
Заповіти (тестаменти)
9
Уведення у володіння (увезане)
10 Виконання угоди: сплата боргу, повернення застави, торговий
контракт тощо
11 Реєстрація рухомого і нерухомого майна (маєтку)

1561
48
24
26
4
33
58
5
—
2
18
1
1

Одним із принципів класифікації записів книги можуть бути самоназви записів, які
подавалися в заключних формулах наприкінці запису, наприклад: «И просилъ, абы то
было записано. А так я тую жалобу и jповTданº Tго мл до книгъ замъковыхъ записати
казалъ». У цьому випадку самоназвою запису виступає «жалоба и jповTданº». У

1

Відтак можна застосувати документальний критерій класифікацій, виділивши різновиди вписаних
документів та записів, а можна застосувати записовий критерій класифікації за критерієм поданої до
запису інформації (заявна чи документальна).
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Луцькій замковій книзі виділяються записи за такими заключними формулами (крім
«листів», які тут не деталізуються за заключними протоколами, а класифікуються за
різновидом акта). Запис нотаріального акта, як правило, містив таку формулу в
заключному протоколі: «jчtвистоt сознанt, доброволноt jповtданє их и листъ…»,
поєднуючи усну заяву сторони і вписаний акт. Найраніший акт, вписаний у Луцьку
замкову книгу 1560 – 1561 р., відноситься до 26.10.1547 р. (запис № 31 (30 ) від 30
грудня 1560 р. дільчого листа («листы дtлчиT») за скаргою Богухвала Лабунського на
свого брата Василя про порушення процедури «tднаня» згідно з полюбовною угодою) і
вже публікувався раніше (див. у Додатку Список опублікованих раніше записів). Також
варто додати, що акти, які датуються 1561 р., вносилися волинськими зем’янами до
луцьких та інших замкових книг і в наступні роки і їх треба розшукувати у пізніших
книгах1. Заключні протоколи судових актів (вироків) тут не розглядаємо.
Таблиця. Різновиди записів Луцької замкової книги 1560.12–1561 рр.
Різновиди записів документального і заявного характеру

«Листы» – адміністраційна документація (накази, дозволи
представників влади, виконання рішення вищої інстанції)
№ 49
«Листы» – нотаріальні записи (приватно-правові акти: куплі-продажі,
застави, шлюбне віно, тестаменти) та записи правових дій (умоцований
лист)
№№ 18, 19, 38, 71, 72, 73, 80, 95, 148, 187, 199, 200, 245, 280, 281, 282,
291, 340, 341, 342, 359, 369, 370
«Лист судовый» (вирок, декрет, полюбовна угода (приятельський суд),
перенесення справ (на інший термін або до полюбовного суду чи вищої
інстанції)
№№ 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 82, 85, 98, 99, 100,
106, 107, 169, 171, 173, 197, 198, 202, 223, 283, 284, 286, 292, 293, 298,
305, 312, 315, 316, 351, 372, 373, 378
«Станє и пильность», (не)явка до суду (процесуальний запис) №№ 50,
175, 203, 378
Оповεданε (заява без свідчення офіційного свідка)
Жалоба и оповεданε (скарга-заява)
Жалоба оповεданε и вижово сознанε (скарга-заява і свідчення
офіційного свідка)
Оповεданε и вижово сознанε (заява без претензій і свідчення офіційного
свідка)
Вижово сознанε (свідчення офіційного свідка без заяви сторони)
Чисельність вижівств
Загальна кількість записів

1

грудень
1560 –
1561
1

23

41

4
44
76
120
25
49
194
383

Наприклад, із опублікованих див.: Торгівля на Україні… – С. 95 (№ 67) 1561.09.08 Камінь-Каширський.
(Зберігається: ЦДІАК України. – Ф. 28, оп. 1, спр. 19, арк. 670-671 зв.); Там само. – С. 93-95 (№ 66)
1561.08.03 (Зберігається: ЦДІАК України. – Ф. 25, спр. 5 (Луцька замкова книга 1563 р.), арк. 202 зв.-204.
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Формуляр запису.
Формуляр запису – надзвичайно важлива складова розуміння офіційної
документації урядових (замкових, судових) книг. На підставі формуляра можна
розробити алгоритм фіксації даних із судово-адміністративних книг. Формуляр визначав
структуру запису. Формуляр як набір усталених словесних формул виражав
інституційну належність тексту і таким чином немовби прикріпляв усне чи письмове
висловлювання, подане стороною, до інституції, тим самим легалізуючи її в публічному
просторі. В тексті записів урядової книги існують наперед задані словесні формули, які
обрамляють висловлювання сторін. Формуляр тут мислиться як свого роду смисловий
інституційний фільтр, через який з боку офіційної влади відбувалось визнання тих чи
інших соціальних дій сторін і їхня типізація згідно правового поля, визначеного
становими привілеями князів і шляхти, Статутом ВКЛ 1529 р., ухвалами вальних сеймів
1550-х рр. Такі дії мали бути оформлені й позначені згідно з певною правничою
термінологією, з точки зору правового суб’єкта станового суспільства, а отже станових
привілеїв та верховної влади монарха. Влада добре розуміла, що піддані мали
самостійно проявляти ініціативу і вносити заяви на розгляд урядових інстанцій. Право
зобов’язувало до публічного оголошення справи, тим самим накидаючи певні правила
висловлювань: «А так, што ся дотычетъ присяги, ку которой ся брала, мы, вбачывъшы
то, кгды ж она жадного сведомья не вчынила (зокрема, не внесла заяви до замкових
книг. – В.П.), … а едучы из замъку прочъ, врадникомъ: намеснику и войту, бояром ани
мещаномъ не оповедала, а навенцей, яко на вкраине1 и намнейшая речъ вшелякая
маетъ быти объявено враду, водлугъ обычая прав (виділено мною – В.П.)» (судовий
вирок комісарських суддів вітебського воєводи М. В. Яновича від 5 ІІІ 1540 р.)2.
Соціальні дії через правничу термінологію прописувалися відповідно до ієрархії влади
та юридичних відносин правових суб’єктів, накладаючись на звичаєві, родинні,
приятельські, службові, релігійні відносини. У записах урядових книг соціальні дії
ототожнювалися з правничою термінологією, а дійових осіб – з правовими суб’єктами
та місцем в ієрархії. Таким чином, формуляр задавав спосіб типологізації подій у
ширшому сенсі, наперед накидаючи ту чи іншу інтерпретацію того, що сталося і мало
бути оприлюднено, а отже, і зафіксовано на певних інституційних засадах.
Попередньо ми вже розглядали формуляр судових записів луцьких замкових книг3.
Формуляр записів судових актів (вироків) та нотаріальних (приватно-правових) актів ми
тут не розглядаємо. Звернемо увагу на формуляр судових записів крізь призму публічноправових процедур. Виділяються такі параметри фіксації: номер запису за місяць; дата
запису; ім’я урядника, який приймає заяву; заявник, від чийого імені подається заява;
слуга, який доставляє письмову заяву чи скаргу (якщо заявник передає заяву через
уповноважену особу, а не особисто); форма подачі заяви (усно, письмово, особисто,
через родичів, через слугу); подія, яка викликала звернення до уряду; проміжок часу між
цією подією і записом до урядових книг. Учасники події: обвинувачені, потерпілі,
свідки – імена, станова і службова належність (принагідно, спорідненість,
землеволодіння, герб, генеалогія); публічно-правові процедури, проведення яких

1

Тут вислів «яко на вкраине» у сенсі «земли украинные» відноситься до всіх руських (сучасних
українських і частини білоруських) земель, приєднаних до ВКЛ.
2
Lietuvos Metrika (1528–1547). 6-oji Teismu bylu knyga (Kopija-XVI a. pabaigos). Parengė S. Lazutka, I.
Valikonytė, J. Karpavičienė. – Vilnius, 1995. – S. 156.
3
Полищук В. Между процедурой и формуляром... – P. 355-380. У цій роботі було проаналізовано
формуляр одного із записів Луцької замкової книги, що публікується (запис від 21.10.1561 р. скарги
піддячого луцького костелу св. Трійці Томаша Хоєнського на єврея Данчика). Ibid. – P. 374.
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санкціонував уряд (освідчення правопорушення офіційним свідком – урядовим вижем;
вручення позову, нагадувального, заручного листа; ув’язання в маєток за судовим
вироком або відповідно до заповіту; межування земельних кордонів – див. вище
таблицю). Очевидно, що зазначені категорії даних у записах урядових книг постають у
типологізованій формі. І саме вони свідчать про наявність формуляра, виявляючи чітку
структуру запису хоча і з багатьма варіаціями та доповненнями. При цьому слід
пам’ятати, що для формуляра вищим семантичним простором прочитання і
конструювання залишаються вищезгадані норми законодавства литовсько-руського
права, станові привілеї та повсякденна практика великокнязівської канцелярії 1, які
визначали формуляр на мовному (руська офіційна мова справочинства) та ієрархічноінституційному рівні (адміністративна та службова термінологія – титулатура урядів в їх
інституційному зв’язку з вертикаллю влади великого князя литовського). Ці правничі
норми можуть стати вихідними пунктами для структуризації внутрішньої форми записів
урядових книг, а відтак і класифікації записів.
В урядових записах луцьких замкових книг елементи формуляра ототожнюються з
мовленням урядника від першої особи, який описує дії або надає слово: «Присылал до
мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого, дворtнин tго кролtвскоt млсти
пан Миколаи Миколаtвич Кухмистровича Дорогостаискии, просtчи j вижа длu поданя
листов навпоминалных и позвов врuдовых брати tго» (запис № 83, арк. 57). Як бачимо,
підстароста Б. І. Сова з початку запису повідомляє про те, що королівський дворянин
прислав до нього свого слугу з проханням надати офіційного свідка – врядового вижа
для засвідчення публічно-правової процедури вручення нагадувальних листів і судових
позовів з Луцького замкового уряду своїм братам, тобто в родинній справі. Очевидно,
що ця дія цілком типологізована й визначена Статутом ВКЛ 1529 р., а врядник від імені
інституції лише надає слово стороні, приписуючи дію до певної особи, часу й простору,
що потім деталізує врядовий виж у своєму свідченні. Опис типових дій з одного боку
відображає публічно-правову процедуру, а з іншого – структурується як формуляр
запису заяви, скарги, свідчення. Таким чином виокремлюються структурні елементи
тексту – мовлення урядника і мовлення сторони-заявника, які подаються в тексті від
першої особи. Мовлення урядника ми називаємо згідно усталеної в дипломатиці
термінології – протокол, який власне й забезпечує публічність заяви як такої. У записах
мовлення урядника структурується на вступний протокол, процедурний протокол,
есхатокол (заключний протокол). Саме протоколи, за визначенням Петра
Кулаковського, «створюють додаткові можливості для правової аргументації»2, зокрема
при оформленні «випису». Натомість, мовлення заявника-сторони в межах урядового
запису логічно назвати нарація – оповідь, що відповідає і передає подію, яка ініціювала
звернення сторони (правового суб’єкта) до замкових книг, становлячи претекст
судового чи заявного запису.
Процедура.
Формуляр судового запису, структуруючи текст відповідно до вимог писаного
права, вказує на певні етапи публічно-правової процедури, які має провести сторона. І

1

Яцкевич Я. Г. Роль судебных решений великого князя и панов-рады в процессе правообразования в
Великом княжестве Литовском в первой половине ХVІ в. // Праблемы гісторыі дзяржавы і права
Беларусі: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння І. А. Юхо. –
Мінск, 2011. – С. 89-92.
2
Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики … – С. 108.
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це тому, що писане право зобов’язувало сторону до запису процедури в урядових
книгах: «Если бы хто мел кого позвы позвати, тогды мает жалобу свою в позвехъ
выобразити» (ПЛС Розд. VІ, арт. 14.). Про реалізацію процедури ми можемо говорити
після її письмової фіксації (документації) в урядових книгах у формі запису, що надає
процедурі статусу публічності. Процедура безпосередньо пов’язана з історією правових
інститутів і програмуванням соціальних дій, тобто визначенням алгоритму поведінки
особи як певного правового суб’єкта. Так, особливістю досудового процесу литовськоруського права до судово-адміністративних реформ 1564 – 1566 рр. було те, що
зацікавлена сторона повинна була сама організовувати й провадити процедури, збирати
докази правопорушення, опитувати свідків, вручати судовий позов, провадити ув’язання
в маєток1. У цій сфері офіційна влада ще не взяла на себе виконавчі функції. Подаючи
скаргу-заяву, сторона від першої особи викладає не тільки зміст претензій чи реєстрацію
збитків, але в першу чергу описує хід виконання правових процедур. Згідно з
формуляром цей фрагмент тексту заяви в межах претексту відповідає narratio, якому
можна дати назву судовий наратив. Назва запису фіксується в есхатоколі (заключному
протоколі): «jповtданt», «жалоба», «сознанt вижово», які повинні містити в собі
складові елементи публічно-правової процедури, без яких запис не може бути дійсним.
На думку Н. М. Яковенко, «з точки зору мовної різноманітності заяви найдалі
відступають від діловодних штампів, подаючи довільний виклад подій від першої
особи»2. Проте це торкалося тільки розлогих деталізованих заяв-скарг, за змістом
схожих на детективні оповідання, а не лаконічних за текстом скарг з типовим набором
висловлювань із формулярних штампів. На думку Н. М. Яковенко, скаргам і заявам
сторін була «властива характерна для ранньої дипломатичної мови ВКЛ поширенорозповідна форма акта з деталізованим викладом обставин чинності; домінування
архаїчних засад розгорнутої оповіді замість пізнішого формалізованого викладу…”3. Ми
ж стверджуємо, що «поширено-розповідна форма акта з деталізованим викладом
обставин чинності», яку названо «архаїчною», не має ніякого відношення до актової
архаїки чи «ранньої» дипломатичної мови ВКЛ, оскільки ще на початку ХVІ ст.
дипломатична мова судових актів була вкрай лаконічною, а судові книги велися хіба що
в канцелярії великого князя (див. вище про генезу актових книг). Бурхливий розвиток
судового наративу як жанру деталізованого письма припадає саме на середину ХVІ ст.
Раніше письмова фіксація судових справ і виготовлення документів була досить
дорогим заняттям. У досудових процедурах домінувала практика усного права, яка не
потребувала деталізованої фіксації всіх обставин чинності – все вирішувалося при
очевидному свідченні й розгляді справи в присутності суддів і свідків без обов’язкового
пред’явлення великої кількості документів. Натомість у «поширено-розповідній формі
акта з деталізованим викладом обставин чинності» можна вбачати якраз вплив усного
правового звичаю, коли сторона сама виконувала процедурні дії, а потім мала їх
фіксувати на письмі відповідно до нових приписів писаного права. Саме ця необхідність
і змушувала до детального викладу справи на письмі того, що раніше викладалося усно

1

Пор. у досліджуваній Луцькій замковій книзі нарікання зем’янина Івана Перекладовського на великі
судовові витрати, яких він зазнав під час розподілу спадкових маєтків: «А я, дtи, добываючи тог им tня,
выложил tсми своих властивых пнз~tи на полтораста коп грш~tи» (запис № 169 від 30 травня, арк. 112 зв.113 зв.)
2
Яковенко Н.М. Підкоморські книги Правобережної України кінця XVI – XVII ст. // Книга Київського
підкоморського суду (1584–1644)… – С. 29.
3
Там само. – С. 23.
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й не потребувало фіксації. Судові справи різко подешевшали, щоб стати масовим
явищем, заохотити ширше коло шляхти й залучити її до «боротьби за свої права» з
родичами та сусідами. А на публічній сцені «судовий конфлікт став розгорнутим перед
публікою – і за її участю – спектаклем, у якому жоден порух душі не міг би залишитися
в тіні»1.
Подаємо сконструйований на матеріалах луцьких замкових книг 1560–1566 рр.
формуляр судового запису, який включає в себе вступний протокол, претекст,
процедурний протокол та есхатокол, що відображає функціонування конкретних
правових інститутів литовсько-руського права до реформ 1564–1566 рр. Користуючись
формуляром, ми можемо читати записи замкових та інших судово-адміністративних
книг під різним кутом зору – згідно з наперед установленими (процедурними)
правилами розуміння висловлювань, які вкладалися в запис при його оформленні. Цей
формуляр, було розроблено спеціально для луцьких замкових книг кінця 1550-х – 1560-х
рр. і загалом може відбивати закономірності творення урядового запису в судовоадміністративних книгах по всіх регіонах дії литовсько-руського права. Отже, формуляр
складається з наступних смислових елементів, які структурують текст у стійку смислову
композицію: Datum: датування запису (аналог заголовку). Dispositio означає наказ
урядника дяку-підписку зробити запис до книг – «Про памtт казано записати.» (№ 177,
195, 204, 205, 206, 208, 213, 214, 216, 220, 234, 235, 308, 309, 311); «Казано записати».
Praesentatio означає появу заявника на уряді перед урядником – «Пришодчи до мене;
Пришодчи пtрtд мtнt; Пришодчи до мTнT в замок; Пришодчи до мTнT в замок и ставши
jбличнT (№ 223); Пришодчи в замок Луцкии пtрtд мtнt (№ 310); ПришTдчи в замок
гсдрскии Луцкии до мTнT (№ 320); Пришtдчи и постановившисu пtрtдо мною jбличнt в
замку Луцком (№ 245); ПришTдчи до врuду замку Луцкого пTрTд мTнT; Пришодчи до
замку; Пришодчи в замок пtрtд мtнt; ПришTдчи пTрTд мTнT до замку гсдрского Луцкого
и ставши jбличнT (№ 282); Пришодчи и постановившисu jбличнº в замку Луцкомъ (№
300, 341, 342, 359, 360, 369, 370, 371); Пришодшы в замок и постановившысu jбличнt
пtрtдо мною (№ 307); Приходил до мTнT (№ 325); Пtрtдо мною, …, в замъку гсдрскомъ
Луцку постановившисu jбличнt (№ 312); Приtздил до мtнt; ПриTхавши до врuдY
замъку Луцкого (№ 209); Приºхавши до замку гсдрского (№ 275); ПриTхавши и
постановившисu jбличнT в замку Луцком (№ 291, 339, 340); Присылал до замку
гсдрского Луцка; Приславши до мtнt; Присылал до мtнt; Писал и присылал до мtнt;
Што пTрвTи сTго писала и присылала до мTнT (№ 227); Што пtрво сtго писал и присылал
до мtнt (№ 356); Просил мTнT; Ставши в замку Луцком пtрtд нами jчtвисто (№ 373);
Ставши пtрtд врадом замку Луцкого пtрtдо мною; Ставши jбличнt пtрtд нами;
Ставши пtрtд нами; Пришодчи и постановившисu пtрtд нами jбличнt». Intitulatio
означає ім’я урядника, який приймає заяву. Inscriptio означає ім’я заявника або слуги,
який доставив заяву. Declaratio означає тип заяви, який відповідає різновиду судового
запису в заключному протоколі: «жаловал и jповедал тым jбычаем, иж дtи». Declaratio
теж має численні форми, які ми можемо класифікувати. Наступний елемент судового
запису – ім’я обвинуваченої сторони – Condemnatio, яке подається або у вступному
протоколі від імені урядника, або в скарзі-заяві сторони. Заява-скарга сторони Narratio

1

Яковенко Н. М. Про два ментальні стереотипи української шляхти: «чоловік добрий» і «чоловік злий» //
Яковенко Н. М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII cт. – К.,
2002. – С. 120; Старченко Н. Публічність як домінанта культурної традиції…(Волинь другої половини
ХVІ століття // Mediaevalia ucrainica: ментальність та історія ідей. – К., 1998. – С. 120.
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подається безпосередньо від першої особи, яка відповідає претексту судового запису і
відображає ту подію, що змусила сторону вдатися до публічного оприлюднення заяви.
Заключний протокол (есхатокол) судового запису містить в собі Petitio: прохання
сторони про внесення заяви до урядових книг, наприклад: «И просил кнuз Томаш
Хоtнскии, подuкании костела замкового, абы то было записано» та Acticatio: факт
вписання заяви чи акта до урядових книг, наприклад: «А так таu жалоба jповtданє и
вижово сознанє до книг замковых tст записано».
Таблиця. Структурні елементи формуляра судового запису (без свідчення вижа)
Вступний
протокол

1. datum –
2. intitulatio –
3. praesentatio –
4. inscriptio –
5. declaratio –
6. condemnatio –

Претекст
Есхатокол

7. narratio –
8. petitio –
9. dispositio –
10. acticatio

- дата (на місці заголовка)
- ім’я урядника від першої особи, який
приймає заяву
- присутність на уряді сторони
- ім’я заявника
- оголошення заяви на уряді
- звинувачення сторони заявником
- опис перебігу подій від імені заявника
- прохання сторони про внесення скаргизаяви до книг
- наказ урядника внести до книг заяву
- вписання заяви чи акта до урядових книг

Однак поки що ми розглянули формуляр запису заяви-скарги без свідчення
врядового вижа, яка містить тільки оповідь сторони-заявника, тобто формуляр простої
скарги. Для побудови повнішого формуляра з урахуванням свідчення врядового вижа
необхідно розглянути місце врядового вижа у правовій процедурі, як її офіційного
свідка й обов’язкового учасника.
З часу появи Статуту ВКЛ 1529 р., а ще більше з моменту ухвалення сеймової
постанови 1551 р. врядове вижівство набуло неабиякої ролі при оформленні досудових
правових дій1. Свідчення врядового вижа («сознане вижово») регулярно починає
фіксуватися в урядових книгах з кінця 1540-х рр., стаючи інструментом писаного права.
На відміну від врядових вижів у правовому просторі існують і панські вижі
привілейoваних землевласників та сільської адміністрації, наприклад, в записі № 154 від
12 травня досліджуваної книги фігурує виж від урядника жидичинського архімандрита
Михайла Смиковського (арк. 104); у записі № 113 від 8 березня сторона просить надати
вижа у поворського старця (арк. 79). Однак вижівство панських вижів відносилося до
сфери доменіального суду й слідства і в замкових книгах не фіксувалося. Врядове
вижівство у формі «випису» служило доказовою базою для скарги і заяви на судовому
процесі. Без свідчення вижа і внесення його зізнаня до урядових книг правопорушення
не вважалося доведеним. Згідно з писаним правом свідчення вижа наперед визначалось
як незаперечне й об’єктивне, що було унормовано спеціальним артикулом: «Вижа
жаден пересведчити не может» (ПЛС Розд.VI, арт. 35.). Як правило, до урядових книг
свідчення вижа вноситься як частина урядового запису разом зі скаргою-заявою

1

Поліщук В. Свідки у русько-литовському праві до судово-адміністративної реформи 1564-1566 рр. //
Молода нація. Альманах. – К., 2000. – № 1. – С. 123-163; Поліщук В. Офіційні свідки в структурі
Луцького замкового уряду до реформ 1564–1566 років (службове підпорядкування і правові послуги). –
Автореферат дис. ... канд. іст. наук. – К., 2004.
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(«жалоба оповедане и сознане вижово») та рідше трапляється як самостійний судовий
запис. І навпаки, скарги без свідчення вижа складають досить значний відсоток, що
добре видно на матеріалі луцьких замкових книг 1561 – 1566 рр. Зрозуміло, що з
правової точки зору такі скарги не мали доказової сили на судовому процесі. На
Луцькому замковому уряді ми бачимо різні групи вижів. Виж – це завжди чийсь слуга,
так іноді помилково писарі в заключному протоколі скарг пишуть не «сознанє вижово» а
«сознанє служtбника» (запис № 56 від 15 січня, арк. 39), хоча насправді це так і є.
Вижівство, по суті, одноразове службове доручення, яке закінчується після виконання
освідчення правової процедури. Врядові вижі Луцького замкового уряду – це слуги
старости та замкових урядників (підстарости, писаря, ворітного) 1; друга група слугвижів – бояри із замкового села Красне (нині в межах м. Луцьк), які в процедурному
протоколі запису фігурують як бояри господарські красносільські 2.
Маємо красномовний приклад з нашої книги, де відсутність на суді врядового вижа
та випису з урядових книг свідчення цього вижа позбавляє сторону аргументів на свою
користь. У суперечці братів Джусів один одному мав передати 80 кіп грошей у рахунок
погашення боргу для подальшого розподілу маєтків, проте один із братів, Михайло,
заперечив сам факт вручення йому грошей від брата Григорія. Григорій доводив
вручення 80 кіп грошей листом врядового вижа. Брат Михайло заперечив цей факт і
судді також не прийняли вижового листа, оскільки Григорій Джуса не виставив вижа на
суді, а по-друге, не пред’явив випису з луцьких замкових книг свідчення цього вижа:
«Мы (судді – В.П.) пытали tго: «Чим бы того доводил, абы tму коли тыи гроши
дават млъ?». Пан Григорtи подпирал того листом tднацким постановtнu вилtнского, в
котором сu водлt жалобы tго знашло. И показал лист сознанu вижова – служtбника tго
млсти кн~зu Богуша Atдоровича Корtцкого, старосты луцкого, браславского и
вницкого, в котором вызнаваtт, иж пан Григорtи тыи пнз~и брату своtму при нtм
давал, а jн ихъ в нtго нt брал. Которому листу вижовому пан Михаило вры нt дал и к
тому сu нt знал, абы tму коли брат tго тыи пн~зи давати мuл. А пан Григорtи
свдоцтвом того нt подпирал, вижа при собt нt мuл и выпису с книг замковых нt
показал. С тых причин и jную заруку на сторону tсмо jтложили, а тыи пн~зи jсмдtсuт
коп грошtи пану Михаилу jт пн~а Григорu тут жt в права взuти казали» (запис № 305,
арк. 212).
Як бачимо, у разі спротиву сторони, інша сторона мала доводити вірогідність
свідчення вижа з виписом із судових книг. На текстуальному рівні взаємозалежність
процедури й формуляра проявлялася в тому, що сторона, вносячи скаргу без свідчення
вижа, по суті відмовлялася розпочинати судовий процес або з інших причин не хотіла на
це зважитися, наприклад, вдаючися до полюбовного (приятельського) суду3. Стає
очевидним, що відсутність вижівства під час проведення процедури та подання скарги,
змінює формуляр судового запису, а відтак і правовий характер запису.

1

Поліщук В. Врядове вижівство в структурі публічно-правових процедур (на матеріалі Луцьких
замкових книг 1558–1567 рр.) // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2002. – № 1. – С. 79-109.
2
Поліщук В. Врядове вижівство красносільських бояр в контексті замкових служб (Луцьке староство в
1545–1567 рр.). // Молода нація. Альманах. Україна і Польща: сторінки спільної історії (ХІV–ХVІІІ ст.). –
К., 2001. – № 3. – С. 196-239.
3
Докладніше див.: Старченко Н. Полюбовні суди на Волині в останній третині ХVІ століття. // До
джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ-Львів,
2004. – Т. ІІ. – С. 207-228.
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Таблиця. Різновиди записів луцьких замкових книг 1561–1566 рр. – (скарг і заяв), що
містять або не містять «зізнання» врядових вижів
Різновиди записів луцьких
замкових книг, що містять:
– заяви-скарги з зізнанням
вижів
– заяви-скарги без зізнання
вижа

1561
194

Луцькі замкові книги за відповідні роки
1562
1563
1564
1565
1566
141
182
247
263
297

68

80

97

95

96

115

Разом
1340
551

У формулярі записів досудового процесу вижівство відображається як друга
narratio від імені вижа і в заключному протоколі позначається як «жалоба оповедане и
сознане вижово», на відміну від скарги-заяви без свідчення вижа («жалоба-jповедане»,
«jповедане»). Мовленню врядового вижа передує процедурний протокол. У
процедурному протоколі мовлення знову ведеться від імені урядника, який на прохання
сторони надає врядового вижа для освідчення правопорушення та інших правових дій,
що виражається, наприклад, таким формулюванням: «Длu чого ж на jглTданє тых бояр
збитых и поранTных брал Y мTнT вижом служTбника пн~а моTго кнз~u Богуша Tг мл
Atдоровича КорTцког // старосты луцкого, браславског и вTницкого▫ Матыса
МиколаTвича. Которыи виж там бывши и jттолu приTхавши, пришTдчи пTрTд мTнT,
тыми словы сознал, иж...» (запис № 92, арк. 63-63 зв.). У процедурному протоколі
можуть бути виділені такі обов’язкові формулярні елементи тексту, які можуть
подаватися з варіаціями або в скороченій формі: Сausa: причина надання вижа;
Delegatio: вказівка на те, що сторона взяла вижа з уряду; Servitium: службова належність
вижа, чий він слуга; Inscriptio: власне іменування вижа; Effectum означає результат
виконання вижем свого освідчення на місці; Praesentatio означає фізичну появу вижа на
уряді перед урядником після освідчення; Declaratio означає подачу на уряді свого
свідчення. Наступним елементом формуляра виступає пряма мова вижа або Narratio-2, у
якому викладається хід проведення процедури освідчення або опис інших правових дій,
дотичних до справи (крім тих випадків, коли наратив судового запису не містить у собі
заяви сторони і складається виключно зі свідчення вижа).
Таким чином, повний формуляр судового запису зі свідченням врядового вижа
складається із вступного протоколу, претексту, процедурного (проміжного) і
заключного (есхатокол) протоколів та двох narratio – заявника і вижа. Це, очевидно,
свідчить про проведення правових процедур згідно з вимогами писаного права
(засвідчення офіційним свідком). Натомість неповний формуляр, без запису вижівства,
не містить процедурного протоколу й narratio вижа.
Таблиця. Формуляр судового запису зі свідченням врядового вижа
Вступний
протокол

Претекст
Процедурний
протокол

1. Datum –
2. Intitulatio –
3. Praesentatio –
4. Inscriptio –
5. Declaratio –
6. Condemnatio –
7. Narratio-1 –
Petitio –
Сausa –
Delegatio –

- дата (на місці заголовку)
- ім’я урядника від першої особи, який
приймає заяву
- присутність на уряді сторони
- ім’я заявника
- оголошення заяви на уряді
- звинувачення сторони заявником
- опис перебігу подій від імені заявника
- прохання сторони про надання вижа
- причина надання вижа;
- вказівка на те, що сторона узяла вижа з
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Servitium –
Inscriptio –
Effectum –
Praesentatio –
Declaratio –

Претекст
Есхатокол

Narratio-2
8. Petitio –
9. Dispositio –
10. Аcticatio –

уряду;
- службова належність вижа, чий він слуга;
- власне іменування вижа;
- результат виконання вижем свого
освідчення на місці;
- поява вижа на уряді перед урядником
після освідчення;
- подача вижем на уряді свого свідчення.
-cвідчення вижа від першої особи
- прохання сторони про внесення скаргизаяви до книг
- наказ урядника внести до книг заяву
- вписання заяви чи акта до урядових книг

Наприклад, розглянемо запис № 47 без свідчення врядового вижа («жалоба и
jповtданє»): [№ 47] 15. [Datum] – Того ж мсц~а гtнвара з~ [7] дн~u.
[Praesentatio] – Присылала до нас, [Intitulatio] – Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила Василєвича, судtи повtту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцког, [Inscriptio] – tt млс~ть пн~и Михаиловая Михаиловича Свинюская пн~и Atдора
Atдоровна, кнuжна Чорторыская, [Declaratio] – жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм,
што ж, дtи, [Narratio] – тых часов на дtн свtтог Василя мс~ца гtнвара пtрвог дн~я в сtрtду
[Condemnatio] – пан Jлtксtи Тихнович Козинскии, [Narratio – продовження] –
наславши моцно, кгвалтом врuдника своtг козинског на имu Яна з слугами и з многими
людми подданными своими с козинскими и з ыванскими, боярина tt млс~ти Ивана
шлuхту бtз бытности tго самог сынов tго Стtпана Мица а Конаша, нtвстку, паробков
дворных позбивали и помордовали и сусtда єго Стtцка и жону tго такжt збили и
змордовали, а быдла, кони, jвцы, свини, гуси, куры ис комор их статки и живности,
домовыt рtчи забрали и з них самых платt, в чом ходили, бивши их, змордовали и
вtликиє шкоды подtлали болшtи ста коп гр~шtи, которых всих шкод рttстръ мtновитt
списаныи в сtбt быти мtнит.
[Petitio] – И просила tt мл~ пн~и Свинюская, абы то было записано. [dispositio] – А
так мы тую жалобу и jповtданє tt м~л пн~tи Свинюскои до книг замковых записати
казали.
Розглянемо запис № 52, зі свідченням врядового вижа, але без скарги («вижово
сознанє»): 52 [10]. [datum] – Того ж мсц~а aTвралu и~ [8] дн~я.
[Dispositio] – Казано записати. [Praesentatio] – Присылал до мtнt, [Intitulatio] –
Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого, [Inscriptio] – tго мл пан Марко
Василtвич Жоравницкии, нарtчtнныи владыка луцкии и jстрозскии, [Petitio] – просtчи
j вижа [Сausa] – длu поданя позвов гсд~рьских tt мл пн~tи Михаиловоt Свинюскои,
Atдорt, кнuжнt Чорторыскои. [Delegatio] – А так я з урuду замку гсд~рьского Луцкого
давал tсми вижом [Servitium] – служtбника моtго [Inscriptio] – Василя Григорtвича.
[Effectum] – Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, [Praesentatio] – пришодчи
пtрtд мtнt, [Declaratio] – тыми словы сознал, иж [Narratio-1] – яко дн~u вчорашнtго
мсц~а aTвралu сtмог дн~u в пuтницу служtбник tго мл пн~а Марка Жоравницкого
Григорtи Данилtвич при мнt, вижу врuдовом, маючи при собt людtи добрых,
сторонних, имtнtм пн~а своtго дал двои позвы гсд~рьскиt jчtвисто tt млсти пн~tи
Свинюскои. Пtрвыи позвы j имtня и j маtтности нtбожчика пн~а Михаила
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Свинюского правом прирожоным на пн~а Марка спалыи, а другиt позвы j кривды и j
шкоды, которыи пн~и Свинюская, дtржачи тыt имtня, починила. Што ширtи а
достаточнtи на тых двоих позвtх гсд~рьских tст jписано. За которыми позвы и рок станя
пtрtд гсд~рtм tго кролtвскою млстю стати пнtи Свинюскои jт сTtи нtдtли мuсопусту
руского за чотыри нtдtли, тоtст вступивши в пост вtликии y трtтюю нtдtлю мсц~а
марта дtвuтого дн~u року тtпtрtшнtго шtстдtсuт пtрвого.
[Dispositio] – Гдt ж [тоt] вижово сознанє до книг замковых записати казал.
Структуруємо запис № 167, у якому скарга сполучена зі свідченням вижа («жалоба
и jповTданє их и вижово сознанє»): [№ 167] 19 [20]. Того ж мсца мая кз~ [26] дн~я.
[Praesentatio] – Пришодчи пtрtд мtнt, [Intitulatio] – Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, [Inscriptio] – зTмuнT гсдрьскиє пан ПTтръ и пан Atдор
АндрTвичи НTсвцкиє [Declaratio] – жаловали и jповTдали [Inscriptio-2] – имTнTм
jтца своTго пн~а АндрTя НtсвTцког а брата своTго Василя и сами jт сTбT тым jбычаTм,
што ж, дTи, [condemnatio] – пан Иван, пан СтTпан JлTхновичи Борзобогатыии
КрасTнскии [Narratio-1] – моцно, кгвалтом зTмлю нш~у влостивую имTня Лавровског
Дуброву покопати и полT поjрати болшT нижли полтрTтuста дTн и засTяти казали.
[Сausa] – Длu чого ж на jбвожTнє тоT зTмли своTT [Delegatio] – брали в мTнT вижом
[Servitium] – боярина гсдрског красносTлског [Inscriptio-2] – Пилипа Созоновича.
[Effectum] – Которыи там бывши и [Praesentatio] – ставши пTрTдо мною, [Declaratio] –
тыми словы до книг сознал, иж [Narratio-2] – пно~вT НtсвTцкиє при мнT, вижу врuдовом
и маючи при собT людTи добрых сторонних, выTжчали на кгрунт свои зTмлTныи,
почавши jт врочища Грuдного Путu къ сTлищy ку ХрTновT Гор показовали мн
дуброву покопаня и пол поjраня и видTл Tсми дубровы покопаноє, яко на сTмдTсuт дTн,
а пол зораныхъ и яринами засTяных, яко бы j двстT дTн и там жT стоячи на том кгрунтT
пн~овT НTсвцкиє повTдали мн, иж то Tст властивыи кгрунт и зTмлu ихъ jтчизная
имTня Лавровского, которого, повTдаTт, jни сами и прTдковT ихъ то дTржали и
спокоинT вживали, а радомышлuнT никгды пTрTд тым до того кгрунту вступу жадного
нT мTвали.
[Petitio] – И хотTчи пно~вT НTсвtцкиє j то мовити, просили, абы то было записано.
[Dispositio] – А так я тую жалобу и jповTданє их и вижово сознанє до книг
замковых записати казаль.
За типовим формуляром можна розібрати будь-який судовий запис, побачити його
структуру й зрозуміти, за яким шаблоном описується та програмується будь-яка
соціальна дія, щоб вона виглядала стандартно. Таким чином, ми можемо говорити, що
стереотипи сприйняття й комунікації пересічної людини середини ХVІ ст., відображені
в записах урядових книг, задавалися якраз дією формуляра й писаного права. Стає
очевидним, як правові приписи (семантичне поле), публічно-правові процедури
(соціальні дії) та інституції влади (уряди) через писане право і станові привілеї
запроваджували у свідомості підданих соціальні егоконструкції. Так формувалась
система самоідентифікації осіб з матеріальним станом речей (через розподіл майна та
майнові збитки1) та ієрархією влади (хто чий пан і якому пану і Богу служить). Це поновому ставить питання аналізу текстів судових книг, які не стільки відображають

1

У цьому сенсі записи замкових книг подають нам історію збитків.
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стереотипи сприйняття пересічної шляхти1, скільки програмують поведінку2,
«змушуючи» шляхтича «діяти» і «думати» згідно з наперед визначеними
вузькостановими приписами писаного права. Таким чином, у свідомість
упроваджувалась ідентичність правового суб’єкта – суб’єкта, який в публічноправовому просторі дистанціюється від звичаєвої моралі та від родової спільності,
обмінюючи її на станову й майнову самоідентифікацію.
Заголовки записів. Принципи укладання.
Оригінал тексту Луцької замкової книги 1560–1561 рр. не містить заголовків, тобто
згідно з тогочасним справочинством вони не складалися писарями. Роль заголовків у
тексті оригіналу виконувало датування запису, де подавались: порядковий номер запису
за місяць і число місяця кириличними літерами, яке ми розшифровуємо в квадратних
дужках арабськими цифрами, наприклад: «33. Того ж мсца июлu к~в [22] дн~u» (арк.
163.) Заголовки в публікації ми розмістили окремо від тексту оригіналу (див. Опис справ
– С. 510), а від розміщення їх над кожним записом у тексті відмовилися. Заголовки –
короткий виклад змісту справи й тому по суті є певною інтерпретацією події – сучасним
відчитуванням смислу. Ми дотримувалися певних формулярних критеріїв при складанні
заголовків: крім наскрізної нумерації записів (№№1–383) збережено в дужках помісячну
нумерацію записів, зроблену ревізорами в ХVІІ або ХVІІІ ст., та нумерацію аркушів за
оригіналом. У заголовках максимально повно відображено зміст запису з відображенням
формулярних особливостей тексту. Так, зокрема виділено різновиди запису (заява,
скарга-заява, судовий вирок, нотаріальний запис актів) з додатковим виділенням
структурних елементів запису (вписаних актів, свідчень врядових вижів, господарських
дворян, свідків тощо). Максимально повно передано зміст справи із зазначенням
дійових осіб, обставин ходу подій та хронології. Особові імена й назви населених
пунктів у заголовках подано в сучасній українській транскрипції, яку ми не стали
відображати в іменному й географічному покажчиках. Досліджувана Луцька замкова
книга у 1883 р. уже була описана Іваном Каманіним за записами з високим ступенем
точності3. Програма описування актових книг була розроблена й методологічно
обґрунтована ще з моменту заснування в 1852 р. Київського центрального архіву,
створеного, власне, для збереження цих книг. На це виділялися додаткові державні
кошти й готувалися відповідні фахівці, а методика описування актових книг постійно
вдосконалювалася4. Хоча І. М. Каманін у 1903 р. у підсумку зазначив, що програма
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Див. докладний опис таких стереотипів у праці: Яковенко Н. М. Про два ментальні стереотипи
української шляхти: «чоловік добрий» і «чоловік злий» // Яковенко Н. М. Паралельний світ. … – С. 106147.
2
Таке програмування, яке здійснювалося через концепти писаного права й формуляр судових записів,
почасти можна розуміти як нейро-лінгвістичне програмування.
3
Опись актовой книги Киевского центрального архива № 2035. Сост. И. Каманин. – Киев, 1883. – 35 с.
4
Каманин И. М. Киевский центральный архив для хранения актовых книг губерний Киевской,
Подольской и Волынской в течении протекших 50 лет его существования (1852–1902 г.) // Київський
Центральний архів давніх актів. 1852–1943: Збірник документів у двох томах. – Т. 1: 1852–1921. – К.,
2002. – С. 32. Цитата: «Дальнейшая практика составления описей (з 1866 р. – В.П.) указала на
невозможность и ненужность разделения актов на явленные и сознанные (згідно з указом 2.04.1852 р. –
В.П.), но вызвала необходимость обстоятельного поименования в описи главных действующих лиц и
исторических деятелей, перечисления географических названий, а также более обстоятельного описания
документов, имеющих историко-юридическое значение, т.е. внесения в опись подробностей и фактов,
указывающих на научное значение документов». Перша публікація: Чтения в историческом обществе
Нестора-летописца. – Кн. 17. – Вып. ІV. – К., 1903. – С. 73-86.
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складання описів так не була вироблена остаточно, описи складалися повільно, а
спеціалістів об’єднати навколо них не вдавалося 1. Історію вивчення Луцької замкової
книги 1560–1561 рр. почасти відображає перелік попередніх публікацій окремих записів
з цієї книги, який розміщено в Додатку.
Іменний покажчик. Принципи укладання.
Особова назва в покажчику відсилає до номера запису, який також можна знайти за
описом справ. До покажчика внесено тільки особові імена з тексту джерела, без фіксації
імен з передмови та науково-довідкового апарату. Усього в тексті пам’ятки зафіксовано
близько 1900 осіб. Усі назви подані за оригінальним правописом. Зберігається
написання виносних літер. Імена, прізвища й прізвиська, засвідчені в тексті книги в
непрямому відмінку, подаємо в називному відмінку. Наведено всі зафіксовані в тексті
оригіналу варіанти прізвищ і прізвищевих назв, прізвиськ, які так само подаються в
алфавітному порядку з відсиланням у круглих дужках до основного реєстрового запису:
Арыстовскии Ждан (див. Аристовскии Ждан). Варіанти написання імен подаємо в
одному рядку в круглих дужках: БtзсTкирскии Ярош (Ерош), зtмuнин гсд~рьскии 223.
Непрочитані місця в тексті, які не дозволяють реконструювати соціальну належність,
помічені квадратними дужками: Андрtико, служtбник […] Козинскои, сторона 118.
Латинською літерою N. позначено нез’ясовані імена, прізвища чи прізвищеві назви, які
не вдалося відчитати з оригіналу, або пропущене в тексті ім’я. Повне іменування може
реконструюватися за зв’язками спорідненості через зафіксовані в оригіналі імена батька,
матері, сина, сестри. Наприклад, Сtмашко Ян Василtвич (з заповіту Василя Семашка, у
якому згадано неповнолітнього сина: «жона моя дTржати маTт аж до лTт сына моTг
Яна») № запису 291; або інший приклад: одна з родин бояр Гуляльницьких: «сусtдовt
мои Иванъ Маръковичь зъ братомъ своимъ Стtпаномъ и з сыномъ своимъ Мартиномъ»
(запис № 145). У випадку відсутності докладних даних про згадану особу відомості про
неї можуть бути відтворені з інших справ цієї пам’ятки (у круглих дужках мовою
оригіналу) або загалом з інших джерел – у скісних дужках сучасною українською
літературною мовою, наприклад, в оригіналі: «подскарбиная Богушовая»
реконструюється як /Боговитиновна/ Богушtвая, подскарбиная, вдова Богуша
Боговитиновича (див. Богушtвая, подскарбиная).
Титулатура та соціальна (станова), професійна, службова належність, спорідненість
(батько, мати, дядько, брат, сестра тощо) спрощується, але залишається в оригінальному
написанні. Наприклад, в оригіналі: «Шпраскии Лtвко Солтанович, боярин вtлможного
кнж~uти єго млсти кнз~я Алtксандра Atдоровича Чорторыског» – в покажчику: «боярин
кнз~я Алtксандра Atдоровича Чорторыског» (запис № 26); в оригіналі: «врuдника
муравицкого Ходкtвича Григоря tго мл Алtксандровича , кашталuна троцкого» – в
покажчику: «муравицкии врuдник Григоря Алtксандровича Ходкtвича, кашталuна
троцкого» (запис № 101). В іменному покажчику скорочуємо особове величання «TT
млсти, tго млсти, Tго млсти пн~а, пн~а, на имu, яснивTлможного кнжати Tго млс~ти,
вTлможного пана Tго млсти пн~а», наприклад, в оригіналі: «староста jлыцкии
яснtвtлможного пн~а tго мл пн~а Миколая Радивила, воtводы вилtнског» подаємо в
покажчику: «староста jлыцкии Миколая Радивила, воtводы вилtнског еtс.». Величання
«пан, пана» залишаємо у випадку, коли не вказано або невідоме ім‘я. Аналогічне
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Там само. – С. 36.
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написання титулу князь – «кн~зь», «кн~зu» щодо католицьких ієрархів означає «ксьондз»;
«зtмtнин tго кролtвскои млсти» аналогічно «зtмtнин гсд~рскии» або шляхтич; «виж
врuдY замку Луцкого» аналогічно «виж врядовыи»; «людtи добрых сторонних»
аналогічно «сторона» або «чоловк стороннии»; «писар Tго кролTвскоT млсти»
аналогічно «писар гсдрьскии». Станова, службова, виробнича належність осіб
залишається в оригінальному написанні, оскільки на сучасну мову не завжди
перекладається однозначно: архимандрыт, бискупъ, владыка, дъяк, свtщtнник, поп,
попович (син попа), староста, воtвода, маршалок, дворtнин гсд~рьскии, намtстник,
подстаростии, воитович (син войта), хоружии, хоружич (син хоружого), присuжныи
мTрчыи, мытник гсдрскии, арандар, врядник, зTмTнин, шляхтич, боярин, слуга,
служtбник, помочник, старtц, тивон, атаман (jтаман), хлопtц, паробок, паробок
дворныи, дворник, члв~к, jтчич, збTг, рыкунья, дtвка, yмоцованыи, tднач, виж
врядовыи, дtцкии, поtздник замку Володимtрского, возныи зtмскии, воротныи,
стрTлTц, пушкар мtстскии, мTщанка, аптыкарка, шинкарка, барбер, возница, шафар,
бортникъ, бондар, пташник, швtц, слюсар, кухар, грабар, тtслu, кравtц, кушнTр, мtлник,
jръганиста, воит, бурмистры и радцы мTста Луцкого. Ремісничі іменування, які не є
особовимі іменами і не є прізвищами, подаються з маленької літери: «Савка слюсар»,
«Томаш бондар», «Томаш коваль», а іноді відчитуються як прізвищеві назви і подаються
з великої літери. Міська належність міщан до Луцька відтворюється за умовчанням,
оскільки прямо в тексті часто-густо не називається через очевидність цього факту для
писарів. Наприклад, в оригіналі: «сподаринu домовая Ныта, аптыкарка», «пошол на
мсто до аптыкарки» (запис № 330) – відтворено в покажчику: «Бартошова Ныта,
аптыкарка в мстt Луцком» або в оригіналі: «дом гостинныи господара домового,
которыи грTбTлного jт жида пилновал» (запис № 104) – відтворено в покажчику:
«Васко, мtщанин мtста Луцкого, господар гостиного дому», або в оригіналі: «на бTсTдT
… в дому Jлtкшtг в мстT Луцком» (запис № 219) – відтворено в покажчику:
«JлTкшии, мTщанин мста Луцкого»; в оригіналі: «змовившисu с товаришом своим,
тоTст з барврчиком» (перукарем – В.П.) – реконструйовано в покажчику: «Жикгмонт,
барвр мста Луцкого» (запис № 330) тощо. З контексту відтворюється й службова
належність з указівкою на ім’я пана. Наприклад, у покажчику «Турко Грицко, боярин
Гаврила Яновича Загоровског (запис №176) – реконструйовано з оригіналу: «jглtдали
tсмо збитя боярина пн~а Гаврилова (Загоровскии Гаврило Янович) Грицка Турка»;
наприклад, у покажчику: «Atдор, боярин Пtтра Загоровского, сторона» реконструйовано з оригіналу: «з людми сторонними – Atдоромъ, боярином пн~а Пtтра
Tго млсти Загоровского» (запис № 226). Написання жіночих імен зведено у певну
систему з дотриманням тогочасного способу називання, жінок залежно від соціального
стану (княжна, шляхтянка/зем’янка, бояриня), спорідненості (донька, сестра, невістка,
свекров) та гендерної ролі (незаміжня, заміжня, вдова). Реконструюється повне жіноче
іменування за іменем родичів – батька, брата, сестри. Наприклад, у покажчику:
«ЕловичTва Букоtмская панна Atдора МатaTвна, сTстра Ивана МатaTвича Еловича
110, 111, 118» відтворено з оригіналу: «пан Иван восполок из сTстрою своTю панною
Atдорою». В оригіналі: «крик дочки пн~а Пtтра Хомtка Смордовского (запис № 125)» –
реконструйовано в покажчику: «Хомtкова Jвдотя, дtвка, дочка Пtтра Хомtка
Смордовского». Називання селян теж варіативне й відбиває різні аспекти соціальної
залежності або способи називання залежно від того, хто називає, що ми намагалися
відтворити повністю, точно йдучи за джерелами, але розуміючи близькість значень:
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подданныи з ымTня = jтчич = члв~к (=чоловTк) = влостивыи збtг = муж = мужик
(Станислав, мужик з Мозыра 257) = «парубок дворныи» = «хлопtц» (Васtчко /Васtчка),
члв~к jтчизныи, хлопtц Зоatи Пtтровны Jлtхновои Козинскои 51). У покажчику
зберігається відтопонімічне (за місцем осілості) називання в джерелах підданих селян
разом з належністю до певного пана, що ми відтворюємо в гаслі-покажчику. Наприклад,
у покажчику: «Хилко, (тяглая) служба в Борисковичох» – реконструйовано з оригіналу:
«Yсказали tму … в Борисковичох службу людtи Ярмола и Хилка зъ их повинностuми»
(запис № 372); в оригіналі: «подданныи пн~а Козинского головбскии» реконструюється
для покажчика на: «головбскии подданныи пн~а Козинского»; в покажчику: «ЛTнTц,
паробок дворныи баtвскии, подданыи Яцка Русина 250, 315» – реконстурйовано з
оригіналу (j збитt паробков tго Лtнца а...); наприклад, в покажчику «Торгун,
ратновскии подданныи панTи Загоровскоº» – реконструйовано з оригіналу: «в
подданного панTи Загоровскоº ратновского, в Торгуна» (запис № 337); в оригіналі:
«чоловк пн~а Загоровского, мTнuчы Tго быти збTгом своимъ (Матфu Блостоцкого)»
(запис № 334) – реконструуйовано для покажчику: «N. чоловк пн~а Загоровского збTг
Матфu Блостоцкого 334»; в покажчику: «Ярмола, (тяглая) служба в Борисковичох
372» – реконструюється за оригіналом: «Yсказали tму … в Борисковичох службу людtи
Ярмола и Хилка зъ их повинностuми» (запис № 372). У разі коли ми маємо в оригіналі
реєстр підданих селян, то він подається в алфавітному порядку під топонімічним гаслом,
наприклад: жабокрыцкиT люди (далі поіменний перелік селян) – реконструйовано з
оригіналу: «пн~Tи Яцковои Жабокрыцкои на двT части тыT люди Tи сu достали.
НапTрвTи: Климко, Грицик, Харко, Макар, Сидоръ, ИванTц, Якимович, Грицко, Еско,
Данило, [Илья]шка, Дtнис, Сушко, Дtмко» (запис № 181).
Географічний покажчик. Принципи укладання.
Географічні назви подано в оригінальному написанні. До покажчика внесені такі
види топонімів і мікротопонімів, враховуючи їх самоназви: двор, дворTц, дворищt,
домъ, замок, имtнt, костTл, манастыр, мtсто, повт, сtло, сTлищt, служба (людtи),
yлица, цTрков, дорога, гостинTц, мытная комора, кгрунт, (кгрунт зtмлtныи, кгрунт
имtня), врочищt, гаи, гать, грTбля, зtмлu, лсъ, могила, мосток, полT, полu, jстров
(jстров имtня), пTта, став, ставок, рtчка. Представлення матеріалу здійснюємо за таким
само принципом, що й в іменному покажчику. Якщо назва, засвідчена в книзі, зазнала
значних (фонетичних, словотвірних, морфологічних) змін, то в скісних дужках подаємо
її запис сучасною українською мовою, наприклад, ВTлна /Вільно/. Деякі назви
населених пунктів реконструюються за згадкою підданих селян за місцем осілості,
наприклад, населений пункт Губин, реконструюється за згадкою в документі губинських
підданих Олександра Марковича Жоравницького (запис № 64); Клевань – за згадкою
клеванських міщан, підданих князя Івана Чорторийського (запис № 27); Невжиль – за
згадкою невжильських підданих (запис № 322) тощо.
Опис рукопису Луцької замкової книги 1560–1561 рр.
Зовнішні ознаки рукопису.
Рукопис зберігається в Центральному державному історичному архіві України у м.
Києві, фонд 25, опис 1, справа 3. Книга оправлена в картонну палітурку світловишневого кольору в процесі реставрації рукопису в ЦДІАК України в 1950-х рр.
Корінець світло-зеленого кольору. Висота палітурки 33 см. Ймовірно, наша книга не
мала оригінальної оправи, на відміну від більшості актових книг (5883 книг) на момент
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створення Київського центрального архіву1. Висота аркуша становить 30,5 см., ширина
– 20,5 см. Верхні береги аркуша: 2,5 см, нижні береги: 2,5 см., зовнішні береги: 2,5 см.,
внутрішні береги: 3-3,2 см. При загальній висоті аркушів 30,5 см. висота складених у
книгу зошитів становить 31,5 см.
Стан збереження.
Пошкодження тексту незначні і загалом стосуються перших 70-80 аркушів, нижні
краї яких ушкоджені, через що текст на кутиках сильно вицвів або затерся. Десь до
аркуша 100 і далі папір внизу на згині ушкоджено, він темніший, немов забруднений,
ймовірно внаслідок впливу вологи або несприятливого способу зберігання без оправи та
перегортання пальцями сторінок. У цих місцях майже на кожній сторінці літери більше
вицвілі й текст читається важче, але загалом цілком приступний для відчитування
смислу усіх слів. Нижня 2/3 частини кожного аркуша під час реставрації проклеєна
захисним прозорим конденсаторним папером, який робить папір оригіналу темнішим.
Корінці перших аркушів проклеєні білим реставраційним папером. У процесі
реставрації книга була розшита й наново зшита посторінково – кожні два аркуші склеєні
між собою білим папером, а потім – у зошити по десять аркушів. На всіх без
виключення аркушах унизу рукопису на внутрішніх берегах залишилися по дві дірки,
через які, очевидно, колись було продіто шнур для скріплювання книги в оправу.
Прокол пройшовся безпосередньо по тексту так, що завдав йому ушкодження. Як
свідчить запис ревізорів, зроблений під час перевірки книги в 1835 р., вона була
прошнурована блакитним мотузком, що вказує на конкретну дату появи цих дірок і
самої оправи (арк. 271). Книга була оправлена недбало й трималася на одному шнурку
знизу, продітому через дві дірки. Нижня дірка розташована на рівні останнього рядка
тексту. Відстань між нижньою діркою і нижнім краєм аркуша – 2-2,5 см.; відстань між
верхньою діркою і нижнім краєм аркуша: 6-6,5 см. Відстань між дірками: 3,7 – 4,3 см.
Діаметр дірок 0,5 см. Зрозуміло, що читання скріплених таким чином аркушів книги
було незручним і могло пошкодити сам текст. Скріплений таким шнуром текст не міг
бути повністю розгорнутий у нижній частині. Проколи пошкодили текст, однак не
вплинули на його читабельність, хоча деякі слова через проколи так і не вдалося
відчитати. У процесі реставрації дірки, там де можливо, були розгладжені. Ймовірно,
саме через це зошити книги були зшиті нерівномірно один щодо одного – зміщені по
висоті, так що верхні і нижні краї сусідніх зошитів не збігаються й розходяться на один
см. Очевидно, що в книзі бракує початкових аркушів, адже перший збережений аркуш
починається продовженням запису без його початку, дата якого реконструюється. На
цілому аркуші могло бути розміщено переважно 2-3 судових записи. Скільки
початкових аркушів не дійшло до нашого часу, сказати важко. Це залежить від
встановлення точної дати початку врядування луцького старости кн. Б. Ф. Корецького,
яка могла припасти на жовтень-листопад 1560 р. – невдовзі після смерті поперднього
старости кн. А. М. Сангушковича Коширського (помер 8 жовтня)2. Очевидно, що в даній
книзі бракує й останніх аркушів за 12 днів грудня місяця 1561 р. – з 19-го по 31 число.

1

Каманин И. М. Киевский центральный архив (Записка помощника заведывающего Архивом) //
Київський Центральний архів давніх актів. 1852–1943: Збірник документів у двох томах. – Т. 1: 1852–
1921. – К., 2002. – С. 27.
2
Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku... – S. 97. Відповідно до запису від 10.02.1561 р. (№ 85) зем’янин
Лев Ржищовський отримав випис від колишнього луцького підстарости кн. Остафія Сокольського 16
жовтня1560 р., це значить уже після смерті луцького старости кн. А. М. Сангушковича Коширського, а
відтак уряд ще працював після смерті старости (арк. 53).

47

Як бачимо, в грудні 1560 р. з 19 грудня до кінця року було внесено аж одинадцять (!)
записів, які вносилися майже щодня до 31-го грудня включно.
Нумерація аркушів.
Луцька замкова книга нараховує 271 аркуш, з яких оригінальних – 269 аркушів. Два
останні аркуші були додані під час ревізії книги в 1835 р. Цей факт було відзначено в
опублікованому у 1883 р. Іваном Каманіним описі справ даної замкової книги (див.
нижче). Книга має в собі дві нумерації. Перша нумерація (1) зроблена коричневим
чорнилом. Друга, архівна нумерація (2) – олівцем. Обидві нумерації збігаються, крім
двох помилкових разів. Нумерація-1 виконана тим само чорнилом, що й помісячна
нумерція записів, підкреслення імен дійових осіб скарг і заяв. Нумерацію-1 можна
віднести до часу ревізії шляхетськими ревізорами Волинського воєводства Речі
Посполитої ХVІІ – ХVІІІ ст. Нумерацію-2 олівцем можна віднести до архівної перевірки
в межах Київського центрального архіву в ХІХ ст., або під час реставрації книги, яка
була проведена по закінченню Другої світової війни в 1945 р. Нумерація-1 проставляла
тільки лицьову сторону аркуша, залишаючи зворотній бік аркуша ненумерованим.
Композиційно номери аркушів проставлялися вгорі посередині, і якщо запис починався
з початку аркуша, то нумерація ставилася у проміжку між датою запису і його початком.
Нумерація-2 олівцем ставилася так само згори, але ліворуч у межах лівого кутка
сторінки, фіксуючи лише зворотну нумерацію аркуша і не дублюючи таким чином
нумерацію-1. Шляхетськими ревізорами (світло-коричневе чорнило) було помилково
пронумеровано лише зворот останнього аркуша, який на той час очевидно був
відірваний, а відтак був прикладений не тією стороною до решти сторінок. Таким
чином, стає очевидним, що оригінальна Луцька замкова книга 1560.12 – 1561 рр. не мала
посторінкової нумерації аркушів, як вона не мала і нумерації записів та заголовків.
Нумерація записів.
Нумерація записів так само була проставлена набагато пізніше, ймовірно, тоді ж,
коли робилися ревізії шляхетськими ревізорами Волинського воєводства Речі
Посполитої ХVІІ–ХVІІІ ст. Чи одна й та сама рука ставила нумерацію аркушів і
нумерацію записів, сказати важко. Обидві нумерації зроблені світло-коричневими
чорнилами. Очевидно, що писарі й підписки Луцького замкового уряду не вживали
арабських цифр і записи, й аркуші не нумерували. Поденне датування записів
проставлено виключно кириличною нумерацією, збереженою при транслітерації.
Нумерація записів помісячна, за винятком одного місяця лютого, де, очевидно, ревізори
припустилися помилки, продовжуючи проставляти номери записів після січня 1561 р.
(арк. 52, запис № 75). Важливо порівнювати дату запису з датою події (претекст) – коли
подія сталася і коли була внесена до книг, адже більшість подій траплялися в межах
Луцького повіту – в маєтках магнатів і шляхти, а це значить – ще треба було мати час
доїхати до Луцька. Наприклад, запис без дати – дня місяця за змістом датується 7-м
січня, коли сталося вручення листа, а запис розміщено в книзі після запису від 25 січня
(запис № 66, арк. 43). Але таких записів небагато, загалом же записи вписуються
хронологічно-послідовно. Відзначимо приклади нехронологічно-послідовного вписання
записів, які слід віднести до плутанини справочинства, див. записи від 28-30 травня, 1621 червня. Запис від 17-го листопада (№ 352, арк. 248 зв.) вписано після записів від 20 і
21-го числа №№ 350, 351, причому після нього йдуть записи від 22-го листопада (№ 353)
і далі хронологічно. Загалом за кожний місяць вписувалося близько 30 записів. У якісь
дні заяви не вносилися взагалі, а в якісь – по кілька разом. Найбільше записів
зафіксовано: 14-грудня 1560 р. – 5 записів; у 1561 р.: 2 січня – 6 записів; 7 січня – 6
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записів; 8 січня – 4 записи; 4 квітня – 6 записів; 20 липня – 5 записів, 5-го вересня – 4
записи; 18 вересня – 6 записів; 19 вересня – (найбільше) 10 записів; 14-го грудня – 4
записи.
Зошити книги.
Книга складається з 27 зошитів. Кожний зошит зроблено з п’яти складених удвічі
великих аркушів, які утворюють десять книжних аркушів. Чітко простежується
наявність однієї філіграні на два аркуші (див. нижче табл.). Ймовірно, що при створенні
рукопис книги складався з десятиаркушевих зошитів. Писарі в процесі заповнення
докладали один зошит до іншого. Формат, який утворювався одним згином аркуша – «в
лист» або «в десть», тобто «in folio»1. Не зважаючи на те, що перші аркуші відсутні,
перший зошит складається так само з десяти аркушів, однак не виключено, що так вони
були складені під час реставрації рукопису після війни в ЦДІА УРСР2.
Філіграні.
Виявлено філіграні чотирьох типів, які ми позначили літерами А, В, С, D і подаємо
за власними промальовками, крім четвертої філіграні D (вепр/свиня – 5 зразків)3.
Нижченаведені промальовки відображають загальний тип філіграні без урахування
варіацій зображень. Через технічні причини промальовки не достатньо точно скопійовані.
Філігрань А не ідентифікована (81 зразок). Філігрань В не ідентифікована (26 зразків).
Філігрань С (18 зразків)4 подібна до гербу «Любич», але підкова не перевернута і має
один хрест посередині.

А

В

С

1

Груша А. І. Беларуская кірылічная палеографія: вучэб. дапам. для студэнтаў гістарычных фак. – Мінск:
БДУ, 2006. – С. 87.
2
Обсяг першого зошита, не зважаючи на відсутність перших аркушів однієї або й більше сторінок, не
вплинув на кількість його аркушів (10 арк.).
3
Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV–XVIII a.: Atlasas. – Vilnius, 1967. – №№ 3661, 3662 та інші;
Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч.2. Предметный и
хронологический указатели. – СПб., 1899. – C. 111-112 (1534, 1544, 1554, 1556, 1564 рр. – без
промальовок). Примітка Н.П. Ліхачова: «Знаки вепря або свині дуже часто зустрічаються в рукописах і
актах, починаючи з перших і закінчуючи останніми десятиліттями ХVІ ст., але встановити наступництво
різновидів складно, тому на підставі однієї філіграні і важко встановити точну хронологію». – Там само.
Ч. І. Ч.1. Исследование и описание филиграней. – СПб., 1899. – С. 251 (№ 2378).
4
Каманін І., Вітвіцька О. Водяні знаки на папері українських документів ХVІ і ХVІІ вв. (1566–1651). –
К., 1923. – С. 1. Подібні до філіграні № 1-8 (1566–1569 рр. Володимирські ґродські і земські книги).
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Таблиця. Співвідношення зошитів книги і філіграней по аркушах
Зошит
книги
№№
1

Аркуші
зошитів

2
3

арк. 11-20
арк. 21–30

4

арк. 31-40

5

арк. 41-50

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

арк. 1-10

Дати записів

[01.12].1560 (№ 1) 15.12.1560 (№ 19)
–– // –– 30.12.1560 (№ 31)
01.01.1561 (№ 33) –
07.01.1561 (№ 44)
07.01.1561 (№ 45) –
17.01.1561 (№ 59)

20.01.1561 (№ 61) –
31.01.1561 (№ 72)
арк. 51-60
31.01.1561 (№ 73) –
13.02.1561 (№ 86)
арк. 61-70
14.02.1561 (№ 87) –
27.02.1561 (№ 102)
арк. 71-80
27.02.1561 (№ 103) –
21.03.1561 (№ 114)
арк. 81-90
24.03.1561 (№ 117) –
12.04.1561 (№ 131)
арк. 91-100 14.04.1561 (№ 132) –
02.05.1561 (№ 148)
арк. 101-110 –– //–– 25.05.1561 (№
166)
арк. 11128.05.1561 (№ 167) –
120
03.06.1561 (№ 179)
арк. 12104.05.1561 (№ 181) –
130
17.06.1561 (№ 196)
арк. 13118.06.1561 (№ 198) –
140
28.06.1561 (№ 208)
арк. 14129.06.1561 (№ 209) –
150
10.07.1561 (№ 223)

арк. 151160
арк. 161170
арк. 171180
арк. 181190
арк. 191200
арк. 201210
арк. 211-

11.07.1561 (№ 224) –
20.07.1561 (№ 243)
20.07.1561 (№ 244) –
13.08.1561 (№ 258)
13.08.1561 (№ 260) –
02.09.1561 (№ 273)
05.09.1561 (№ 275) –
17.09.1561 (№ 283)
18.09.1561 (№ 284) –
19.09.1561 (№ 293)
19.09.1561 (№ 294) –
05.10.1561 (№ 305)
–– // –– 12.10.1561 (№

50

Розміщення
філіграней по
аркушах
1, 2, 3, 4 , 9

Позначення
філіграней

11, 13, 15, 17, 20
22, 23, 27, 30

А, А, А, А, А,
А, А, А, А,

31, 33, 33а, 34, 35, 37,
39 (11 арк. 4-го
зошита. Додано арк.
33а)
41, 46, 47, 48

А, А, А, А, А, А,
А,

53, 54, 55, 59, 60

А, В, В, В, В,

61, 65, 66, 67, 69

В, С, С, С, С,

73, 75, 77, 78

С, В, В, В,

81, 83, 86, 87, 88

В, В, С, С, С,

92, 93, 94, 95, 97, 100

С, С, С, С, С, А,

102, 103, 104, 108

А, А, А, А,

111, 112, 113, 115,
117, 118, 120
123, 127, 130

А, А, А, А, А, А,
А,
А, В, В,

131, 133, 134, 135,
137, 139
141, 143, 146, 149,
150 (9-ий арк. 15-го
зошита відсутній.
Додано арк. 146а)
152, 155, 156, 158,
160
161, 162, 169, 170

В, В, В, С, С, С,

173, 174, 177, 179, 180

А, А, А, А,

А, А, А, А,

С, С, В, В, В,

В, В, В, А, А,
А, А, А, А,
А, А, А, А,

181, 183, 187, 188,
189
191, 192

А, А, А, А, А,

201, 202, 205, 206,
207, 209
211, 212, 215, 217

А, А, А, А, А, А,

А, А,

А, А, А, А,

220
арк. 221230

23

24

315)
[12-13].10. 1561 (№
317) – 19/10/1561 (№
328)
22.10.1561 (№ 330) –
02.11.1561 (№ 341)
– // – – 22.11.1561 (№
353)
25.11.1561 (№ 354) –
14.12.1561 (№ 368)
14.12.1561 (№ 369) –
19.12.1561 (№ 383)

арк. 231240
арк. 241250
арк. 251260
арк. 261269

25
26
27

221, 222, 224, 227,
228, 229, 230

А, А, А, А, А, А,
А,

232, 233, 234, 238

А, А, А, А,

244, 246, 247, 248,
249
252, 253, 254, 258,
259, 260
262, 264, 266, 268 (8
арк. 27-го зошита)

А, А, А, А, А,
В, В, В, В, В, D,
D, D, D, D,

Почерки писарів книги.
Текст Луцької замкової книги 1560.12–1561 р. писано загалом двома почерками.
Третій почерк, подібний до Почерку ІІ, був уживаний у трьох записах. Нижче по таблиці
можна простежити зміну почерків за хронологією записів. Див. у таблиці: Почерк І,
Почерк ІІ, Почерк ІІа.
Таблиця. Співвідношення почерків Луцької замкової книги 1560.12–1561 рр.
Почерк книги (І, ІІ, ІІа)

Почерк І
Почерк ІІ
Почерк ІІа

арк. 135–141 зв.
арк. 139–141

Почерк ІІ
Почерк ІІа

арк. 141–141 зв.
арк. 141 зв.–142 зв.
арк. 142 зв.–207 зв.

Почерк ІІ

арк. 208–218

Почерк І

Почерк І

арк. 218 зв.–220 зв.
Почерк ІІ

Почерк І

арк. 220 зв.–222 зв.
арк. 223–225

Почерк ІІ
Почерк І
Почерк ІІ
Почерк І
Почерк ІІ
Почерк І

Аркуші
розташування
почерків
арк. 1–134 зв.

арк. 225–226
арк. 226 зв.
арк. 227 зв.–238 зв.
арк. 239
арк. 240–259 зв.
арк. 260–269 зв.
(кінець книги)
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Датування крайніх записів,
писаних одним почерком.
№ 1 (01.12.1560) – № 203 [1516].06.1561
№ 204 (26.07.1561) – № 207
(27.06.1561)
№ 208 (28.06. 1561) – № 209
(29.06.1561)
№ 210 (29.06.1561)
№ 211 (30.06.1561)
№ 212 (30.06.1561) – № 303
(2.10.1561)
№ 304 (03.10.1561) – № 311
(10.10.1561)
№ 312 (11.10.1561) – № 316
(12.10.1561)
№ 317 (12/13.10.1561) – № 318
(13.10.1561)
№ 319 (14.10.1561) – № 20
(15.10.1561)
№ 322 (17.10.1561)
№ 323 (17.10.1561)
№ 325 (17.10.1561)
№ 340 (02.11.1561)
№ 341 (02.11.1561) – № 367
(14.12.1561)
№ 368 (14.12.1561) – № 383
(19.12.1561)

Загальні підсумки щодо співвідношень почерків: почерком І заповнено приблизно
215 аркушів. Почерком ІІ заповнено менший обсяг книги: близько 52,5 аркушів і третім,
варіативним, Почерком ІІа заповнено лише 1,5 арк. Зв’язок зміни почерків з
урядуванням на уряді урядників Луцького замкового уряду прямо не простежується,
оскільки книгу вели дяки-підписки. У цій книзі ім’я підписка (дяка або дяків) не
зафіксоване. Можна лише обережно припускати, що одним з них був Григорій
Трушович (Трушевич, Трушкович) [Обазницький?], а другим, напевно, Павло Якович
Невишський1. Почерки відповідають стилям письма, які мають типовий характер. У той
час почерк ще не був індивідуальним. Обидва почерки книги, що публікується,
відповідають «південно-західноруському» (українсько-білоруському) півуставному
скоропису, який формувався з другої половини ХV ст. – протягом першої половини ХVІ
ст. Сучасний білоруський історик Аляксандр Груша вживє також термін регулярний
скоропис2. Відповідно й досьогодні прийнятої періодизації Івана Каманіна, це був
перший період розвитку південноруського (давньоукраїнського) скоропису, спільний
для правобережноукраїнського і білоруського регіонів ВКЛ. Цей тип скоропису
випрацьовувався у великокнязівській канцелярії під впливом латинського письма, проте
ще зберігав у собі чимало рис руського півуставу ХІV – першої половини ХV ст. 3
Луцька замкова книга, що публікується, є яскравим проявом луцької школи письма, яку
також уперше серед українських (південноруських: київської, володимирської і
острозької шкіл) виділив І. М. Каманін. Щоправда, у вступі до опису книги 1883 р.,
написаного І.Каманіним за шість років до виходу його «Палеографічного збірника»,
почерк названо «руським півуставом»4. Аналіз палеографії скоропису у ВКЛ першої
половини – середини ХVІ ст. детально проведено А. І. Грушею5. Як відомо, палеографія
й водяні знаки паперу актових книг є єдиними та найбільш вірогідними доказами
оригінальності документів, які майже неможливо підробити6. Докладніше про
палеографічні особливості досліджуваної пам’ятки див. у дослідженні Віктора
Мойсієнка на сс. 64-65, 143-146).
Особливості справочинства.
Текст писано коричневим чорнилом: від світлокоричневого до темнокоричневого
відтінку. Береги становлять 2,5 см праворуч (до зовнішнього краю), 2,5 см угорі, 2,5 см
унизу і 3–3,2 см ліворуч (до внутрішнього краю). Відстань між рядками 0,8 см. Відстань
між записами (останнім рядком попереднього і датою наступного) – 2,6 – 2,3 см.
Кількість рядків на сторінку становить переважно 28-32 рядки. На особливості
справочинства вказує таке текстуальне явище, як залишки вільного місця між записами.
Серед пропусків тексту виділяються два типи порожніх місць на аркуші, свідомо

1

Яковенко Н. Матеріали до персонального складу канцелярій Волині… – С. 346.
Груша А. І. Беларуская кірылічная палеографія: вучэб. дапам. для студэнтаў гістарычных фак. – Мінск:
БДУ, 2006. – С. 63.
3
Каманин И.М. Палеографический сборник: Материалы по истории южнорусского письма в XV – XVIII
вв. Киев, 1889; Соболевский А. И. Славяно-русская палеография. – СПб., 1901, 1908, 2-е ваид.); Груша А.
І. Беларуская кірылічная палеографія... – 18.
4
Опись актовой книги Киевского центрального архива № 2035. Сост. И.Каманин. – Киев, 1883. – С. 1.
5
Груша А. І. Беларуская кірылічная палеографія… – С. 100-106.
6
Каманин И. М. Киевский центральный архив для хранения актовых книг губерний Киевской,
Подольской и Волынской в течении протекших 50 лет его существования (1852–1902 г.) // Київський
Центральний архів давніх актів. 1852–1943: Збірник документів у двох томах. – Т. 1: 1852–1921. – К.,
2002. – С. 34.
2

52

залишених писарем книги: пропущені й недописані. Пропущені місця мають значно
більший обсяг – від півсторінки до сторінки (арк. 24 зв, 33а, 73 зв., 113 зв., 170 зв., 177
зв.), що пояснюється специфікою справочинства – писарі або залишали місце для
наступного вписання записів, або починали наступний запис з нового аркуша). Пізініше,
у ХVІІ ст. у такі пропуски між записами канцеляристи вписували пародійні скаргижарти, які стали чи не найранішим проявом світської (нерелігійної) літературної
творчості1. Недописані порожні місця, яких у тексті книги переважна більшість – на 13ти аркушах (арк. 39, 96 зв., 112, 113 зв., 127, 149, 181, 184 зв., 187 зв., 195 зв., 199, 202,
202 зв.). Зауважимо, що всі зазначені приклади залишання підписком вільного місця між
записами належать Почерку І, що підкреслює свідомий характер такої практики
діловодства. Тоді як писар Почерку ІІ жодного разу не вдався до такого поводження з
текстом: ним не було залишено жодного вільного місця при вписанні записів. Таким
чином, схоже, що основну відповідальність за ведення книги ніс підписок з Почерком І.
Недописування до кінця сторінки може бути пояснене пізнішим вписанням запису у
залишене раніше місце в зошиті, до чого не раз вдавався перший підписок (Почерк І).
Наприклад, на арк. 96 зв. недописано до кінця сторінки близько 5-6-ти рядків кінця
запису від 28.04.1561 р. (№ 24). При докладному розгляді тексту, стає очевидним, що
текст цього запису вписувався пізніше, оскільки відстань між рядками на арк. 96 зв.
значно збільшена, а написання слів розтягнуто. Наведемо приклади ущільненого й
розрідженого тексту. Зразок ущільненого тексту бачимо на арк. 160 зв., зразок
розрідженого тексту на арк. 164 зв. Приклад ущільнення тексту яскраво спостерігається
на арк. 195-195, де між записами з розрідженим текстом вписується запис з ущільненим
текстом. На арк. 195 ми бачимо розріджений текст, на якому лише 25 (!) рядків
суцільного тексту без розриву на початок-закінчення записів. Після запису від
19.09.1561 р. (№ 18 за серпень, арк. 196) йде запис від 19.09.1561 р. (№ 19 за серпень) із
виразно ущільненим текстом. Так на арк. 197 розміщено 32 рядки, а на звороті цього
арк. – 30 рядків. А далі у наступному записі від 19.09.1561 р. (№ 20 за серпень, арк. 198)
текст знову розріджений – 26 рядків на сторінку. На арк. 207 ще менше – 21 (!) рядок на
сторінці. Практика пізнішого вписування записів у залишені вільні місця, призвела до
того, що одні записи вписувалися розтягнутим почерком, а інші – вкрай ущільненим, що
не могло не вплинути на розміщення тексту на сторінці.
Приймання заяв і видача виписів.
Присутність на уряді того чи іншого урядника має підставове значення для
прийняття заяв та внесення їх до урядових книг. Урядник дає наказ підписку про
внесення заяви до книги. Як правило, урядники, які приймають заяви, це підстароста,
писар і замковий ворітний. Як винятки, бачимо єдине прийняття скарги від повітових
суддів В. М. Семашка і Г. В. Бокія (запис № 50 від 8-го січня, арк. 35 зв.). Це не просто
розмежування повноважень, а ще й прибутки. Зрозуміло, що не йдеться про фізичну
присутність урядника на уряді. Численні приклади засвідчують, що в один і той же день
в 1561 р. заяви приймали як підстароста Б. І. Сова, так і писар В. В. Дешковський. Так,
скажімо, 16 квітня 1561 р. (запис № 133, арк. 91) заяву прийняв Б. І. Сова, і тим же днем
позначена заява, прийнята В. В. Дешковським (запис № 134, арк. 91). Так само і 17-го
квітня ми бачимо почергове прийняття заяв, то підстаростою, то ворітним
В. Красовським (запис №№ 135, 136). Відсутність на уряді підстарости зазначалося

1

Яковенко Н. М. Пародії і жарти в актових книгах Житомира та Луцька першої половини ХVІІ ст. //
Український археографічний щорічник. – Вип. 2. – 1993. – С. 161-176.
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спеціальною формулою, яка вказувала на те, кому підстароста передоручив прийняття
заяв: «В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког, на мTстцы Tго
ВоитTх Красовскии, воротныи замку Луцъкого». Уперше підстаросту Б. І. Сову на уряді
заміняв ворітний Войтех Красовський 2-го квітня 1561 р. (запис № 120, арк. 82 зв.), а
луцький замковий писар В. В. Дешковський уперше замінив на уряді підстаросту 16-го
червня 1561 р. (запис № 194, арк. 129). Староста на уряді відсутній (і не тільки через
військові обов’язки). Іноді бачимо передоручення від його імені розглянути особливо
важливі справи, які не наважуються розглядати його замкові урядники самостійно: див.
запис від 10 лютого (№ 85) розгляду судової справи за позовом луцького зем’янина Льва
Ржищовського на свого брата Василя Ржищовського щодо наїздів, побиття й
пограбувань улітку 1560 р.: «Запис книг замку гсд~рьского Луцкого Матaя Василtвича
ЧtтвTртTнског а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого, и поручtнtм // кнз~u
Богуша tго млсти Atдоровича Корtцкого, старосты луцког, браславского и вtницкого…
(згідно слів заявника. В.П.): Єго млст кн~зь староста длu инших пилных справ гсд~рьских,
а иж тот рок tщt был нt припал, jтtжчаючи з Луцка, злtцити и поручити рачил,
абыхмо с пн~ом подстаростим мtжи ними того досмотрtли» (арк. 58). Помітна тенденція
в дорученні приймати заяви з боку підстарости. На певні важливі справи він «раптом»
з’являвся на уряді, приймаючи заяви особисто або від себе надаючи урядового вижа на
освідчення правопорушення, причому у той же день, коли за іншим записому фігурував
відсутнім.
Таблиця. Співвідношення записів за місяць та головування на уряді замкових
урядників, які приймали заяви
Кількість
аркушів на
місяць луцької
замкової книги
Грудень 1560 р.,
арк. 1-20 зв.
Січень 1561 р.
Арк. 20 зв.-52
Лютий
арк. 52-73 зв.
Березень
арк. 74-82
Квітень
арк. 82 зв-99 зв.
Травень
арк. 100- 19
Червень
арк. 119 зв.-143
Липень
арк. 143-167
Серпень
арк. 167 – 179 зв.
Вересень
Арк. 179 зв.-206
зв.

Щоденна присутність на уряді урядників, які
приймали заяви чи вели судові засідання (роки)

підстароста Б. І. Сова: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17,
19, 23, 28, 29, 30
підстароста Б. І. Сова: 1,2, 3, 7*, 8, 10, 15, 17, 20, 22,
25, ?, 27, 31
підстароста Б. І. Сова: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17,
19, 23, 24, 25, 26, 27
підстароста Б. І. Сова: 4, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24,
29
ворітний В. Красовський: 2, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 23,
підстароста Б. І. Сова: 16, 17, 24, 28, 29
підстароста Б. І. Сова: 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18,
20, 23, 24, 25, 26, 28, 28*, 29*, 30*, 30
підстароста Б. І. Сова: 3, 4, 8, 10, 11, 14, 17, 18*, 21*,
21, 16*
писар В.В. Дешковський: 16, 26, 27, 28, 29, 30
писар В. В. Дешковський: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31
писар В. В. Дешковський: 2, 9, 11, 13, 17, 19, 28
підстароста Б. І. Сова: 10, 13, 19, 25, 27, 30, 31
підстароста Б. І. Сова: 2*, 4, 5, 5*, 7, 8*, 9, 17*, 18*,
18, 19, 19*, 22, 26;
писар В. В. Дешковський: 19
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Кількість
записів за
місяць
32+?
42
31
14
28
31
34

40
20
29

Жовтень
арк. 206 зв.-237
зв.
Листопад
арк. 237 зв.-255
зв.
Грудень
арк. 255 зв.-269
зв.

підстароста Б. І. Сова: 2, 3, 5*, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 31,

36

підстароста Б. І. Сова: 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 20,
21, 22, 25, 26, 30

22

підстароста Б. І. Сова: 2, 4, 13, 14, 15, 15*, 17, 18, 19,
+?
писар В. В. Дешковський: 13

24+?

*Зірочкою виділено дні засідань спільно з повітовими суддями (судові роки).
Підкресленням виділено спільні дні засідань писаря В. В. Дешковського і підстарости Б. І. Сови.

Іншим аспектом прийняття заяви є надання врядового вижа на вижівство, тобто
офіційне засвідчення тих чи інших протиправних дій за скаргою сторони, яка сама ж і
оплачувала послуги врядового вижа, що чітко унормовував Статут ВКЛ 1529 р., а
згодом і постанови Віленського вального сейму 1551 р. Таким чином, урядник ніс
відповідальність не тільки за прийняття заяви-скарги, але й за надання офіційного свідка
та подальше внесення його свідчення до замкових книг. Помилково в записі № 275 від
5.09.1561 р. не було зазначено, хто приймав заяву, хоча це, очевидно, був підстароста –
наступний запис теж від 5-го числа, як і попередні, містять його ім’я. Так само і в записі
від 9-го вересня (№ 282) було помилково пропущене ім’я підстарости: «ПришTдчи пTрTд
мTнT до замку гсдрского луцкого и ставши jбличнT». Єдиним прикладом запису, в
якому свідомо було опущене ім’я урядника, який приймав заяву, є запис від 19 вересня
1561 р. (№ 298, арк. 204-204 зв.), хоча урядником (ймовірно, підстаростою) й було
наказано внести його до книг (формула «Казано записати»). У записі йдеться про неявку
до суду позваної сторони, власне родичів, на судовий рок («станº и пилност»). Так само
і в записі від 12-го жовтня запис про «станº и пилност» судової сторони фігурує без
імені урядника (№ 315, арк. 219 зв.), хоча в кінці запису Б. І. Сова прямою мовою
пояснює, чому він відмовився виносити судовий вирок: «алt иж на тот час пана
Гаврила Бокиu, суди повtту Луцкого, за иншими справами нt было, а я, подстаростии,
того сам на сtбt брати и судити ихъ нt хотtлъ» (арк. 220). Аналогічно й у записі від
того ж 20-го числа (№ 316, арк. 220). У записі від 19-го грудня (№ 378, арк. 267 зв.) про
явку до суду («станº и пилност») знову без імені урядника, хоча він (очевидно,
підстароста) і засвідчив своє виконавче рішення: «А так я тую справу jтложил до
приtханя кн~зu tго мл до нового лта, тоtст мсца гtнварu пtрвого дн~я».
Виписи з книг.
Важливе значення для розуміння справочинства замкового уряду має практика
видачі виписів, які отримувала на руки сторона. Присутність урядника, який приймав
заяву, наказуючи внести її до замкової книги, має визначальне значення ймовірності
документа. Адже замкова (урядова) книга, це лише почасти копіарій виданих і вписаних
документів. Для правового процесу підставове значення все ж таки мав випис як
документ, який засвідчувався підписом писаря й печаткою підстарости. Тому зазначення
в кожному записі урядника, який приймає заяву, має важливе значення засвідчення
документа у формі випису. На сьогодні вдалося відшукати чотири оригінали виписів з
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книги, що публікується. Вони збергаються в Державному історичному архіві Литви 1.
Іще два недосліджені оригінали зберігаються в ЦДІАК України, зокрема виписи від
8.10.1561 р. та від 29.11.1562 р.2. Цікаво, що почерк виписів відповідає почерку записів
(Почерк І). Виписи засвідчені підписом замкового писаря Василя Дешковського і
запечатані печаткою підстарости Бориса Івановича Сови, а в одному випадку випис
запечатав також писар.

Печатка Бориса Івановича Сови, луцького підстарости
1560-15633
Прорисовка Олега Однороженка

Відбиток печатки Бориса Івановича Сови,
луцького підстарости на виписі з Луцьких
замкових книг 1561.09.08
LVIA. F.1282, byl. 10818, lap. 10 v.

Відбиток печатки Василя Дешковського, луцького
замкового писаря 1561 р.
LVIA. F.1282, byl. 10818, lap. 7 (1561.08.01)

Печатка Василя Дешковського, луцького
замкового писаря 1580 р.4
Прорисовка Олега Однороженка

1

Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas. – F.1282, byl. 10818, lap. 7, 10, 11, 12.
ЦДІАК України. – Ф. 256 (Любомирські), оп. 1, спр. 1. – Арк. 94 (8 Х 1561); Арк. 107 (29 ХІ 1562).
3
Опис печатки: в полі печа тки рен есансовий щит, на яком у підкова кін цями додолу над трьома в рубами;
згори літери : ВS. Форма : кругла, розмір 16 мм. Джерела: ЦДІ АК України. Ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 94,
107 (1561, 1562 рр.). П уб лікації: Wittyg W.- С.302; опи с. 1560 рік. (Інформація надана Олег ом
Однорож енком ).
4
Опис печатки: В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста над двома
трикутниками; згори літери: ID. Форма восьмикутна, розмір 15х13 мм. Джерела: APK, Arch.Sang, Teka
ХІV а, Plik 21, st.128. 1580 рік. (Ін формація надана Олег ом Одн орож ен ком).
2
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Три із чотирьох збігаються за датою: 8-го серпня (два виписи) – записи №№ 281,
282 і 22 серпня (один випис) – запис № 300. Усі документи стосуються купівлі Василем
Гулевичем різних частин маєтку Баїв у численних його спадкоємців – зем’ян
Лідуховських і Привередовських. Однак перший випис від 1-го серпня 1561 р. не
відповідає даті запису – 19-го серпня1. Проте все пояснює характер запису: господарські
зем’яни Луцького повіту Василь Дривинський а Степан Мировицький від імені своїх
дружин, народжених Лідуховських, заявили про передачу в управління Василю
Гулевичу успадкованих ними частин маєтку Баїв. Отже, заява була зроблена в інтересах
Василя Гулевича, який, імовірно, і проплатив випис, адже випис було адресовано саме
йому: «А так я тоº jповtданº их до книг замковых записати казал и выписъ с книг под
пtчатю моtю (писаря Василя Дешковського. – В.П.) tго млсти пн~у Василю Гулtвичу на
то дал»2. Проте, як бачимо, запис до книг було зроблено набагато пізніше – через 18
днів, а спочатку стороні було видано випис. Цей приклад доволі унікальний, адже
привідкриває завісу над практикою справочинства, у якій виписи могли видаватися
заздалегідь або робитися заднім числом. Відтак виникає запитання, яке, на жаль,
неможливо перевірити: чи всі виписи мали свій дублікат у книзі? У записах Луцької
замкової книги нерідко зустрічаються вказівки в заключному протоколі (есхатоколі) на
видачу виписів. У заяві Василя Дривинського і Степана Мировицького такої вказівки
немає, хоча випис було видано раніше. Можемо зробити висновок, що вказівки на
видачу випису в заключному протоколі запису є явищем випадковим, і свідчить, схоже,
про те, що підписок вносив запис у книги безпосередньо з випису. Наприклад, в записах
№ 19 (В. Гулевичу), № 31 (В. Лабунському), № 41, 285, 305, 310, 319, 351 – згадка про
«выписки врuдовыи» серед судових справ; № 43 – повернення судових документів, але
без виписів, Хмарі Миловському; № 44, 85, 283, 351, 360 – пред’явлення «выпису
врядового» на суді; № 45 – випис з книг маршалка Волинської землі кн. К. К.
Острозького під печаткою князя; № 171–175 – судячи з заголовка – очевидне
копіювання записів з тексту виписів – вироки суддів з вказівкою про випис в
заключному протоколі; № 176, 177, 306, 307, 312, 331, 341, 356, 359 – вказівка на видачу
випису в заключному протоколі; № 181 вказівка на виписи серед документів на право
власності в процесі розподілу землі; № 182 «выписы врuдовыє» серед викрадених
документів; № 245 випис нотаріальних актів; № 266 відмова видати випис
володимирським війтом: «Нижли, дTи, воитъ володимTрскии•, жалобы и jповTданя
моTг выслухавши, збитя и ран jглTдавши, казал был то до книг мстскихъ писару
мTстскому записати•. А потом, дTи, выпису с книг нT видати длu чого выдати нT
хотTл»; № 308 «выпис гсдрьскии».
Підпис луцького замковог о писаря Василя
Дешковськог о на виписі з Луцької замкової
книги 1560 – 1561 рр. (випис від 22.09.1561
р.) – LVIA. F.1282, byl. 10818, lap. 11

1

У нашій книзі є один приклад помилкового дублювання запису, з якого видно, що дата запису могла
підганятися під загальну хронологію записів. Це видно на прикладі повторного вписання скарги
мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського (запис №№ 231, 236). Обидві скарги ідентичні,
тільки перша датована 16 липня (154 зв.), а друга – 18 липня (157 зв.).
2
LVIA. – F.1282, byl. 10818, lap. 7.
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«Віконце» – порожнє місце для вписання імені – зазначається в підрядкових
примітках по тексту транслітерації. У процесі вивчення справочинства замкової книги
не може не привернути уваги таке явище, як пропуски в тексті особових імен, які
свідомо залишалися писарями книги. Пропуски імен виявлено в 16-ти записах цієї книги
№№ 10, 13, 113, 130, 224, 234, 253, 265, 268, 269, 270, 286, 296, 299, 319, 357. Здавалося
б, нічого дивного, адже точного і повного імені дійсно могли не знати ні писар, ні
заявник. Проте при докладному вивченні текстів записів стає зрозуміло, що все не так
однозначно з цими пропусками. А деякі приклади залишають чимало запитань.
Скажімо, як у запису № 319, де господарська зем’янка Оляхна, вдова зем’янина Івана
Львовчика заявляє про передачу усіх повноважень своєму малолітньому сину по
досягненню повноліття, ім’я якого пропускається. Парадоксально, але якби зем’янка
справді стояла перед писарем, то «забути» імені свого сина вона б не змогла. А справа
таки серйозна: мати передає своєму малолітньому сину повноваження з відсуджування
головщини за вбивство його батька та власницьких прав на родовий маєток Гугів у
господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича Коширського,
який звинувачується у вбивстві Івана Львовчика та відібранні маєтку Гугів. Цікаво й те,
що спочатку ім’я Олени (Оляхни) теж було пропущене й уписане пізніше іншою рукою,
а потім надписано ревізорами.

Початок запису № 319 (№ 18) від 14 жовтня 1561 р. Луцької замкової книги 1560–1561 рр., арк., 223 з
пропущеним і вписаним пізніше іменем заявника та ще пізнішою поміткою ревізорів.

Пропущене ім’я сина Оляхни Іванової Львовчикової в записі № 319, арк. 223.

У записі № 13 від 14 грудня (арк. 7) колишній луцький замковий писар Роман
Перевеський у своїй скарзі про напад на його помешкання кременецького зем’янина
Федора Лудвиського, «забув» ім’я кременецького міського (лавничого) писаря, у якого
він мешкав у Кременці. І це при тому, що скарга подавалася особисто Перевеським на
уряді перед підстаростою Б. І. Совою: «Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцког, пан Роман Иванович ПTрTвскии жаловал и jповTдал тымъ
jбычаTм» (арк. 7). Як тоді могли забути записати ім’я? Можна такий факт пов’язати з
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особливостями подвійного справочинства, коли спочатку складався протокол, а потім
текст начисто переписувався до книг. Тоді можна припустити, що ім’я забули внести до
протоколу, не запитали у Перевеського, а потім при переписуванні скарги в книги, коли
Перевеський уже пішов з уряду, ім’я міського кременецького писаря уточнювати було
пізно.
Імена справді могли не знати, адже за актами бачимо багато прийшлих на Волинь
людей у пошуках служби й заробітку, які на момент запису не могли чути один про
одного. Так, скажімо, мельницький урядник О. Б. Семашка Ян Соколовський – шляхтич
явно не з Волині, навряд чи міг знати імена трьох волошинів – прибульців з Валахії, які
найнялися в маєтках Семашка працювати, переганяючи отари овець, і яких викрали та
побили селяни з села Поворське (запис № 113 від 8-го березня, арк. 79). Тому ми й
бачимо пропуски імен урядників, що вони були не з Волині і їхні імена були не відомі в
сусідніх маєтках. У записі № 130 від 12 квітня і в записі № 224 від 11 липня в скаргах
вірменського священика Вартика не названо ім’я урядника Василя Гулевича, однак дуже
імовірно, що це був Ян Ґружевський (Кгрушовский) – польський шляхтич з Мазовії,
який пізніше стане заможним шляхтичем в Жемайтії, вислуживши маєтки на службах у
Радивилів1 і який особисто фігурує в багатьох записах Луцької замкової книги 15601561 рр. (№№131, 140, 190, 191, 193, 196, 202, 292, 293). Так само мстишинський
урядник кн. О. Ф. Чорторийського Ян Кожанець не встиг чи забув уточнити ім’я
риканського урядника І. О. Борзобогатого Красенського на прізвище Тристенський або
«забули» уточнити його ім’я на Луцькому замковому уряді, коли приймали заяву і тому
не внесли до протоколу й не вписали до книги (запис № 296 від 19-го вересня 1561 р.,
арк. 202 зв.).

Пропуск імені риканського урядника І. О. Борзобогатого Красенського, позначеного лише за прізвищем
Тристенський (запис № 296 від 19-го вересня 1561 р., арк. 202 зв.).

Так само подвійним справочинством можна пояснити пропуск прізвища
уповноваженого («умоцованого») від дружини повітового судді Василя Семашка Олени
Карпівни, який приніс заяву своєї пані до уряду, назвавшися лише по імені Іван, що й
було занотовано підписком, а ось прізвища його не записали і тому залишили вільне
місце в книзі (запис № 286 від 18-го вересня 1561 р., арк. 194). Інша ситуація могла
скластися при надсиланні скарг і заяв до уряду, які могли підписуватися неповним
іменем. Так, свою скаргу надіслала бояриня кн. Івана Федоровича Чорторийського
Марина Виґурина, оскаржуючи викіс сіножатей чаруківським підданим Борзобогатих
Красенських. У Praesentatio «Присылала до мTнT, Intitulatio Бориса Ивановича Совы,

1

Drungilas J. Etnosocialinis mobilumas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Gruževskių giminės pavyzdys
(XVI a. antroji posė – XVIII pradžia) // Lietuvos istorijos metraštis. 2004 metai. Т. 2. Vilnius, 2005. – P. 53-78;
Drungilas J. Jono Gruževskio archyvo registras (XVI a. pab. – XVII pr.). – P. 251-266; Drungilas J. Adaptacija I
integravija pierwszego pokolenia szlachty polskiej osedlającej się na Żmudzi (II połowa XVI – początek XVII
wieku) // Europa orientalis. Studija y Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. Vol. I. 2009. – S. 255277.
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подстаростTг луцкого», отже скаргу швидше за все передала усно через слугу, а тому на
уряді не встигли або забули занотувати повне її ім’я по чоловіку й по батькові,
залишивши порожнє місце на потім, коли вже в ХVІІ або ХVІІІ ст. порожнє місце було
перекреслено ревізорами книги (запис від 25-го серпня 1561 р., арк. 173 зв.).

Пропуск іменування боярині Марини Виґуриної (по чоловікові), закреслений пізніше ревізорами книги
(запис від 25-го серпня 1561 р., арк. 173 зв.).

Окрему групу становлять пропуски імен у свідченнях врядових вижів, які спільно зі
свідками оглядали місця подій, а потім свідчили на уряді. Тут теж можна побачити, як
особливості подвійного справочинства впливають на фіксацію подій.
При докладнішому вивченні тексту з пропущеними іменами впадає в око той факт,
що заявник або виж не могли не знати імен тих осіб, яких описували в своїх заявах і
свідченнях, оскільки вони перетиналися з ними безпосередньо на місці подій. І як у
таких випадках розуміти сенс подій? Розглянемо деякі красномовні приклади, які
дозволяють твердити, що такі записи (і, можливо, інші – з повними іменами)
оформлювалися заднім числом за прикладом мамрамів (чистих бланків). Наприклад, у
записі № 234 від 17-го липня 1561 р. (арк. 156-157) було шість раз пропущено місце в
тексті для вписання імені: скарга від імені господарського маршалка кн. О. А.
Сангушковича Коширського на миляновського врядника, ковельського врядника,
ковельских бояр, міщан і всю Ковельску волость за те, що вони чисельністю в 3 тис. осіб
12.07.1561 р. здійснили напад на коширські землі його підданих під час жнив. Скарга
була надіслана у письмовій формі (клаузула Praesentatio – «Писал и присылал»), однак у
книзі пропущені імена ковельського врядника, миляновського врядника і миляновського
війта – вказані тільки прізвища перших двох. Значить, і в надісланій скарзі їх не було? А
далі свідчення вижа, в якому він, будучи в маєтку князя О. А. Сангушковича
Коширського Залісся, оглядав два селянські доми і двох побитих підданих, імена яких
пропущено (три імені). Не згадавши імен потерпілих селян, виж посилається на
наявність у князя реєстру збитків, в якому мали бути викладені усі збитки та імена усіх
потерпілих: «и инших людtи нtмало збитых и поранtных – на тых раны битыº синиº,
которыº на рtистрt мtновитt сут пописаны» (арк. 157). Так само врядовий виж не
називає імен потерпілих, яких він буцімто оглядав у Смолеві за викликом того ж кн.
О. А. Сангушковича Коширського між 31 липня, коли стався наїзд і 2-м серпня, коли
скарга була внесена: «jглTдал людTи збитых и поранTных и видTл Y двохъ стадниковъ
[…………] раны битыT крывавыT и синuвыº по плTчах и по руках, а в трTтTго чоловка
смолTвског […………] видTл рану на парсунT битую синюю». І додаткове питання, чи
міг виж так швидко з’їздити на місце наїзду і повернутися назад? Чи скарга була
оформлена заднім числом? Причому, що дуже важливо, це той самий виж –
красносільський боярин Юрко, який був у князя на вижівстві після наїзду підданих села
Поворське 12-го липня і який у своєму свідченні так само не навів імена потерпілих
(див. вище). Як бачимо, пропуски імен у записах урядової книги стають унікальною
можливістю зазирнути за лаштунки справочинства, щоб побачити принципову
відмінність тексту і реальної події. На це так само наводить розгляд і порівняння
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зустрічних скарг, у яких одна й та ж само подія подавалася під різним кутом зору й у
різній інтерпретації, виявляючи діловодну техніку формалізації подій і відображаючи
контрадикторне судочинство, яке полягало у веденні суперечок сторін (див. приклади
зустрічних скарг у нашій книзі №№ 130–131; №№ 165–166; №№ 182–183; №№ 217–218;
№№ 334–335; №№ 336–337; №№ 366–367; № 373 (на суді)).
Ревізорські помітки.
У процесі описування книги в 1835 р. Імператорською Комісією для приведення в
порядок метричних і актових книг по Київській, Подільській і Волинській губерніях за
постановою Волинського Губернського Правління від 7 червня 1835 р. коміся оглядала
книги Луцького повітового суду, про що було складено акт на двох аркушах. Акт
пришили до книги й засвідчили печаткою червного сургуча, від чого обсяг книги став
372 аркуші. У 1883 р. було опубліковано опис справ книги, складений Іваном
Каманіним1. На початку опису було відтворено підсумки ревізії 1835 р.2: «Книга эта 11
апреля 1835 г. прошнурована и скреплена печатью и подписями членов Комиссии,
ВЫСОЧАЙШЕ учреждённой для приведения в порядок метрических и актовых книг по
губерниям: Киевской, Подольской и Волынской. Комиссия же, назначенная для поверки
книг Луцкого уезд[ного] Суда, по постановлению Волын[ского] Губерн[ского]
Правления 7 июня 1839 г., замечает, что 1 [во-первых], нижняя часть листов сгнила, от
чего и письмена сделались неявственными; но в действительности этого вовсе нет:
книга во всех своих частях, за исключением последнего листа, сохранилась в
совершенной целости; 2 [во-вторых], между 33 и 34 листами позов земянина Александра
Дмитровича по ошибке будто бы не занумерован; в действительности же не означен
нумером лист, а не акт, что и указано нами в своем месте в описи. С пришитыми,
прошнуроваными и припечатанными Комиссией 1839 г. двумя листами, в книге всех
листов 372 с 382 актами, писанными русскимъ полууставом»3. Старий архівний номер
книги № 2035, під яким І. Каманін описував книгу в 1883 р., було замінено на сучасний
№ 3 у 1955 році.
Згори над першим рядком (арк. 1) зазначені імена ревізорів Волинського воєводства
Речі Посполитої ХVІІ–ХVІІІ ст., які збереглися фрагментарно. На останньому арк. 269
зв. імена ревізорів вдалося розібрати (за що дякуємо Ігореві Тесленку). Це чернігівський
земський суддя Олександр Война Оранський; кременецький підсудок Ян Мокосій
Матвійович Дениско; брацлавський войський, підстароста володимирського ґродського
суду Миколай Жабокрицький, які утрьох були обрані («deputowanі»), ймовірно, на
сеймі, для ревізії луцьких ґродських книг. Дата цієї ревізії не вказана й орієнтовно
реконструюється нами за часом урядування Яна Мокосія Матвійовича Дениска на уряді
кременецького підсудка у 1668–1676 рр.4, тобто на період Руїни після укладання
Андрусівського перемир’я та чергового розподілу українських земель.
Архівні помітки ЦДІА УРСР (додатковий вклеєний технічний аркуш):
Проверено 271 лист; лист 33 литерный «а», лист 144 пропущен. 15 июня 1955 г.
(підпис: Л. Проценко).

1

Опись актовой книги Киевского центрального архива № 2035. Сост. И.Каманин. – Киев, 1883. – 35 с.
Київський Центральний архів давніх актів. 1852–1943: Збірник документів у двох томах. – Т. 1: 1852–
1921. – К., 2002. – С. 49-53: док № 2. 1839 р., березня 31. – Довідка про діяльність ревізійних комісій для
розгляду дій дворянських депутатських зібрань ав Київській, Подільській і Волинській губерніях.
3
Опись актовой книги Киевского центрального архива № 2035... – С. 1.
4
Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy / Opr. Marian Wolski. – Kórnik, 2007. – S. 55
2
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ЦДІА УРСР Проверено апреля 1958 года (підпис)
ЦДІА УРСР Проверено 12 мая 1958 года Зав. чит.зала. (підпис)
ЦДІА УРСР Проверено 30 октября 1959 года (підпис)
ЦДІА УРСР Перевірено 16.ХІ.1959 р. (підпис)
ЦДІА УРСР Перевірено 16.ІІІ.1961 р. (підпис)
ЦДІА УРСР Перевірено 15 апреля 1961 р. (підпис)
ЦДІА УРСР Перевірено 9.І.1970 р. (підпис)
ЦДІА УРСР Перевірено 22.І.1970 р. чит. зал. (підпис)
ЦДІА УРСР Перевірено 13 октября 1971 р. чит. зал. (підпис)
23.V.1972 г. (підпис)
ЦДІА УРСР Перевірено 10 июня 1972 р. чит. зал. (підпис)
Нез на чна кіл ькі ст ь м а ргі на л і й п ош ук ов ог о ха р а ктер у (пріз в ищ а на
бер ега х а рк уш ів п ол ьс ьк ою а б о р усь к ою м ов ою ) в ідтв ор ена в те к сті з а
місц ем з на ходж енн я (з а пи с № 340, а рк. 239) . М и на ма га лися в ід тв ори ти
ус і п оз на чки й пі дкр есл ен ня п о т е кс т у, я к к орич нев ими ч ор нила м и
Х V ІІ– Х V ІІІ ст., та к і ол ів ц ем Х ІХ ст. Р оз логі підкр е сле ння ч орнил ом ,
йм ов ірн о на л еж а л и рев із ора м, як і пр оста в лял и н ум ера цію а рк уш ів і
з а писів . П ідкр е сл е ння ц іл е спр ям ов а н о в иділял о імена дій ов и х осіб, щ о
ма ло при ск орю в а ти р оз ш ук п отр ібн их д ок уме нтів і осіб. К ресл ен н я
олів ц ем, йм ов ірн о, на л еж ить київ сь ким а р хів і ст а м і в ід нос ять ся д о Х І Х
ст., к оли ґ р од сь кі та з ем ськ і кн иг и уж е б ул и пер ев ез ен і д о К иєв а й
пер еб ув а ли в скл а ді а р хів у. В он и в ід обра ж а ю ть св оєрід ни й з різ
з а ціка в лень а р хів і стів Х ІХ ст . м ов ою та р еа ліями Х V І ст . Пр и
тра нслі тера ції в ідтв орю ю ть ся в ер тика ль ні рис к и, яким и а рхів і сти Х ІХ
ст. прос та в л ял и м еж і сл ів , р оз діл яю ч и ти м са мим ма л оз роз умілі уж е
сл ов а .
А рхів на і ст орі я кн иги .
Пер ед ум ов ою п ер ев ез ен ня а кт ов и х кн иг з В олині д о К иєв а б у л о
ств ор енн я в 1843 р. К иїв ськ ої а рхе огра ф ічн ої К омі сії ( Вре ме нна я
коми сс ия дл я ра з б ора древ ни х а к т ов при ки ев ск ом в оен н ом г ен ера л г убер на т ор е г уб ер ний К и ев с кой, П од оль с к ой и В олы н ск ой ), яка ма ла
опра цю в а ти да в ні а кт и в а р хів а х с уд ов и х ін ста нцій ( «пр ис ут с т в е нны х
ме ст ») К иїв сь кої, П од іл ь ськ ої і В олин ськ ої г убер ній 1. П ерев ез е нн ю
книг пер ед ув а л о ус піш не в і дрядж е нн я в сер п ні 1843 р. на Воли нь
В. Ф . Домбр ов с ьк ог о, як ий огл ян ув компа к т ні к ом пле кс и с уд ов о а дміні стра т ив ни х к ниг Х V І –Х V ІІІ ст. з а на ка з ом к иїв с ьк ог о г е нера л г убер на т ора Д. Г. Б і бік ов а 2. З м ет ою з а п об іга ння з лов ж ив а нь і
ф а льш ув а н ню док уме нтів та це н т раліз ован ої в ида чі дов ід ок б ул о

1

Журба О. І. Київська археографічна комісія 1843–1921. Нарис історії і діяльності. – К., 1993. – С. 38-42;
Київський Центральний архів давніх актів. 1852–1943: Збірник документів у двох томах. – Т. 1: 1852–
1921. – К., 2002. – С.64.
2
Журба О.І., Ковальський М.П. Значення діяльності В.Ф. Домбровського у становленні Київської
археографічної комісії // Вісник Київського університету. Історичні науки. – 1989. – Вип. 31. С. 48-55;
Журба О. Джерело до вивчення приватних архівів Волині першої половини ХІХ століття // Архіви
України. – 1995. – № 4-6. – С. 73-79; Журба О. І. Київська археографічна комісія 1843–1921. Нарис історії
і діяльності. – К., 1993. – С. 40; Київський Центральний архів давніх актів. 1852–1943: Збірник
документів у двох томах. – Т. 1: 1852–1921. – К., 2002. – С. 61-64 (док. №№ 9, 10, 12).
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з ібра но ус і а к т ов і к ниг и с уд ов о -а д міні стра тив ни х ус та н ов Х V І – Х V ІІІ
ст., як і з г од ом ста л и ос н ов ою дл я з а сн ув а нн я К иїв сь к ог о Ц е н тра льн ог о
а рхів у да в ні х а ктів у К иєв і з а на ка з ом ім пера т ора М иколи І в ід 2 кв іт н я
1852 р. У 1852 р. кн ига ра з ом з і нш ими кни га ми с уд ов о а дміні стра т ив ни х ус та н ов В ол и ні, П оділ л я і К иїв щ ини на ді йш ли д о
нов оств ор ен ог о
К иїв сь к ог о
ц е нтра л ьн ого
а рхів у
(К ЦА )
пр и
унів ер си те ті св . В ол оди мира у К и єв і. В они з бері га лис я в с уча сн ом у
Черв он ом у к орп ус і На ці она л ь н ог о унів ер сит е т у ім. Т. Г. Шев че нка д о
поча тк у Др уг ої С в іт ов ої в ійн и 1941 –1945 рр., коли б ул и п оча с ти
в ив ез е ні нім ець ким и ок упа нта м и, а п оча с ти з н ищ ен і, а пі сля в і йн и
пов ерн ені д о К иєв а та п ерев ез ені в с уча сн е пр и міщ енн я а р хів у, д е в они
з беріга ю ть с я й д от еп ер .
Володимир Поліщук
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ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560 – 1561 рр.
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ «РУСЬКОЇ» МОВИ ВКЛ
СЕРЕДИНИ XVI ст.
У ЇЇ ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКОМУ ВАРІАНТІ
Пам’ятки писемності з теренів України та Білорусі в період входження цих земель
до складу Великого Князівства Литовського, Руського та Жемайтійського мають велике
значення для дослідження процесів становлення як окремих елементів, так і категорій
білоруської та української мов. Особливо важливий період – XVI ст. Саме в цей час
процеси відродження із Західної Європи докотилися до українських і білоруських
земель і місцева шляхта загалом їх сприйняла. Маємо чисельні приклади спроб
достосування текстів Святого Письма до місцевої розмовної стихії «для лп(ь)шо(г)[о]
вырозоумлн людоу хр(с)тїан(ь)ского посполитого». Потужним струменем
підпитування народнорозмовного елемента в тогочасній писемній мові була
продовжувана міцно вкорінена ще з періоду Київської Русі традиція ведення світської
писемності мовою, наближеною до народної – давньоруською, яку в період входження
українських і білоруських теренів до складу ВКЛ сучасники називали руською. Ця
руська мова, не маючи нормувальних словників та граматик, за різних обставин та
ситуацій (місце створення та жанр пам’ятки) з-під білоруського та українського пера
проявлялася настільки оригінально, що згодом дослідники, намагаючись її осягнути,
дали їй (мові) понад 40! назв. Пишучи «Tзиком руским, простымъ языкомъ, рTччю
рускою, простою мовою, дїалTктом домашним», тогочасні білоруські та українські
писарі (письменники, служителі культу, власне писарі) вочевидь були впевнені, що
творять не польською, не російською і не церковнослов’янською мовами, а іншою,
розмовною, своєю. Основний критерій – зрозумілість для місцевих простих людей.
Дотримання цього критерію кожен писар також розумів по-своєму. Тому русько- чи
простомовні тексти годі звести до якогось спільного знаменника, а над те, дати відповіді
на питання: це винятково білоруськомовний чи українськомовний текст? Це однозначно
простомовний чи руськомовний текст? Для мовної характеристики більшості
кириличних пам’яток з північноукраїнських та білоруських земель, свідомо писаних не
церковнослов’янською мовою в XV – XVІI ст., такі питання залишаться, очевидно, без
відповідей.
Безперечно, що для дослідників історії мови, історичної діалектології важливими є
всі давні тексти, але особливо цінні – точно датовані й локалізовані. На щастя для
україністики та білорусистики досьогодні збереглися сотні давніх канцелярських
актових книг, які хранять не лише дивовижні факти історії, культури конкретного
народу, але і його мови. Саме в таких повітових книгах і розцвіла пишним буйноквіттям
руська мова, де іноді в зовсім неприхованому, «неолітературненому» вигляді подано
численні записи. Такий відверто онароднений вияв цієї мови (незмакаронізований
польською та латиною) зберігався щонайменше до другої половини XVI ст.1 Принаймні

1

Не можна не погодитися з М.Мозером, який у низці публікацій зауважував: «С 30-х годов XV века
„руський“ язык был официальным лишь в ВкЛ. Постепенный его упадок начался после Люблинской
Унии 1569 года». (Див. Мозер М. История „руського“ языка в Великом княжестве Литовском и
Королевстве Польском – несколько замечаний о роли Галиции в раннее Новое время // Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos. – Vilnius, 2009. – С. 247) або «И унификация
„руських“ языковых норм и полонизация „руського“ языка происходили в более интенсивной мере в
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тут варто назвати Люблінську унію, до і після якої (звичайно, не одразу) мова повітових
канцелярій відрізнялася: чимдалі зазнавала помітних змін у напрямку певної
стандартизації. Не можна не вказати й на ще одну причину «вирівнювання» руської
ділової мови – виходу третього, друкованого, Статуту 1588 року, який фактично
закріпив неписаний узус як для українських, так і для білоруських канцелярій.
Попередні рукописні два статути 1529 та 1566 рр. безсумнівно не мали такого
«нормувального» впливу на руську мову, як останній 1588 р., хоч і були наявні в
канцеляріях. Про те, що, наприклад, примірник І Статуту був на час написання Луцької
книги 1561 р. в місцевому суді, свідчать записи справ: «А так [мы], yглuнувши в
Статутъ, иж сын старшии по смtрти jтца своtг, tстли будtт припозван, винtн долги
jтцtвскиt платити» 231; «заховываючисu вtдлt jбычаю права посполитого и Статуту
Зtмского» 25 зв.
Тим і важливі для істориків мови тексти актових книг, створених, по-перше, до 1569
року, по-друге, до 1588 року.
Палеографічні особливості.
Із відомих в Україні скорописів кінця XVI – XVIІ ст. І. Каманін виокремлює й
луцький, що був загалом подібний київському, але відрізнявся шириною літер2.
Щоправда, цей поділ дослідник достосовував уже до періоду діяльності братських шкіл.
У середнині ж XVI ст. на теренах ВКЛ якихось писарських регіональних шкіл, мабуть,
ще не виділялось. У цей час, а особливо дещо пізніше, виразно протиставлявся руський
(український та білоруський) скоропис московському. Як зауважував І.Каманін,
«сверно-русское письмо рано подчинилось чьему-то чуждому влиянію (быть может
восточному), под которымъ вырабатываются его главныя особенности: неровность и
крючкованость; южно-русское письмо в это время было свободно отъ всякаго
посторонняго вліянія и въ приемахъ писанія слдовало завтамъ родной старины, долго
удерживая въ себ характеръ уставной скорописи»3.
Досліджувану книгу творили кілька писарів, серед яких можна чітко виділити
особливості двох (таблицю розподілу справ, які писали різні писарі див. на с. 51-52).
Хоч їхні скорописи відрізняються, проте загалом манера письма однакова й накреслення
графем має сталу тенденцію, властиву тогочасній писарській практиці на українських та
білоруських землях. Літери першого писаря розміщені послідовно вертикально, а деякі
(б, з, р, у, рідше – г, к, п) навіть дещо нахилені ліворуч. Графеми другого писаря мають
нахил праворуч (зразки графем обох писарів див. у таблиці на с. 143-146). Скоропис
луцьких писарів, особливо першого, відображає такий етап розвитку, коли
каліграфічність ще витримувалася досить послідовно. Саме до скоропису першого
писаря повною мірою можна застосувати характеристику «уставний скоропис» (див.
Додаток. Ілюстрації сс. 590, 592, 593, 602, 604, 610, 611). Модуль букв рівновеликий:

течение XVI века и прежде всего в его второй половине». (Див. Михаэль Мозер. Язык Литовских
Статутов и вопрос о его „нормализации“ (с синопсисом параллельных мест первого раздела Статутов
1529, 1566 и 1588 гг.) // Studia Russica. – Т. XXIII. – Budapest, 2009. – С. 180.)
1
Тут і надалі цифра після ілюстрації мовного матеріалу вказує на аркуш оригіналу книги Луцького
замкового уряду 1560-1561 року, що зберігається в ЦДІАУ в м. Києві – ф. 25, оп. 1, спр. 3.
2
Палеографичесскій изборникъ. Материалы по исторіи южно-рускаго письма въ XV - XVIII в.в.,
изданные Киевской комиссией для разбора древнихъ актов. – Вып. 1. – Составилъ И.М. Каманинъ. – К.,
1899. С. 16.
3
Там само. – С. 9.
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висота їх дорівнює ширині. Натиск пера загалом рівномірний, майже відсутні витієваті
згини над- і підрядкових суглобів. Графеми написані, переважно, окремо, з’єднані, як
правило, рядкові літери см, др. Буква р найчастіше поєднана з іншими не залежно від
позиції.
Порівнюючи аналізований скоропис з
іншими тогочасними відомими на
білоруських та українських землях, варто зауважити, що луцький за накресленням
графем, треба думати, прямо продовжує канцелярську писарську манеру, яка була
поширена в різних канцеляріях ВКЛ у XVI ст. Це було логічно й закономірно, адже
«персанальны штат выканаўчых работнікаў (пісараў і дзякаў) канцылярыі ВКЛ быў у
значнай ступені прадстаўлены выхадцамі з Валыні»1. Для прикладу порівняємо
скоропис І луцького писаря зі скорописом копіювальника Вітебської книги 1533-40 рр.
до Метрики ВКЛ (процедура здійснювалася в кінці XVI – на поч. XVIІ ст.): літери б, в,
г, д, T, ж, з, к, j, п, р, a, ц, ч, ш, щ, ы, ь, ъ, паєрок для позначення й – взагалі не
розрізняються, інші дуже подібні. Відмінність становить лише накреслення деяких букв:
у з продовженням під рядок у луцькому та відсутність такої у вітебській копії; а із
продовженням під рядок і заокругленням ліворуч у луцькому та відсутність такої у
копіювальника метрики; значно більше великих та винісних літер у луцькому; дуже
рідко у копіювальника вживається u тощо2. Тому й не дивно, що ілюстрації графем зі
скорописів першої половини XVI ст. з канцелярій ВКЛ, які наводить А. Груша в
посібнику «Беларуская кірылічная палеаграфія», майже ідентичні з літерами скоропису
Луцької книги3. Отже, зазначене вище ще раз підтверджує висновок Є. Карського, що
південноруський (український) скоропис фактично мало відрізнявся від західноруського
(білоруського) в цей час, при цьому явно протиставлялися північноруському
(московському)4. Подальша манера письма в правобережноукраїнських повітових
канцеляріях (а від другої половини XVII ст. й лівобережноукраїнських генеральній,
сотенних та полкових) з деякими незначними особливостями удосконалювалася в
напрямку спрощення та зручності, загалом-таки в основних рисах продовжуючи
найдавніші українські та білоруські скорописні традиції ведення справочинства5. Із
нових, зовсім невластивих луцьким писарям досліджуваної книги літер, які з’являються
пізніше (чи були поширені паралельно) в різних регіонах України, можна відзначити
накреслення б, г, ж, з, к у житомирських книгах другої половини XVI ст.6; поява
графеми, подібної до латинської v, на позначення звука [в] у першій половині XVIІ ст.

1

Груша А.І. Беларуская кірылічная палеаграфія. Вучэбны дапаможнік для студентаў гістарычнага
факультэта. – Мінск, 2006. – С. 97.
2
Илюстрации // Судебная книга витебского воеводы М.В. Клочко 1533-1540. / Публ. подгот. В.А.
Воронин, А.И. Груша, И.П. Старостина, А.Л. Хорошкевич. – М., 2008. – С. 371-411.
3
Груша А.І. Беларуская … – С. 104.
4
Карский Е.Ф. Белорусы. Язык белорусского народа. Выпуск первый. Исторический очерк звуков
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Орфографічні особливості.
Писарі Луцької книги були людьми своєї епохи і в своїй практиці продовжували
писемні традиції, які складалися на основі писарських шкіл ще Київської Русі та
Галицько-Волинського князівства. На час написання досліджуваної пам’ятки жодної
праці, яка б регламентувала будь-які правила кириличного письма (букваря, граматики,
лексикона), не було. Тому, зберігаючи давні традиції, водночас письменні люди
закладали й нові. У «правописі» Луцької книги загалом можна виокремити низку
положень.
1. Написання слів разом / окремо. Оскільки більшість літер писарі не поєднували,
то межі між словами позначувані: крапкою над кінцевою графемою слова; рядковим
знаком (крапкою, комою, двокрапкою); зрештою, проміжком між окремими словами.
Службові слова, напевне, писарі за окремі, самостійні одиниці мови не вважали, тому
писали їх переважно разом з іменами та дієсловами: инTпTрTпTршимTнT /и нT пTрTпTрши
мTнT / 62, вмTнT /в мTнT / 62, jштодTиєсми тыхчасов помасльных запустTх /j што дTи
єсми тых часов по масльных запустTх/ 62, имTнT притыхлюдTх /и мTнT при тых людTх/ 62,
иповижовом /и по вижовом / 63 нато /на то/ наложив jтдати 65 та ін. Зазначимо, що
прийменник у луцькі писарі послідовно передавали буквою Y: Y мtнt 12 зв., Y Вилни 40, Y
пущY 40 зв. та ін., при тому, що в інших позиціях слова вочевидь перевага надавалася
графемі у. Нерідко енклітизувався чи проклітизувався займенник: тыхлюдTи /тых людTи/
62, вкоторыхмu /в которых мu/ 62, абытобыло записано /абы то было записано/ 62,
исамвдому /и сам в дому/ 62, натотъчасъ /на тотъ часъ/ 72 зв., иjповTданєTго /и
jповTданє Tго/ 72 зв. та ін. Як правило, разом з іменником написані числівники:
три1копы /три1 копы / грш~Tи 22 зв., быдла дворного волов jсмъ коровдвTстTлuты …
подвоTкур /коров двT с тTлuты … по двоT кур/ 195. Натомість складені утворення
другого десятка іноді написані окремо: пuти1 надцати члв~ков 101 зв. Про те, що такі
числівники волинськими писарями сприймалися як два слова, свідчить написання
чTтвTртого1надцат 78 зв. Цікаво, що в писаря, який крапками розділяв слова, чи
намагався це зробити, оскільки крапок дуже багато, лексему поколкукрот записано так:
поколку. крот. 140. Відділяли луцькі писарі від інших слів найчастіше іменники
(особливо власні назви) та дієслова: дTтTинTбожчикаматфя ивана исTструTго панну
atдору вдвор /дTтTи нTбожчика матфя ивана и сTстру Tго панну atдору в двор/ 78;
увоштоTсмиих увuзал• списавши каждую рTчдостаточнTнарTистръ иподпTчатюмоTю
имъдал /у во што Tсми их увuзал• списавши каждую рTч достаточнT на рTистръ и под
пTчатю моTю имъ дал/ 78; и просил пан иляш нtсвTцкии абытобыло /абы то было/
записано 195 та ін. Зауважимо, що виокремлення частин тексту (поділ на фрази чи
окремі слова) у другого писаря спостерігається значно виразніше, ніж у першого.
2. Написання великої літери. Послідовно з великої літери писарі починають
справу. Переважно, це букви К (Казано), П (ПропамTт казано), (Присылалъ), В
(Внебытности), (Выпис книг), З (Запис книг) в обох писарів. Іноді з великої літери
перший писар починає нове речення після крапки: ТопакдTи нTбожчик пандахно
жабокрыцкии нTдождавшитогороку стогсвTта зшол•. АсынTгопангуринjставшисu
наимTнюjтчизном• ивживаючи всTимаTтности jтцTвскоT завпоминанTм врадовым
платити нTхотTл•. Натопангурин жабокрыцкии повTдил … 22 зв. ТогвсTгосуму всказали
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TсмонашTму панутихну стокоп грошTи личбыимонTтылитовскоT ивтых пнз~Tх водлT
jпису нTбожчикадахна пн~ажабокрыцъкого присудили єсмодTсять служобълюдTи
назуполъныхъ дворищах воимTню пана гурина жабокрыцкого вжабокрыках•. МаTт
jнтыє люди дTржати ивживати дозуполноизаплаты тои сумы пнз~Tи 22 зв.; іноді й після
коми: Наштожилистсвои yвuжчии тактTж ирTTстръ yвоштоTсми их yвuзал• списавши
каждую
рTчдостаточнTнарTистръ
иподпTчатюмоTю
имъдал▫,
Ипросилиабытобылозаписано 78. З великої букви інколи писар продовжує наступну
ускладнену частину речення після крапки: … пuти1 надцати члв~ков Tгомлсти
варковскихъ позбивали1 ипомордовали и пuтTро надцатTро конTи звозы схомуты
зсокTры• Азних самых сTрмuги1 кожухи1 шапки1 поясы скалитами испTнuзми вних
побрали ишкодынTмалыи подTлали 101 зв. У другого писаря трапляються випадки
написання нового речення з великої літери, коли після попереднього жодного
розділового знака немає: гринца бTзвиннT1 спопTлом выгнали1 тамжT Tму конздох
Подданныи Tго млсти видuчи1 таковыи кривды поTхали были1 доTго млсти пана долитвы
135 зв. Власні назви, як правило, написані з малої літери.

3. Літерна варіативність. Як бачимо з попереднього параграфа, деякі звуки на
письмі передавано кількома рядковими та надрядковими графемами. У більшості
випадків така бінарна, а іноді й тернарна варіативність жодного функціонального
навантаження не несла. Так, рядкові варіанти літери т писар міг на одному аркуші
вживати в будь-якій позиції в слові. Наприклад, на аркуші 22 зв. у слові статут маємо
три різні накреслення цієї літери.
Варіативність літер на позначення звуків [і], [и], [й] та звукосполуки [йі]. Луцькі
писарі використовували графеми и та ы, але послідовності написання для відображення
твердості/м’якості попереднього приголосного не було. Це зумовлено, передовсім, тим,
що на українському мовному ґрунті континуанти давніх *і, *у збіглися й утворили
оригінальний український звук [и]. Пам’ятка цей процес широко засвідчує: листи 11,
паны а приятTлы 18 зв., людTи рудских были, мордовали, jдных … 20 зв., нинTшнимъ
24, нынTшнTг 83 зв., причинамы 29, листи 31 зв., полпuты копы 32, бTз битности 33 зв.,
Давыда 36, за полдTсTты копы 36 зв., их самых 38 зв., был вичитан 39, быти мTнT хотTл
39, три тисuчи 41, зъ их зTмлuмы 47, з млыны и з млынищами 47, волни 50 зв., до казни
’казна’ 51 зв., посторонныи 60, нTдавныхъ часовъ 73, самых 78, били, мордовали и
добывшисu 78, людTи сторонных 78, вTликодныи 87, jт давных часов 88 зв., врuдником
лысчинским 103 зв., в полjдиннадцаты 108 зв., рокы 117, там бивши 117 зв., в садy щTпи
покопаны 118, кривавая 122, jт нTдTли Вtрбни 140 зв., быки … бики 175 зв.,
трынадцат 195, панны Марыи 213, кухары … кухари 133 зв., кн~зь Саварын 213, Сtварин
213 зв., крывому 215 зв., Борыса 217, як jдны цигановT 233 зв., двTры 235, тры 241
крывду … кривдъ 225 зв., добрих 237, Jдрижинскии … Jдрыжинскии 250 зв., чотыри
дворы 266 зв. тощо. Вагання ы - и після р вочевить засвідчують не лише факт
витворення передньо-середнього українського звука [и], але й ствердіння [р]. Звук [й] в
кінці слова та складу завжди передавано виносною графемою, щоправда, в такий спосіб
позначувано й двозвук [йі]: Жабокрыцкии 22 зв., лист свои записныи 46 зв.,
пожиточнишому 49 зв., jдинъ сTрыи а другии гнTдыи 72 зв., Михаила 72 зв., але – на
подданных своих, которыи на рTистрT 28 зв., записы вTчистыи 35, хаты пустыи 36, имTня
мои 254, мыта нTзвычаиныи 258 зв. Нерідко в кінці слів після голосних звуків графема и,
що позначала [йі], не виноситься: давал комисtи гдр~скии /давав комісії государськії/ 1
зв., на вTчныи часы 10 зв., гроши золотыи чирвоныи 21.
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Графемами t, є луцькі писарі передавали звук [е] та двозвук [йе]. Відзначимо, що
лише в кількох словах одного писаря виявлено букву э: тэж 80, эшишског та
зэлвTнъског 97, якою позначено звук [е]. Загалом простежити певну закономірність
уживання обох літер важко, оскільки вони накреслювалися в будь-якій позиції в слові і
для писарів вочевидь були взаємозамінні: ºсми … tсми 2, в тоt имtнt ... во имtнє моt 2
зв., рttстръ 5 зв., єхал Tсми проч 7 зв., Сtмtновоє Посuговtцкоt 51 зв., jчtвистоє
сознанt и jповtданє 52, имtнє моt Вгриновскоє 53, тоt моє 54, жалуtт 56 зв., на нtє 60
зв., Єлтухова … tму 136, в опtцt своtи 137, тоt имнє своt Вгриновскоє 137 зв., Разом
з тим, коли в слові наявні кілька звуків [е] і з них один позначає двозвук [йе], то нерідко
вони передавані різними буквами: jсвtтчtнº 2, єднанt 2, во имtнє моt 2 зв., кролTвскоє
8, jповtданє 137. Не вживається, як правило, графема є всередині слів – вдаtм, гдt
поtхала 2, поtхали 135 зв.; після попередньої t – tt 2, на завтрtt 2, /але – на нtє 60 зв./
та обмежено на початку – ºсми 2, єднанt 2, єщt 7 зв., Євтуха 135 зв.
На позначення звука [о] вживано літери о та j, причому омега переважно на
початку слова: jн 2 зв., jт 4 зв., j то мовити 5, jповTданє 5, jсмъ 6, jстрозкого 6 зв.,
jлторок 12 зв.; лише в деяких словах – всередині: прtjр 12, Иjнt 13, поjрати 110 зв.
Після прийменника початковий [о] передавано іноді літерою о, що вочевидь
підтверджує думку про невіддільність прийменника від повнозначного слова: у виразах
– зоных 55 зв., зобTTх 67 зв., сочю своих ’з очей своїх’ 133 зв., вопtцt 137, вотниманю
199 зв. – для писаря слово починалося не з о, а із з, с та в.
На позначення звука [а], який пом’якшує попередній приголосний, та двозвука [йа]
використовують писарі графеми я та u. Обмеженіше вживано літеру u – переважно для
пом’якшення попереднього приголосного: з Любомлu 6, просuчи 6, jтнuл 7, тTлuт 7
зв., Савостuнtц 135, до Заборовлu 135 зв., взuто 135 зв., клuча 135 зв., длu 137, але –
синuu 17 зв., боuрина 135 зв., поuсы 137 зв., поприuну 147 та ін. Непросто зараз
відзначити, що передавано буквами я та u в результаті йотової асиміляції – двозвук [йа]
(роздільна вимова) [’а] (м’якість попереднього приголосного з його подовженням чи без
подовження): збожu 7 зв., свTдомя 7 зв., пущаня 12 зв., подtланя 135, имtня 135, Літера
я вживана в обох випадках: [йа] Яцкович 6, я 6, але іноді u – займ. І ос. 90, Миколая 6
зв., Jстаaъя 7 зв., ноябра 7 зв., Лукяна 136, [’а] княз 8.
У виборі букв Y та у відзначимо такі особливості: на початку слова та для
позначення прийменника писарі, як правило, використовують графему Y: арандовал Y
мtнt 12 зв., y Тристuни 36 зв., Y Вилни 40, Y пущY 40 зв., Y которомъ 41, Y tt 41 зв., Y
вtзtню 97 зв., Y брата 98, Y вtжи 136, Y Васка 136; Yпросивши 12 зв., Yчинили 13, Yпросил
120, Yкрунтовалъ 140; але – ураду 13, yвuжчимъ 36 зв., yчорашнtг 36 зв. У кінці слів
вживано обидві літери: ку праву 12 зв., напротивку 39 зв., заруку 41, з листу 41, tму
самому 119 зв., сторону 120, двку 136, в пuтницY 39 зв., справцY 39 зв., пущY 40 зв., в
сtрtдY 41, и пущу … роботY ванчосу комY … будY 41, стрtлцY 119 зв., жалобY 119 зв.,
мtжY 120. Всередині слів – у: бурмистра 12 зв., вступовати 13, другиº 13, будучи 13,
дубовицу 97 зв., служtбнику 119 зв., Якубца 136, але рідко – нtYчинtнє 28 зв., кучму
кYнюю, 38 на рYц 127 зв.
Не завжди послідовно використовують писарі й графеми ь, ъ. Зазвичай після літер
на позначення твердих звуків пишеться ъ: выписъ с книгъ 11 зв., Дtръновном 13, jнъ 87
зв., дtръжалъ 97 зв., Сtмашъка 97 зв., понtдtлъка 97 зв., двадъцать 97 зв., лtсныхъ 97
зв., тамъ 97 зв., мtлъ 97 зв., часъ 98, прочъ 98, Елtцъ 98, нt дъбаючи 99, киTвъского 139
зв., побълизY 139 зв., имTнячъка 140, тtръпtчи 223, розtздъ … по розъtздt 252,
замъковыхъ 263 та ін.; на позначення м’яких – ь: дTнь 10 зв., ся маєть 10 зв., кнuзь 12,
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по масльных 62, совитость 69 зв., ВtликдTнь 87 зв., только 93 зв., двадъцать 97 зв., дtнь
98 та ін. Проте така послідовність нерідко порушується: пTчатъми 11 зв., луцкимь 44
зв., своtмь горуховскомъ 45, вtликимь 46, вь tго 49, намь 49, приязнъ 53, пн~а Лъвовы 58
зв., кгвалть 71 зв., пtрtд нимь 71 зв., ижь 97 зв., рtчь 97 зв., Маръковичь 98, из ихь 116
зв., замки нутрьныt … а вь свtтлицах 117 зв., имь 135 зв., дъuка 136, сtм возь 136,
взuль 137 та ін. Трапляються приклади, коли ці літери написані між двома
приголосними: ку дъвору 37 пъришлыT 75, шапъки 98, дастамtнъть 263 та ін. Для
відбиття наслідків йотової асиміляції писарі вживають обидві літери: из свстью 48 зв.,
на выиштью 64 зв., наtханью 97 зв., спалtнъt 97 зв., подtланъt 97 зв., мл~стью 97 зв.
Іноді зустрічаємо написання літери ь у суфіксах: срtбрьныи 33.
Інтерпункція.
У досліджуваній книзі писарі використовують чотири розділові знаки: крапку, кому,
двокрапку й трикрапку, але останній розділовий знак ставиться не горизонтально, а
нагадує три вершини трикутника :. (див. таблицю «Приклади накреслення графем
писарями Луцької книги». – С. 146). Найчастіше вживаними є крапка та кома, причому
можна іноді простежити певну закономірність: крапку писарі ставлять на місці, де зараз
за правилами пунктуації ставимо кому, а кому – на місці крапки: Длu чого ж на
jглTданє ран служTбника своєг брал в мTнT вижом служTбника моєг СтTпана Климовича,
Которыи виж ран jглTдавши и пришодчи пTрTд мTнT до книг тыми словы сознал 15. …
с подписанTмъ властноT руки моTT. А при том были … 51. Ку чому сu и сам пан
городничии признал. иж Tи лист кролTвскии давалъ 74 зв. А тTпTрTчи, повTдаTт, служу
Tго млсти пану Монтовту, и дал ми тот дом. у котором мu TстT нашли, А потом
принTсши жTлза полторы шины и подковы конскиT, дал тому Станиславу, повTдаючи
… 76 зв., … пTрTд тыми зацными людми. которыT на тот час при мнT были, жадных
листов. ани рTTстру, с чим тую jпTкy до рук своих, яко jни сами мTнят, взuли, нT
показали 77 зв.
Непоодинокі випадки проставляння крапки та коми, що цілком відповідають
нормам сучасної пунктуації: … дал пану Василю СTмашку, суди повTту Луцкого, жонT и
потомству Tго млсти сTс мои лист з моTю пTчатю. А при том были … 47 зв., … кнз~ь
ВасилTи Солтанович Соколскии, пан Иван ПTтрович Чаплич, а пан Микита ATдорович
СTрбин, хоружии зTмли Волынскоє, а пан Гарасим Дахнович … 47 зв., Иван ПTтрович
Чапич, которыи за прозбою … 49 зв. И видTлъ Tсми шлuхи тыT значны, куды Tжчоно,
ужищомъ мTроно и затыки позатыкано. А потомъ … 73 зв., … мают jни, jбоя сторона,
в замку Луцком пTрTд нами стати и в том скутTчную росправу jчTвистую приняти. 74
зв. …нT jтдавши тых пнзии двох сотъ копъ грошTи, тоT имTнT Грицовъ … 99.
Дві та три крапки писарі ставили в кінці завершеної частини тексту – Казано
записати: Присылала до мTнT … 37 зв. Писан в Луцку лTта божог нарожTня тисTча
пuтсот шTстдTсuт пTрвого, мсц~а гTнвара второгонадцат дн~я:. 47 зв.; перед прямою
мовою – … лист так сu в собT маTт: «Я, [Андр]иян АндрTвич Короваи … 46 зв.,
которыи лист так сu в соб маTт:. «Я, Иван JлTхнович Борзобогатыи КрасTнскии … 48
зв., при перерахуванні однорідних членів – И на тот час при нас были: пан Микита
ATдорович СTрбин, … пан Яцко ДроздTнскии 47 зв.; у випадках, де тепер ставимо крапку
з комою – Крон РубTжTвич повTдил, иж в нTго взuто сукъман муравского сукна: Юшко
РубTжTвич повTдил, иж в нTго взuто двT радни, сорочку и два платы … 78 зв.
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Фонетичні особливості.
Звукова система писемних пам’яток чи не найбільше піддавалася впливу
народнорозмовної стихії. Відсутність будь-якого нормування призводило до пошуків
«правильних» написань. Ці «правила» передовсім позначалися на фонетиці пам’яток.
Луцька книга не є винятком.
Реалізація давнього *ě. Колишню фонему */ě/, яку в найдавніших
східнослов’янських пам’ятках позначали графемою , луцькі писарі передавали
відповідно буквами , t, и, ’а. Для поліського мовлення різних епох вияв */ě/ прямо
залежав і ще тепер залежить від наголошуваності: якість звуків під наголосом і в
ненаголошеній позиції – різна. Відображення цих рефлексів на письмі не завжди
відповідало реальному звуковому вияву і все ж певні тенденції в Луцькій книзі можна
виокремити. Загалом найчастіше писарі на місці давнього ятя накреслювали графему t,
особливо в ненаголошеній позиції. В основах повнозначних частин мови: мtщанt 1,
jповtдал 1 зв., на мtстцох 2, jповtданє 3, jтмtнuючи повtсти 4, выдtливши 4 зв.,
полрtки 11, jт дtтtи 24, на сtножатtх 34, з дtтми 34 зв., видtли 36, лtсных 39 зв., лtсов
41, до сtнtи 46, вtновномъ 55, выдtлити 55, помtрковати 55, видtл 55 зв., пасtку 56,
нtдtли сtдtти 58 та ін.; у закінченнях іменників: на кгрунтt 1, на Соломонt 21, тtтцt
41, в отчизнt 47, малжонцt tго млсти 50, в сумt 55, по вгодt 56 зв., на носt 83, на
послузT 95, на врuдT 119, при роботt 139 зв., в тои господT 141, j ярмаръцT 142, Y
КузминT 150 зв. та ін.; у закінченнях займенників та займенникових прикметників:
копцы граничныt 1, на тыt вовки 1, Jлt[ны] Солтановоº 2, з другоt 31 зв., длu роботы
лtсноt 34, tсмо jкна повыбиваныt и скрынки полупаныє 36, раны битыє синиє 36, сумы
jписаноє 54 зв., личбы литовскоє 55, пtчати комисарскиє 56 зв., та ін.; багато випадків
накреслення t відзначимо й під наголосом: Tздzт 1, при мнt 1 зв., приtхавши 1 зв.,
имtнz 1 зв., повtдили 1 зв., собt 1 зв., дtются 1 зв., на столt 1 зв., подtланых 1 зв.,
jсвtтчил 1 зв., чоловtк 1 зв., в дворt 2, jсtлому 3 зв., в повtтt 4, хотtл 4, вtчност 11,
бtлых 11, розумtючи 11, двt раны 17 зв., на руцt 21, тог лtта 26 зв., наклады моє 27,
свtрtпы 28 зв., двtстt коп 29, дtвка 32 зв., сусtда 33 зв., в лtс 34, за рtчку 34, в дворt 36,
на столT 45, засtдчи 54 зв., на листt 54 зв., вtчнt 55 зв., дtлuт 60, пострtлtную 83, в
корчмT 145 зв. та ін. Букву  взагалі луцькі писарі використовують не часто, але
переважно під наголосом: чоловков 1, дтtм 9, дда 10, дв 11, до нtвстки 14 зв.,
дв 15 зв., в голов 17 зв., на лвои 21, двt коп 22, вдати 4, вры 22, дти 24,
Нtсвцкого 27, вно, довдавшисu 31 зв., мн 34, сно 34, нt вдати 35 зв., на Хом
36, yсхъ 37, нt вмъ 37, y двор 37 зв., пшого 38 зв., сокр 43 зв., мла 47 зв.,
Подржа 48 зв., мн и жон 51 зв., в сtл 52, ссти 58, рки /Н. мн./ 60, нt смли 61, на
стол 61 зв., понtдлок 65 зв., свтчили 81 зв., yв jбдную годину 89, нtдлю 99 зв., в
голов 106, засяти … навtсн 109 зв., рчки 118 зв., в цлом 125 на лвои рyц … на
стtгн лвомъ 127 зв., в соб 131 зв., дти 132, по дв 247, позвтT 269 та ін. Особливо
це показово в словах з кількома рефлексами давнього *ě: в повтt 27 зв., Y том лсt 33
зв., Y том лсt 34, в лсt 34, в мстt 39 зв., у внt 44, ув оддлt 46 зв., вчнt 49,
нагнtвити … гнву 51 зв., в мстt 62 зв., на стрtл 91 зв., в том лсt 97 зв., на сtм
свтt 100, двстt 100 зв., на jтсвT 226. Додамо також, що коли в слові з наголошеним
ятевим рефлексом наявний ще звук [е], то нерідко вони також передаються різними
графемами, коли ж будь-який інших голосний, то на місці наголошеного ятя могли
писати t: jсвTтчилъ … на стTгн 176 зв., на плTч … на руцT 143, до Блtва 217. В

71

ненаголошеній позиції графему  у питомих словах зафіксовано декілька раз: jповданє
4 зв., Блостоцкую 27 зв., срострокастого 62, jттол 71 зв., jглtдлъ 62, к долин
110 зв., нлзT 113, мшок 127 зв., внTц 208 зв., згнтаTш 231 зв., свчу 231 зв.
Наголошуваність більшості наведених слів сумнівів не викликає. Певні труднощі
виникають при визначенні наголосу в 1561 році в словах: jповданє, jглtдлъ та
свчу. І. Огієнко зазначав, що «слова на -а5ніє (які походять від дієслів на -ати) постійно
мають наголос на суфіксійнім а: … исповда5ніє»1. В іншому ж дієслові маємо два
виразні поліські рефлекси: t на місці *ę та  на місці *ě. Сучасна вимова цього слова,
наприклад, у західнополіській говірці Сильне Ківерцівського р-ну [ог\лед`іўс]
’ог\лянувся’2 повністю «суперечить» написанню 1561 року: під наголосом мала б бути
написана графема я (< *ę), а в ненаголошеній позиції t (< *ě) – jглядtлъ. Ймовірно, на
час написання це слово мало іншу наголошуваність, що й відображено в написанні: під
наголосом  < *ě, в ненаголошеній позиції t < *ę. Підтвердженням цьому припущенню
може слугувати інша форма цього дієслова – глTдти буду 179. Зауважимо, що другий
писар графему  значно частіше вживає в ненаголошених закінченнях: в паркан 214, на
аранд 217 зв., на парTнин 226, на ЮзTa 228, на Блудов  232, на парсун 233, шкод
233 зв., Ворон 254 зв. та ін. У слові – сврTпъ 159 – букву  вжито всупереч етимології.
Маємо поплутування  – T, оскільки писарі в абсолютній більшості випадків це слово
пишуть з першою графемою T. Літера и для відображення аналізованого рефлекса
«конкурує» з T в ненаголошеній позиції в закінченнях займенників та займенникових
прикметників: тыи ж мtщанt 1, подданыи наши 1, сторонами, которыи 1 зв., пановt мои
3, на вTчныи часы 10 зв., тыи части 11, нtвстки нашои 14 зв., гроши золотыи чирвоныи
21, длu вtликои а пилнои 22, тыи свtрtпы 28 зв., хаты пустыи 36, слова нtпристоиныи 41
зв., зtмuнt гсд~рьскии 43 зв., моцныи записы 49, jднои сабли 87, боты саauновыи 141
зв. та ін. Значно менше написань з и в закінченнях іменників у Д. та М. в. одн.: на
Кондратцу Возницы 37 зв., владыци 37 зв., на руци 38, были в Угринови 42 зв., пн~tи
Ганни 50, на дорози 52, на справи 56 зв., старости крtмuнtцкому 67 зв., Y погрTби 72, в
… jстрови 109 зв., воTводи 118. Зафіксовано и в дієслівних формах: подивали 35 зв., сu
… видило 248, помирuючи 252 та в антропонімі Билостоцкого 71 зв. Небагато написань
з и й під наголосом: понtситt 1 зв., всих 30, дви нtдtли 32, на руци 37 зв., на мистt
вtновномъ 55, двt радни 78 зв., дви части 126. Лише кілька раз у похідних від имати:
мuл 4, мuли бы 34 зв., мuлъ 140, іменнику jсвuтчTнє 3 та прикметниках цалог 126,
сусuдским 180 зв. засвідчено польську рефлексацію ятя.
Цікавий запис з погляду пояснення поліської континуації *ě засвідчено в одній із
справ: имtнº Миткtвичи, лtжачоº в повт Полоцкомь, а другии имtнu в повтt
Житомирскомъ, тоtст Трояновцы, Крошнt, Мокрuтичи, Дtнtшtвичы (253 зв.-254).
Маєтності, згадані у справі, на сьогодні називаються: Троянів, Крошня, Дениші.
Зем’янин господарський Житомирського повіту Андрій Ворона, як видно зі справи, усі
маєтності записав у тестаменті так, як вони, треба думати, тоді й називалися. У цьому
переліку, на перший погляд, дивне закінчення множини, називного відмінка в іменнику
Крошнt – е замість очікуваного і – Крошні. У середньополіських говірках в іменниках
передовсім чоловічого роду в називному відмінку множини після історичного кінцевого
м’якого приголосного основи наголошене закінчення, що походить з давнього *і,

1
2

Огієнко І. Український наголос на початку XVII-го віку. – Жовква, 1926. – С.11.
Аркушин Г. – Усне повідомлення.
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збіглося з ятевим рефлексом: [горо\бей – гороб\йіê, здвіиж – здвіи\жê, ку\рец` – кур\ц`іê,
ку\рêн` - куре\н`іê]1 (пор. форми з історичними ятевими рефлексами: [сте\на – на
сте\н`іê, окно – на ок\н`іê]). Послідовно поширене таке закінчення при творенні форм
множини у поліських прізвиськах: [Круц` – Кру\ц`іê, Дов\гал` – Довга\л`іê, Ліи\бон` –
Ліибо\н`іê, Сіи\дон` – Сіидо\н`іê] та ін. На сьогодні походження топоніма остаточно не
з’ясоване: від назви виробництва – кришити/крошити камінь; від назви однойменної
риболовецької снасті; зрештою, відоме прізвище історичної особи – Олександр
Крошницький, урядник Самуеля Горностая2. Можливо, в середині XVI ст. сучасний
район Житомира Крошня (форма жіночого роду засвідчена на початку XVIІ ст.)
пов’язувався з якимось Крошнем (Крошень) і мав форму чоловічого роду. Форму
множини Крошнt [Крош\н`іê] із характерним середньополіським рефлексом і вписав до
листа поліський шляхтич Андрій Ворона. Інакше закінчення -е в цьому іменнику варто
визнати писарською помилкою.
Які висновки можна зробити щодо реалізації давнього *ě на основі виявлених
рефлексів в Луцькій замковій книзі середини XVI ст.? По-перше, з-поміж усіх виявів
цілком переважає написання літери t, особливо в ненаголошеній позиції. По-друге,
буква  вживається передовсім під наголосом. У пам’ятці виявлено 1614 написань з , із
них під наголосом 1539. У ненаголошеній позиції, крім наведених вище, відзначено
написання: 35 у слові копя, 6 – пнtзtи, 2 – рчtи, 1 – канцлtри, 1 – сврTпъ, 1 –
пръначTм. Дуже часто луцькі писарі графему  вживають у фіналях слів перед
наступним й. Майже безвинятково з  написані імена та похідні від них: Авди, Андри,
Васили, ЕрTми, Ероaи, Зоaя, Кирди, ЛTви, Мали, Мати, Маци, Матaи,
ОлTкси, Тимоaи, AалTли. Це неписане «правило» поширюється й на апелятиви:
диля 141 зв., у вилю 165. По-третє, літера и, як вияв *ě, трапляється на письмі
аналізованої пам’ятки рідше. Більшість написань виявлено в ненаголошеній позиції в
закінченнях займенників та займенникових прикметників. Про таку трояку – t, , и –
рефлексацію свідчить і наша вибірка: словоформу дві вжито в тексті 186 раз, із них з t –
111,  – 71, и – 4. По-четверте, артикуляція західнополіських ятевих континуантів
залежала від наголосу: в ненаголошеній позиції вимовлявся звук [е], рідше [и], що й
відображено на письмі відповідними літерами t та и (показовими є приклади вживання
на одному аркуші в одному слові обох виявів: до панtи Яцков-ои[ойі] Жабокрыцкоº[ойе] 14, y ПосuгвT... в ПосTгви 56, Бtлостоцкого… Билостоцкого 116 зв.); під
наголосом – оригінальний поліський рефлекс, позначуваний буквою  (не виключаємо у
таких написаннях намагання писарями відобразити оригінальний не-[і] та не-[е] звук,
можливо, [іе] з дещо виразнішим е-компонентом, про що може свідчити й такий запис:
дал … жонT … JлTни 197 зв.). При цьому зауважимо, що у вживаних поряд
повторюваних (і загалом у тексті пам’ятки) словах частіше поплутуються графеми  – t:
з … свTстю 34 зв. – з свстью 48, Склtнскии … Склнского 37 зв., повту … повtту 131
зв., сна … сtна 136 зв., под лTвым … в лвои 142, посTяли … засяную 143,
КирдTвича … КирдTTвича 149 зв., свTрTпу 78 зв. – свTрпy 128 зв. – сврTпъ 159,
Сtuныи Гаи … в Сuном Гаю 212 зв.; трапляються й  – и: Андрян … Андриян 46 зв.,
JстриTвскии … JстрTвскому 91 зв., сокру … сокиру 129, в КисTлн … в КисTлин
167, Иван Патрикиtвич … Иван Патркиtвич 253. При характеризуванні мовних рис

1

Тут і надалі приклади в транскрипції без покликання взяті із рідної говірки автора с. Мелені
Коростенського району Житомирської області.
2
Георгій Мокрицький. Вулиці Житомира. Енциклопедія. – Житомир, 2007. – С.374-377.
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пам’ятки загалом і ятевих континуантів зокрема варто зважати на її характер, стильову
приналежність: це ділові документи, де певна стандартизація так чи інакше присутня.
Усе це, поза сумнівом, відображалося й на мові. Так, у досліджуваному тексті є слова,
які відбивають вияви *ě невідповідно до загальної картини цієї рефлексації. Наприклад,
у займенниках тобі, собі, мені (мнt) жодного разу не виявлено рефлекс и, за повного
переважання t та спорадично ; у займеннику всі, навпаки, явно переважає рефлекс и
при значній кількості  та лише кілька t: на 50-ти аркушах пам’ятки и – 54 рази,  – 18, t
– 2; в іменнику повіт переважають написання з , менше з t та цілковито відсутні з и; у
дієслові повідати (повtдил, повдали) на 50-ти аркушах тексту 48 написань з t, 29 – з ,
відсутні з и. Ми вже відзначали, аналізуючи поліські вияви *ě, що в слові tхати та
похідних жодного випадку в ділових текстах іншого написання, крім t1. Луцька книга
1561 року не виняток: на кількасот уживань єдиний рефлекс – t. Про що можуть
свідчити такі факти? Зрозуміло, що не про відбиття реальної живомовної стихії.
Ймовірно, що саме такі слова потрапляли у складі готових формул до повітових
канцелярій і писарі їх так «завчали».
Реалізація давніх *о, *е.
Зовсім інша картина континуації історичних *о, *е в новозакритих складах у
досліджуваній пам’ятці. Цілковите переважання літер о та е відповідно для відбиття
рефлексів цих давніх фонем. Жодного випадку написання и на місці *е у новозакритому
складі, жодного випадку «нового ятя» (красносtлского 13, тtтцt 41, корTнь 144 зв., на
камtн 260 зв. та ін.). З інших виявів відзначимо лише: кошюлка 35 зв., пн~юв 71, на
тютку 185, на нюм 253 зв. Кілька написань у на місці *о: хут свою 34 зв., до Горухова
43, горyховского 44 зв., вtдлt позвув 64 зв., хорлупскии … хорлопъскиє 104, листув
врuдовых 108 зв., кгвалтувного 119, запродал став … жидум луцким[…] 129 зв., тых
спустув 129 зв., двyх частtх 132. Кілька прикладів, які окремо треба прокоментувати,
можливої рефлексації и < *о: забиица мужа моtг 37 зв., забиица брата моtг 106 зв., j
забииство 114 (не виключаємо новий український вияв и < *о в новозакритому складі в
явному полонізмі, оскільки в оригіналі з польської мало б бути zabójca, zabójstwo,
звернімо увагу, що в тексті трапляється рефлекс із о мужTбоица 8; водночас,
характеризуючи рефлекс саме в цих словах, варто зважити на те, що в досліджуваній
пам’ятці вжито й імператив «Бии, забии!» 89, де и – іншого походження); пн~ом
выбирчимъ /Д.мн./ jтдати 207 зв. (також можливе двояке пояснення: и на місці о
вибори – вибірчий та на місці и вибирати – вибирчий; у польській мові в подібних словах
засвідчено ’е: wybieracz, wуbieralny та о: wуborca, wуborczy); над дорогою гориховскою –
тут написання и на місці нового о, що витворилося внаслідок розвитку повноголосся,
незакономірне, бо пов’язане з назвою міста на Волині Горохів. Але зміну засвідчено й у
самій назві: з Охлопова к Горихову 247 зв. Зважаючи на те, що в жодному іншому
подібному випадку о в і не перейшло, не виключаємо в написаннях – гориховскою та
Горихову – якусь взаємну аналогію. Зазначимо, що в пам’ятках цей ойконім виявлено
ще з такими рефлексами: по горюховъскую дорогу (1545), у Горюхове (1536)2. Вияв и в
корені неозначеного числівника – ран синих килка 129 – закономірний для розвитку
української мови. Фіксація в Луцькій книзі 1561 року наразі є найдавнішою з усіх

1

Мойсієнко В.М. Фонетична система українських поліських говорів у XVI-XVII ст. – Житомир, 2006. –
С.145.
2
Шульгач В.П. Ойконімія Волині. Етимологічний словник-довідник. – К., 2001. – С. 36.
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відомих1. При коментуванні розвитку о > і в слові кілька не можна не зважати й на факт
функціонування цього ж числівника з подібним і-вокалізмом в польській мові, де
найдавніші вияви відомі з 1550 року2. Можливо, відбувся перехід о в і в антропонімі
Андри Гирка 136, якщо походить від гора, а не від гиря3. Хоч зважити тут треба й на
те, що в аналізованій пам’ятці поряд з антропонімом Андри Гирка виявлено ще й
Пашко Гира 195. Зауважимо, що при коментуванні переходу о > і в цьому слові треба
враховувати й такі факти: 1) в українських говірках поширений номен гирка ’верхня
частина голови’4, ’молодіжна зачіска з чубом’ [Ф. Климчук – усне повідомлення]; 2) в
українському історичному антропоніміконі від XVII ст. відоме прізвище Горка –
Лаврентій Горка, син козака, випускник Київської академії, відомий письменник, учений
і церковний діяч5. Попри те, що усі наведені приклади зміни о в і в різних позиціях не
завжди промовисті й потрактовувати їх можна не завжди однозначно, все ж у жодній із
відомих нам українських пам’яток (не кажучи про ділові документи) середини XVI ст.
ми не знаходимо стільки прикладів написання и на місці о в новозакритому складі. У
словах килка, Гирка, зрештою, выбирчимъ, забиица, забииство потрактовування и
відповідно до *о – цілком умотивоване загальною закономірністю розвитку
українського вокалізму й може претендувати на найдавніші приклади цієї зміни в історії
української мови.
Перехід е в о після шиплячих та м’яких.
Зміна е в о після шиплячих перед історично твердим приголосним відбулася значно
раніше від часу написання пам’ятки, тому в тексті відбита досить послідовно як в
основах: чоловков 1, з жонки 1, вчорашнtг 1 зв., чотырTх 3 зв., мачоха 3 зв., Божов 3
зв., мачохою 23 зв., служоб 4 зв., Чорторыская 7, малжонка 7, грошовыми 10, жона 10,
пошол 14 зв., зшол 39, шодчи 51 зв., шостом 19 зв., к чому 20, до вtчора 25 зв., чолом 51
зв., шолком 52 зв., чиншовыми 153 зв., имtня Золочова 264 та ін., так і в закінченнях:
нашом 1, городничого 8 зв., пожиточнTишому 9 зв., при вижох 1 зв., навышшого 3 зв.,
бывшого 7 зв., yвuжчого 36 зв., Богушова 37 зв., пшого 38 зв., лtпшому 49 зв., Y
Гудчом Броду 78; вижом 55 зв., мужом 101, ужищомъ 73 зв., в Боровичох 37 зв.,
Нарtчtнковичом и Стомичом 1 зв., во Иванчичох 3 зв., tдначов 19, Мордашtвичом 25,
Божого 35, Ивановичом 44, в Поповичохъ 97 зв., в грошох 205 зв. ін.
Перед історично м’яким лабіалізація, як правило, не відбувалася: з братtю нашtю
10, нш~tю 50, дда нашог … с тTткою нашTю 10 зв., служTбников 36 зв., Богушtвич 44 та
ін.
Показовими щодо «правильності» переходу е в о після шиплячих є написання в
пам’ятці форм слів чотири та шість: чотырTх 3 зв., чTтвTртую 4 зв., чTтвTртого 4 зв.,
чотыри 6, чTтвTро 6 зв., до чTтвTртог 30, у чотырох 48, чTтвTртоT 64, с чотырма 136, на
чотырTх 207, дано чTтвTры позвы 243 та ін.; шTст 6, шостого 5 зв., шостом 19 зв., за

1

У Словнику української мови XVI – першої половини XVII ст. найдавніша реєстрація цього рефлексу
датована 1569 роком. (Див. Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Випуск 14. – К.
– Львів, 2008. – С. 92-93.)
2
Bańkowski A. Etymologiczny słownik języka polskiego. – T.1. A-K. – Warszawa, 2000. – S.676.
3
Див. докладніше: Мойсієнко В.М. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові (на
прикладі текстів північноукраїнського ареалу XVI ст.) // Волинь-Житомирщина. – № 22 (І). – 2010. – С.
119-120.
4
Етимологічний словник української мови. – К., 1982. – Т. 1. – С. 506.
5
Українська літературна енциклопедія.– К., 1988. – Т. 1. – С. 464.

75

шTстма 169, шTстTро 175 зв., шTстма 181, шостыи 247 зв. та ін. Зауважимо, що в слові
шєстTры 257 зв. маємо виправлення корневого є з о.
Відсутність переходу трапляється рідко: нарTчTнног 6 зв., нашTго 9, нш~Tму 9, имTня
нашTг 11, вижtмъ 13, пришодчи … пришtдчи 15, пtрtдъ вtчtром 17 зв., жtною 19 зв.,
Яцком Иtвовичtм а Еском Луцtвичtм 38 зв., Богушtмъ 41 зв., рожtныи 53, пн~tи
Янушtвои 68 зв., до вTчTра 91, брал y мtнt вижtмъ 124, з мужtм 125, з рожtною 125 зв.,
в грошTх 138, ЕрошTмъ 150 зв.
У похідних дериватах, творених за допомогою -ьск, -ьн нерідко також спостерігаємо
зміну:
Jришовъскии 6 зв., Jщовскии 13, Кгрушtвскии …Кгрушовскии 130,
Aалчовъског … AалчTвского 171, корчtмном 94 зв., корчомныи 207 зв., коршовских 136
зв., двору tг Золочовскому 264. У запозиченому складному іменнику мужTбоица 7 зв.
(п. mężobójca) маємо відхилення від тогочасного узусу.
Трапляються й винятки, які згодом стали нормою української вимови: нашоє 9,
нашои 10, на чол 122 зв., мачосt 23 зв. з подальшою зміною о > у.
Особливістю Луцької книги зокрема та західнополіських пам’яток загалом є
лабіалізація кінцевого е після шиплячих: тот жо 6 зв., там жо 15, yжо ни пtрtд 28 зв.,
вжо 41, имtнє нш~о 48, имtнt нашо 170, там жо 52 зв. Спостерігаємо лабіалізацію е й у
слові місце на мtстцо 25 зв., на мtстцо 35 зв., на мtстцо 58, на мtстцо 80. У
відмінкових флексіях іменників з основою на ц перехід е в о міг бути викликаний і
ствердінням ц: на мtстцох 2, в Подгаицох 5, в Затурцохъ 10 зв., при жtнцох 157;
виноватцом 32, купцом 34 та ін. Причому в М. та Д. мн. іншої флексії, аніж -ох,-ом
писарі не вживали. Жодного разу не вжито з t іменник чоловк. Очевидно, що в мовній
та усній практиці писарів книги зокрема, зрештою, волиняків загалом не відклалася вже
вимова чTловік. Цього слова саме в такому вияві – з t – волиняни вже не чули (в
мовленні) й не бачили (на письмі).
Не виявлено нами в досліджуваній книзі жодного випадку переходу е > о в
патронімічному суфіксі -евич після м’яких основ: Микола tвич 57, Ян Миколаtвич 62,
Григорtи Данилtвич 57 зв., Антон ВасилTвич 64, Василя ГригорTвича 71 зв., Григорtвич
222 зв. Такі утворення, ймовірно, стали вживатися пізніше, як то маємо в Овруцькій
книзі 1678 р.: Григороvича 1.
Зближення артикуляції [е] – [и].
У тексті Луцької книги багато прикладів поплутування [е] – [и], нерідко незалежно
від наголосу, що може свідчити про відображення на письмі західнополіської
оригінальної особливості – зближення артикуляції цих звуків: до ВTлны /йдеться про
Вільно/ 13, под трима 41 зв., ярославTцкии ... ярославицких 63, вины 4 зв., y вTнT своTи
66, ЛаврTна 65, сtрмuгу 1, сирмuги 159 зв., Вилгорского … ВTлгорскии 91 зв.,
Лидуховскимъ ... Лtдуховского 96, врuдником лысчинским 103 зв., имTня ЗубTлна …
имTнє Зубилно 120, имTнTи … иминTи 206 зв., яснивTлможного 139 зв., колTнских 52 зв.,
колинских 141 зв., тTрTмTнскому … тTрTмTнскии 140, пристоиности свыи /тут своєї/ 248
зв., пн~а Сtмtна … на пану Сtминt 258.
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Книга Овруцького ґродського суду. Зберігається в ЦДІАУ в м. Києві. – Ф. 11., оп. 1., спр. 1. – арк. 2а.
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Зміна *ę, *’а > е в ненаголошеній позиції.
Одна з визначальних північноукраїнських рис – перехід *ę, *’а > е в ненаголошеній
позиції та збереження ’а (я, u) під наголосом – якнайвиразніше виявлена в тексті
пам’ятки: пTтнадцат 1, полпTтадTсят 20, дTвTт 36 зв., дTсTт чоловков 22 зв., за
полдTсTты копы 36 зв., y дTвTностy 20, тисTчу 19; с колTдою 17, зTмли помрTнъя
/поміряння/
73, jглTданT 21, посtганю 219 зв., дворTнина 27, КостTнтина
КостTнтиновича 54, по которои панTнцы своTи 52 зв., пн~и ХомTковоT 57, памTти 100,
заTци, сTти заTчии 38 зв., урTду 57, мс~ца jктTбра 58, свTщTнника 56, свTтог 33 зв., на
кгрунт зTмлTныи 73, горлчTныи 195; нT рTтовали 94 зв., yвTзати 36 зв., потTгаTт 52,
притTгати 67, посTгати 98 зв., приглTдал 74 зв., жTдал, штобы jглTдал 88 зв., выпрTгли
175 зв., памTтаTмъ 215 зв., yглTнувши 30, вынTвши 85, спомTнувши 149 зв., хотTчи 29,
чинTчи 29, видTчи 48, просTчи 57, бачачи 51 зв., стоTчи 100, тTръпTчи 223 зв. та ін.
Надпоправне написання закінчення -T в іменнику имTня (Зн. мн.) – ымTнT свои 117 зв. –
підтвердження закоріненості цієї зміни у волинських говірках того часу.
Трапляються написання й під наголосом: Тихно Иванович ХомTк 22, jрмuнскому
… jрмTнскии 56 зв., до врTду /уряду/ 58, до врTду 117 зв., сукнu лунская знTта 203, але –
зняти 94.
Рефлекси, пов’язані з існуванням та занепадом надкоротких ь та ъ.
Під уже усталену тенденцію до витворення голосних повного творення на місці
зредукованих ъ, ь підпадають приклади: вTдTр 17, служобъ 22 зв., сTдTл три 87, повту
Ковtлского – Пилип с Ковлu 156, такі голосні з’являються й у запозиченнях пізнішого
часу: з гумTн 7 зв., пTрTл 35 зв., TпанTч двT 87, але зTмль 209. На місці колишніх
поєднань зредукованих з плавними маємо характерні українські рефлекси: по хрыбту
122, крывавых… по хрыбту 127 зв., кривавыи 128, на шии 142, подданныº яблыновскиº
153 зв., трывати 74, до крыви 183 зв. Водночас, трапляються й інші вияви: слTзнT
просила 101, глубоко 129 зв. Іноді писарі накреслюють в кінці слова на місці ъ літеру о:
Tдучи чTрTз Луцко 42 зв. Засвідчено рефлекс так званого напруженого ь > и в слові –
бию 197, який в подальшому розвитку західнополіських говірок успадкований не був. У
дієприслівнику сплитивши ’згуртувавши’ 125 зв., що не став набутком української
літературної мови, вияв tlъt – закономірний: глътъка – глитати; плъть – сплитивши.
Можливо, дієслово сплитити із закономірним для розвитку вокалічної підсистеми
української мови рефлексом на час написання пам’ятки було в активному вжитку.
Чергування у – в, з – зо, з(с) – из(ис).
Принципи української милозвучності закладалися ще в староукраїнський (коли не
раніше) період. Іноді складається враження, що луцькі писарі дотримувалися певних
неписаних правил усування збігу кількох голосних чи приголосних на межі слів,
настільки виразно й послідовно ця тенденція відображена в пам’ятці. Чергування у – в
(во, ув, уво, вы) у прийменниках: Y Кондрата Шитка взuли 1, врuдник 3 – и з
урuдникомъ 153, братTю нашTю уво спокоином 10, водлT сTго jпису и ув сTм листT 11,
сторговал во Ивана 17, ув ындиктT 19 зв., стадныхъ Y дому 29, ДубовицY Yв остров 33
зв., во Кгданску 34, yв jтказT 35 зв., АлTксандро yво имTня 44, слово y слово 45, мнT yв
оддлT сu зостала 46 зв., были в Угринови 42 зв., и въ вотказT 75, yв отчизну 77,
которыT yв ызбT 86 зв., вы имTня Tг 70, yв окон 86 зв., yв jбдную годину 89, yв очи
109, y двор yвошол 111 зв., Богдан y тых 132, тыждTн Y вTжи 136, чс~ов Y суботу 146 зв.,
писан Y КузминT 150 зв., тых чс~ов Y волторок 150 зв., вы имtнях 262 зв., Yв Опанаса …
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Yв отамана … Yво Ивашины 268; у префіксах: у Шитка взuли 1, свTрTп yзuти 29, сTю
вгодою 18 зв., своими вгоду вчинити 19, з угоды 53 зв., КотороT всказанє 26,
БTлостоцкого yсказали 26 зв., yпросивши 12 зв., впросивши 27, yвuжчого 36 зв., и
ввuжчог 37, хотTл Tго узuти 42, шкоды и втраты 55, YTжчают … въTжчаючи 69,
кривды, втиски 73, в понTдTлок проводныи yмTр … трTтTго дн~я вмTр 91 зв., и взголовº
145 зв., вморил 141 зв., Yморили 149 зв., YмыслнT 16, пришодчи вмыслнT 181 зв., інші
приклади з початковими у – в: ножи вгорскиT 17 зв., jто всTг 32 зв., нас Yсхъ 37 на yсих
86 зв., yчорашнTг 36 зв., Януш Прокопович Uгриновскии … имtня Вгриновского 23 зв.,
подданныи мои был YтTк 32, зашкодивши втTк 62, з уздою 42 зв., во Ивана сTдло и взду
взuли 136, навчилсu 153 зв.; з(с) – зо(со), з(с) – из(ис): ись санок … из санками 17, ис
сTдломъ 26, зо всTи 27, восполок ис жоною 33 зв., саблu зо срTбром 52 зв., посылал зо
мною 89, и зо всuкими 121, выTхавши со мною 124 зв., взuл со млына 137, Ян зо
ГрTбTного 182 зв., jдTн зо срTбром, а другии из шнурами 227. Мабуть, дією цієї ж
тенденції треба пояснювати вживання варіанта прийменника jто (<отъ): jто всtг 32 зв.
Усунення зіяння спостерігаємо і всередині слів: ВTлTрияном 1 зв., з дыямTнты 52 зв.,
кнг~ни БTяты 71, до патриярхов 62 зв., Июди 129 зв., Биuты 159.

Трапляються й інші поодинокі випадки звукових змін у підсистемі голосних. Низка
прикладів прямо чи непрямо вказують на загалом невластиву для західнополіських
говірок рису – акання: нT jстовуючи 24, jтколT сT была пTрвTи граница почола 164,
Григоря Jксакова 31, гатовых пнз~Tи 35 зв., начовала 42 зв., начовали 122 зв., валал 46
зв., пнT~и МаринT КолантаTвни 53 зв., АлTксандровича 83 зв., JлTксандра 102,
Борзобогатым … БорзобагатыT 105, жона мая 197. Подібні написання можна
пояснювати впливом північних білоруських говірок. У дієприкметнику нtраздtлимоt
262 в префіксі раз- вбачаємо не фонетичне явище, а вочевидь данину
церковнослов’янській традиції, оскільки слово вжите у відповідному контексті: Во имu
jтца и сына и Свtтог Духа свtтоt живоначалноt и нtраздtлимоt Троицы 262.
Відзначимо, що в чисельних написаннях дієслів з цим префіксом, жодного випадку з -ане виявлено.
Можливо, традиційною орфографією (якщо не описка!) варто пояснювати
закінчення -аго в прикметнику зранTнаго 86 зв., яке в такому вияві трапляється лише в
цьому слові.
Не виключаємо характерного для низки західнополіських говірок відображення
зміни о в е після м’яких приголосних у написанні: мTщанину варшTвскому 70.
Особливості консонантизму.
Відображення твердості / м’якості приголосних.
Приголосні в українській мові, залежно від певної території, по-різному зберігали
історичну м’якість. У поліських говірках, очевидно, ще в києворуський період
розпочався процес ствердіння шиплячих та р перед колишніми дієзними ь, е, и, u, z, ю.
Цей процес широко засвідчено в досліджуваній пам’ятці.
Р
рь – ръ: гсд~рь 2 зв., гсдрь~ског 29, гсдръского 84, мосоръского 97, чоботарь 195, ра –
рu (ря) в кінці основ: Жданца Чоботара 16, бондара 64, до писара 7, бондара 64, писара
69 зв., jрандара 71, Яна Грабара 136, Лазора 136 зв., Пашко Гира 195, jктtбра 213, jт
Стыра 214 зв., але – до царu 20 зв., на гсд~рu 51, до гсдря 90, СтTпана Моря 97, вTпрu 136
зв., писарu 153 зв., Лазорu 161, jктtбрu 212 зв., jт Стырu 215; в основі: з ураду 18 зв.,
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врuдy 23 зв., з ураду 74 зв., на врадника 75, врядник 89, розширuти 49 зв., з радом
срTбръным 52, jднорuдок 52 зв., jднорадокъ 147, дворанинT 70, дворанин 260 зв.,
дворuниномъ142, помTрuл 73, помирuючи 252, двt радни 78 зв., АндрTя Рябка 86 зв., и
на радTц … и рuдцы 103 зв., Jпрuнка … JпранцT 121, уморuю 125 зв., Горuин 145,
варать 172, нTвпрuжTн 195, срTбраных 197, Борuтином 238 зв., вTрuчи 247; ру – рю в
кінці основ: гсд~ру 29, гсд~рю 47 зв., в основі: Мирюта 114; ро – рT: гсдрTм 84, y панцарTх
86 зв., jт комисарtв 152 зв., талuрtв 180. Про м’яку вимову р можуть непрямо свідчити
й деякі відмінкові форми, вживані в пам’ятці. Наприклад, у присвійних прикметниках
суфікси -ов / -ев послідовно вживаються з основами на твердий та м’який приголосний
відповідно: служtбнику Михаилову 26, конu пасынкова 26 зв., ВасилTвы жTною 19 зв.,
зTлзо МиколаTво 76 зв., jтчич МиколаTв 76 зв. Після основи на -р писар нерідко
використовує суфікс для маркування саме м’якої основи: МалхTрTва 69 зв., Григорtвич
222 зв., Григорtвая 254. Щодо вживання р - р’ в Луцькій книзі відзначимо, що в
іменнику государ послідовно р м’яке в усіх формах. На аркушах 84-134 у семи
написаннях Р.одн. – лише гсдрu, у шести О.одн. – лише гсдрTм (у похідних можливі й
інші вияви: на цих само аркушах гсдръск- – 10 написань, гсдрьск- – 64, гсдрск- – 39).
Цілком переважають написання з ра в Р.одн. іменника писара. Слово уряд писали як з
відображенням м’якості р, так і без неї. Наприклад, на аркушах 84-134 лексему уряд
вжито 31 раз: з -ра- – 16, з -рu- – 15. Зауважимо й те, що, порівняно з написаннями в
середньополіських актових книгах (житомирських, овруцьких, київських), випадків
відбиття м’якої вимови р’ в досліджуваній пам’ятці значно більше.
Ж, Ч, Ш
шь – шъ: tздиш … и хочtшъ 70 зв., ши – шы: иншии … иншыи 214,
постановившысu 214 зв., ша – шя(шu): Руда Мшuна РTпная 59 зв., пустошuт 69, шу –
шю: кошюлка пTрловая 35 зв.;
чи – чы: ку помочы 213 зв., вtдаючы … памtтаючы 214, привлащыти 215 зв., чу –
чю: тTщю свою 79 зв., на jбличю 94 зв.,
жи – жы: на yлицы Жыдовскои 213 зв., дtржыт и вживаtт 213 зв., жа – жя(жu):
имTня ПодрTжа 47 зв., имTня ПодрTжя 48, збожя 74 зв., з Дорогобужя 245 зв., жу – жю:
имTню ПодрTжy 34 зв. (зараз с. Підріжжя Ковельського р-ну), в Дорогобужю 245 зв.
Один із писарів після шиплячих, як правило, ставив ь: которыи вижь 97, сознал,
ижь 97, каждая рTчь 97 зв., Иванъ Маръковичь 98, ижь мTнT 98 та ін. Непросто сказати,
чи тут йдеться про відображення особливості мовлення, чи відгомін ІІ
південнослов’янського впливу, до певної міри, відомого цьому писареві?
Ц
В основах
ци – цы: Буцынскии 95, ATдTц Мацынич 107 зв., злTцывши 125; ца – ця(цu):
цатками 36, тридцать 99 зв., але – з ручницuми 31 зв.; цу – цю: ланцугом 38, jбTцуючи
93, СтTцyта 103 зв., Пацуково 117 зв., Яцука 131, але – два ланцюги 52 зв., Пацюк 119.
У кінці основ
ць – цъ: АндрTцъ 91 зв., с ПодлTсTцъ 95 зв., jтTцъ 98; цы – ци: нTбожчицы,
БогданT 18 зв., палцы 36, на Кондратцу Возницы 37 зв., посланцы 38, справцы 39 зв., до
свTтлицы 46, на концы 56 зв., по нTбожчицы 64 зв., двT мацы 69, в свTтлицы 72, на
Панковцы 72 зв., на Яровицы 88 зв., дTржавцы 93, копцы-границы 95 зв., Тишицы,
дyховницы 125, але – Микитинци 59 зв., с пuтници на суботу 62, копци 68 зв., двT
простици 72, на ВtрTщагинъци 72 зв., в потылици 112, тыи шTвци 114, Тишици 125,
быти y jпTци 126, по jтци 150; ца – ця(цu): и хлопца 35 зв., тканица 35 зв., забиица 37
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зв., на заяца 38 зв., мсца 84 зв., jтца 87 зв., jт жTлца 91 зв., до конца 92 зв., jвцами
97 зв., на имu Романца 103 зв., Хомица Грицинич 104, Пилипца Мицинича 105 зв., в
копицах сTно 173 зв., але – мс~цu 69; цу – цю: за рTчку Дубовицу 34, ключницу 35 зв., на
Кондратцу 37 зв., в пuтницу 38 зв., справцу 39 зв., в свTтлицу 46, половицy 48, моцу
’міццю’ 60, половицу млына 75 зв., пятницу 85, на мTстцу 94, духовницY100, стрTлцy
119 зв., границy 126 зв., але – j МощTницю 80 зв., з моцю 25 зв., моцью 129, моцю 103
зв., jтц~ю 253 зв.; цо – цT: куницою 17 зв., куницTю 38 зв., ключницTю 35 зв., из дворцtм
65, за границTю 118 зв. У присвійних прикметниках цілком переважають написання з
суфіксрм -ов: Гринцовы 15 зв., пасынка ATдцова 89, jтцова 98, jтцовског 82, Грицова
98 зв., грицовскихъ 124, Ярцовны 267. Суфікс -tв засвідчено лише в кількох
прикметниках: jтцtвского 82, jтцtви 208 зв. Натомість, після ц в пам’ятці ми виявили
послідовні написання з t в патронімічному суфіксі -tвич: Курцtвич 10 зв., Луцtвичtм 38
зв., Соровцtвич 41 зв., Бурцtвича 55, Грицtвича 89, Мицtвич 111 зв., Пацtвич 226 та ін.
Домінують написання з відображенням велярності ц у складних числівникових
утвореннях на -дцять: двадцат 1, двадцатTро 7 зв., дванадцат 6, двоTнадцатTро 89 зв.,
тринадцат 201 та ін., у типовому поліському вияві давнього ненаголошеного *ę –
пuтогнадцTт 134 зв., тридцtт 161 в сучасному мовленні поліщуків звук [ц] однозначно
твердий [пет\нац:етого // т\риіц:ет], однак непросто зробити висновок про
твердість/м’якість цього звука на основі виявлених написаннь 1561 року. Загалом
випадків написань, що потверджують тверду вимову [ц], в Луцькій книзі значно більше
порівняно з р та ж, ч, ш. Лише з флексією -ох засвідчені форми М. мн. з кінцевим цоснови (див. ще приклади на с. 75), але відмінкова форма Atдцtм 43 зв. може вказувати
й на м’якість кінцевого ц’. Водночас після інших приголосних трапляються паралельні
флексії -tх та -ох: во Иванчичох 3 зв., у грабtжох 43 зв., в Боровичох 66 зв., y панцарTх 86
зв, при боuрох 237, в правTх 162 зв., в Садкох 212 зв., в ланTх 247, в лtсох 266, на
плTчох 16 зв., на возtх 155 та ін.
При відображенні палатальності / велярності варто зважити й на тогочасну
орфографію. В арсеналі писарів середини XVI ст. не завжди були наявні засоби для
передавання певних звуків. Нічого не можна сказати певного про те, що відобразив
писар графемою t в словах: ковалtва, вчорашнtг, тTтку, втTк, бискупtго у виразах – Y
ковалtва сына 1, вчорашнtг дн~u 1 зв., на тTтку 9, хлопTц мои Гурин … втTк, на сTрTднTм
174 зв.: чи відбулася там лабіалізація е > о [кова\л`ова], [вчо\рашн`ого], [\т`отка],
[вт`ок], [се\редн`ом] чи збереглася вимова е з палаталізацією попереднього
приголосного [кова\л`ева], [вчо\рашн`его], [\т`етка], [вт`ек], [се\редн`ем]? Яка була
вимова приголосного [п] у слові бискупtго 84 [\бискуп`его], [\бискупйего] чи
[\бискупего]; [д] у написанні людом пTлTпTлTцким /людям пелепелецьким/ – \л`удом чи
\л`уд`ом?
Процеси, пов’язані з наслідками ІІ палаталізації, в пам’ятці загалом відображені
послідовно: на руци 38, на рTцT 60, на их чTрзT 82 зв., на рудцT 89, на руцT 112, в нозT
119, в ноз 122 зв., Yв опtцt 261, Y Бtлом Стоцt 262, але – в правои руки 228.
Відображення йотової асиміляції. *D+j: нT хожу 8 зв., jбвожTнє 34, припужTня 34
зв., jбвожTнє 36, посажавши 38 зв., jслобожати 51, пTрTд РожTством 56, выпроважу
140, сажают 141, горожу (ім. Зн.одн.) 245 зв. (не виявленого жодного випадку
передавання цього рефлексу за допомогою графем дж, що може свідчити про
відсутність у волинсько-поліському мовленні на той час африкати ] на місці
колишнього поєднання *d+j); *zd+j: наTжчанє 32 зв., yTжчал, слугамъ и бояром своим
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yTжчати нT казал 44, приTждчали 85, yTждчати 89, yзъTжчати 102, заTжчал 193; b, p, v,
m+j: поступлю 2 зв., ку поступTню 249, до Заборовлu 6, мовTни ’мовленні’ 22,
выроблtного 34, куплTныT и закуплTныT 44, прибавлuти 10, прибавлTнє 50 зв., намовuла
51 зв., заставлuти 53, постановTня 59 зв., вымовлuючисu 68 зв., выздоровTня 75, робuчи
122 зв., застановTня 90 зв., застановлTно 129, справTную /справленую/ 124 зв.,
потравлTную 124 зв., зоставTног 163, справtны … справлtны 218, правuт ’вимагають’
236, на поставлTнº 193, jставлuти 197, забавuт 212 зв., постановtнt 218 зв., грабuт 233
зв., граблювали 258 зв. Двоякі рефлекси (наявність та відсутність епентетичного л) у
наведених прикладах, можливо, варто пояснювати або ще недостаньою закоріненістю
цього явища в живому мовленні (наявність епентези л), або впливом польської мови
(відсутність епентези л).
Наслідки уподібнення приголосними j (асимілятивне подовження): за росказанъTм 4
зв., брати 4 зв., при заховани 11 зв., с подписю 22, имTню 34 зв., палTнє 41, сознанє 41,
збитя и зранTнья 41 зв., Подржа 48 зв., впоминанtмъ 54, за злtцtнtмъ 54 зв., на
jглtданє 55 зв., дручtмъ 86 зв., збитьє 104, зопсованя … вырубаня … зораня 109 зв.,
Иляш … Ильяша 115, привиля 137 зв., по выгнаню 137 зв., до схованя 138, з
Дорогобужя 245 зв. та ін. Як видно з численних прикладів, у різних позиціях жодного
разу наслідком асиміляції не стало написання двох літер. Не виключаємо висновку про
те, що на час написання пам’ятки довгота передньоязичних у подібних позиціях
остаточно не витворилася у вимові мешканців Західного Полісся. Водночас випадки
подвоєних написань (на межі морфем) непоодинокі: подданыи 1, поддякании 84 зв.,
подданным 28, данного 36 зв., сторонних 123, парканного 174, нTjтмTнно 232 зв.,
поjрал 6 зв., поjдбирал 102; трапляються навіть надпоправні – листу записсного 69 зв.
Двоякі написання (винесення над рядок та накреслення букв ь, ъ) можуть свідчити про
збереження роздільної вимови. Зрештою, в антропонімі Василя 4 зв. та присвійному
прикметнику Божtго 24 зв. про довгі [л], [ж] взагалі не йдеться. Мабуть, саме роздільну
вимову та ствердіння губних і задньоязикових варто вбачати в прикладах: здоровя 41,
здоровъя 41 зв., набют 60 зв., въTжчаючи 69, jбявил 118, Лукяна 136, взголовº 145 зв.,
j вTжчанº 242 зв., але – пuтном 62, пuтая 118, jбuзками 150 зв. У запозиченні з
очевидним польським виявом *tj > c моц у формі О.в. одн. маємо паралельні написання:
з моцю 25 зв. та моцью 129.
Асимілятивні процеси на межі поєднань прийменників с, от та префіксів с-, рос-,
бес-, от- з наступними звуками. Приклади з дотриманням звукового сингармонізму
(перед наступним глухим – с, перед дзвінким – з) у пам’ятці вочевидь переважають.
Написання з прийменниками: с подписю 22, с пущами, з рTками 24, с куницTю 26, з руки
27, с части 41, с кнз~Tм 41 зв., з двора 41 зв., з вижом 46, с подписю 50 зв., з людми, з
роботами, с подачками 53, с котороT 55, с тых 55, с пuтници 62, з ним 69, з бояры и с
татары 71, с подданными 81 зв., з жоною, з дTтми и с пасынками 88 зв., з возы, с
хомуты. А з них 101 зв., восполок з Вацславом 103 зв., с платы, з роботами 121, з
росказаня 124, з мошною 129, с полми … з гаи 132 зв., с црк~ви 243 та ін., але – абых с
ним 27, мы с обудву 27, хто з слуг 32 зв., копи с них 61, хотячи с нTю 90 зв., с мошною
129, jдинъ з камаином, два з шаaTром 235 зв., с озtрми 255. Іноді під загальну
сингармонійну тенденцію підпадають і слова, зміни в яких призводять до забуття
етимології: добрT звTдомы /тобто свTдомы /24. Написання одразу двох літер зс також
свідчить про намагання писаря дотримуватися певного правописного узусу: зс хомутом
38 зв. У випадках перед наступним с писарі, як правило, змінювали прийменник с на з,
очевидно, з метою уникнення злиття двох звуків с: з сторонами 46, из свTстью 48 зв., зъ
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староства 69 зв., возы з сукномъ 72, з служTбниками 81 зв., з сокTры 101 зв., з свTкровю
121, зсоромотил 147 зв., з судями 225 та ін. Щоправда, у префіксі рос- писарі могли
використовувати й одну графему с – росаду /розсаду/ 136. Показовим є виявлене
оглушення й у прийменнику через перед наступним глухим: чtрtс полt 157 зв.
Написання з префіксами: зъTднали 30 зв., росказал 37, збил, скрывавил 56, з росказанTм,
але – розказати 67 зв., нT розказую 69. Інші приклади асимілядивних процесів: свчил
18, свтчил 76 зв., Котчисща 27 зв., ПодрTжског 34 зв., ПодрTзского 35, подрTзскиº 146
зв., кнuжTтского 38, ни ш чимъ 38 зв., Лудвищъскии 39, Збаразкого 59 зв.,
Збаражскими 98 зв., чTская 87, защTпки 107, за прозбою 108 зв., вижом мTстским …
казни мTстцкои 114, врuдник Мыщин 124 зв., дTдицства 60, свидоцства 134,
бородчицкоє 149, принTшши 205, дорошши 223, бTрTстTцкии 167 зв., yлица Троцская
214, по нTщастю 223, шубку на нюм зодрал и сшарпалъ 253 зв. Наведені приклади
показують іще неустабільненість витворення прикметників за допомогою суфікса -ьск-:
в одних випадках асиміляцію відбито на письмі, в інших – ні. Надзвичайно
промовистими для ілюстрації уподібнення за м’якістю при словостворенні за
допомогою цього суфікса відзначимо написання jгавчицькии 129, сусTдськимъ 170, де,
треба думати, букву ь вжито писарем уже з метою передати м’яку вимову [с´]. Явище
започатковане ще в давньоукраїнський період після занепаду зредукованих (найдавніші
поодинокі вияви в пам’ятках XIV ст. 1), але в подальшій писемній практиці траплялося
рідко. Прикладів звукової сингармонії в прийменнику/префіксі от/от- менше, явно
переважає от/от-: мнT yв оддлT сu зостала 46 зв., в отдлT сu зостала 46 зв., jддавши
62, jдмTнuючи 70 зв., jтлили 86 зв., jдTжчал 204, jд годy 100 зв., jт сTє нTдTли 108
зв., jт пн~ов 130, jтвTзли 135 зв., jтjрали 135 зв., jт всTи 137 зв., jтповTд 137 зв.,
jтвTдTно 147, jттол 147 та ін. Прикладом уподібнення за глухістю може бути
написання: моц суполную 223 зв. (стп. zupełnie), оскільки на цій само сторінці в іншому
консонантному оточенні маємо: з моцю зуполною. Якщо в написанні слова – грTбрu 129
– не описка, то тут варто вбачати приклад прогресивної дистактної асиміляції.
Дисимілятивні процеси засвідчено в пам’ятці поодинокими прикладами: бчол 34,
нихто 47, пн~а Сщастного 69, вынTшчи 64, jтнTшчи 205 зв.
Явище спрощення. Спрощення в групах приголосних, яке наразі в літературній
українській мові є не лише орфоепічною, але й орфографічною нормою, в писемній мові
середини XVI ст. проявлялося непослідовно: -ждн-: кожноT 34, за кожныи 35 зв.,
кождыи 12, тыждню 82 зв., -здн-: j празнику 42 зв., позно 46, при поTзднику 117 зв.,
позно 121 зв., позно 217 зв., -слн-: солньцT 46, на заходT солънъца 122 зв., -стл-:
щастливог 58 зв., -стн-: прtсныи 17, намtстник 19 зв., властным 51, Щасного…
Щастному 69, в суботу маслопустную 62 зв., YстнT 124 зв., на страснои нTдTли 82 зв.,
на страстнои 85, чTсног крTста 100 зв., постник 136 зв., пTрстTнми 208 зв. та ін.
Протетичні приголосні в та г трапляються відносно рідко: гаркабуз направовати 103
зв., пнTю Ганною 109 зв., вовторок 21, и въ вотказT 75, Y вовсT 166, Y восмидTсят 191 зв.
/у двох останніх написаннях не виключаємо вживання прийменника ув, що зовсім не
означає нерозповсюдженість явища в мовленні/. Написання – yв окон 86 зв. – можна
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потрактовувати двояко: з протетичним в та з прийменником ув, але в іншому місці писар
таку неоднозначність усуває: в двTрTи и в вокон 249 зв.
Перехід л > в загалом писемні тексти цього періоду засвідчують досить спорадично.
У Луцькій книзі також випадків цієї зміни виявлено небагато, але приклади, що її
ілюструють, досить промовисті: вовков, на вовки 1, зTмлю БаTвскую залив 11, наложив
65, човны 102, наповнившисu воли своtt 122 зв., Євтуха 135 зв., врадник … закликав
166, нашов 176, повмили 180, приятTлTи нT звTв /звів/ або и звTдши, помTркованя и
роздTлку приняти нT хотTл 189, пTвных 225. Про закоріненість процесу в мовленні
поліщуків свідчить надпоправне написання – jтбилши ’відбивши’ 234 зв. У назві
другого дня тижня jлторка 12, jлторок 12 зв., в овторок 21 (можливо, во второк),
jвторок 251 зв., мабуть, протеза ще тільки-но з’являлася, оскільки всі безприйменникові
номени засвідчено винятково з о чи j. Такі само форми виявлено і в більш ранніх
пам’ятках: во въторокъ … jтъ jлъторка1.
Досить послідовно розрізняли волинські писарі вибуховий [ґ] та глотковий [г]:
кгвалт 17 зв., крунт 31 зв., кгданскии 34, ГраTвскому … КграTвского 79, квалтовным 72
зв., Грицка Кгокглича … СTмTна Гордуновича 91 зв., микдалов 177, кгды 136.
«Проблемним» при відтворенні на письмі для луцьких писарів був звук [ф], який
вони сплутували з іншими, що призводило до різних надпоправних написань: хоробT 64
зв., Aилипко 65 зв., ATдTцъ… ХвTдца 81 зв., ХвTдора 175 зв., вTлми хорым … aоробы 88
зв., Jстаaъю … JставTвы 117 зв., похвативши … aатали 231 зв.
Інші поодинокі явища в підсистемі консонантизму: у слові – бондара 64 – явище
метатези вже відбулося; в іменнику длu вожTня ’для возіння’ 220 зв. маємо чергування
за аналогією до водити – вожу.
Система наголошування.
Певні спостереження можна зробити над акцентуацією досліджуваної пам’ятки.
Навіть зважаючи на те, що в скорописних текстах цієї пори діакритичні знаки (не
йдеться про винесені графеми) або не проставлялися, або були зовсім невпорядковані,
все ж до деяких висновків ці знаки спонукають. Уже йшлося вище, що волинські писарі
досить часто над голосними літерами ставили крапки. Найпослідовніше такі крапки
ставлено над кінцевою голосною літерою з метою розмежування слів, які ще не завжди
писали окремо. Водночас крапки нерідко стоять і над графемами всередині слів: на1 року
31, ставши пtрtд нами на1 року jбоя 66, на1 брата1 58; своt1му, своt1го 38, до мt1нt 38 зв.,
моt1го 41 зв., мои1ми 43 зв., моt1го 60 зв., жtбы t1го 62 зв., в нt1го 65 зв., до нt1го пи1са1ныи
66, з нt1го 109, иж j1ни 68 зв.; копю1 з ли1сту 39 зв., ли1сту 43, за ли1стом И росказанtмъ 69
зв., кнз~я Ро1мана, воло1давскии, ли1сты 260, з ста1вы 49; пtрtд мtнt1, жалую1чи 42 зв.,
повtдаю1чи 44 зв., нt вдаю1чисu 48 зв., Yaаю1чи1 48 зв., заморuю1чи 58, маю1чи1 66 зв., и1
jбtцую1чи 70, вымовлuю1чи1 67, жадаю1чи 80, але пыта1ючи 44 зв., ма1ючи 58 зв., чи1нuчи 48
зв.; Василtви1ча 48 зв., Василю Михаилови1чу 48 зв., и1вана1 Яцкови1ча1 55, Бори1са
и1ванови1ча 57, Пtтру Кухмистрови1чу 64 зв.; стрt1лити 31 зв., мtнови1тt 44, полови1цY 48;
зо вси1ми 49, скли1кавши 52, Ка1зано 55 зв., ка1залъ 57 зв., Ка1зано 57 зв., подста1ростtг 57,
при1сылал 57 зв., при1tха1ли 70, почини1ла 57 зв., при1ятtлtи 58, ста1росты 63 зв., рубана1я 63
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зв., Андрtмъ Са1довским 66, за роска1занtм 66 зв., до ключни1ка 69 зв., жупни1ку рускому
69 зв., вTдлT запи1су 69 зв., с кнаaлu1ми1 138 зв., чtтвtртого1надцат 78 зв., мнt нагоро1дил
79, в сT1рTду 82 зв., нTбытно1сти 84, вижо1во сознанt 98, тися1чи 99, Ма1тысу 101 зв.,
за1нuвши 102 та ін. Свідомі того, що цими крапками писарі, можливо, намагалися
відобразити й щось інше, не винятково наголос, оскільки послідовність таких
«наголосів» в жодній справі не витримана. Але деякі написання все ж дають підстави
припускати, що в низці випадків творці книги саме відтворювали розмовне
наголошування, яке було характерним для староукраїнських пам’яток загалом, як то:
кореневе наголошування односкладових іменників ли1сту, наголошуваність займенників
своt1го, до нt1го, перенесення наголосу з односкладового іменника на проклітик на1 року,
наголошування патронімічного суфікса -ович Василtви1ча, дієприслівників жадаю1чи1.
Іменник.
Словотвір.
Творення слів, засвідчене в Луцькій книзі, відображає процес становлення
успадкованих з попередніх мовних епох похідних дериватів та витворення нових на
власне українському мовному ґрунті, зокрема й під впливом чужих мовних систем.
Чи не найактивнішим спосом творення іменників з-поміж усіх виявлених похідних
треба назвати суфіксальний, а із суфіксальних виділимо новотвори з постпозитивним
компонентом -иi, <(-іj-), -ьi, <(-ĭj-). Для луцьких писарів, складається вражання, не
було жодних обмежень при творенні абстрактних іменників за такою моделлю від
дієслів. Причому, від безпрефіксальних мотиваторів новотворів значно менше: в
дTржаню 3, гамованя 6, будованTм 9, в будовани 240 зв., пущаня 12 зв., станя 13 зв.,
tднаню 19 зв., мовtни 22, хованя 32 зв., на зимованº 33 зв., сTдTнє 58, ку граничTню 68
зв., за жTданºмь 232 зв., старTню 241 зв., jт даня 251, питя 155. Набагато більше
субстантивів утворено від префіксальних дієслівних основ2: (рос-/роз-) за росказанtмъ
1, розровнанT 9, розширTнє 50 зв., на розмышлTнє 56 зв., розогнанє 135, розобранu 248
зв., (j-) jсвuтчTнє 3, jповTданє 3, jмtшканº 14, на jглtданє 55 зв., (jт-) при
jтдаваню 58, jтнuтT 75 зв., (jб-) за jбсыланTмъ 76, на jбвожTнT 91 зв.,
jбдарованTмъ 125, jбовuзанu 210 зв., за jбосланºм 241 зв., (у-/в-) увuзаня 3,
впоминанTмъ 54, j yTханT 74 зв., за вмоцованTм 90 зв., j вTжчанº 242 зв., взорванº 255,
взuтT 174 зв., (з-/с-) под страчtнtмъ 19 зв., зранTню 64, на смTркани 63, на смTрканю
122, знаидTнє 68 зв., по зTханю 113 зв., схованя 137 зв., скупованº 139 зв., збитя 30 зв.,
збитьє 104, (со-/зо-) сознанT 3, зопсованu 95 зв., (вы-) по выTханю 7 зв., по вычитаню 9,
на выхованt 18 зв., по вычтtню 24 зв., при выдаваню 53, вызнанє 58 зв., по выдTлTню 66,
на выдTржанє 70 зв., длu выздоровTня 75, по выгнаню 137 зв., для вывожTня 140, длu
вышинкованя 233 зв., на выштью 220, на выштьи 220, (на-) нарожTнья 9, (за-) при
заховани 11 зв., застановtнt 18 зв., заложtнu 18 зв., задtржаня 23 зв., j забранº 28, по
застрTлTню 91 зв., при замордованю 114, в захованº 138 зв., запоможTня 239, завитº 235
зв., (по-) j поровнанt 19 зв., j покрадTнє 25, jт поданя 88 зв., почTртTня 118 зв.,
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подTланя 135, постановTня 137 зв., позволTня 137 зв., помTшканT 140, покажtнu 154 зв.,
в попасTню 165 зв., поволоканu 218 зв., на початю 57, j пожатT 194, (при-) j
приложtнº 28, кром припужTня 34 зв., (пере-) пTрTнагабаня 51, j пTрTTжчанº 193.
Значно менше в пам’ятці виявлено іменників, утворених за цією моделлю від інших
частин мови (іменників): свини 7 зв., камTня 71, сосонє 257 зв., платя 33, братя 116 зв.,
вTсTля 137, привиля 137 зв., мTжи проваля 174, подлT подворя 9, в колодях 70 зв.,
волошя 33 зв., дручTмъ 86 зв., збожя 118, волосT 94 зв., в столпъº 204, дубє 257 зв.,
(прикметників) здоровя 8 зв., длu свTдомя 10 зв. Засвідчено лише кілька конфіксальних
дериватів з фінальним компонентом -ьi, <(-ĭj-): подлt запястя 16 зв., на пTрTдмTстю
142, зголовº 231 зв., взголовє 145 зв., по заплTчю 161.
До продуктивних також треба віднести утворення з суфіксами:
-ьк-: сорочки 5 зв., дочки 14, за рTчкою 34, бочки 72, скринка 137 зв., jт грTбTлки
163 зв., внучку 180, ; санками 17, мtшок 17 зв., дядко 18 зв., вачок 26, батко 114, по
зашиику 193 зв., горщков 217, -ък-: спадком 7, jдTнки 7 зв., jстаток 7 зв., вчинков 8 зв.,
пожитки 9, счадки 9, матцT 10, жонки 16 зв., мошонку 17 зв., хустку 26, роздtлку 18
зв., пожитку 19, зtмuнка 21 зв., з розсудку 22, малжонок 27 зв., шинкарки 33 зв.,
статки 33 зв., клtпок 34, aортку 44 зв., панTнцы 53, добытки 60, погрозки 61, до мостка
118 зв., боярка 123, j ярмаръцT 142, пTрстTнок 265 зв.;
-ник-: дворника 5, помочники 5, ложники 5 зв., чtтвtртинник 6, мытники 13 зв.,
намtстник 19 зв., золотник 35 зв., цTлник 48, коморника 55, жупнику 69, иноходника 89
зв., потужников 133 зв., служTбник 135, ключнику 135, мTлника 136, ручники 137 зв.,
пTрTдники 235 зв., лTтник 236, бtрtзник 251 зв., дубник 251 зв.;
-чик-: нtбожчик 18 зв., барврчик 231;
-ств-: нTпослушTнство 4 зв., потомства 7, драпTзство 7 зв., нtпоспtшtнством 19 зв., в
малжtнствt 54 зв., поручtнство 58 зв., дTдицства 60, маршалства 69 зв., крадTжство 76,
j забииство 114, шлuхTтство 134, малжонство 137, нTбTзпTчTнство 137 зв., влдчоства
139 зв., на повиноватство 149 зв., добродtиство 161 зв., на тTсTлствT 195,
jбаватtлством 214, YбозствT 223;
-ость-: трудности 3, властност 3 зв., колкосот 3 зв., бытности 4, властивост 5 зв.,
маtтност 6, маиности 140 зв., вTчност 9, свTдомостю 9 зв., совитости 12 зв.,
вдомости 20 зв., нTдорослостю 22 зв., пилност 26 зв., нTвчинност 28, живности 33 зв.,
вTчистостю 34 зв., поволност 55, близкост 68, за нTдбалостю 70 зв., повинност 135,
свuтостTи 137 зв., твTрдости 137 зв., лTгкост 181, готовост 200 зв., прикрости 229,
спротивност 233, справTдливост 237, ровност 247, склонност 262 зв., короткост 264,
длu врности 269 зв.;
-ьць: Богданца 5, y дворцы 5, радцами 12, на сыновца 13 зв., до кравца 17,
гостинцом 17, посланtц 20 зв., истца 32, виноватцом 32, чTпTц 35 зв., хлопTц 62, старTц
79 зв., молодTц 111 зв., ЖданTц 136 зв., на мTстцы 139 зв., злочинцов 141, старTц 225
зв., -ьц-: забиица 37 зв., шкодцов 79 зв., чTрTз приводцу 130 зв., дTржавцы 135;
-иц-: рукавицы 1, пивницы 6, пшTницы 7 зв., ручницу 8, розницы 18 зв., нtбожчица
18 зв., ключницу 35 зв., jконницы 72, jбTтницу 95, тканиц 137 зв., имTница 140,
жупицы 141 зв., ;
-ич-: шлuхтича 83, старостич 196 зв., хоружич 196 зв.,
-ин-: за головщину 4 зв., воловщину 7 зв., подымщину 7 зв., кром броварщины 234,
дробины 20 зв., пошлинами 11, причина 11 зв., рогатинами 15, jтбжщины 81 зв.,
лозины 129, парTнины 136, днину 136, господынu 145, з дtсuтины 157, животину 170,
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пашнина 195, кобылину 220 зв., -изн-: сTрTбщизну 11 зв., матtризну 83 зв., готовизны
125 зв., в ыстизнT 205.
До непродуктивних (за матеріалами аналізованої пам’ятки) віднесемо словотвірні
моделі з суфіксами -д-: кривды 135, -ар-: писар 138 зв., -ик-: мужиком 136 зв., -ак-:
жабраком 55 зв., -тель: приятTлTи 12 зв., -ьб-: прозбою 9, личбы 11, сTлитбу 123, -об-:
жалобою 12 зв., -от-: истоты 12 зв., -ищ-: городищt 20, побоища 161, -ощ-: в aорощах
248, -еж-: грабTжи 135, чTртTжи 142 зв., ; -ечк-,-ячк-: имTнячъка 140, скрынTчка 140 зв.,
з мTшTчком 200 зв., -яг-: блудuги 268 зв., -иск-: jщtписком 221, -знь-: приязнъ 53, -л-:
поила быдлу 102, -овл-: годовли 78 зв. Іменник годовля, треба думати, є власне
українським утворенням1, оскільки не виявлений у словництві цього періоду ні
білоруської, ні російської, ні польської мов. Поява цього деривата пізніше в польській
мові потрактовується як українізм2. Іменник братанич – з братаничом 62 зв. –
формально мав би бути утворений від твірного братан, однак ні в досліджуваній
пам’ятці, ні в інших текстах цього періоду подібного деривата не виявлено. Цікаво, що в
українських та білоруських текстах трапляються найрізноманітніші похідні від
мотиватора братан: братанекъ, братанокъ, братанецъ, братаникъ, братанка, братанна3.
Можливо, вже у час написання книги мотиватор братан, який активно вживався в
текстах періоду Київської Русі 4, з ужитку вийшов. У документі з Луцька 1558 р.
зафіксовано іменник братеникъ5, де твірним мало б бути ніде не виявлене братен?
Невипадково Г.Аркушин, характеризуючи сучасну західнополіську систему
словотворення, похідні братанец’, братанка подає як утворення з суфіксами -анец’, та анк-(а) відповідно6, оскільки волиняки ці слова наразі вже жодним чином не пов’язуть із
мотиватором братан, а винятково з брат. Додамо, що й у XVI ст. жителі Західного
Полісся, очевидно, слова братан ’небіж, син брата’ також уже не знали. Засвідчений у
пам’ятці дериват – на сыновца ’син брата’ 13 зв. – активно вживається на Західному
Поліссі й тепер7.
Називання мешканців за місцем проживання за допомогою суфікса -ан-,-ян-,
очевидно, було поширеним у мовленні волиняків: мTщанина 147, радомышлuнT 111.
Небагато іменників утворені префіксальним способом: пасынки 15 зв., прtзыски 18
зв., нtбытности 84, з двTма прихижки 195; складаням: мужTбоица 8, чTтвTртолтков
21 зв., полрTки 11, в полумили 78 зв., рыболовов 129 зв., полтрTт 135 зв.; конфіксацією:
уже згадуване – запястя 16 зв., а також – поминки 21, паробков 33 зв., пожитки 71,
подсусTдка 163 зв., прикадков 195, подтTлок 195; безафіксним: jтказ 4, выроку 4 зв.,
втиски 6 зв., до погрTбу 7 зв., Yступу 9, вступу 10 зв., наклады 11, спокоtм 13, Yпор 14,
подписомъ 24 зв., довод 31, ку jтводу 43 зв., пTрTказу 51, выTздъ 68 зв., на послугах 90,
змовы 108 зв., по вымTру 118, до испаси 128 зв., заповTд 130 зв., выдTлу 132, jгород 136,
росаду /тут розсада/ 136, наиму 136, в опTцT 137, jтповTд 137 зв., заставы 137 зв.,
розмовы 142 зв., прокосы 149, в пTрTгороды 151, под присудомъ 171 зв., зърубы 204,

1

У пам’ятках української мови в формі годовл- – абы годовл- была (Н. одн.) слово засвідчене в 1512 р.
(Див. Словник української мови XVI … – Випуск 3. – С. 245).
2
Bańkowski A. Etymologiczny ... – T. 1. A-K. – S. 529.
3
Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Випуск 3. – Львів, 1996. – С. 52;
Гістарычны слоўнік беларускай мовы. – Вып. 2. – Мінск., 1982. – С. 194-195.
4
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 1. Часть 1. – М., 1989. – С. 167.
5
Словник української мови XVI … – Випуск 3. – С. 53.
6
Аркушин Г. Іменний словотвір західнополіського говору. – Луцьк, 2004. – С. 52, 55.
7
Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. У двох томах. – Т. 2. – Луцьк, 2000. – С. 145.
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выкладов 224, вымыслу 233 зв., горожу (ім. Зн.одн.) 245 зв., послT забору 237, длu
пTрTTзду 250 зв. та ін.
Активність різних словотвірних моделей на час написання пам’ятки призводила до
появи кількох варіантів на позначення одного поняття. Так, для вираження процесу
опитування писарі могли вживати синоніми: jпыт (< опытати) 260 зв., jпытанє (<
jпытати/jпытаный) 111 зв., за jпытуванTмъ (< jпытувати) 193 зв.
Неморфологічне словотворення в досліджуваній книзі засвідчене поодинокими
прикладами. Лексико-синтаксичний cпосіб: сtгоднu 55, сTножатми 77 зв., нTвсту 138
зв., злодTвь 141, добродю 197, ТочивTки /назва села/ 175, з Добрыводою /назва
присілка/ 238 зв.; окремо тут варто виділити числівники на позначення другого десятка,
десятків, сотень, де процес лексикалізації вже завершився: пuтнадцат 25 зв.,
jсмъдTсuт 140 зв., пuтсот 10 зв. та ін.; морфолого-синтаксичний: дTржавчиная
крTвская 40, подданныи Tго 76, воротныи 84, мTл мн врочистого платити 95, jгнtвою
хоры 256 зв. Іменник дядинои 261, дядиную 263 зв., треба думати, відмінювався ще в
мовленні волиняків за зразком займенникових прикметників, оскільки сучасна
парадигма слова дядина – дядини – дядину в тексті не виявлена.
Виявлений у пам’ятці рід деяких іменників подальшою мовною практикою
українських мовців успадкований не був (принаймні, не став нормою літературної
мови): пTрTказы чинити 9, якую ж колвTк пTрTказу (ж.р.) 11 зв.; тои продажи (ж.р.) 51,
адамашку брунатного 183, j ярмарцT луцкомъ 193. Іменник Волинь поліщуки
відмінювали за зразком чоловічого роду: jдины jт РускоT зTмли, а другиє jт Волынu
60. Субстантиви яблоня, долоня ще зберігали в мовленні волинян давню парадигму ĭоснов: на долон (ч.р.) 82 зв., видtл tсми яблон, а jт тои яблони 124. Іменник гроші мав
форму однини й множини: своим властивым грошTм 139 зв. Із контексту не зрозуміло,
яка була початкова форма іменника годівля: кон своTи годовли 78 зв. Як уже було
відзначено вище цей субстантив в українських текстах уживався в Н. одн., очевидно, за
зразком давніх іменників ī-основ: абы годовл была.
Словозміна.
Словозміна іменників охоплює ще значною мірою старі форми. У багатьох випадках
давні типи відмінювання нерідко проступають вочевидь послідовно. Водночас історичні
флексії писарі вже замінювали новими, що в подальшому ставали нормою української
літературної мови. Для ілюстрації усіх зафіксованих у пам’ятці виявів закінчень
представимо їх за окремими парадигмами.
І відміна. Іменники ā, jā-основ.
Однина. Н.: половица 20, саблu 25, дtвка 32 зв., губа 63 зв., дtржавца 80, дtля 78
зв., должинu 247, Р.: пшtницы 1, потрtбы 14 зв., личбы 54 зв., jт малжонки 54 зв., тtсли
55 зв., jт нTдTли 108 зв., пашн 130, пашни 250, гривни 54, гривны 208 зв., рыкуни 250,
jт суботы 251, шкодцы 257, Д.: нtвtстцt, нtбожчицы Богданt 18 зв., воtводt 24,
воTводи 118, жонt 24, кнг~ни Богданt Михаиловнt 44, кнг~ни Богдани Михаиловнt 44 зв.,
малжонцt 55, малжонци 197, нtбожчицы 55, братанцы своTи 77 зв., Зн.: в сtрtду 1, в
пuтницy 26 зв., въ Tпископю Луцкую 37 зв., y нTдTлю 56, сtстру 71 зв., половицу 75 зв.,
j МощTницю 80 зв., j голову 223, пашню 250, О.: з пашнTю 10, куницою 17 зв.,
куницtю 38 зв., ключницTю 35 зв., границTю 118 зв., лисицою 227 зв., з Ганною …
Марtю 48 зв., за прозбою 56 зв., з милостынtю 62 зв., стtлtю 86 зв., дирtю звtрху 86 зв.,
за мtжtю 96, мtжою 120, з опанчою 106 зв., з опанчTю 146 зв., сторожTю 160 зв., з
бронTю 174, ГоловнTю 193 зв., над грTблTю 247, должинTю 247 зв., ширинTю 247 зв., с
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клuчою 233, з долtю 254 зв., душtю 262 зв., М.: у ЧTтвTртни в корчмы 8, по матцT 10,
по бабцt 219 зв., по дyши 100 зв., по бабцT 219 зв., y головT 55 зв., ку шкоди 62 зв., на
бород 110 зв., по дyши 100 зв., в потылици 112, y потылицы 122, в загороды 128 зв., в
правои руки 228, Y стаини 228 зв., на справи 56 зв., на справt 228 зв., на дорози 252 зв.,
Кл.: форм не виявлено.
Множина. Н.: свtрtпы 30 зв., розницы 54 зв., грTчки 74 зв., Р.: служоб 4 зв., личбъ
183, двох свTрTпъ 30 зв., сабtл 82 зв., jпанtч чотыри 122 зв., куров сто 7 зв., кур троє
136, выбирати платов и доходов 206, солодовнTи 171 зв., солодовTн 233, з сторон 54 зв.,
яловиц 108 зв., павов три 204, зTмль 209, вбиицов 252 зв., з скрин 258, Д.: шкодам 54 зв.,
нам jбома сторонам 246, Зн.: форм не виявлено; О.: зо всми платы, пошлинами,
зtмли, з дубровамы, зо всuкими проробки, з отавы, з запусты, 10, з грудами, и с
крыницами 10, з бронями 15, из слугами 55 зв., пTрTд громницами 60, зъ зTмлuми 143,
из судями 189 зв., с пашнuми 250, М.: на руках 55 зв., y свtтлицох … вь свtтлицах 118,
в копицах 173 зв., Кл.: форм не виявлено.
Двоїна. Н. – Зн.: на jбt сторонt 18 зв., дв копи /можливо, тут писар намагався
передати двоїнну форму, оскільки далі в цьому реченні в поєднанні з іншим
числівником маємо й іншу флексію – полтрTт копы/ 135 зв., двT ранT 174 зв., на двT
сTстрt 185, дв копT 195, дв кошюлцT 236, по дв волоцы 247, Р. – М.: форм не
виявлено. Д. – О.: форм не виявлено.
Іменники ī, ĭ-основ.
Однина. Н.: кнг~ни Андрttвая Чtтвtртtнская, кнг~ни Маря Лвовна Свищовская 66,
пани НTсвцкая 138, Р.: y пн~Tи 55 зв., jт панTи 250, jт панtє 250 зв., Д.: пн~T 32, Зн.: на
панюю 56, О.: с кнг~нtю 18, М.: Кл.:
Множина. Н.: Р.: Д.: Зн.: О.: М.: Кл.: форм не виявлено.
Двоїна. Н. – Зн.: Р. – М.: Д. – О.: форм не виявлено.
Інші колишні типи відмінювання, що ввійшли до І відміни:
Однина. Н.: свtкров 14 зв., Р.: до скрви 14, свtкрви 14, до цTркви 56, Д.: Зн.: О.: з
свTкровю 121, М.: Кл.:
Множина. Н.: Р.: Д.: Зн.: О.: и з двTма дочками 135, М.: Кл.:
Двоїна. Н. – Зн.: Р. – М.: Д. – О.: форм не виявлено.
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ІІ відміна. Іменники ǒ, jǒ-основ.
Однина. Н.: кожухъ 1, кгвалт 17 зв., запуст 251 зв., пиво 91 зв., жыто 225, Р.:
ноzбра 1, до царu 20 зв., мсц~а 26 зв., до конца 30 зв., з лса 34, листа 43, jт кнз~u 55,
хорта 56, млына 66 зв., писара 69 зв., до Буга 135 зв., писарu 153 зв., за розума 126,
бTрTгом гая 126 зв., jт застTнка 248, до двора 268; водлt листу 12 зв., тог листу 82,
кгвалту кликати 15, трупу 18, водлt позву 23, jт статку 30 зв., долгу 30 зв., воску 54, в
длy 54 зв., ставу 66 зв., по хрыбту 122, з мосту 122 зв., з длу /поділу/ 132 зв., к Бугу
135 зв., полтора року 136, люду 151, пTрцу 177, з возу 180, по jбапол гаю 248, длu
пTрTTзду 250 зв., jт застTнку 248, jт дворY 267; jт поданя 88 зв., поголовя 257, jт
поданю 88 зв., Д.: врzднику 1 зв., попу Вартику 56 зв., пану Пtтру Костюшковичу 120,
ку бTрTгу 60; врадникови 84, мужови 53 зв., кгвалтови 60, Вартикови 68 зв., тому
врадникови Стасtви 84, пушкарови 103 зв., жиду Лtвtви 122, jписови 210,
застановtню 256. Зн.: взuли … кожухъ 1, дубt рубают 1, за нTстанє 4 зв., тоt имtнt 24,
j покрадtнє 25, j бои 28 зв., за кон 26, во имTнє 36 зв., на jглtданє 55 зв., збитє 56,
взuто два кони 78 зв., на повиноватство 149 зв., j допущtнє 251, збожº 252 зв. О.:
жабраком 55 зв., з брамом jксамитным 236, киtм 14 зв., jбычаtм 55 зв., из дворцtм …
з дворцом 65, вижом 1, вижtмъ 124, гсдрTм 84, за ГлушцTм 141, з кравцом 208, концtм
… концом 247 зв.; за росказанъTм 4 зв., под страчtнtмъ 19 зв., впоминанtмъ 54,
збожTмъ 110, з будованtмь 254 зв. над чоломъ 16 зв., з сtдломъ 26, Пtтром
Костюшковичомъ 120 зв., з людомъ 160 зв., вином 233. М.: на торгу 1, на Киtвt 14, на
возT 21, на кнuзи 26, на листt 30 зв., на концы 56 зв., на запuстю 17 зв., на смtркани 63,
на смtрканю 122, на мtстцы tго 84, на мtстцу 94, на полю 90, на jбличю 94 зв., на
jбличи 202, на плTчи 129 зв., видTл на Данилу 147, на jвс 166, на порозT 193 зв., на
выштью 220, на выштьи 220, на Сtнцу 258, на бtрtзи 260; по увuзаню 5, по свuтом Юри
99 зв., по свт~ом ПTтрT 148 зв., ; в подвори 9, в подворю 141, в дворt 14 зв., в двор 228
зв., в Пашов 24 зв., yв отдлt 55, в замку 56 зв., в дTтинцы 56 зв., в полотни 78 зв., y
млыни 118, Y выписT 248 зв., в гумн 250, в запустt 251 зв., в сtл 252 зв., ; при заховани
11 зв., при бою 33 зв., при бои 64, при выдаваню 53, при бои 64, при зранtню 64, при
jкупаню 251; j кони 17 зв., j кн~зи Алtксандри 45 зв., j сTрTбри 54, j пану Янt 84, j
пану Гурину 85, j ярмарцT луцкомъ 193, Кл.: тобt, пн~t Гулtвичу, 105 зв., Бж~T
створитTлю 126, ти, кн~жT МацTю 231 зв., пн~t Русинt 265.
Множина. Н.: мtщанt 1, будованя 196, братя наши 10 зв., тры дубы 16, волошя …
шкоды 33 зв., кнз~и 55, два дубы 126 зв., два кони 52, жита, jвсы, 74 зв., два чtпцы 78 зв.,
три палцы 82 зв., Tго быдла пасут 118, два поuсы 137 зв., мuса, сыры, масла 156 зв.,
пива 172, два ковши 197, пановT малжонковT 10 зв., потомковt нш~и 51, пн~овT
комисаровT 56 зв., прTдковT 110 зв., татаровt 213 зв., жыдовT 227 зв., пановT комисарT
225, пановT комисары 225 зв., боuрT 237. Р.: аркабузов 52 зв., бояров 6 зв.,
чtтвtртолтков чотырtх 21 зв., jт листов 30 зв., листув 108 зв., вижов 30 зв.,
посланцов 38, jтчичов 136, позвов 56, з возов 72, мtчов 82 зв., сTрпов 147, жtнцов 157,
jвсов, 165 зв., талuров 127, чоловков 193, ланов 247, палцов 258, jт комисарTв 152 зв.,
талuрTв 180, долгов 260, з лtсов 266; приятtлtи 19, двоига конtи 25, зо всих имtнtи 34
зв., коло jчtи 94 зв.; мtщан 1, дtл ровных 33 зв., двох радtц 38, триста возъ 73, сTдTл 87,
зораня пол 109 зв., сTн 152 зв., пив 171 зв., мил 182 зв., свTтых апостол 222 зв., сал 266
зв.; jпису их приятtли 19 зв., колкодTсuт чоловка 229 зв., Д.: виноватцом 32, купцом
34, бояром 44, накладомъ 54 зв., jбаполымъ сусtдомъ 87, пн~омъ Борзобогатым 105,
жидомъ 104, жидум 129, имtнямъ 159, по сTлом 233 зв. Зн.: на мытники 13 зв., чtрtз
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комисарии 56, чtрtз комисарTи 118 зв., чTрTз татарT 59 зв., на ВtрTщагинъци 72 зв., на
Панковцы 73, на служtбники валати 109, в ымTнT свои jтчизныи 117 зв., Tго быдла
пасут 118, два кони взuто 135 зв., в ымTнT свои 117 зв., двоT убранє 141 зв., на сыны
173, на три годы 191 зв., мTды и пивы шинковати 233, домы 257 зв., О.: з ножами 1, с
хворощами, з вымtлками 10, служtбниками 36 зв., зо всими пожитками 50 зв., копцами
151 зв., з брамами 236, с брамы 236, з викарTями 228; за плTчима 16 зв.; с полми 77 зв.,
киими 79 зв., з мужми 165 зв., мTчми 202, пtрtд приятtлми з сырми 217, с озtрми 254; з
аркабузы 2 зв., з стависчи, з млыны и млынищи, и з болоты 10, з гаи 11, з вым Tлки 49,
паны нш~ми 18 зв., з листы 28, зо всuкими пожитки 53, з ыншими помочники 97, за
тыми копцы 110, з боuры полонскими 135, с паны, приятTлы 189 зв., з мTчи 2 зв., зъ
сTдлы 153 зв., с пивы 233 зв., имtни нашими 261 зв., М.: во Иванчичох 3 зв., в пожиткох
14 зв., в листtх 19, в полuхъ 23 зв., в имtнuхъ 211 зв., у боtх 43 зв., у грабtжох 43 зв., в
Боровичох и в ГолузTях 66 зв., в панцырях 85 зв., y панцарTх 86 зв, в тлумокох 85 зв., в
гаTхъ 116 зв., в подклтах 118, в Дрозднuх 119, в трTх дубTх 126 зв., в дTрTвTх 126 зв., в
правTх 162 зв., в Болотковцах, в Новгородчичах 209, в Садкох 212 зв., во …артыкулTх
232 зв., в ланTх 247, в лtсох 266; на плTчох 16 зв., на имtнях 33, на палцох 55 зв., на
листtхъ 97 зв., на возtх 155, на грудtх 156 зв., на выписTх … и на рTистрах 193; на
позвtх 264; по свuтtх 17, по запустTх 62, по плTчах 78 зв., по врочищах 152, j рокох 26
зв., при жtнцох 157, при боuрох 237, Кл.: форм не виявлено.
Двоїна. Н. – Зн.: двt радни 78 зв., рttстра мtновитt написаныи 86 зв., братя наша 9,
братя моя 116 зв., три сTдла 141 зв., три палцT 142, дв дворища 171 зв., двT рTбрT 183
зв., Р. – М.: Д. – О.: за плtчима 118.
Іменники ĭ-основ:
Однина. Н.: Р.: в зuтu 250 зв., Д.: Зн.: Y грош 9, О.: зuтtм 254 зв., М.: на локти 147,
на локтю 183 зв., Кл.:
Множина. Н.: два гроши 1, гуси 7 зв., людt 73 зв., людt хорлопъскиt 104, Р.: грошtи
1, грш~tи 30 зв., грошии 259, гусTи 7 зв., до людtи 14 зв., людии нTсвцких 229 зв., jт
людt /може, описка/ 14 зв., гостTи 233 зв., Д.: людtмъ 14, людом пtлtпtлtцким 102, Зн.:
люди дtржати 24, гуси занuвши 102, люди согнал 117 зв., видtл двtры 258, О.:
приятtлы нш~ми 18 зв., грошми 31 зв., людми 36 зв., М.: в людtх 14 зв., в грошTх 138, в
сороку грошох 205 зв., Кл.:
Двоїна. Н. – Зн.: j двоt имtнº 212, Р. – М.: Д. – О.: форм не виявлено.
ŭ,n,s-основ
Однина. Н.: Р.: дн~z 1, Д.: Зн.: на дTн 12 зв., О.: с камTнTмъ 204 зв., М.: на сыну 98
зв., Кл.: форм не виявлено.
Множина. Н.: ячмTни 74 зв., два дн~и 56, Р.: сtм камtнtи 54, колко днии 65 зв., двох
дTн 112 зв., пuт дTн 120, на колконадцат днии 109 зв., ячмTнTв 165 зв., с колTс 176, Д.:
Зн.: О.: з сынми 54 зв., з двTма сыны 135, з двадцатма пTрстTнми 208 зв., М.: в двох
домtх 90, в дtрtвtх 109 зв., на днTх 130, Кл.:
Двоїна. Н. – Зн.: Р. – М.: Д. – О.: форм не виявлено.
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ІІІ відміна
Однина. Н.: готовост 200 зв., клTт 204, гран 225 зв. Р.: чвtрти лtта 12 зв., до кости
16 зв., крови 18, живности 33 зв., тои продажи 51, до спаши 165 зв., подлT клTти 204,
свuтости 204 зв., ночы 251 зв., тои ночы 258, tt млсти 254, Д.: Зн.: j част 66 зв., матtр
71 зв., на долон 82 зв., на тую спаш 165 зв., тую част 254, справtдливост 256, О.: под
пtчатю 1 зв., з пtчатю 28, с пtчатю 28, jтповTдю 31 зв., з свстью 48 зв., з даню 49,
нTмоцю 256 зв., бTлю 236 М.: в тои спаши при моцы 11 зв., в тои рtчи 14 зв., в тои спаши
165 зв., на жTрди 208 зв., Кл.: форм не виявлено.
Множина. Н.: Р.: тых пнз~ии 13, пнз~tи двt копt 26, пTнTзTи 150, с тых двох части 11,
пTчатии 28, пTчатTи 56 зв., рчtи 36, рTчии 62, коло jчTи 94 зв., свuтостTи 137 зв.,
скатtртии 138, тарtлtи 155 зв., вTдомостии 238, Д.: к тым частtм 50, Зн.: трудности 30
зв., j рTч 39 зв., yв очи 109, О.: повинностuми, сtножатми 10, данми мtдовыми 24, под
пtчатми 55, з рtчами 21, з рtчми 122, живностuми 122 зв., частми 126, зарослъми 132
зв., скатTртuми 140 зв., из скатtртми 155, гранми 151 зв., с сtножатми 77 зв., с пTнuзми
101 зв., с кадми 195, с подписми 205, М.: в сtножатtхъ 23 зв., Кл.: форм не виявлено.
Двоїна. Н. – Зн.: Р. – М.: с очю своих согнал 133 зв., Д. – О.: форм не виявлено.
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ІV відміна
Однина. Н.: Р.: кнж~uти 15, курuти 269 зв., Д.: Зн.: на имu 4, на имT 31, О.: имTнTм
13 зв., кнж~tмъ 54 зв., зъ жTрTбuтTм 203, М.: на тмTни 63 зв., Кл.: форм не виявлено.
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Множина. Н.: быдлuтu 236, имtны jписаны 68, имtна 266; Р.: тTлuт 108 зв.,
быдлuт 175 зв., Д.: Зн.: О.: якими ж колвTк имTны названы 50, з жTрTбuты 167 зв., с
тTлuты 195, с кн~жаты и паняты 265, М.: Кл.: форм не виявлено.
Двоїна. Н. – Зн.: Р. – М.: Д. – О.: форм не виявлено.
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Множинні іменники
Н.: форм не виявлено, Р.: ись санок 17, до снtи 90, с … НовосTлок 250, Д.: форм не
виявлено, Зн.: у ворота 15, по дрова 15 зв., в санки 52, О.: из санками 17, з санuми 6 зв.,
зъ санми 38 зв., пtрtд вороты 220 зв., М.: у воротTх 2 зв., на санках 17, на санtх 38 зв., на
пTрсTхъ 183 зв., в НовосTлках 250, Кл.:
Як видно з наведених прикладів, поділ іменників на типи відмінювання поступово
набував того вигляду, який успадкувала з часом нова українська літературна мова на
народній основі. На час написання пам’ятки виразно видно, що за зразком давніх
парадигм ā, jā-основ та ǒ, jǒ-основ відмінюють луцькі писарі іменники й інших типів.
Поділ іменників на три групи відмінювання, очевидно, саме започатковувася: іменники з
кінцевим шиплячим основи приймають закінчення як м’якого, так і твердого типів.
Остаточно не витворилася в середині XVI ст. і м’яка група, зокрема іменники гривня,
довжина та ширина відмінювалися за обома типами, що маємо й у пам’ятках з інших
територій1. Запозичений іменник брона ’зброя’ в називному мав тверду основу, а в
орудному приймав флексію м’яких основ бронTю 174. Субстантиви з основами на
шиплячий могли набувати флексій як твердого, так і м’якого типів відмінювання.
Явище аналогії було досить поширене, підтвердженням чому маємо відмінкові
форми для деяких іменників, які з такими флексіями в подальшому не були успадковані
українською літературною мовою, хоч у діалектній – мали продовження. Наприклад,
іменники jā-основ Р. мн.: солодовнu – солодовTн і солодовнTи (аналогія до іменників jǒоснов), вбиицu – вбиицов (аналогія до іменників ǔ-основ); ā-основ: плата – платов, пава
– павов (аналогія до іменників ǔ-основ). Іменник кінь у формі знахідного відмінка
множини зберігає давню парадигму: взuто два кони 78 зв., де історичне закінчення *ě
закономірно рефлексувалося в і. Унаслідок збереження давніх флексій, впливів
народнорозмовної стихії, інших мовних систем, а також інших типів відмінювання
низка іменнків у певних відмінкових формах можуть приймати в текстах одразу кілька
закінчень: рчtи – рTчии, частTи – двох частии (Р.мн.), чTрTз комисарTи – комисарии, на
имu – на имT (З. мн.); зъ зTмлuми – зо всми зtмли, скатTртuми – из скатtртми, з

1

Словник української мови XVI … – Випуск 8. – С. 108-109; Гістарычны слоўнік … Вып. 8. – Мінск.,
1987. – С. 250.
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санuми – зъ санми, з сынми – з двTма сыны, тисuчми – под тисTчма (О.мн.); на мtстцы –
на мtстцу, на твари – на твары, при бою – при бои (М.одн.), в грошTх – в грошох
(М.мн.). В іменниках колишніх ǒ-основ та jǒ-основ у місцевому множини не засвідчено
жодної історичної флексії -хъ, -іхъ, а лише -Tх (в дубTх), -ох (на палцох), -ах (по плTчах).
Цілковита відсутність у цій відмінковій формі закінчень з графемами  та і можна
пояснити, по-перше, аналогією до таких само форм іменників ǔ-основ та ĭ-основ, подруге, відсутнісю в живому мовленні вимови з континуацією  > і, на зразок в дубіх. В
одному рядку трапляються часто аналогійні до інших типів відмінювання іменникові
закінчення: в мстtх (закономірне мст-хъ) и по имtнях (закономірне имTн-ьхъ) 258
зв. Нерідко власні назви відмінювали волинські писарі по-особливому. Цікаві форми
засвідчені в імені та по батькові в орудному відмінку множини: з малжонкою своtю
Ганною и з свстью своtю Марtю Василtвнами Сtмашковнами Рыканскими 48 зв.,
панtи Ганны и сtстры tt панны Мари ВасилtвTн Сtмашковича Риканских 84 зв.
Найімовірніше, також «спрацювала» аналогія ВасилTвичами – Василtвнами та в
знахідному множини: на панюю Милку …, Марю …, Настасю … БогдановTн
Лидоховских, де по батькові відмінювано не за прикметниковою, а іменниковою
парадигмою, на зразок солодовTн. Слово півгодини в пам’ятці, очевдно, ще сприймається
писарями в однині жіночого роду: добрую полгодины 182 зв. Іменники на -ище в Р.одн.
в пам’ятці послідовно мають флексію -а, але онім Кочище випадає з цієї парадигми:
имtнtи моих jтчизных в повтt Jвруцком, Кот[чи]щи и Вtлавска 23 зв.
Прийменниково-іменникові конструкції з прийменником о+М.в. досить часто писарі
передавали з різними закінченнями: j кн~зи Алtксандри 45 зв., j пану Янt 84, j пану
Гурину 85, j ярмарцT луцкомъ 193. Іменник очі відмінювався за зразком ĭ-основ
жіночого роду1, підтвердженням чому є засвідчена форма двоїни, властива саме цій
парадигмі: с очю своих согнал ’з очей своїх зігнав’ 133 зв.
Іменники ī-основ пани, кнuгини в Н.одн. зберігають давні флексії, а в непрямих
відмінках набувають нерідко аналогійних закінчень: пани – до панTи – панTи – на панюю
– jт пн~Tє – с панTю; кнг~ни Маря Лвовна Свищовская 66. Іменник паненя відмінювався
за зразком t-основ: с кн~жаты и паняты 265. Така парадигматика: князь – княгини –
княжа (О.в. княжаты); пан – пани – паня (О.в. паняты) загалом була властива для
писемно-літературної мови на українських і білоруських землях у XVI ст2. Субстантив ĭоснов путь належав до чоловічого роду і мав відповідну словозміну: jт врочища
Грuдного Путu 111. Лексема братия зберігає давню парадигму збірних імен жіночого
роду: ани дTти и братя наша; водночас натрапляємо й на приклади вживання цього
слова в множині: ни дTти, ани братя наши.
Форми двоїни, треба думати, в мовленні волинян ще зберігалися, але лише в
окремих відмінках. Так, у Н.-З. виявлено багато утворень, переважно середнього та
жіночого роду: двt радни, двT рTбрT, по дв волоцы, jбt сторонt, двT ранT, на двT
сTстрt, дв копT. В інших відмінкових формах двоїна вже не представлена, проте
численні поплутування закінчень свідчать про її присутність ще в недалекому
минулому: три палцT, дв дворища.
Усе виразніше виявлялася формально категорія назв істот/неістот. Наприклад, в
Р.одн. ІІ відміни закінчення -а приймали переважно іменники назви істот, -у – іменники

1
2

Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. – М., 1957. – С. 93.
Гістарычны слоўнік … – Вып. 23. – Мінск, 2003. – С. 443.
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назви неістот. Досить послідовно в цій відмінковій формі вибір закінчення залежав від
наголосу та конкретності, чіткоокресленості позначуваної іменником реалії дійсності
(винятки поодинокі: листа – листу, розума, гая, з возу).
Прикметник.
Словотвір. Прикметникова підсистема на час написання пам’ятки значною мірою
вже набувала властивостей, які з часом стали нормою і в новій українській літературній
мові. Нечленні прикметники вживалися рідко: рад 41, за истинну долгу 69 зв., к долин
Мотишови 110 зв., jт нTдTли ВTрбни 140 зв., заставити волTн и моцон 35, ку ХрTновT
Гор 111, вижова сознаня 134, здоров быти нT могY 140 зв., будучи сам з окрутного
зранTнu хор 183, приказаня пана воитова 224 зв., гнTзда jрлова 247 зв. та ін. Лише
присвійні ще зберігали стару парадигму. Найімовірніше, в мовленні волиняків у цей час
стягнення відбулося не лише у формах жіночого та середнього роду однини, але й у
множині: халупы их пусты стоят 20 зв., наклады jписаны 23, Кнж~Tтски ми мTщанT 38,
винни 53, Руда Мшuна 59 зв., грTблu добра и млыны добры 71, шапка jтцова 98, двTри
выламаны 129, двTры побиты, порубаны 236. Це ж стосується й прикметникових
займенників – которы (Н. мн.) 22 зв. Характерними для поліських говорів є усічені
закінчення в прикметниках та в прикметникових займенниках ч.р. у формі Н.одн. та в
М.одн.: молодиі, сиін’і, калиновиі, котриі, на молодом, на зеленом. Імовірно, що
зафіксовані в пам’ятці форми – панъ Ясtниницки 16, кожух барани 25 зв., час нTмалы
31 зв., кгвалт Tст jбвTдTны и jсвTтчTны 60, воротны замку 90, на jстровT,
прозываTмом Мутишови 110 зв., jстрозки 155 зв.,– також відображають цю поліську
рису.
Певні особливості мали похідні ад’єктиви, що зберігали ще давні словотвірні
моделі. Найпоширеніший спосіб прикметникового словотвору був суфіксальний. У
книзі виявлено такі суфікси, за допомогою яких творилися нові прикметники:
-ьск-: луцкому и jстрозскому 13, гсдр~ского 13, кролtвскою 13 зв., приятtлъскимъ
23 зв., рожищъским 25, кнuжTтскую 54, Tднацкого 68, дTвоцкую 78 зв., жTнскую 78 зв.,
панских 89 зв., троцкого 135, лидского 135, полонских 135, волынских и полских 135,
ярославицкии 139, злодTискую 141, мTстскои 141, панTнских 183, панuнскоº 197,
жидовскиº 208, змTинTцкихъ 250. Прикметники – воитовскомъ 21, нTбожчиковских 65
зв., млыновскиє 70 зв. – утворені за цією ж моделлю, при цьому між твірною основою і
дериватором вставлялася «прокладка» -ов-.
-н-: слушныи 4, jвсuными 10, вtлможного 15, ранных 15 зв., тыT ранныє 122 зв.,
пuтсотного 19 зв., стадных 21 зв., жалобная и jтпорная 22, винноt 24, бортными 24,
правным 26 зв., лTсноє 34, заручномъ 41 зв., записныи 46 зв., пTнныє 50 зв., смTртTнного
53, зборную 57, посторонныи 60, масльных 62, бочTчную 64, дворною 77 зв.,
подворищных 79 зв., jбдную 89, сторонних 123, снныи 128 зв., срTбрных 137 зв.,
кужTлного 138, вTрбную 140, проводнои 140 зв., jксамитныи 141 зв., воTнныє 155 зв.,
доиных 167 зв., служними 168, жTрTбную 175 зв., зимнtм 216 зв., яринным 225,
свTтличныи 236, (за цією моделлю від деяких прислівників нові прикметники творилися
шляхом додавання прокладкового компонента ш – вчорашного 12 зв., нинtшнtг 13 зв.,
сtгоднtшнtг 18 зв., здtшнtго 23 зв., тутTшнии 68 зв., тамошнTг 74 зв., тTпTрTшних 137
зв., jногдашнTг 163);
-Tн-, -uн-, -ан-: валашаных 21 зв., маслuныи 51 зв. срTбрuных 137 зв., срTбрTными
138 зв., горлчTныи 195;
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-лн-: ºдналным 19 зв.;
-ов-/-Tв-: замковых 8, гвоздиковая 25, лазуровог 25 зв., врuдовомъ 41 зв., плуговая
110 зв., домовых 139 зв., jвощовыи 147 зв., арандаровых 171 зв., липовомъ 193,
пTрловыи 235, адамашковая 243, кожуховыи 244 зв., дубовыи 247 зв.;
-ав-: синuвых 107 зв., крывавых 142;
-ив-: плTснивыи 25;
-лив-: jсобливыи 11, вгодливым 18 зв., шкодливых 142;
-ист-: матTристоє 9 зв., записы вTчистыи 35, позлотистых 137 зв., jгнистою 256 зв.;
-аст-: мышастую 128 зв., глинастыи 52, глинuстыми 183;
-изн-: дTдизного 9 зв., jтчизных 136 зв.;
-ч-: выбирчимъ ’виборним’ – пн~ом выбирчимъ 207 (лексема не виявлена більше в
жодній із відомих пам’яток староукраїнської мови).
Так само не засвідчено в жодному східнослов’янському історичному лексиконі
слово – з доимом, значення якого можна встановити хіба з контексту: Которыи люди
длu вtликого драпtзства вс з доимом хочут поити проч 8. Очевидно, йдеться про
заборгованість. У пам’ятках російської мови XVII ст. і дієслово доимати, й девербатив
доимка вжиті відповідно зі значеннями ’добирати те, чого не вистачає’ та
’заборгованість’1. Мабуть, і волинське дойм слід пов’язувати з давнім доймати.
Присвійні прикметники від назв осіб найчастіше творилися за допомогою суфікса ов- / -ев- і вживлися переважно в короткій формі: пана Ивановы служ Tбники 15, двора
Андрєва 17, пн~а ВасилTвы жTною 19 зв., служtбнику Михаилову 26, конu пасынкова
26 зв., в повTсти пн~а Лъвовы 58 зв., МалхTрTва 69 зв., з руки Богухваловы 19 зв., зTлзо
МиколаTво 76 зв., jтчич МиколаTв 76 зв., дворищT Иваново 81 зв., вижово сознанT 81
зв., имTнT Зубилно 82, шапка jтцова 98, имTнT Грицово 98 зв., збитьє тивоново 104,
архимандрытова 104, Игнатова сына 136, служtбник воитов 136 зв., вызнанє пана
Гапоново 191 зв., але пн~и Романовая вина 28, быдло ЧTрницовоT, ИвановоT 118,
панновая 123. Не виявлено жодного випадку займенникового відмінювання в непрямій
відмінковій формі на зразок двора Андрtвого чи служtбнику Михаиловому. Вагання у
виборі суфіксів -ов- / -ев- дає підставу припускати наявність м’якої вимови р’ та твердої
– ц в кінці основи, адже послідовність вибору безвиняткова: -ев- після основи на м’який,
-ов- – на твердий. Відзначимо, що в пам’ятці не засвідчено написань нечленного
прикметника середнього роду на -е, лише на -о. Підтвердження цьому може бути такий
наведений у тексті перелік: быдло Кондратово бояриново, Грицково бояриново,
Пушчичово, ФTдцово, Пацуково 118 або полT Каплино, полT Лютково, полT Карпцово
148 зв. та ін. Очевидно, такі утворення, а згодом і назви місцевостей на зразок Грицьове,
Гапонове, витворювалися у волинських говірках зокрема, а в українській мові загалом
дещо пізніше. Поодинокі випадки творення присвійних прикметників за допомогою
суфікса -ин-: звTринными 49, Балдина сына 136 зв., подданного пн~а Савина 145 зв.
старостинои 139, владычин 164, лосиноº 244 зв. Продуктивною залишалася і йотова
суфіксація від іменників назв тварин: барании 17 зв., кожух барании 26, шубу лисюю 38,
шубка лисъяя 72 зв., брушками лисими 138 зв., кучму кyнюю 38, сTти заTчии 38 зв.,
пташими 47, соболю 183, волчTи 247 зв., рідше осіб: бискупимъ 171 зв., служTбничих
174, архимандричомъ 213 зв. Для творення відносних прикметників писарі могли
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вживати паралельні суфікси -н- або -uн- (-Tн-). Тому поряд із дериватом срTбрuных
маємо – срTбрных 137 зв., маслuныи 51 зв. – масльных 62.
Зовсім небагато прикладів творення нових прикметників префіксальним способом:
полюбовными 18 зв. Трапляються й приклади складання – сtрострокатыи 25,
живоначалноt 262, тtмнокарыи 268; складання+суфіксація:
тоголтнTю 77 зв.,
гудчTбродских 78, Жабокрыцком 85, зобусторонtt 116, сTла ЛисTго Полu … бояр
лисєполскихъ 123 зв., jбаполным 142 зв.; зрощення: близкоприидучого 74,
яснTвTлможного 135. Прикметники заграничному 3 зв., заграницких 131, судячи з
контексту, утворено префіксально-суфіксальним способом, оскільки йдеться про
людину, яка жила за границею. Відзначимо, що ад’єктиви від мотиватора границя
творилися як за допомогою успадкованого подальшою українською мовною практикою
суфікса -ьн-, так і варіантного на той час -ьск-.
Ступенювання в пам’ятках ділового стилю виявлено поодинокими випадками, що й
підтверджує досліджувана книга: налTпшому 11, пожиточнишому 49 зв., наяснTишая
62 зв., пилнTишими 74 зв., ближшии 81, болшии 197, мTншии 197, нагоршого 229,
пtвнtишого 262, вышшt 263.
Словозміна.
Однина. Іменні. Н.: грtблu добра 71, Р.: до двора Андрєва 17, до двора пн~а
ГригорTва 81 зв., повtсти пн~а Лъвовы 58 зв., Балдина сына 136 зв., Д.: форм не
виявлено, Зн.: за истинну долгу 69 зв., Мишкову жону 136, лTву 161, О.: пн~а Василtвы
жtною 19 зв., М.: форм не виявлено; Займенникові. Н.: синuu 17 зв., барании 26, зTлTная
52 зв., вTликая 34, исподнuя 63 зв., долгая 52 зв., ровноє 113 зв., ровная 131 зв.,
блакитная 141 зв., луцкии и jстрозки 155 зв., вTликии 197, малыи 197, добрыи 169,
соболuя 208 зв., погожTT 224; Р.: лвоº руки 21, jтцtвскоt 22 зв., литовскоT личбы 38,
tднацкого 68, Д.: владыци луцкому 37 зв., врuднику горуховскому 45; Зн.: синюю 8,
шубу лисюю 38, кучму кyнюю 38, сукню люнскую 38 зв., кнuжtтскую 54, ласкавую 53,
порожнюю 137 зв., доброволноt jповtданt 263, О.: сукномъ поприяновым сTрым 38,
сукномъ люнским 38 зв., в том дtлчим … их jтправчимъ 211, jстаточнtю 262 зв., М.: в
мстt Луцком 39 зв., ку листу врuдовомъ заручномъ 41 зв., j кнз~и Алtксандри
КошTрском 45 зв., у Гудчом Броду 78, на блом 138 зв., в замку Луцком 192, по свuтt
прошломь 211, на пану Дахну Jхлоповскомъ 246 зв., писан в Ровном 255 зв.; на лtвои
руци 38, по влостнои зtмли 38 зв., y tt млсти пнt~и Миколаtвои 41 зв.
Множина. Іменні. Н.: Ивановы служебники 15, халупы … пусты 20 зв., Кнж~Tтски
… мTщанT 38, млыны добры 71, два паробки пана Русиновы 165 зв., Р.: форм не
виявлено, Д.: форм не виявлено, Зн.: форм не виявлено, О.: форм не виявлено, М.: форм
не виявлено. Займенникові. Н.: синии 18, гроши золотыи чирвоныи 21, хаты пустыи 36,
гроши золотыи чирвоныи 21, jтчизныt 50 зв., кони Tздныє 64, домовыи рTчи 64,
jтчизныи люди дорогостаискиT 76, двTри выламаны …ворота выламаныє 129, избныº
147 зв., избныи 148, воTнныє 155 зв., паробки дворныT 165 зв., пTрTдники пTрловыи, а
двои золотыи 235 зв., Р.: людTи добрых 38, арандаровых 171 зв., Д.: Зн.: вTликии
трудности 30 зв., О.: вTликими 50, с кнaaлuми срTбрTными 38 зв., полонскими 135, М.:
в Хмtлtвых санках 52 зв.,
Спостерігаємо в прикметниковому відмінюванні значні хитання в належності до
твердої чи м’якої груп: муки житноє 69, сторонъниT 73 зв., сторонных 78, давную 152
зв., порожнюю 137 зв., давных 131 зв., нTдавных 6 зв., давную 152 зв., пашными 132 зв.,
чоловком лтным 262, jстаточнtю 262 зв.
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Однина.
Іменні прикметники
М’яка група
Тверда група
ч. р., с. р. ж. р.
ч. р., с. р. ж. р.
Н.

-Ø,

Р.
Д.
Зн.
О.
М.

-а, -ы
-у
-ы

-а

-у

Займенникові прикметники
М’яка група
Тверда група
ч. р. ж. р. с.р.
ч. р.
ж. р.
с.р.
-ии, -и,
-ая
-оє
-ии, -uя -оє
-ыи
-оє
-ого, -аго
-ому
-ому
-ои
-юю
-ую
-ым, -им -Tю ым, -им
-ом
-ом

Множина

Н.
Р.
Д.
Зн.
О.
М.

Іменні прикметники
М’яка група
Тверда група
ч. р. ж. р. с.р.
ч. р. ж. р. с.р.
-и
-ы

Займенникові прикметники
М’яка група
Тверда група
ч. р. ж. р. с.р.
ч. р,с.р.
ж. р.
-ии
-ыи, -иT, -иє
-их, -ых
-ии
-ими, -ыми
-ых

Числівник.
Числівники в пам’ятці представлені багатьма формами та словотвірними
варіантами, значна частина з яких сучасною літературною мовою не успадковані.
Виявлені в Луцькій книзі слова на позначення кількості подаємо в таблиці.
Кількісні
1.

jдTнъ 23, jдин
29 зв., jдно 11,
Tдно 52, одна 19,

2.

два 1, дв 9 зв.,

3.

три дубы 16, три
копы 22,

4.

чотыри 36,

5.

пuт 80,

6.

шTст 6,

Порядкові, числівникові
прикметники
пtрвого
1
зв.,
пTрвъшого
121,
в
пtрвшую 264, пTршиє
120 зв.
вторыи 11 зв., другии
20, двои позвы 57 зв.,
двоига конTи 25, на
двоих позвTх 57 зв.,
трTтTг 1, трTтюю 9,
троима позвы 90, на
троихъ листTхъ 97 зв.,
дано чTтвTры позвы
243,
пятоt 266 зв., пuтTры
позвы 243,
шостыи
247
зв.,
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Збірні

Дробові

двоt псов
15, полтора 7 зв.,
jбоига панства 59 полторы 26,
зв., з обиюх сторон
68, jбоя сторона
56,
полтрTт
135
зв., с
чTтвTро 7 зв.,

полчвартма 17
зв.,
по
полчTтвTрта 35
зв.,
полпuты копы
32,
полшосты 139,

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

сTмъ 26 зв., бчол
сTмTры 34,
jсмъ 6, jсьм 165
зв.,
дTвTт 80, дTвuт
247 зв.
дTсTт
4
зв.,
дTсuт 26 зв.,
jдиннадцат 60,
jдtннадцат 260
зв.,
дванадцат 6,
трынадцат 195,
тринадцат 201,
пuтнадцат
зв.,

25

19.
20.
30.
40.

50.
60.
70.
80.

90.

100
200.
300.

сTмнадцат 22 зв.,
jсмънадцат 35
зв.,

полсTмы 136,
jсмTро тTлuт 7
зв.,
дtвuтtро 256,
дTсTтTро 204,

пtрвыинадцат 248,

вторыинадцат 248,

полjдиннадцат
ы 111 зв.,
двоTнадцатTро 89
зв.,

трTтTгнадцат 29 зв.,
чtтвtртогонадцат 252,
пuтогнадцTт 134 зв.,
шостогонадцат 139,

16.
17.
18.

шостого 5 зв., шостом
19 зв.,
по сTмои 117, сTмою
241 зв.
jсмом 29, jсмог 265

пuтTронадцатTро
101 зв.,
шTстTронадцатTро
195,

сTмогонадцат 12,

дtвятогнадцат 13 зв.,
двадцат 32,
тридцат 1 зв., по
тридцTт 161,
чотырдTсят 20, в
сороку копах 34
зв.,
пuтдTсuт 129
зв.,
шTстдTсuт 34,

тридцатого
267,
тридцатtры 266 зв.,

двадцатTро 7 зв.,
тридцатTро
175 полтрTтuдцат
зв.,
коп 113,
полчTтвTртадTс
uт 137 зв.,
полпTтадTсят
20,

шTстдTсятыи 10 зв.,
шtстдtсятом 12 зв.,

сTмдTсuт 26,Y
jсмъдTсят 22,
восмидTсят 191
зв., в осмидtсuт
257,
y
дTвTностy
копах
20;
дTвTтдTсят 80,
дtвuтдtсuт 256,
сто 24,
двстT 24,
триста 48,

полтораста 9 зв.,
полтрTтuста 53
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400.
500.
600.
700.
800.

у
чотырохсот
копах 48,
пuтсот 10 зв.,
шTстмасты
копами 91,
сTмьсот 232 зв.,
jсмасты копами
109,

зв.,
полчTтвTртаста
34
пuтсотного 191 зв.,

900.

Приклади відмінювання квантитавів Луцької книги.
Числівники першого десятка
1
2
3–4
Н.

jдин 29 зв., jдины
’одні’ 60,

двT рTбрT 183 зв.,

Р.

jдного 18 зв.,

двох тисuчTи 69 зв.,
двух служTбников 86
зв.,
jбома сторонам 246
на двT сTстрt 185

Д.
З.
О.

jдными 219 зв.,

М.

з двTма 135, з двма
135 зв., двTма 192,

на двоих позвTх 57
зв.,

5 – 10

три 1, тры 241, шTст 6, сTмъ 26
чотыри 6,
зв., дtсuт 2 зв.,
дtсtт 4 зв.,
трTх
18
зв., до пuты 152, сTми
чотырTх 3 зв.,
108 зв., дtсtти 92
зв.,
на сTм 191 зв., по
дtсtт 7 зв.,
под трTма 21, под пuтма 88, шTстма
трима 41 зв., 181, дTсTтма 133
троима позвы 90,
с чотырма 136,
на троихъ листTхъ по пuти 34 зв., по
97 зв., на трох 110 пTти 175 зв., в
зв., у чотырох 48, сTми 29 зв., по
на чотырTх 207,
дtсtти 12 зв.,
по чтыри 39,

Числівники другого десятка
Н.
Р.

jдиннадцат 60,

тринадцат 201,
тринадцати 201,
чtтвtртогонадцат 252,

Д.
З.
О.

jт jсминадцати
207 зв.,
с
пuтманадцатма
203,

М.

Назви десятків
Н.
Р.

тридцат 1 зв.,
двадцати 95
тридцати 34,

зв., сорока коп 79 зв.,

Д.
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болшTи шTстидTсят
78, jт пuтидTсuт
214,

З.
О.

М.

з двадцатма 208 зв., сорокма копами 79 к
пTтмадTсuт
зв.,
тридцатма 133,
копам
129
зв.,
пuтмадTсuт 132,
Y двадцTти 205,
в сороку копах 34 в шtстидtсuт копах в сTмидTсят копах
зв.,
212,
20, Y восмидTсят
191 зв.,

Назви сотень
Н.

сто 7 зв.,

Р.

ста коп 29, стома
копъ /Р. в./ 32 зв.,
двадцат сот 34,

Д.
З.
О.
М.

стома копами 32
зв.,
y сту копах 66,

двстT 11 зв., триста
47 зв.,
в двохсот 23 зв.,

j триста 6,
двTмасты копами 51,
под двTмасты 227 зв.,
в двохсот 27 зв., y
двусту копах 98 зв., в
трTхсот 34 зв., у
чотырохсот
копах
48,

в чотырохсот 49,
чотырTхсот
263,
пuтсотного 191 зв.,

сTмисот 232,

пuтмасты копами
51, шTстмасты 91,
в пuтисот 88, в
чотырtхъсот 262,

шTстмасты 65 зв.,
jсмасты 109,

Інші слова на позначення кількості: з обудву 18 зв., з обудву сторон 19 зв., jбадва
листы 61 зв., з обудву листов 61 зв., на jбудву рукахъ 98 зв., jбоя сторона 19, jбTма
сторонам 19 зв., ув обоTх 246 зв.; под тисTчма 21, под тисuчма 150, тисuчми 41 зв.,
тисuчTи 69 зв., тисTчного 191 зв.; колконадцат нTдTл 137 зв., колкодTсuт 71, в
колкудTсят 182 зв., колкось 213, колко jстанков 244 зв., поколкукрот 140.
Очевидно, у зв’язку з руйнуванням числівникової категорії роду, граматичного
значення двоїни та давнього відмінювання при вживанні низки квантитативів
спостерігаємо оригінальне узгодження з іншими словами: другую дTсuт коп 26 зв., тую
дTсTт коп 64, чотыри члв~ков 36, посылал jсми дворTнина 43, болшTи шTстидTсят
чоловков 78, дTржали … мужиков сTми 136 зв. Відлунням колишніх контамінованих
утворень можна прокоментувати зафіксовану в пам’ятці форму малого квантитатива –
троима позвы (пор. в Іпатіївському літописі 1425 р.: двма, двима та двоими; трTими,
трьими)1. Загалом у відмінюванні порядкового числівника третя спостерігаємо значні
хитання: с трTтTи 10, jт трTтии части 47, за трTтую 34 зв., за трTтюю 35, трTтю 116 зв.
Вживають луцькі писарі й давні, так звані, завершальні квантитативи, коли число
останнього із перерахованих предметів (осіб) є визначальним для всієї кількості: пришол
самотрTтTи (утрьох) з братTю своTю 145, jн мимо двор кнг~ни Ивановои ЧTтвTртTнскои
самошост (ушістьох) TдTт 8. Поза сумнівом, універбація назв числівників другого

1

Историческая грамматика древнерусского языка / Под ред. В.Б. Крысько. – Т. IV. Числительные /
О.Ф. Жолобов. – М., 2006. – С. 245.
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десятка та назв десятків на час написання пам’ятки відбулася. Більшість таких
квантитативів у текстах Луцької книги написані разом. Проте нерідко ще трапляються
випадки внутрішнього відмінювання: с пuтманадцатма 203, jт jсминадцати 207 зв.,
пuтмадTсuт 132, Y восмидTсят 191 зв., жtрtбцов пuтидtсuт поголовu 159, jт
пuтидTсuт 214 та ін. Такі числівникові форми, очевидно, загалом були властиві
канцелярській мові у ВКЛ. Виявлено їх і в копіях більш ранніх пам’яток на позначення
чисел другого десятка: по четырехънадцати неделяхъ1. Квантитатив осмь та інші назви
чисел з цим першим компонентом засвідчені в пам’ятці без протетичного в. Можливо,
протезу в слід вбачати в написанні – Y восмидTсят 191 зв., хоча в іншому місці в
подібній відмінковій конструкції протетичного звука немає – в осмидtсuт 257. У
вживанні збірних числівників уже простежувалася тенденція поєднання переважно з
назвами істот та з назвами парних чи множинних іменників: конTи двоє, сокTр дв
побрал 104 зв. В одній із справ засвідчено після збірного квантитатива не форму Р.в. мн.,
а Зн. в. одн.: двоT Yбранº влоскоT 141 зв. Зафіксована в Луцькій книзі форма
квантитатива jдины ’одні’: jдины jт РускоT зTмли, а другиє jт Волынu 60 – напевне,
являє проміжний етап на шляху витворення сучасної форми Tдины – jдины – одні.
Можливо, узгоджуваність кількісного числівника два з іншими частинами мови на час
написання пам’ятки була ширшою, ніж тепер: сами два пили 231 (пор. суч. самі вдвох
пили чи самі двоє пили) 231. Квантитатив сто мав граматичне значення роду. Із
контексту непросто визначити, якого саме – середнього чи чоловічого: в том сту копах
116 зв. Числівник сім волинський писар ототожнював із жіночим родом: другую сTм год
191 зв. Родова парадигма для окремих числівників цього періоду, мабуть, була властива
загалом. Порівняймо також у копії Вітебської книги, де копіювальник, очевидно, слідом
за писарем квантитатив сорок вживає в жіночому роді: тую сорок грошеи jтдадуть2. У
написаннях чTтвTры позвы, пuтTры позвы 243 зв., слід убачати давні числівникові
прикметники, які ще не втратили остаточно свою парадигму. Числа понад кілька сотень,
тисяч волиняни передавали описовими конструкціями: позычил y нtго двадъцат копъ и
jсмъ копъ грошtи 23, всказали tсмо до права кнз~ю Богушу Дмитровичу Любtцкому
сто коп сtмдtсuт коп jсмы коп тридцат грошtи и дtвtт грошtи 26, всtго сумою сто
коп, шtстдtсят коп, дtвtт коп и чотыри гроши 264. Як видно, такі описові конструкції
не відмінюються. Однак при датуванні волинські писарі числівники відмінюють: jт
року тисTчного пuтсотного пuтдTсят дTвuтог 191 зв. У виразі – як jдны цигановT 233
зв. – числівник одні зазнав прономіналізації і вжитий як неозначений займенник якісь:
’як якісь цигани’.
Займенник.
Займенники загалом характеризуються як обмежений, замкнений розряд слів. У
пам’ятці виявлено багато давніх форм, які збережені лише в українських діалектах.
Разом з тим засвідчено й нові утворення, що стали набутком сучасної української
літературної мови.
Особові: ми /мені/ 3, мн 55, мtнt /мені/ справtдливости з ним жадноt нt вчинили
12 зв., мя позываTт 79, при мнT 8 зв., мнt jтдати 21 зв.; ты 2 зв., тобT 2, тоб 120 зв.;
jн 1 зв., Tго 140 зв., Tму 2, му всu твар 221, до нTго 4, в нTго 6 зв., y нTго 23, на нTм 10,

1
2

Судебная книга … – С. 82.
Там само ... – С. 112.
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по нTм 11 зв., прTз нTго 43 зв., з ним 69, пTрTд нимь 71 зв., jна 14, TT 2, з нTю 14 зв., до
нTи 14 зв., в нTи 15, Tи 32 зв., кгрунт Tи 32 зв., сынов TT 38, jт нTT 55; вы 2 зв., вас 37;
нас 241, нам 2 зв.; jни 2, jны 262 зв., им 2, на них 4 зв., пTрTд ними 17;
зворотний: собT 1 зв., соб 10 зв., з собою 17, на сtбt 19 зв., ку собT 55, прTд сu
/перед себе/ 37, продал Tсми за сu тыє помTнTнныє части 50 зв., за сu ми Tго jтдал 96
зв., в сTбT 140 зв., ;
присвійні: пановT мои 3, з возом моим 21, дTти и братя наша 9, нашого 10 зв.,
нашою 10, нашTю 10 зв., нашTи 11, нашT 9, имTнT нашо 170, своtг 13 зв., в своTмъ 37 зв.,
на своTм 55, водлT жалобы свои 56 зв., листы свои 68, з жоною свою 90 зв., своих 139,
жалобою своTю 224 зв., пристоиности свыи 248 зв., прикрости твои 229;
вказівні: за jным 41 зв., jная 55, з оных 55 зв., на jн 210 зв., сим 23 зв., сюю 49 зв.,
jт сTTи 57 зв., jт сTє 108 зв., сTи ночи 62, к сTму 55 зв., до сих 94, сTсь 163, того 10 зв.,
тот 12 зв., тую двку … jтую двку 51 зв., тои вгоды 68, тоtи жtнt 116 зв., то 140 зв.,
на тоºT 191;
означальні: сам 9, самую 32 зв., самых 129 зв., иншиº 26 зв., иншии рTчи 64, инши
(Н.мн.) 140 зв., иншыи 214, з ыншими 5, иншим 28, иншоº 225 зв., иныи 59 зв., жадTн 67,
жаднои 139, жадног 10 зв., жадных 33, каждыи 11 зв., кождыи 12, за кожныи 35 зв., c
каждого 39, каждыº 250, всих 3 зв., всихъ 29, всх 140 зв., всTго 4 зв., всTT 7 зв., вс 8,
вси 33, на yсих 86 зв., вTс 225, всuкиT 7, всяких 14 зв., всuкии статки 64; таковыи
прикрости 229;
неозначені: якиT-колвTк 9, никоторои 14 зв., хто-колвTк 51, хто бы колвTк 9, штоколвT 141, штос шкодливог 90 зв., някии 169, якоись 214, колкос 214, коt-кому 222,
якиº ж колвT 232 зв.;
питально-відносні: хто 49 зв., кому 23 зв., которы (Н.мн.) 22, которыи 1, которыи
посланцы 38, длu которои 76, котороº 138, што за люди 38, в чомъ 140 зв., чии 56 зв.,
колко 231 зв.;
заперечні: никому 9 зв., нихто 105, ничим 9 зв., ничог 33, нTякими 18 зв., нияким 18
зв., нияког 101 зв., аниякоT 47.
Інші: служу Tго млсти пану Монтовту, и дал ми тот дом, у котором мu TстT нашли
/тут и вжито як анафоричний займенник у зн. ’який’ і служить для підрядного зв’язку/ 76
зв.
Можливо, у мовленні волиняків на час написання книги деякі займенникові форми
ще не закріпилися, хоч в інших пам’ятках іноді виявлені й раніше. Це стосується форми
Д.одн. мTн – єдиний випадок (із характерною поліською рефлексацією ятя – мtнt),
форми Н.одн. предметно-особових займенників з приставним в (вонъ, вона) – жодного
випадку. Натомість досить активно вживані односкладові відмінкові форми особових та
зворотного: ми (Д.), мu (З), му (Р), сu (З). У прийменникових формах непрямих
відмінків переважають написання предметно-особового займенника з приставним н: до
нTго 4, в нTго 6 зв., на нTм 10, з ним 12 зв., за ним 17, jт нTго 21 зв., y нTго 23, з нTю 14
зв., до нTи 14 зв., в нTи 15 та ін., але іноді трапляються й без приставного: под Tю 197.
Написання jт сTTи нTдTли 57 зв., можливо, свідчить про початок витворення нової
української форми цієї?
Дієслово.
Великою строкатістю та різноманітністю вживання характеризуються дієслівні
утворення, виявлені в пам’ятці. Із словотвірних особливостей зауважимо цілковите
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переважання на час написання пам’ятки в мовленні волиняків суфікса -ова-, інші
варіанти цього дериватора -ува-, -ива-, навіть -ава- трапляються вкрай рідко: даровати
11, прибудовати 11, арандовал 12 зв., вступовати 13, записовати 18 зв., пtрtночовати 20
зв., квитовати 29, прискаковати 37, прислужовал 53, выплачовати 53, довTдоваючисu
62, jтказовали … jтказовати 68 зв., вырубовати 95 зв., выкуповати 99, показовал 135,
жаловати 136, коштовали 141 зв., побудовати 213 зв., вырубовают 251 зв., пtкловатисu
262 зв., миловали и шановали 262 зв.; поискивати 18 зв., сu … заховыват 41,
jтказывати 68 зв., нарушивати 132; соромочувал 30 зв., jтказувати 68 зв.,
пороскопувал 118 зв., вкошувано 156 зв., за jпытуванTмъ 193 зв. Від дієслова виламати
за цією моделлю дериват утворено за допомогою суфікса -ава-: выламавали 235. У
другій половині XVI ст. від дієслова грабити поширеним у писемно-літературній мові
був дериват переважно з суфіксом -ива: грабливати1. Луцький писар в одній із справ
вживає новотвір граблювали 258 зв., що може свідчити про певну закоріненість на час
написання пам’ятки у мовленні волиняків цього дериватора. Процес витворення
українського літературного грабувати, можливо, мав такі стадії: грабливати >
граблювати > грабувати. У дієслові взорвал зі значенням ’заздрив, заглядався’: тогды
тот с тых близких моих и каждыи, хто бы сu на то взорвалъ або Tго j то рушати мTл,
маTт заплатити заруки 162 зв., можливо, писар пропустив літеру о. Чи так, чи ні – цей
вербатив в українських пам’ятках виявлено вперше.
Серед інших дієслівних словотвірних суфіксів виділимо:
-и-: соромотил 12 зв., валчити 151, въсправTдливити 194 зв.,
-ва-: сознаваTм 9 зв., збивати 95 зв., бывала 100 зв., давано 135 зв., вживати 137;
-ну-: впомTнути 54, владнути 142.
Простий майбутній від дієслова хотіти волиняки творили не за допомогою
звичного тепер префікса за-, а по-: муж мои похочTт 125 зв., нT похотTл 132. Загалом на
час написання пам’ятки префіксальне творення дієслів було дуже продуктивним. У
Луцькій книзі виявлено такі дієслова, утворені префіксальним способом:
вы-: выдTлил 4 зв., выпустити 5, выпровадити 7 зв., выидtт 14 зв., вишли 25 зв.,
выслухаtт 14 зв., выслал 14 зв., вывTрнулисu 17, выписати 20 зв., вылупили 20 зв.,
выполнити 29, вывTла 29 зв., выдал 32, выпускала 32, вырубали 34, выбити 37, выпхати
38 зв., выглTдал 46, выкрасти 51 зв., вырTкла 56, вынuл 62, выпустошил 70 зв.,
вывозит 82, выповTдаTт 85, вырвал 91 зв., вырубовати 95 зв., выjбразила 101, выпутал
111 зв., вымолотити 117 зв., выпсовали 128 зв., выгнали 135 зв., вытравити 136, вызнал
137, вылTтати 138 зв., выпросил 139, вымTталъ 140 зв., вытоптали 147 зв., выпасли 147
зв., выjрати 148 зв., вычtсти ’вичитати’ 251, выливаtт 155, выпрTгли 175 зв., вырадити
193, вызычил 228, выимовати 240 зв., вызволutм 263 зв.;
в-: вламатисu 2 зв., вчинилъ 7 зв., вморяTм 18 зв., впустил 36 зв., вдTлат 162 зв.,
вмTр 175, впали 198, вмоцнuTм 241, впросил 247, вмtли 263, -во-: вогнали 221 зв., у-:
Ytжчал 17, yставал 26 зв., YпYстил 33 зв., yсказали 33 зв., yховати 53, yскромили 58,
yистил 65 зв., yпросити 67, Yкрунтовалъ 140,
по-: понtситt 1 зв., поjбирали 6 зв., поjрал 6 зв., побрати 7 зв., попалити 7 зв.,
починила 7 зв., поjтнимал 8, покажут 11, позыват 11 зв., поткаtт 13, побили 14,
позбирал 15 зв., подtлалъ 15 зв., попсовали 16, порубали 16, поранил 16, поступити 18

1
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зв., позволили 20, поворочати 21 зв., помордовал 25, погодила 26 зв., пограбил 28,
поволокати 47, посtсти 60, покупити 63, погноил 70 зв., покружати 70 зв., погнило 71,
поросточовали 72, повTшали 87, пождали 92 зв., попухли 94, позаималъ 99, поjдбирал
102, повыбирали 107, подрати 108 зв., поконати 114, поморили 129, пошло 135,
позбивал 135 зв., посылал 135 зв., поTхали 135 зв., погонити 135 зв., порвати 136,
пожали 136, поступил 137, погинуло 137 зв., повTдаTт 138, подавали 139, покинули
140, показити ’викривити’ 148 зв., покосити 149, позабирал 154 зв., попущалъ 159 зв.,
позамыкал 172, позапTчатовал 172, потрTбовал 191 зв., помкнул 192, понатTсывал 207,
позаставлuл 210, повыкуповал 210, посuли 226, позбавити 229, потравил 229,
помTрковати 247 ;
роз-/рос-: роздTлил 7, розмовити 14, розорвал 19, розогнал 26 зв., росправити 58 в.,
розмTтал 60, росказали 3, розказую 69, розлупал 235 зв., розмTрили 121, розмножили
188, рознuли 198, роспаховати 239 зв.;
до-: допомагаTт 2, допустил 3, достояти 3 зв., ся дотычTт 4 зв., доводити 12 зв., сu
добываю 14, доставало 31 зв., дозволил 35, доростTт 53 зв., домагалсu 54, досмотрTти
114 зв., дотравлювати 165 зв., додTлTвати 198, докончит 210 зв., добывали 220 зв.,
доходити 223, ся довдаtш 265;
при-: приTхали 2, приложили 3, приходит 9, прибавляти 11, прибудовати 11,
приправоват 11 зв., прислат 13 зв., припоминал 13 зв., прибtгли 15, пришодчи 15,
придат 19 зв., призволили 20, прирtк 20 зв., приручити 21, присудили 22 зв., притTгал
30 зв., призналсu 33, приказал 51 зв., приTздил 58, привалащати 60, приглTдал 74 зв.,
привлащыти 215 зв., привTрнути 62, припоручит 89, приходили 136, приTхала 137 зв.,
пригаaтуют ’приладнають’ 228, приблудилися 268;
про-: продали 9, просили 12, проминули 80, прострTлили 86 зв., проложили 113,
пропущати 169, просушит 169, проломили 220 зв., промытил 244 зв.;
под-: подписал 24, подтuли 220 зв.;
пре-/пере-: прTдали /передали/ 11, пTрTбывал 12 зв., пtрttднал 12 зв., пtрtнuл 17,
пtрtпал 19 зв., пtрtночовати 20 зв., пTрTвозили 123 зв., сu пTрTиначити 229;
на-: наложит 11, нашли 22, нарушили 24, нахилили 34 зв., намовuла 51 зв.,
нагнTвити 51 зв., напалил 70 зв., направовати 81 зв., напороли 86 зв., нагнала 100 зв.,
намTнил дати 140, навчилсu 153 зв., наидут 168, наимовати 234;
-j-: jдTржала 8 зв., jкупит 11, jбачили 14, jпухла 15, jправити 32 зв., jглTдати
137 зв., jсадилъ 140, jставити 140, jграничити 151 зв., jжаловати 174, jбудила
231 зв., jступили 260;
jт-: jтдати 9, jтложил 12 зв., jтказывати 14 зв., jтпочинил 19 зв., jтправил 21,
jтпустил 28, jтписати 34 зв., jтповTдити 63 зв., jтвозили 71, jтрочил
’відтермінував’ 74, jтлили 86 зв., jтпровадил 94 зв., jтбTг 103 зв., jтбили 107,
jтвTли 107 зв., сu…jтприсuгнути 114 зв., jтjрали 135 зв., jтнuли 136, jтискати
141, jтповTдати 140 зв., jтдалuти 162 зв., jтзываютсu 168 зв., jткладат 187 ;
jб-: jбявили 28, jбдаровала 54 зв., jбвTсит 96 зв., jбъводили 142, jбTжчати
152, jбослатисu 210 зв.;
за-: задTржал 2, заказали 3, записати 7, завTдал 7, замTнити 9, заставили 9 зв.,
заплатити 11, замкнули 14, заткнути 15, заставити 18 зв., загамовали 21, загнати 21 зв.,
засадили 27, заводити 28 зв., заступати 30 зв., занuти 31, запродал 41, задавати 47 зв.,
задTлати 49 зв., запомогати 51 зв., заступовати 52, заграничили 68, завалuли 86 зв.,
запалити 86 зв., зазвонили 89, застрTлил 91 зв., забралTм 95, засTяти 95 зв., замордовали
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114, запTр 128 зв., затлумит 133 зв., задли 136, заборонuю 138, заложилсu 140,
заховати 150, застати 166 зв., заTжчал 193, замахнул 231 зв., загасил 231 зв., заTхалом
234 зв.;
з-: знаити 2, звTсти 3 зв., зшол 6, зъTхати 14, збирати 15, зложити 19 зв., зрывали
58, звTдTт 67, знTсласu 123, зъганuTт 133 зв., здохли 135 зв., збили 136, згинула 137 зв.,
змTшкати 140, збудовалъ 140, змордовали 140, зранили 142 зв., звозил 146, зсоромотили
157, змTнuли 164 зв., згнтаTш 231 зв., сu … згодити 248 зв., зжати 248 зв., здати 257
зв., зготовалсu 269 зв.;
зо-: зостала 6, зогнал 31, зослал 93 зв., зопсоват 110 зв., зорати 119 зв., зобрал 173
зв., зодрал 218;
из-/ис-: изнTсти 113, изъºхали 151, изволившисu 30, иссадити 113;
с-: спытал 7 зв., списали 7 зв., складал 13, сторговал 17, спалил 34, сaукал 264 зв.
Префіксально-постфіксальним (хоча частка ся в той час вживалася і в препозиції):
ся збtгати 15, зъºхалисu 19 зв., сu … розъtхали 19 зв., призналсu 33, сu вдавал 58 зв.,
сu yсправTдливити 67, сu допирал 114 зв., сu изTхали 198. Префіксально-суфіксальним:
розширяти 10, прикладаTт 28, вызнаваTт 29 зв., прискаковати 37, пописовати 37 зв.,
прислужовал 53, нарyшовати 133, розшироват 186, докладати 223.
Приклади дієвідмінювання зумовлені характером пам’ятки: вочевидь переважають
форми І особи однини та множини. Наприклад, у теперішньому часі не засвідчено на
сторінках книги жодної форми ІІ особи множини.
Дієвідмінювання.
Теперішній час. Однина. І ос.: приимую 8 зв., хожу 8 зв., допущаю 8 зв., tстtм
волtн 19, tду 20 зв., приимаю 66, могY 140 зв., гоню 151, вTм 5 зв., вмъ 35 зв., вдаю
61, мамъ 188, даю, дарую, записую 188, бию 197, jтдавамъ 262 та ін.; ІІ ос.: ты жалуtш
21, маTш 138 зв., дTржишь 149, вступуTшъ 63 зв., сu … вступаTш 229 та ін.; ІІІ ос.: TдTт
8, нTсTт 8, хочtт 13, жалуTт 31 зв., ма быт ’має бути’ 51, сTдит 79, бо-м, дTи, Tст aора
90 зв., пишT до пана 93, бьTт 133 зв., можt 157, грабtжи чинит 159 зв., росказуtт 159
зв., дtржыт 214. Множина. І ос.: сознаваTм 9 зв., маTм 51, маTмо 53 зв., боронимо 77 зв.,
хочTмо 77 зв., вживаTмо 105 зв., YморuTмъ 150, памtтаtмъ 214, jборочаtм 219, даTмо
241 зв. та ін. ІІ ос. Форм не виявлено; ІІІ ос.: чии сут 56 зв., сут явныи знаки и границы
60, люди робят 96, бьют 97 зв., могут 113, jтзываютсu 168 зв., пасут 118, сут
пограблtны 222.
Минулий час. Для вираження особи в минулому часі писарі вживали як традиційні
перфектні форми з допоміжним дієсловом, так і все частіше лише активні
дієприкметники, де особа визначалася з контексту. Характерною ознакою вираження
минулої дії для тогочасної писемно-літературної мови є лексикалізація модифікованих
залишків колишнього дієслова Tсмь. Однина. І ос.: YтTкл-ом ся 7 зв., Tсми нT видTл 16
зв., мусил-ом 37, мусuл-ом 114, я … пыталсu врадника 84, згинул-ом 89 зв., за которуюм был дал 94, забрал-Tм 95, служил-Tм Tму 95, видuл Tсми 149, хотTл Tсми 151 зв., Tсми
дал 152, абых u … записати вtлtлъ 162, Tсми бирал 224, Tсми втTкалсu 224 зв., килка
дTн стрTг ’стеріг’ 193; ІІ ос.: ты … и збил Tси 117 зв., Tс нT жаловал 133 зв., сu Tси
зобрал и приºхал Tси 151, Tси позаставлuл 210, иж-Tс ты мнT прирTкал 229, ºси
вказывал 229, ты … лTг 231, Tс j то бTзвиннT позвал 133 зв., бо-с мu j то нt позвал /бо
еси не позвал/ 265; ІІІ ос.: нT хотTл 14 зв., муж tст забитъ 17 зв., попал Tсть 70, як ся єму
хотTло 96 зв., кон здох 135 зв., гандлTвал 197 зв., ижTбых поступила 237 зв. Множина. І
ос.: мы восполок з братTю нш~Tю … продали ºсмо 9, Tстмо зъTднали 30 зв., єсмо втTкли
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37, смо … казали 68 зв., Tхали Tсмо 149, пак ли быхмо мы … выступили 150, стояли
Tсмо 151, Tсмо нT нашли 154, Tсмо jбдали 165 зв., абыхмо jтправу вдTлали 190 зв., ІІ
ос.: TстT тут приTхали 2 зв., мu TстT нашли 76 зв., tстt приtхали 222, ІІІ ос.: jни, jбоя
сторона, на том пTрTстали 30 зв., jбTцали 68, угамовалисT 86 зв., тыT повдили 122 зв.
Давньоминулий: розровнанT были вчинили 9, которых Tсмо были на то собT jбрали 48
зв., вTрнулисu были до мTнT 63, были повTли 79 зв., выпросил был 139, бых я з дому tго
ºхала 160, жt бых то я побрала 160, занuл был чTрTду 170, иж бых я поламал 172,
были нT повтTкали 173, были повTзли 182 зв., стали были даваны 183 зв., быхъмо мTли
jткладат 187, дал Tсми был того конu 228 зв., пошли ºсмо были 245 зв., справили ºсмо
были листы 248 та ін. Наведені приклади дають підстави заперечити висновок
І. Керницького: «У пам’ятках ділового характеру форми давньоминулого часу
виступають дуже рідко або й зовсім відсутні. Так, наприклад, у луцьких гродських
книгах, у грамотах XVI ст., надрукованих в Aktach grodzkich i ziemskich, ми не знайшли
жодного прикладу»1. Форми давноминулого часу, навпаки, властиві пам’яткам ділового
стилю. Крім Луцької, ми відзначали їх і в Житомирських книгах, а В. Німчук,
характеризуючи мову житомирських та київських ділових документів, взагалі вважає
«звичайними в досліджуваних текстах форми давноминулого часу» 2. Дієслово быти в
формі аориста хоч і змінювалося ще нерідко за особами, все ж за його допомогою писарі
передавали не стільки давноминулу дію, скільки умовну або й зовсім воно вживалося в
ролі частки: яко бых я … привлащити мtл 214, ºстли быхмо мы … мtли 214.
Майбутній час. Однина. І ос.: jзму 18 зв., jтдам 27 зв., застану 71 зв., вTрну 153 зв.,
боронить буду 93 зв., буду бити имати 96 зв., иматиму битиму 159 зв., повинTн будy
навTзат 134, сu я … выпроважу 140, будy взuла 160 ІІ ос.: нT приидTш 51 зв., поправиш
134, будTш вылTтати и поTдTш 138 зв., ся довдаtш 265, ІІІ ос.: будTт могло быти 60,
пан Колонтаи казал будTт побрати 69, похочTт 125 зв., которыи, дTи, трудно жив быти
маTт 146 зв. Множина. І ос.: поступимо 77 зв., ІІ ос.: форм не виявлено; ІІІ ос.: были
повинны дат 13 зв., дадут 96 зв., заховатисu будут повинни 232 зв. У виразі – хтоколвtк … в дtржаню будtт мtли ку праву позыват 11 зв. – спостерігаємо
неузгодженість вираження форми майбутнього часу: колишній активний дієприкметник
мtли ужито в множині, а допоміжне дієслово будtт – в однині.
Cпосіб. Наказовий: нTхаи чинит 13, поTдтT 14 зв., tд 105 зв., шукаи 63 зв., позываи
70 зв., вдаи 77 зв., нTхаи позываTт 79, нTхаи j томъ вдаєт 82, бии 89, jтказуи и
Yсправtдлив 265, позвтt 269; умовний: Tсли бы што было 7 зв., при котором бы лист
подала 8 зв., tстли бы нt jтдал 12 зв., хотtла бых водлt jпису мужа своtг тоº мtти
14 зв., кому бых мuлъ служити 140, бых мTл в том имTню змTшкати 140, ижt бы им
дала 155 зв., jн бы Tго был на смTрть замордовал 228, чым бых tt выправити мtл 254.
Як видно з прикладів, аорист дієслова бути у формі бых, быхом ще іноді зберігався для
творення давньоминулого часу, водночас усе виразніше за цими формами
закріплювалася нова функція – творити ірреальну дію.
Неособові форми. Інфінітив: записат 162 зв., вживат 187, дат … прислат 13,
розмовит 14 зв., быт 27 зв., подTт 64, заступоват 186, быт мTла 55, jтповTдат мTли
68, сu увTзат 70, застават 76, мTшкат мTл 81, брат нT хотTл 87, робит почат, выбит и
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забить 93 зв., зопсоват и поjрати казал 110 зв., шаaоват 126, повинTн … Tхат 134,
вTрит нT хотTл 134; записати 1 зв., вламатися 2 зв., вживати 13, взuти 53 зв., сu
показати 14 зв., платити 22 зв., збити 25 зв., заступовати 52, служити 140, втtкати
160 зв.; втTчи 76 зв., стали сTчи 82 зв., засTгчи мнT … дорогу 122, бчи /бігти/ 160 зв.,
стTрTчи 160 зв.
Особливо активно вживали луцькі писарі пасивні дієприкметники з суфіксами
-н-: прирожоного 7, Yмоцованыи 21 зв., вызнаныи 22, выроблTного 34, вышиваных 52 зв.,
приложоных 56 зв., засTяною 77 зв., потравлTную и вытоптаную 124 зв., вытTсаныє 126
зв., выламаныє 129, jписаного 137, нTпорзаныº 137 зв., порубаных 142 та -ен-: збожT
выважTно 7 зв., положоныº 16, высажtными 18 зв., порушtноº 18 зв., помTнTного 137,
куплTныи 141 зв., поранTных 142, замTнTныи 152, проламлTную 221; нерідко вживані й
іменні форми: выволаны 8, писан 9, дTржан 11 зв., данъ 11 зв., jмTшканы 11 зв.,
затруднTн 21 зв., захован 22 зв., припозван 22 зв., справtн 28 зв., вичитан 39, выполнTн
51, позниманы 175, кгрунт заграничон 225, jбламан 249 зв. та ін.; іноді в
дієприкметниках писарі писали в суфіксі дві літери нн: данного 36 зв., нарTчTннымъ 139
зв.; -т-: пробитаu 16 зв., были пити 17, забитъ 18, нашли виноватым 22, принuтог 31,
взuтыми 32, дощъки выбитыє … двTри выбиты 72, подшитыи 141 зв., збитых 142,
добытымъ 145, подтuтых 221. Активні дієприкметники в пам’ятці вживані не так часто.
Із суфіксом -л-: jсTлому 3 зв., припалыи 25, похожалыє 112 зв., прошлых 141 зв.; -уч-, ач-: прислухаючии 5 зв., будучиє 9, вставаючую 67, боронуючих 106, знашодчи
подданных моих робuчи /працюючих/ 122 зв., идYчою 152, бTгучых 228; -ш-: бывшого
139 зв., -ом-: свдоми 10 зв., посвtдома мачоха tго 23, рYхомии 140 зв.
Непоодинокі в пам’ятці форми на -но, -то: поранtно 2, всказано 4 зв., выважTно 7
зв., jписано 11, выдано 12, jборвано 17 зв., впущоно 18, доложоно 22, дано 38 зв.,
дTржано 51, позывано 53, молчано 55 зв., jторвано 72, Tжчоно 73 зв., мTроно 73 зв.,
позатыкано 73 зв., зложоно 114, засuно 225, давано 135 зв., побрано 141, придано 142,
вкошувано 156 зв., вытравлTно 165 зв.; jтнuто 15 зв., бито 15 зв., пробито 41 зв., вжато
’нажато’ 78, пожато 161, збито 135 зв., взuто 135 зв., пTрTтuто 231 зв.
Досліджувана пам’ятка багата на дієприслівникові утворення. Теперішній час:
видTчи 7 зв., хотtчи 12 зв., просtчи 33, чинtчи 17, гонtчи 17, боронTчи 60, полнTчи 64,
кончTчи 68, сuдtчи 125, личTчи 131 зв., грозTчи 182 зв.; личачи 9, бачачи 51 зв., видuчи
17 зв., стоячи 32 зв., боронuчисu 89 зв., хотuчи 137 зв., выносячи 169, полнuчы 246,
вTрuчи 247; жалуючи 3, маючи 7 зв., збираючи 7 зв., приTжчаючи 8, розумTючи 9,
мTшкаючи 11, будуючи 11, jсажоваючи 11, прибавлuючи 11, направуючи 11,
простTрTгаючи 12, jбаваючисu 12, Yпоминаючи 13 зв., дбаючи 14, пытаючисu 17,
взрушиваючи 18 зв., вызнаваючи 22, jбtцуючи 28, взручаючи 47, зврушаючи 49 зв.,
jтTжчаючи 58 зв., гамуючи 62 зв., довTдоваючисu 62, въTжчаючи 69, замышлuючи
127 зв., пtрTмTшковаючи 141, jповTдаючи 141 зв., выламуючисu 150, jтдыхаючи 181
зв., памtтаючы 214; будучи 8 зв., идучи 17, нtсучи 17, вtдучи 18 зв., жtнучи 159,
кажучи 160 зв. Кілька випадків виявлено дієприслівникових форм (залишків колишніх
активних дієприкметників ж.р.), які в українській мові загалом продовження не
знайшли: стоя 124 зв., jзнаимуя 254 зв. Минулий час, суфікс вш: Yставивши 7 зв.,
споткавши 8, взuвши 8 зв., приложивши 10 зв., заплативши 12 зв., Yпросивши 12 зв.,
показавши 12 зв., скликавши 14, jбачивши 15, вглuнувши 22 зв., дождавши 22 зв.,
jтложивши 24, зрозумTвши 35, jтскочивши 37, пTрTписавши 37 зв., jковавши 38,
jбачивши 71 зв., выгнавши 74 зв., вынявши 78, вынTвши 85, выносивши 86 зв.,
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принuвши 96 зв., списавши 135, загамовавши 135 зв., побравши 135 зв., поимавши 135
зв., приславши 136, запомTтавши 137 зв., пустивши137 зв., соромотивши 137 зв.,
jдTржавши 137 зв., вычитавши 138, jсвтчивши 138 зв., наславши 139, приложивши
141, jсадивши 141, ºхавши 142 зв., замышлuвши 198 зв., будовавшы 234; собравшися
15, способившисu 7 зв., записавшисu 30, зрTкшисu 54 зв., вломившисu 71 зв.,
наполнившисu 137 зв., звазнившисu 141, постановившисu 142, довдавшисu 142 зв.,
выбравшися 179 зв.; суфікс ш: пtрtнtмши 15, вынTмши 47, jзTмши 29, запTршисu 36
зв., jбмTрши 86 зв., всдши на кони 89, вывTдши 128, привTдши 135 зв., вычtтши 162,
впадчи 52, шодчи 141, вывTдчи 194 зв. Єдиний раз виявлено давню форму догнав, що
походить від нечленного дієприкметника минулого часу ч. р. Н. одн.: пан Иван и пан
Илъяшъ Красtнскиº, способившисu з людомъ нtмалымъ, зброино, j колко сот конtи,
догнав их повторt на доброволнои дорозt, … tго самого и служtбников кн~зu tго млсти
гонили 160 зв.
Пасивні конструкції в пам’ятці представлені не лише відповідними
дієприкметниками, але й дуже часто за допомогою частки ся, що походить від
займенника себе, яку луцькі писарі могли писати разом з дієсловом, окремо, в пре- та
постпозиції: до нTго с кордом ся порывал 4, за тыи пнз~и увTзал ся Tсми на гдр~u … за тыи
пнз~и увTзался Tсми на гсд~рu 4 зв., другии лист на дв части, которыи так ся в соб
маєть 10 зв., мы сu в тоє вступовати н хочTм 13, пнз~и на рок пTвныи jписал сu Tму
был jтдати 22, которыи бы сu пану Тихну подобали 22 зв., пTрTд нами сu становил 35,
которого ми сu вTлми мало посли jтца моTг зостало 52 зв., то сu, повTдаTт, всT дTт
71, СTмTновая ПосяговTцкая нT маTт сu yвuзовати 74 зв., Tстли сu вам кривда видит
149, Єстли сu, дTи, што стало, то сu пTрTиначити нT можTт 229. Дієслово остати
могло виражати пасивну конструкцію й без -ся: jстал ми был винTн 39, на возT jстала
Tпанча 109.
Інші цікаві дієслівні форми, вживання яких викликане передовсім занепадом у
живому мовленні давніх утворень: jстал (тут – оставил) 21 зв., подданых их бити имати
и до вTзTня своTго jсадити казала (певно, тут спроба вжити майбутній час?) 66 зв., я
яко-м тобT пTрво повTдилъ и тTпTр повTдаю (зайве нагромадження показників І особи)
70 зв., всих, которыє в листt tднацком tст (невиправдане вживання зв’язки Tсть, треба
суть) 68, бо-м я tст посланtц гсдр~скии 21, я … Tст aора (в обох випадках
невиправдане вживання зв’язки Tсть, треба Tсмь) 74, при том бою згинул ми пояс с
калитою 89, в тот часъ згинулом копа грошTи панских (у двох прикладах писар порізному зазначає І-у особу: власне зайиенником ми та особовим показником -м, тобто
копа грошей згинула в мене) 89 зв., болшtи yлицам нt ºсть назвискъ 215 зв., лист …
данъ сут (тут невиправдані вживання дієслова-зв’язки) 164, я … Tст Tсми готов пану
Дyбравскому достояти права 3 зв., Tст Tсми приданым дворTнином (у двох попередніх
прикладах дублюються зв’язки І та ІІІ особи однини) 45 зв., которыи, зъTхавши на
мTстцо назначоноє до Вгринова, дали сu Tсмо им доброволнT в компромис (тут Tсмо
невиправдано вжито, оскільки підмет у ІІІ особі множини) 58, намъ даном … заховати
TстTсмы повинни 150, многих рTчах, што Tст … выписаны (невиправдано вжито Tст,
оскільки підмет у ІІІ особі множини) 192 зв., ми TстT Tго сами дали (невиправдано
вжито Tстt, оскільки підмет у І особі множини) 228 зв., tсмо паном jпtкуномъ … сtс
наш лист … дан (тут Tсмо невиправдано вжито, оскільки підмет у ІІІ особі однини) 261.
Подібні неузгоджені написання красномовно засвідчують про занепад допоміжних
дієслів для передавання особи в різних часових (передовсім у минулому) формах.
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У пам’ятці засвідчено два приклади відображення властивої для поліських говорів
риси – «сакання»: пан Воютинскии jбавалса 30 зв., попилса водою на рудцT 89. Якщо
тут не писарські помилки, то маємо найдавнішу фіксацію оригінальної
північноукраїнської (власне, й південнобілоруської) особливості 1.
Прислівник.
Прислівникова підсистема в мові постійно оновлюється. Нові прислівники
виникають за характериними для кожної мови моделями в усі періоди її
функціонування. Особливо активно адвербативи творилися в середньоукраїнську добу.
У цей час зберігалося ще багато давніх утворень, але разом з тим активно розпочався
процес творення нових.
У пам’ятці виявлено адвербативи відзайменникові: гдt /де/ 2, нt вдаtм, гдt /куди/
поtхала 2, гдt /десь, де-небудь/ могли сu гдt сами j плот поjбражати 112 зв., давал ми
индTи /десь, в іншому місці/ помTшканT 140, нT маючи ниjткол индTи /нізвідки/
запоможTня 240, куды 73 зв., нигдT 18, нигды 7, кгды 19 зв., тогды 51, гдt-колвtк 14 зв.,
гдT ж кгды 247; там /туди/ поTдтT 14 зв., тут 2 зв., тутT ж 150, ту 203, вTздT 62 зв., здсT
69 зв., jттолu 110 зв., ниjткол 240; николи 18 зв., покол 11, поколu 29 зв., покол 65,
тTпTрT 162, тtпtрtчи 1; толко 1 зв., колко 3, зовсм 140; нT инак 60, внивtч 219;
відприкметникові /утворені на ґрунті адвербіалізованих нечленних форм називного –
знахідного відмінка однини якісних прикметників середнього роду/: вtчно 20, волно 18
зв., гараздь (від давньоукр. гораздо) 229, давно 82, долго 247 зв., зброино 160 зв.,
конTчно 30, конно 151, лTгко 88 зв., мало 14, вTлми мало 53, моцно 15, наголо 130,
нTлатво 161, низко 197, jбтTжливо 129 зв., просто /прямо/ 89, прудко 174, ровно 190
зв., рихло 237, скоро 28, совито 12 зв., трудно 20 зв., явно 10 зв.; бTзвиннT 3 зв.,
бTзмытнT 62 зв., бTзправнT 8, вдячнT 49, вTлT ’багато’ 137, вTчнT 29 зв., вTлми сu злT
маTт 63 зв., вмыслнT 181 зв., Yмыслнt 16, врадовнt 14, ганTбнT 180, кгвалтовнT 72, добрT
10 зв., дужT 105 зв., живt 265 зв., заjчнT 75, jбличнT 9 зв., jбтяжливt 21 зв., плачливT
35 зв., почтивT 8 зв., правT /напевне/ нас за мTртвыє покидали 72, потаTмнT 169 зв.,
словнT єго напоминал 69 зв., сталt 265, явнT 31 зв.; далTи 2 зв., налTпTи 11, вышTи 17 зв.,
болшTи 118 зв.; вTлми 53; /утворені від конструкції прийменник + відмінкова форма
нечленного прикметника/ дочиста 86, залTдвT 37, залTдва повтTкали 83, здавна 12, згола
тых пнз~Tи дати 53, сполна 131 зв.; напротивку 2 зв., напротивко 39 зв., наголо 183;
відіменні /утворені від застиглих безприйменникових іменникових форм/: кгвалтом 15,
кнз~ь jкномъ выглTдал 46, вTрхомъ 151, боком лTжит 247 зв., концом 247 зв., троха 110
зв., /утворені від застиглих прийменниково-іменникових конструкцій/: восполок 10,
заправды 21, заразом 37, утtкали надвор 71 зв., посродком 110, наполы дTржати 129 зв.,
замуж 23 зв., YвTрхъ 163 зв., вночи 79, назад 158, ºхал наноч до имTня своTго 179 зв.,
далибог 151, з обуруч 231 зв.; до завтрTя были 130 зв., назавтриº в суботу 252, з
волторка на сtрtду j полночы /народження прислівника j полночы/ 220 зв., навTсн
109 зв., побTгла зас додому, до ПодлTсъ 111 зв., вчинивъши, дTи, наконTцъ jтповTди и
поaалки, з дому Tго поºхали /народження прислівника наконTцъ/ 220 зв., вслTд –
приTхавши за нами вслTд до домY нш~ог 202, вниз ставу 247; прислівники на -ь: jпuт 61
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Мойсієнко В. Вияв живомовної стихії в Актовій книзі Луцького уряду 1561 року // Волинь філологічна:
текс і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі. – Вип. 9. – Луцьк, 2010. – С. 68.
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зв. проч пошли 57, хотuт проч ити 102 зв., yдолжъ 36, вдолжь 246; відчислівникові:
пTрвTи 11, пtрво 26 зв., повторT 14 зв., натроº ростuта 253, по повторT и по трtтии крот
265; пTрво того служил 51 зв. Інші: частокрот 13 зв., поспол из сынами 35, наскроз
пробито 41 зв., вон изъ замку выгнати 46, мимо 68 зв., сплош 118 зв., навылtт 86,
рукопаш 231 зв., jбапол – jстал концTм … jбапол гаю 247 зв., щT за цалог розума 126,
вжо 33 зв., YжT 174.
Більшість виявлених адвербативів успадковані від періоду праслов’янського та
києворуського. Деякі ж утворення не зафіксовано дослідниками ні в давньо- ні в
староукраїнських пам’ятках: зугранно ’співгранично’ – на зtмли пн~а моºго, которую,
дtи, tго млст кнuз Чоръторыскии зугранно рачит мtти за гаtмъ Калънuтицкимъ 160
зв. Прислівник сTздT – jтTхал Tсми сTздT до зTмли Волынскоє … маючи сTздT y зTмли
Волынскои 132 зв. – також не засвідчено в староукраїнських пам’ятках. Такий
прислівник виявлено в текстах цього періоду й з інших слов’янських теренів: Євангелії
Тяпинського – сTздT 15 зв.1 та «Повісті про Трищана» – которыи сtздt влзt(т) 722.
Щоправда, в Пересопницькому рукописі вжито вираз: «рTкоу(т). сT здT альбо jньдє»3,
що зі змісту випливає ’це тут або он там’. Таку структуру прислівника, можливо, варто
пояснити наслідком уживання частки сT як у пост- здсT, так і в препозиції. У пам’ятці
виявлено рідко вживаний в українських текстах середньоукраїнської доби прислівник
сплош: за границTю дTрTва ...рож...го4 и иншог сплош болшTи тисTчи почTртTно 118 зв.
Адвербатив, поширений у російських говірках, в українському просторі зафіксований
лише в поліських діалектах: всплошну ’всуціль’. Можливо, продовженням засвідченого в
Луцькій книзі прислівника за підсилювальною часткою тутT ж 150 зв. є сучасні
західнополіські ׀тута, ту׀то5. Кілька виявлених прислівникових утворень ілюструють
процес адвербіалізації: коли ті чи інші слова ще остаточно семантично й формально не
втратили свій частиномовний статус. Так, у пам’ятці поряд із полонізмом внивеч (ст. п.
wniwiecz) – внивTч jбTрнул, вживано конструкцію в ни во што – вырубал и в ни во што
jбTрнул 60 (пор. ще – ни въ во што jбTрнули 149 зв.); процес адвербіалізації ще до
кінця не звершився в словах: на завтрTT … до завтрия 2, вчорашTнго часу y вTчор 231,
YжT было в ноч колко годин … я вночи Yзнат нT мог 174 (тут вночі безсумнівний
прислівник, а в першому випадку в ноч перебуває «в процесі адвербіалізації»), идучи
jттолu додому 38 зв. (прислівникування відбулося), Tхал Tсми до дому своTго 58 зв.
(тут видно, що лексикалізації не сталося, прислівник ще не утворився, оскільки після
дому маємо означення). У процесі витворення сучасного українського прислівника
неподалік, як видно з тексту Луцької книги, сталася метатеза – приtхавши понtдалtко
сtла 156 зв.
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Беларускі Трышчан. Faksymile rękopisu wraz z analizą filologiczną Alesia Brazgunowa i Nadziei
Starowojtowej i ich przekładami na współczesny język białoruski. Pod red. Mariusza Maszkiewicza. – Wrocław,
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Німчук В. Прислівник // Історія української мови. Морфологія. – К., 1978. – С. 361.
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Григорій Аркушин. Словник ... – Т.2. – С. 214.

110

Службові частини мови.
Переважна більшість виявлених у тексті досліджуваної пам’ятки службових слів
успадковані із попередньої мовної епохи. Як правило, це непохідні утворення, хоч іноді
виявлено й вторинні.
Прийменники. Первинні: при іменнику у формі родового відмінка: бTз бытности
20, в сtбt 32 зв., вь Tго 49, з господы 20 зв., из двора 17, изъ замку выгнати 46, jд годy
100 зв., jт воза 233, до жоны 33, до Буга 135 зв., над мTнT 209; при іменнику у формі
давального відмінка: в дому 20 зв., к рукам 53, к долин 110 зв., к Бугу 135 зв., ку тому
33, ку дъвору 37, ко роспущTню 190 зв., были в Угринови j празнику 42 зв., jбtцуючи
мнt j ярмарку … jтдати 54, по jгородомъ 156 зв., при бою 33 зв.; при іменнику у
формі знахідного відмінка: за болото 143, у вTчор 20 зв., в суботу 32 зв., Y лсъ 33 зв., на
сыновца 13 зв., на имu 32 зв., на двор 21 зв., над повинност /зверх/ 135, просил j вижа
39 зв., пытал … j кнз~u 44 зв., j тую дtвку 33, j jтнuтє 66 зв., j колкодTсuт конTи
71, людTи j двстT 61, под бока 3; при іменнику у формі орудного відмінка: з
служTбниками 15, з вижом 46, зо … будованtм 9, ис тивуном 44 зв., за рtчкою 34, за
чимъ 151, пtрtд вижом 33, под лсом 34; при іменнику у формі місцевого відмінка: y
дворT 14 зв., Yв обоTх 246 зв., во …артыкулtх 232 зв., j кн~зи 45 зв., пытал j пану
МонтовтT 76 зв., j пану ЯнT 84, j подвори 213 зв., по нTи 55, по вычитаню листа 120 зв.,
на палцы 122 зв.;
вторинні: при іменнику у формі родового відмінка: вTдлT роздTлку 18 зв., вTдлu 153,
водлT yмовы 95, водлуг 6, вTдлуг записов 100 зв., длu чого 55 зв., кром припужTня 34 зв.,
мTжи плTч 183 зв., напротивку того 58 зв., нTдалTко дороги 127, jкром дробины 221,
поблизу звода 46, посли jтца 53, промTжку нас 55, промTжку них 130 зв., подлT Лавок
6, против избы 204, коло двора 118, jколо гнTзда 247 зв., посTрTд избы 86 зв., поблизу
звода 46; при іменнику у формі знахідного відмінка: скроз стtгно навылtт 86, чtрtс
полt 157 зв., чTрTз дYброву 152; при іменнику у формі орудного відмінка: мTжи ними 58
зв., мTжи двором 165 зв. Інші оригінальні вживання прийменників: Которыи люди длu
вtликого драпtзства вс з доимом хочут поити проч 8, и иншиT длu таковых кривдъ
хотuт проч ити /тут для = від/ 102 зв., чии Tст, а j чом пришол /тут j =з/ 106 зв.
Сполучники. Сурядні єднальні: а 1, и 29, протиставні: а 2, ино ’однак, але’ 36 зв.,
алT 49, jдно 21, нижли ’але’ 5 зв., прото ’проте, однак’ 262; розділові: або 33, або ли
49 зв., албо 154 зв., tстли ’чи’ 257 зв., али ж 137; підрядні: абы 4, абых 27, бо 148, бы
’ніби’ 60, ’якби’ 88 зв., иж 15 зв., жt 15 зв., Tстли 63, Tсли 100 зв., ач ’хоч’ 49, нижли
’ніби’ 87, ’якщо’ 88 зв., ’оскільки, бо’ 90 зв., поки 21, понTваш 60, што 33, штобы 49 зв.,
а хотu бы 29, якобы 244 зв.
Частки. Власне модальні: дTи 1; підсилювальні: Tщt 1, на сыновца ºго Борзобагатог
жь 13 зв., тыt ж 21, чого ж 55 зв., тым жt 34, вTд жо 8 зв., тым жо 150 зв., аж до плTча
38; обмежувально-видільні: хот жT 125 зв., а хотu бы 29, а хотu ж бы 54 зв., мало нас
нt побили 14, одно ми в том проволоку чинит 64 зв., нT jдно тыи пановT /jдно –
’тільки’ /57, а скоро y двор yвошол /скоро – ’тільки’/ 111 зв.; стверджувальні: тTж хто з
брати 49 зв., тTж видTли 118, такжT збил 81 зв.; питальні: будTш ли 2 зв., МаTт ли, дTи,
хто потрTбу 44 зв., будTт ли жив 63, пыталсu Tсми: «Естли бы был кнuз Вороницкии y



У цьому підпункті лише наводимо приклади виявлених у пам’ятці сполучників. Докладніше про
особливості поєднання сполучниковим зв’язком див. пункт «Синтаксичні особливості».

111

дворT своTм?» /у цьому реченні Tстли = чи/ 37, хиба 125, за чимъ то росказанTмъ 151;
вказівні: тоT то jсвTцонои 60, заперечні: y дворT нт 14 зв., нt побили 14, жадноT
jсTлости ани волности 60, ни 2 зв.; формотворчі: Нtхаи … позываtт 23, мTл сu …
вступовати 49 зв., коли бы к тому пришло 60; залишки колишніх аористичних форм у
процесі перетворення в показник умовного способу призвели до витворення часток, що
вказували на особу, причому, не обов’язково при дієслові: ижTбых 237 зв., яко бых я
214, Tстли быхмо мы 214, ºхал-омъ 182, забрал-Tм 95, смо … казали 68 зв., бы-м 18 зв.,
которого-м 4, jдно-м 28, бо-м 244 зв., гдT-м 168, жT-м 68 зв., Tстли-м 70, иж-Tм 120 зв.,
иж-Tс 228 зв., нижли-м 227.
Багато службових слів зберігають не лише давні граматичні значення (керують
відмінками, поєднують прості частини), але й давню структуру. Слово Tстли, очевидно,
на час написання пам’ятки ще остаточно не втратило первинної функції – сполучника
підрядності для приєднання підрядного умови, а також усе частіше було вживане як
питальна частка: пытал tсми гсд~рu домовог, [tсли бы] мнt шкоды в дому tго нt было 20
зв.1. Трапляються випадки вживання поряд двох розділових сполучників або ли: або ли
тTж хто з брати 49 зв., або ли в чомъ 49 зв. Іноді писар використовує сполучник tсли як
питальну частку чи: Я, дtи, тtбt нt знаю и тог нt вдаю, tсли то жона твоя, або нт 88.
Очевидно, писар хотів висловити думку так: «Я тебе не знаю, і того не відаю, чи то є
(tст ли то) дружина твоя, чи ні». Однак на заваді цьому стала тогочасна невпорядкована
орфографія, а власне саме написання цього сполучника, який міг уже передаватися:
tстли, tсли, tст ли. У низці написань вжито слово бы в значенні порівняльного
споучника ніби, що й тепер відомий поліським говіркам: привлащати собT хочTт, нT
инак бы тTж былъ нT jдного пн~а 60; хотuчи сu увTзат в тои сумT вышT jписанои на
пн~а МалхTра вы имTня Tг заборолского, бы тут нT достало 70. Засвідчене також це слово
в ролі сполучника якби: положил рок близкии, на которыи стати нT могу, алT бы ми
положил рок зTмъскии … 88 зв.
Синтаксичні особливості.
Способи та засоби поєднання слів, словосполучень і речень, виявлені в аналізованій
пам’ятці, все виразніше демонструють тенденції до відображення живого тогочасного
мовлення, хоч нерідко ще подибуємо давні синтаксичні конструкції. Як справедливо
зауважують дослідники історичної граматики, вивчення діахронійного та синхронійного
синтаксису має низку виразних особливостей. Сучасні синтаксичні конструкції, як
правило, мають свої кореляти у відповідним чином структурно й інтонаційно
оформлюваних висловлюваннях усного мовлення. Цей важливий взаємозв’язок
синтаксичних явищ значною мірою втрачений для писемних пам’яток давньоукраїнської
та староукраїнської мов2.

1

Пор. ще: Німчук В.В. Частка // Історія української мови. Морфологія. – К., 1978. – С. 477; а також у
Вітебській книзі 1533-1540рр.: «И мелъ Миколаи Юнъделъ сознати, если тую часть двора мачосе своеи
панеи Малъкгорете записывалъ або ни, и листъ тотъ, если далъ або ни», (див. Судебная книга … – С.
107); варто звернути увагу, що слово jest li як питальна конструкція ’чи є?’ в польській мові поширене
було також іще в старопольську добу: Gospodzin z nieba weźrzał jest na syny ludzkie, by widział, jest li
rozumny albo szukający Boga, але вже в цей час виступає і як сполучник з новим значенням, приєднання
підрядного умови: jest li umrę, nie oddalaj miłosierdzia swego, (див. Zenon Klemensiewicz. Historia języka
polskiego. Część I. Doba staropolska. – Warszawa, 1961. – C. 128-129).
2
Арполенко Г., Грищенко А., Німчук В., Русанівський В., Щербатюк Г. Історія української мови.
Синтаксис. – К., 1983. – С. 7.
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Синтаксична організація Луцької книги значною мірою визначена характером самої
пам’ятки: це текст урядово-канцелярійного стилю. Зрозуміло, що в таких пам’ятках не
може бути різноманіття речень за метою висловлювання і за інтонацією. Питальні,
спонукальні та окличні речення виявлено поодиноко в окремих фрагментах справ: «А
нас колко братии?» 23, «Колко пTчатTи в того листа приложоных, чии сут?» 56 зв.;
пытала их: «Што за люди, а длu чого приTхали?» 38; почал нам мовити: «Длu чого, дtи,
tстt тут приtхали во имtнє моt увuзыватися?» 2; «Длu чого чTрTз заруку, jт врuду
положоную, жону Tго збил, сторсовал?» 229. Питальна конструкція вибудовувалася не
лише за допомогою питального слова (сполучника, частки, прислівника), але й нерідко
частки би: спытал Tсми врадника пн~Tи Свинускои МатTя: «Если бы што было которог
схованя пн~а Свинуского в дворT НовосTлTцкомъ?» 7 зв.; Пытал Tсми врuдника
горyховского Станислава и ключника замкового Савы j кн~зu АлTксандра КошTрского:
«ГдT бы Tго мл был?» 44 зв.; И пытал их служTбникъ пана Дубровского: «Ким бы ся
jзывали?» 167; пыталсu врадника Tго Стася j пану ЯнT: «ГдT бы был?» 84; Пыталсu
Tсми: «Естли бы был кнuз Вороницкии y дворT своTм?» 37. Не менш оригінальними
були й відповіді: Jн пана своTго повTдил в Литв ’він повідомив, що його пан у Литві’
84; jни Tго в дворT быти повTдали ’вони повідомили, що він у дворі’ 37.
Великою різноманітністю виявів представлені в пам’ятці присудки. Прості дієслівні:
просил пан Андрян Короваи 47 зв., я … боронити Tго будY 2 зв.; дієслівні складені: В
чом пн~а моtго … каждым правом хочу заступовати 52, … мы, видячи таковыи кгвалт,
мусили ºсмо ytждчати 89, которыº, дtи, за ними бчи нt поспtли и втtкати нt могли
160 зв. та ін.; складені іменні: я, дTи, нT винTн ни за кого тTрпти 2 зв.; каждыи маTт и
повинTн будTт заруки заплатити 47 зв.; продажа моя вTчнT при моцы в кождого права
захована и дTржана быти маTт 47 зв.; которыT сu пану ключнику, малжонцT Tго,
внучцT и служTбником Tго стали были даваны 183 зв.; кгвалт … Tст jбвTдTны и
jсвTтчTны 60, которыи … ºст подстаростим 174 та ін.
Дієслово-зв’язка в особовій формі (передовсім для вираження минулої дії) часто ще
вживана при присудках: Длu чого, дTи, TстT тут приTхали 2 зв.; на то єсми дал Tго
млсти … сTс мои лист 47 зв.; просили Tсмо Tго млсти пн~а Василя 48; Я … давал Tсми
Tго млсти вижом служTбника 57; [Иван Борзобогатыи] тымъ в совитост … tст попал
69 зв.; дал ми тот дом, y котором мu TстT нашли 75; я … tстtм в цлом розумt 125,
которыи на мTстцY пана Козинского ºст подстаростим 174, которыи з давных и вtчных
часов всимъ вобtц значны и вtдомы сут 214. Водночас маємо багато прикладів
написань, де такі зв’язки опущені, передовсім це стосується випадків, коли дієслово
вжите у формі ІІІ особи: ВасилTи СTмашко самъ, жона, дTти и потомки Tго млсти волни
люди jсажовати, ставы сыпати … 47; Давал Tму служTбник Tго млсти пн~а МиколаTв
пTрво лист врuдовныи 57 зв. Лише в поодиноких випадках та переважно в
канцелярських зворотах використовує писар зв’язки в ІІІ особі однини й множини: на
што, дTи, нT толко жT сут листы достаточныи крулTв их млсти 60, кгвалт … Tст
jбвTдTны и jсвTтчTны 60, што ширTи а достаточнTи … Tст jписано 58.
У заперечних конструкціях частки нT, ни, ани переважно вживано перед усіма
однорідними членами: нt заплативши мнt истоты▫, ани совитости з ымtня моtг 12 зв.;
гдT жадноT jсTлости ани волности нT маTт, ани мTти можTт 60; Тот старTц як вижа нT
дал, так и шкодцы имати нT допустил 79 зв.; j тои yлицы Татарскои в мстt Луцком
вtдомости жаднои нt маtмо ани ºсмо того слыхали 215. Рідше частка стоїть лише перед
одним із однорідних членів: Иляш Нtсвtцкии того боронити ани тоt шкоды искати нt
хочtт 257 зв.; а торбы и ни листов tго tму нt jтдал 260 зв. Якщо в реченні вжито
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заперечну частку ані, то частки не, ні не вживаються: А мы сами, ани дTти и братя наша
9 (пор. сучасне українське – ні ми самі, ані діти й брати наші); людTи во имTню пана
моTго нTмаш•, ани, дTи, j них вдаю 167. В одній із справ писар не до місця вжив
прийменник в, у результаті заперечна конструкція набула такого вигляду: дTржат нT в
покою и нTприязни /тримають у неспокої та неприязні/ 34 зв. Загалом в аналізованій
пам’ятці писарі використовують два заперечувальних слова: нимаш та нт: тобT, дTи,
пн~T Павловичу, до того потрTбы жадноє нимаш 63 зв.; и до сих часов Tго нт 64.
У пам’ятці численні давні прийменниково-іменникові конструкції вжиті паралельно
з новими, властивими вочевидь місцевому мовленню. Історичний знахідний-називний
усе частіше поступається знахідному-родовому: мимо двор кнг~ни Ивановои 8, jтнuто
в нTго сTрмuгу, шапку и сокиру … в нTго jтнuто кожух, шапка и сокира 15 зв.,
смотрTли Tсмо тои справы 21 зв., маTт jн тыє люди дTржати 22 зв., люди на новом, на
сыром корTню jсаживати 49 зв., всtи маtтности вживаtт 23, был пограбил кони 23, тыи
конTи двоT… загнати 128 зв., jглTдавши всих листов 30, yзuли чотыри члв~ков 36,
двTрTи пTрTдо мною замкнути казал 46, jвса сTяти 89, жалуючи и jповTдаючи на боярT
173. Вживання таких паралельних форм пов’язуємо із становленням лексикограматичної категорії істот/неістот. Причому, як видно із прикладів, поплутувалися
форми не лише чоловічого роду, але й жіночого. Такий паралелізм загалом був
характерний для ділової писемності на українських і білоруських землях у XVI ст.
Зрештою, подібні написання знайшли широке відображення й у друкованому Статуті
1588 року1. Сучасна безприйменникова конструкція «мені тебе жаль», очевидно, на час
написання пам’ятки була прийменниковою: ми на тTбT жал 231. Можливо, керування з
прийменником на загалом було активніше виявлено, а з часом замінене або
безприйменниковим, або стало вживатися з іншим прийменником: всказано на них 4 зв.,
хотuчи на мнt взuти мыто 20 зв., стали на нас … стрTлuти 37, справTдливост на
подданных своих вчинити 41, просuчи на мTнT права 51 зв., стали на Tго мл бити 52,
стали на нTго сTчи 82 зв., кликнул на люди, абы на нас били и гонили 85 зв., з выроку
Tго млсти … всказано на мн 108. Багато таких конструкцій виявлено в рукописному
Познанському збірнику кінця XVI ст.: да(и) tго на мtнt 10, пал на колнt своtмъ и на
королtвы поклонилъсu 11, вчынили на tго волю 47, мстилъ на тобt 622. Подібні
поєднання відомі і в старопольській мові: na mię moi poddani niełaskawi3. В одній зі
справ засвідчено безприйменникове поєднання мене (+object) оповідати ’про мене
комусь розповідати’:
пытал Tсми врuдника горуховского j кнз~и АлTксандри
КошTрском, гдT jн Tст и хто бы мTнT мTл Tго млсти кнз~ю jповTдати 45 зв. Можливо,
відгомоном давніх безприйменникових конструкцій (якщо це не писарська помилка) з
формами місцевого відмінка є написання: вно мнt jправил на трtтtи части имtни
своtм Привtрtдовскомъ 100 зв. Поєднання з прийменником через, вживане волинським
писарем у 1561 році, тепер відповідає в літературній мові підрядній конструкції з
допустовим сполучником незважаючи на: просо чtрtз заповtд врuдовую побрал /просо
побрал, незважаючи на заборону уряду/ 130 зв. У діалектному ж мовленні поліщуків

1

Мякишев Владимир. Язык Литовского Статута 1588 года. – Kraków, 2008. – С. 194.
Беларускі Трышчан. Faksymile rękopisu wraz z analizą filologiczną Alesia Brazgunowa i Nadziei
Starowojtowej i ich przekładami na współczesny język białoruski. Pod red. Mariusza Maszkiewicza. – Wrocław,
2007.
3
Beata Kaczmarczyk. Język polski w kancelarii królewskiej w pierwszej połowie XVI wieku. – Wrocław, 2003.
– С. 148.
2
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подібні узгодження з прийменником через і зараз трапляються: [\навет` \через тво\йê
балач\к’і / йа \буду ро\б’іт` сво\йе].
Поширеним у Луцькій книзі є явище мультиплікації прийменників: до пана моTг до
ВолодимTра 1 зв., у подданного кнг~ни ИвановоT ув АндрTица 8, jповtдал мнt на
подданных кнз~u Ивана Чорторыского на мtщан клtванских 16, на имu на Тимоша 25, с
тог имTня Вгриновског з Михлинског 27, Tсмо до другог имTня єго до Щурина 37, yв
одног члв~ка на имu y Юхна 37, посылал Tсми двох радTц ... до Красного до пн~а Ивана 38,
ввTзалсu Tсми в члв~ка пн~а СTмTна Козинского на имu во Иванца 42, до двора до пн~Tи
пришол 51 зв., на знаидTнє и на розсудок … приятTлTи своих, тоTст на пн~а Ивана
Шимковича СклTнского, на пана Григоря ГулTвича, на пн~а АндрTя Колпытовского а на
пн~а Григоря Болбаса 58, в подданного своTго в Хомы 94, jна мTшкаTт во имTню пн~а
Ивана JлTхновича Борзобогатог в Тополю на имu в Тишка y тивона 102 зв., къ сTлищy
ку ХрTновT Гор показовали 111, на Павлу на мtлнику 127 зв., Y служTбника пана
Антона Яловицкого на имu Y Тита 180.
Приклади звертань у пам’ятці виявлено небагато: а тобT, дTи, пн~T Павловичу, до
того потрTбы жадноє нимаш 63 зв., я, дTи, тобT, пн~T дворанинT, увuзаня жадного во
имTнях своих нT поступаю 70, Бж~T створитTлю, вховаи 126.
Досить часто трапляються в тексті книги залишки колишніх зворотів із давальним
самостійним: будучи мнT в Тристuнцы 18, будучи нам в Забороли 36, иж будучи мнT в
Боровичох 37 зв., (виж) тыми словы сознал, иж будучи єму y пн~Tи ЗвTровои в ПосTгви
55 зв., И приTжчаючи нам до имTня 60 зв., пришодчи Tму до млына их ПTрTкалского 82
зв., иж будучи мн в Шулжинцох 123, будучи мнT дворTнином jт Tго кролTвскоT млсти
192 зв.
Успадкований з мови церковнослов’янської давальний самостійний в
українських пам’ятках XVI ст. був активновживаним1. Можливо, відгомоном цього
явища є й інші модифікації таких конструкцій: будучи я потрTбным пнз~Tи 46 зв.; я,
ВасилTи Михаилович Сtмашко, будучи з Божого допущTня хоробою jбтuжоному 196
зв.; И нT смTючи их /вони/ ити до дому своTго 94 зв., иж зъtхавшисu нам /ми/ длu
потрtб наших 213 зв. Не успадковані сучасною українською мовою поєднання
вживають луцькі писарі стосовно займенника І особи з орудним відмінком, де з часом
почав уживатись родовий: Козинская jбводила нами халyпы 36, jбводил нами зTмлю
123, jбводил мною полT 165 зв.
Очевидно, поширена дотепер у поліських говорах конструкція [поĭтиі на село] ’піти
в центр села’, була в активному вжитку в XVI ст.: пан пошол на сTло 14 зв., до врuдника
приTхали и нашли, дTи, Tго на сTл 111 зв.
Своєрідність узгодження. Присвійні прикметники узгоджувалися, як правило, не з
кваліфікатором пан, а з попереднім іменником: з руки пана Богухваловы 19 зв.,
jповTданє служTбника пн~а АлTксандра AалTлTво 52, y дворT Tго млсти пн~а ПTтровом
57, водлуг повTсти пн~а Лъвовы 58 зв., подданныT пана Грицковы БукоTмскиT 87, до рук
пана МоисTºвых 192 по смtрти пн~а Климtнтовt 261 зв. Загалом означення вживані як у
пре-, так і в постпозиції: на влостивом кгрунтt 1, литовскои личбы 10, Y спокоиномъ
дTржаню 31 зв., скутTчную росправу 74 зв., пTрTд зацными людми 77 зв., муравского
сукна 78 зв., влостивыє прокосы 149, доброи воли 188 та ін.; але – з пашнTю дворною 10,
личбы литовскоє 11, час нTмалы 31 зв., конu срострокатого 62, в нTдTлю проводную 74

1

Житецький П.Г. Нарис літературної історії української мови в XVII ст. // П.Г. Житецький. Вибрані
праці. Упорядк., вспупна стаття й прим. Л.Масенко. – К., 1987. – С. 41.
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зв., подковы конскиT 76 зв., кгрунту зTмлuного 99, y книги замковыT 118 зв. та ін.
Нерідко постпозитивне узгоджене означення стоїть дистактно від означуваного слова:
вна jт нtбожчика jтца моtго нtjписаного 23 зв., лист врuдовыи jт пнT~и Jстиковои
навпоминалныи 41; колко пTчатTи в того листа приложоных 56 зв., рокъ в листT
гс~дрском jписаныи 74 зв., положил копю з листа заручного списанную 81 зв.,
jбачивши лTжачого Ивана посTрTд избы крывавого 86 зв., коня тог, на котором сTдTл,
шTрсти гнTдого 89 зв., ложок два тузины срTбрTных 183, затлумлuючи рTч мою
справTдливую 190 зв.
Дуже багато вживали луцькі писарі вставних та вставлених конструкцій.
Характерною ознакою пам’яток ділового стилю XV-XVI ст. на українських та
білоруських землях є вживання вставного слова дTи ’мовляв’: и TщT, дTи, над то 25 зв.;
бо, дTи, u там жT, на том болотT 149, а також інших вставних слів: на котором, повTдаTт,
видTл y головT 55 зв.; правда, и в малом часT 86 зв.; збили, змордовали и, правT, нас за
мTртвыє покидали 72. Не можна зараз однозначно сказати, чи висловив тогочасний
автор словом певне впевненість, чи сумнів у такому реченні: Tстли, дTи, поTдTтT до сTла,
пTвнT, вам набют хрTбта 60 зв. Ми трактуємо його як вставне. Вставлені конструкції:
знашодчи пн~а КгTсинског (а jнъ с панTю своTю хочут єхати до мши) и там жt при их
млсти в свtтлицы заставши жону свою 88, жадных листов, ани рTTстру, с чим тую jпTкy
до рук своих (яко jни сами мTнят) взuли, нT показали 77 зв.; повинTн будTт гсд~рю
королю Tго млсти заруки заплатити пятсот коп грошTи, а пану Василю ГулTвичу (або
хто-колвTкъ по нTм на тот час тых двох частTи того имTня нашог Баєвского дTржат
будTт) двстT коп грошTи 11 зв.; врuдник Tго мл дорогостаискии Aилипко (нт вдома
длu которои причины) на смTртъ замордовал 65 зв.; И то, повTдил, иж дня сTгоднTшнTг
у пuтницу вTликую пан Грицко Елович присылал мнT саблю мою чTрTз служTбника
кн~зu КостTнтинова ЧTркаса (нижли я jднои сабли, кром инших рTчTи своихъ, брат нT
хотTл) 87; а чого, Бж~T створитTлю вховаи, на тыT jбоє дTток моих смTрти 126; А так я
того вижа врядовог достаточнT выслухавши• (такъ якъ jнъ пTрTдо мною всT то
вызналъ•) тоT сознанT Tго, яко вышTи tсть jписано, до книгъ замъковыхъ записати
казалъ 164. Цікаво, що в останньому реченні сам писар вставлену конструкцію виділив
розділовими знаками.
Відокремлені члени. Відокремлені обставини. Активне вживання дієприслівників є
виразною характерною особливістю ведення канцелярських книг. Найчастіше в тексті
відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковими зворотами та одиничними
дієприслівниками: И того ж днu tхали tсмо до имtня кнг~ни Солтановоє Соколскоє до
Михлина, хотtчи тамъ в томъ имtню пн~а Дубравского в дtсят служ[б] увязати 2 зв.;
скоро нас jбачили дочки пнt~и Яцковои, выскочивши, и ворота замкнули и нас в двор
нt пустили 14; А служtбники мои, побравши шаты Y кравца, ºхали до мtнt 17; тут жT,
стоячи пTрTд нами y права, сын TT пан Гурин повTдил пану Григорю никоторыи слова,
праву нTпристоиныє 32 зв.; Которыи, приTхавши до Луцка и напытавши колко вантухов
хмTлю в Луцку, вTрнулисu были до мTнT 63. Нерідко писарі нанизують до відокремленої
структури одразу кілька таких зворотів: пан ATдор Лудвищъскии, способившися з
многими помочниками своими, нT маючи до мTнT никды жадноT потрTбы, пришодчи
умыслнT моцно кгвалтом на господу мою у дом до писара мTстского на имT …, мTнT
самого мало j горло нT приправил 7. Відокремлені означення, особливо додатки, в
тексті пам’ятки трапляються рідше: то двор мои, дTи, к тому двору прислухаючии 5 зв.;
зо всими пожитки, яким-колвtкъ jдно имtнtмъ названы быти могут, 11; мам ... вно,
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jписаноº на листt вtновном 14 зв.; ванчосу готовог, выроблtного под брак кгданскии,
34; тот кгрунт сатановскии, в Подолскои зTмли лTжачии 60; копи, списаныи з листов
61; чTрTз заруку, jт врuду положоную, жону Tго збил, сторсовал 229; Tстли бы што
было, кром будованя, то маTт вывTзти 192 зв.; покол jни з собою роздлок вtчистыи а
нtjтмtнныи, кром жадноº проволоки, приимут 213. Водночас характер досліджуваної
пам’ятки передбачає широке вживання відокремлених прикладок: jт кнзя Романа
Atдоровича Сонкгушковича, старосты tго мл житомирского, 3; Пришодчи пTрTд мTнT,
Бориса Ивановича Сову, подстаростTго луцкого, 4 зв.; при мнT, вижу врадовом, 5 зв.;
Яцко АaрашTвич, жид з Любомлu, 6; мtщанин луцкии Иван Иванович, Грtччинои зят,
арандовал Y мtнt корчму 12 зв.; вTликии кнuз московскии посылал архидъякона своTго
ГTнадия и мTнT, слугу своTг, Василя 62 зв.; я, Грицко, матцT их а нTвстцT своTи 77 зв.;
а то, дtи, справа Матысова, писарu tго млсти пн~а воtводы вилtнског, которыи,
повtдаtт, пtрtд тымъ писат нt вмtвал 153 зв.; пан Аврам зо мною, вижом, 123.
Трапляється, що прикладка стоїть не одразу після означуваного слова: кгды ж, дTи, тыи
бояровT до Лукова, Гацко МартинцTвич, Иван а Кузма Сидковичи, до врuдника
приTхали 111 зв.
Часто вживають писарі при описі різних справ уточнювальні члени речення: тобt
тут, в дворt, ани до людtи потрtбы нт 14 зв.; сTи ночи, с пuтници на суботу, хлопTц
мои Гурин, нTмало рTчии зашкодивши, втTк 62; бо, дTи, u там жT, на том болотT, маю з
вами част 149; А потом вночи, с пuтницы на суботу, якобы j полночи, врадник пана
ВасилTв закликав 166; тых часов з олторка на сTрTду ночи вчорашнTT, якобы трTма
годинами в ноч, служTбники, тивон и паробки дворныє 119. Нерідко пояснювальноототожнювальний сполучник тоTст вживає писар для приєднання словосполучення або
речення, які уточнюють у контексті попереднє повідомлення: здавна приходит кождог
року по чотыри копы грошTи и по чотыри тисTчи соли, тоTст на кождыи квартал по
копT грошTи и по тисTчи соли 12; чинTчи досыт jпису своTму на рок припалыи, тоTст
на ВознTсTнº Гсд~нT 29; за тыми позвы в замку Луцкомъ стати [ку праву н]а початю
роков, тоTст в нTдTлю зборную 57; виявлено цей сполучник і при перерахуванні
однорідних членів: рtчtи рухомых досыт нtмало, тоtст грошtи готовых тридцат коп,
ку тому пояс срtбрьныи позлотистыи и листы потрtбныи 33; казала взuти конu ихъ
сTрого зъ санми, зс[!] хомутом и с тымъ, што было на санTх, тоTст ковTрTц, ложник,
jпанчу, саблю и сокTрку 38 зв.; всuкиT пожитки прибавлuти и розширuти, тоTст
люди на новом, на сыром корTню jсаживати, ставы сыпати и млыны будовати 49 зв.
Поєднуючи групи однорідних членів речення, писарі використовують приєднувальні
сполучники так тTж: быдло, свини, гуси, куры, так тTж с коморы полотна, прадива,
хусты … побрали 5 зв.; к тому: Взuл в них чTтвTро конTи з санuми и с хомуты, к тому
сокир чотыри, кожухов чотыри 6 зв. Часто вжито парні сполучники в реченні з
однорідними членами яко …, так: яко въ дворt, так в людtх 13 зв.; над то: тог всTг
набрал и до рук своих взuл яко пuтнадцат сот копъ грш~Tи монTты и личбы литовскоє,
над то єщT положил тастамTнт нTбожчика того 48.
Єднальні, протиставні, розділові та інші відношення як між однорідними членами в
простих реченнях, так і між простими частинами в складних виражені в пам’ятці за
допомогою відповідних сполучників сурядності.
Просте речення. Єднальні відношення найчастіше виражені за допомогою
сполучників и, а: А за тым стала ми ся тuжкост и тым зацным людtмъ 2; на розсудок их
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млсти пн~ов а приятTлTи своих 58; просил их млсти вышtи мtнtных панов – пн~а Atдора
а пн~а Головни, и пн~а Василя 255 зв.
Протиставні та зіставні відношення виражені за допомогою одиничних за
вживанням сполучників а: губа исподнuя штыхом наскроз пробита, а другая рана в
головT 63 зв., але: могучи тую част вь Tго млсти jкупити, алT хотuчи в покои
вTчистыи 49; jдно: пани Яцковая на двор сама вышла, jдно ж jтказывати нT хотTла 14
зв.; ни jт ког иншог, jдно jт ... подданных 21, толко: jн жадног схованя у дворT
Жабокрыцком быти нT повTдал•, толко повTдил ручниц чотыри 6; нижли: И хотTл Tхати
до сTла, нижли jбачивши на сTл людTи … 61; хиба: я, будучи jт нtмалого часу
нtвtстою хорою и tстtм в цлом розумt и в доброи своtи памuти, нt припужоною, ани
тtж намовлtною, хиба по своtи доброи воли справила tсми сую мою дyховницу 125;
прото: розумtючи то, иж на сtм свтt каждому чоловку ничого пtвнtишого, яко час
смtртtлныи, прото ж tщt за доброи памuти и зуполного розуму своtг 262.
Засобом вираження розділових відношень є сполучники або: пану Василю ГулTвичу
або хто-колвTкъ по нTм … 11 зв.; з росказаня пн~а своTго або своволнT 124; албо: которыи
псуTт и посTдаTт албо посTдати хочTт 59 зв.; tсли: tсли то жона твоя, або нт 88.
Градаційні відношення – нT jдно …, алT: в листT Tго граничномъ нT jдно тыи
пановT баTвскии, которых jн позвал, алT и иншиє 57; и нинt нt jдно yлицы Татарскоº,
алt и назвиска того нtт 214.
Пам’ятка дає вдячний матеріал для вивчення способів і засобів поєднання простих
(сурядних і підрядних) частин складного речення.
Складносурядні речення.
Такими само сполучниками поєднуються й частини складного речення. Протиставні
– а: видTл Tсми Y ворот дворныхъ двT дощъки выбитыє, дTрTво jторвано, гдT
забиваютъ, а в свTтлицы jт ворот jконницы дв jторваныє 72; jдно: ПовTдаючи, жT
Tст здоров, одно ми в том проволоку чинит, нT хотTчи сu yсправTдливити 64 зв., алt:
На што ж и позвы Tго кролTвскоє мл в сTбT маю, алT Tго тут позывати ни с чог 3 зв.;
нижли: А за тым пан Павлович стал Tго aукати и бити хотTл, нижли Tго кнг~нu
Яловицкая вгамовала и бити нT допустила 63 зв.; то: К тому, дtи, тот жt жид Батко
закупил у tго млсти млыны и ставки млыновскиє на выдtржанє, то, дtи, такжt за
нtдбалостю жида Батка м[лыны] нtмалыи час пусто стоят, за начинtмъ млыновым нt
мtлют 70 зв.
Складнопідрядні речення.
Підрядні речення в ділових документах писарі вживають дуже активно.
Характерною ознакою подібних пам’яток є нагромадження одразу кількох речень, які
поєднані нерідко різними типами зв’язку1. З’ясувальні приєднуються за допомогою
сполучників ино: пытали пн~а Козинског, ино пн~а и пн~Tх нT повTдили 1; хто: хто бы там
только робит почат смTлъ, выбит и забить и вTшати роскажу 93 зв.; жT: повTдаючи, жT
Tст здоров 64 зв.; Tстли: И нT вдаю, Tстли с того бою живъ быти можTть 98; што: с
комор ихъ брали, што хотTли 78; и в них, што было конTи, то всT побрали 167 зв., абы:
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Див. ще. Мойсієнко В.М. Акти Житомирського уряду кінця XVI початку XVII ст. – важливе джерело
вивчення тогочасної української літературно-писемної мови // Акти Житомирського гродського уряду:
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просTчи в том, абы Tму кони Tго поворочали 95; иж: А за тым стала ми ся тuжкост и
тым зацным людtмъ пану Марку Холонtвскому и пану J хлаповскому, иж нас самых и
служtбников наших збито и поранtно 2; а што …, то: А што, дTи, было быдла рогатог,
то, дTи, пн~и єщT до погрTбу скоро по смTрти пана Свинуског побрати казала•; што
котороT: сознаваTм сами на сTбT сим нашим листом …, што котороє имTнє нашT
матTристоє БаTв спало на нас 10 зв.; штобы … и жTбы: пытали пн~а Сtмtна
Воютинского, штобы на то, которыи jтказ пану Jщовскому чинил, и жtбы пtрtд нами
всю справу свою показал 30; при котором бы мTл мовити пану Борзобогатому, жTбы Tго
нT гамовал и ку шкоди, мTшкаючи в мстT, нT приводил 62 зв.; колко: хотuчи вдати,
колко пTчатTи в того листа приложоных 56 зв.; Tсли: Матыс БtрTжTцкии врадника
дубTнского ГнTвоша Вороновича пытал, Tсли з росказаня пана своTг кн~зu КостTнтина,
воTводы киTвского, албо сам своволнT собравшися з бояры … 193.
Означальні. Приєднуються за допомогою сполучників та сполучних слів а што …,
ино: А што, дtи, мачоха моя на мtнt мtнила …, ино, дtи, тых конtи служtбники мои
видtли в кнз~u Ярослава 3 зв.; хто-колвtк: волно будtт пану Василю Гулtвичу або
потомком tго мл, хто-колвtк по tго листt тоt имtнє нашt Баtвскоє дtржати будtт 11;
котрии: yво имTня куплTныT и закуплTныT y волынскиє и полTскиT, котории TT млсти
кнuжнT записаныT, так тTж и во имTня TT млсти кнг~ни КошTрскоT литовскиT 44; сут
явныи знаки и границы рки, которыи дTлuт в Подолскую зTмлю jдины jт РускоT
зTмли, а другиє jт Волынu 60; и вси рTчи єго, которыT при нTм были, побрал 65 зв.;
што: жаловал и jповTдал тым jбычаTм, што ж, дTи, гсд~рь мои Tго мл Иван ВасилTвич
62 зв.; jн повдил ку нTи слова нTвчтивыє, што каждому цнотливому шкодит 85; яко:
хочу j то мовити, иж jн такии лист змышлTныи, яко в копTи стоит jписаныи, на мTнT
собT имTнTм моим справил 70; куды: И видTлъ Tсми шлuхи тыT значны, куды Tжчоно,
ужищомъ мTроно и затыки позатыкано 73 зв.; покол: присужоно было мачосt моtи,
панtи Jринt Болбасовнt, вна … до тых часов, покол замуж поидtт 23 зв.,
Очевидно, в мовленні для приєднування означальних та з’ясувальних підрядних
речень все частіше використовувався сполучник що, оскільки в пам’ятці маємо кілька
випадків невмотивованого дублювання двох сполучників – традиційного
канцелярського иж та, ймовірно, розмовного што: jповTдалъ и сознавалъ тымъ
jбычаTмъ, иж што з розсудку 23 зв., кому бы того потрTба вTдати або чтучи Tго
слышати, иж што которая половица имTня 48 зв., панюю Atдору Боговитиновну, иж,
дTи, што нTдавно прошлых часов 236 зв. Зауважимо, що поплутування цих сполучників
при приєднуванні підрядних частин відомі й більш раннім пам’яткам1. Можливо, тут є
сенс говорити про закорінення в тогочасній діловій мові на певний період
канцелярського штампу.
Обставинні. Способу дії так, як: дtржати и tго вживати так, як я самъ дtржалъ 24
зв.; як…, так: як самъ нT был, так тTж никог вмоцованог … нT прысылал 58; Тот старTц
як вижа нT дал, так и шкодцы имати нT допустил 79 зв.; очевидно, до речень такого типу
можна віднести й конструкції, поєднувані не властивим для них сполучним словом гдT:
дубровы вырубал и в ни во што jбTрнул, гдT j колко тисu чTи дубов вырубал и стрTлбy
на грTбли Морозовскои был засадил 60;

1

Див. Судебная книга ... С. 64, 86.
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Місця гдT: зовучи Tго тамъ до того мTстца, гдT подданныT нш~и дрова рубали 43 зв.;
jткол: jдно там жt во имtню Цtвовt, jткол сu пану Козинскому кривды и шкоды
дtяли 263 зв.
Мети аби: намовuла ми частокрот, абых дTвку TT дворную волную на имu
Jвдотку понuл 51 зв.; посылал єсми бояр TT пн~TT ярославицких … на Подлuшє, абы
купили колко вантухов хмTлю 63; абыхмо: Довкиртъ дал нам листы гсдр~скиT Tго
кролTвскоT млсти▫, абыхмо сTрTбщизну выбирали 12;
Часу ино кды: Ино кды ж tсмо к тому [имt]ню приtхали, знашли єсмо у воротtх
Кобылины запущоныи людtи мнозство з мtчи 2; кды …, тогды: А кды ж tсмо там [до
Михлина] приtхали, тогды врадник михлинскии, служtбник кнг~ни сокол[скии] и сынов
tt Богдан … з рогатинами на грtбли дорогу заступили 2 зв.; и кды: И кды ж tсмо
приtхали до двора, скоро нас jбачили дочки пнt~и Яцковои 14; поки: их нt спустил,
поки сu tму в том справtдливост станtт 21, як: як мTнT били, сTрмuгу знuли, двT шапки
з мTнT и з брата моTго знuли 176; кгды: которыи там при врuднику полонском Хацку
Туличовском, при боuрох и подданных Tго млсти, кгды быдло брали, бывши и jттолu
приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал 237.
Допустові – хотя: а хотu бы, дtи, пtчат мужа моtг в мtнt была, я бых tt нt
приложила 28; ач…, але: видuчи таковоT слушноє право Tго млсти пн~а Василя
СTмашка и моцныи записы нTбожчика брата своTго Ивана, ач могучи тую част вь Tго
млсти jкупити, алT хотuчи в покои вTчистыи tму вчинити ... 49; ач …, ино: А так мы
длu выздоровTня панTи Жабокрыцкоє ач быхмо и хотTли y тTпTрTшних рокох справу тую
на иншии час jтложивши кончити, ино нас пилнTишая справа гсд~рская зашла 75; А я
ач бы-мъ рада того доходити, ино тых листов в сTбT нT маю 223; допустові відношення
варто вбачати й у конструкції зі сполучником а иж …, алt: А иж пн~а Ивана Шимковича
и пн~а Григоря ГулTвича нT было, которыT за иншими пилными справами своими сами
[...] нT поспTли, алT вызнанє и поручTнє своT на листTх jтворных под пTчатми своими
товарышом своим пн~у АндрTю Колпытовскому и пн~у Григорю Болбасу дали 58 зв.
Умови – Tстли: Tсли сu, дTи, навTрнTтT, будTт вас тут колко забитых 3; хотu и
вину гсд~рьскую j загамованє листу, Tстли к тому приидTт, заплачу и тобT досыт
учиню 70; Tстли бы: пан ГригорTи за тог подданног своTг, Tстли бы ºго собT хотTл
мTти•, дал Tи пнз~и двадцат коп 32; бы: бы tсмо на добрых конtх нt были, jни бы насъ
вгонивши, побили 85 зв.; Tстли бы…, тогды: Tстли бы на роки jписанныT jна тых
пнз~Tи сорока коп грш~Tи Tму нT jтдала, тогды мTла поступити в тых пнз~Tх чотыри
службы людTи своих подворищных 79 зв., а Tстли бых…, тогды: А tстли бых самъ,
дти• або близкиt мои тоt имtнt в жоны моtt з рук взuли•, а нt jтложивши сумы
пнз~ии• або чимъ-колвt нарушили, тогды маtмъ заруки заплатити пану воtводt 24; а
Tстли …, то: А tстли бы которои чвtрти лtта дtсяти коп нt jтдал, то, дtи, мtл мнt
совито платити, тоtст двадцат коп грошtи 12 зв; ач …, ино: ач быхмо и хотTли y
тTпTрTшних рокох справу тую на иншии час jтложивши кончити, ино нас пилнTишая
справа гсд~рская зашла 75; кгды бы: А кгды бы мu подданныT панскиT нT рTтовали, снат
бы мu насмTрть был забил 94 зв.; jдно-м што … , то: jдно-м што был пограбил кони,
то маTт пан Хмара подданным Tго млсти дати двT свTрTпы 28; нижли …, ач: Нижли
тот рокъ близко зложоныи, ач бы-м и рад, а тому досыт вчинити нT могу 89 зв.
Вочевидь обставинні відношення умови в одному із речень виражені за допомогою
сполучника ли та підсилювальної частки а: А будTш ли, дTи, кгвалтом далTи добыватися,
поткаTт тTбT ш[та] дивнога 2 зв.
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Причини – бо: Естли жT u своимъ подданным росказал покосити•, тогды u свои
влостивыє прокосы – нT ваши, бо, дTи, u там жT, на том болотT, маю з вами част jт
брата вш~ог Atдора 149; нижли: С которым листом гсдрским посылал Tсми до нTи,
нижли я самъ маючи пTрTд собою послуги гсдрскиT, нT хотячи так далTцT в том
мTшкати … позывал Tсми TT ку праву 90 зв.; а иж …, тогды: А иж на тот час при
справованю дастамtнту братаничов tго пн~а Микиты, пн~а Ивана и пн~а Яцка жадного с
них нt было•, тогды пан Сtмtн Бtлостоцкии. тот дастамtнт дал до рук моих мн 262
зв.
Компаративні (прикомпаративні) – пtрвtи, нижли: на то наложит мtли пtрвtи,
нижли тоє имtнє мы сами або потомки наши jкупит маtмо 11.
Лексика.
Чи не найповніше мовне багатство досліджуваної пам’ятки виявлено на рівні
лексичному. Як уже вище ми відзначали, ця книга формувалася в період, коли
запозичення з європейських мов, передовсім з польської, саме починали активно
проникати до волинського, а згодом і загалом до українського словника. Лексика,
виявлена в пам’ятці, відображає той етап, коли органічно поєднувалися старі
(давньоруські) слова з українськими новотворами, що з’являлися як на основі питомих,
так і запозичених.
Найширше в Луцькій книзі представлена побутова лексика, де виділяємо назви на
позначення садиби, будівель, подвір’я: до избы 18, изба чорная 204, Y хижи 6, дом
гостинныи 71 зв., под господою 87, jсTлTю 171, y свTтлицы низкои 46, свTтлица з
сTнми 163 зв., на томъ сTлищи 123; пtчи 117, гридня з сTнми а стаиня 163 зв., в снtх 72,
до клtти 78 зв., сырник /тут, очевидно, йдеться про сироварню1, оскільки сучасне
значення ’ворок для сиру’, яке поширене в західнополіських говірках2, не
підтверджується контекстом уживання лексеми, який наводимо нижче/ 204, кухнu 204,
клюнu 204, двTри сTнныи и свTтличныи 148, ни двtрtи, ни jкон, ни jболон 107,
jконницы 72, jдвTрки 129, вtрхъ стtли 86 зв.; замок, звод и aортку 44 зв., замок,
защtпки и прибои 107, дощъки 117, в плоту 85, в парканt 213 зв., на тыну 87, jстрог
117, пtрtд вороты дворными кобылин /’дерев’яна колода з гострими палями’/3 двt
подтuтых и лсу /’плетінь’/4 проламлtную 221, подвои порубаныи в загороды 129, два
зърубы, jдин на избу, другии – в столпъº 204, Y погрtби 72, на кошару 79 зв., y jборt
128 зв., стаиня 163 зв., двt колtшни 156 зв., в гумн чотыри стоги жита, а пuтая стирта
118, jдTнки (два) 7 зв.; Y пивницы 1, в корчмы 8, в дому корчTмном 94 зв., корчом,
броваров и солодовTн 233, Y солодовнuх горны, а в броварTх пTчи 172, бровар с кадми, с
котлом, котTл горлчTныи с трубами и с кадми, бочок пивных трынадцат, кадTи пят, а
прикадков два 195; присадибних угідь: сTна полстирты 6, с полми, сTножатми, з
дубровами з боры, з лTсы, з гаи, з ловы звTринными и пташими, з рTками, з бобровыми
гоны, з ставы и ставищами, з млыны и з млынищами 47, пол t яловоє 102, полu на
парTнину поjраныи 123, сtножатtи 155 зв., з саду щTпи яблонTи и груш 243, дtрtво

1

Пор. «Сырница на сохах, плетеная» з пам’ятки 1566 р. Див. Тимченко Є. Матеріали до словника … –
Книга 2. – С. 382.
2
Аркушин Григорій. Словник … – Т. 2. – С.145
3
Словник української мови XVI … – Вип. 14. – С. 154.
4
Тимченко Є. Матеріали до словника … – Книга 1. – С. 412.
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jвощовоt – чtрtшни, груши и яблони 257 зв., сливок 260, в новинах, в дубровT и в
дворищи 190 зв., с озtрми 254, с огородами и с пашнtю дворною 254, з рудами 11, з
лtсом будным 254. Нерідко в описах справ натрапляємо на докладні описи типової
забудови садиби волинського шляхтича: Y дворT будованя свTтлиц двT, промTжку ними
сTни, на дворT клTтка, погрTб, на погрTби хижа з двTма прихижки, изба з сTнми и с
коморою, стаинu рублTнаu, лазня з сTнми 195, двор зо всим будованTм и jсTлTю, Y
дворT будованя изба чорная з сTнми, против избы клTт, подлT клTти сырник, за
сырником кухнu, на дворT два зърубы, jдин на избу, другии – в столпъº, толко три
стTны, клюнu нTпокрыта и двор нT jгорожон 204. У пам’ятці в одній із справ
засвідчено префіксальний дериват подклт (від *klětь ’хата, комора, хижка’): y
свTтлицох чотырох ни двTрTи, ни jкон, ни jболон, ани столов, пTчи побиты, защTпки и
замки нутрьныT повыбиваны и в подклтах такжT 117. Лексема з дещо видозміненою
фономорфологічною структурою – пок׀л'êт, пок׀л'іет, пок׀л'іт – активно вживається в
окремих поліських говірках дотепер зі значенням ’опалюване приміщення, комора для
зберігання овочів’1. Саме з таким фонемним складом номен відомий у польських
пам’ятках від середини XVI ст., лише з характерним ятевим рефлексом – poklat2.
Можливо, якщо це не описка, саме волинський запис лексеми подклт відбиває
первинний варіант новотвору за типовою для української мови моделлю під+іменник:
підлящ, підстеп, підстріха, що надавало новому слову значення ’щось менше, молодше,
нижче’ від попереднього. Звідси подклт ’менша будівля, ніж кліть; те, що при кліті’.
Лексема груба (Y грYбT … сTна нTмного 204) в значенні ’схованка, накриття для сіна’ у
відомих нам східнослов’янських писемних пам’ятках та лексиконах не виявлена. У
наддністрянських говірках слово засвідчене з семантикою ’неглибока продовгувата яма,
в яку картопля чи буряки насипані вище землі, прикриті соломою і присипані землею’ 3.
Можливо, і в західнополіські, і в наддністрянські говори номен було запозичено з
польської (пор. у п. gruba ’loch, ziemianka, sklep, piwnica do chowania win, owoców, dól w
ziemi, przykryty dachem’)4;
хатнього начиння: столов 117, ручник и ножи вгорскиT 17 зв., лыжок 29 зв., двT
ложки срTбраных 140 зв., ложник 38 зв., к тому цын, мисы, талTры 140 зв., рTчTи
кухонных: цынy и мTди, тоTст мис, тарTлTи, котлов, панов /’металева кастрюля’/ двT,
конвTи цыновых /’ємність для зберігання чогось, переважно рідини’/ 155 зв., мTшок
аксамитныи 17 зв., в торбt 52 зв., тлумаки 86 зв., скрынку з листы и пTчатю 28; постtл
52 зв., ковров два, коц блыи 52 зв., колдра китаики зTлTнои 236, тканица пTрловая, на
которои было jсмъ золотников пTрTл 35 зв., тканица вTнTцкого золота 134 зв., двT радни
78 зв., полотна, скатTрти а ручники нTпорзаныє а скринка 137 зв., простира 141 зв.,
ручников колTнских шолком шитых шTст 236, платTмъ бTлым с полотны и скатTртuми
140 зв., с крамом 244 зв., сукна влоского, сукна люнского, сукна цвиковского, сукна
швTбTдинского 72, постав муравског сукна 177, адамашку брунатного кармазину локот
тридцат и сTмъ, адамашку шарого локот jсмънадцат 183, двстT локот jбрусов 236,

1

Никончук М.В., Никончук О.М. Будівельна лексика Правобережного Полісся в лексико-семантичній
системі східнослов’янських мов. – Житомир, 1990. – С. 102; Аркушин Г. Словник … Т. 2. – С. 65.
2
M. Samuel Bogumił Linde. Słownik języka polskiego. – T. IV. P. – Lwów, 1858. – C. 283.
3
Никончук М.В., Никончук О.М. Будівельна лексика правобережного Полісся … – С. 76 із покликанням
на: Studia nad dialektologią ukraińską i polską /z materialów katedry języków ruskich UJ/. Opracował do druku
Mieczysław Karaś. – Kraków –Warszawa: PWN, 1975 – С. 36.
4
Słownik języka polskiego. Ułożony pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława
Niedzwiedzkiego. T. I. A-G. – Warszawa, 1900. – С. 916.
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волну 114, мохры, шолку зTлTного зо злотом 134 зв., з вачкомъ 25, грошTи з мошонкою
98, поясы с калитами 101 зв.;
одягу загалом: шаты tго млсти, шата атласу чирвоного соболми подшита 52 зв.,
yбранє 126 зв.; головні убори: чTпTц моравскии с пTрлами 35 зв., два чTпцы шитых 78
зв., чTпTц золотыи такжT с тканкою пTрловою 236, завитº двоT – jдно золотоº с пTрлы,
а другоº золотоº зо срTбром 236, колпак 141 зв., кучму кyнюю 38 зв., кучма соболuя 208
зв., шапка соболtм подшита 52 зв., шапку, куницою подбитую 17 зв., шапъка чорная
столбоноватая 98, шапки двT аксамитных 183, два платы 78 зв., взголовє скурuноє 145
зв., хустка 259, рантухов пuт /’тканина, хустка довга до землі’/ 78 зв.; верхній одяг:
толстки, jдну чTрчатую, другую синятку 78 зв., кожух барании 17 зв., кожух бобровыи,
а другии лиси 52 зв., кожух кунии 208 зв., колнTр кожуховыи зъ шматом кожуха, а в
скорки лосиноº двT гаaтки срTбрTных порвано 244 зв., сукман 16 зв., жупан чорныи
jтласовыи 52 зв., жупан влоскии бурнатныи 130, jпанчи двT, дылTи дв с китаикою, а
дв с жупицы 17, шубу лисюю, сукномъ поприяновым сTрым крыта 38 зв., шубу
дхоровую 38 зв., шубу адамашки гвоздиковоº брушками лисими подшитую, с кнаaлuми
срTбрTными позлотистыми, а другую шубу зTлTную влоского сукна, лисами чорными
подшитую 138 зв., шубку чорную жоны моTT куню з бобромъ, aанилюндышом крытую
183, шубка сибTрковая голая 236, лTтник jксамиту чорного з вымыкаными рукавы;
лTтник адамашку гвоздикового с трTма брамы jксамитными 236, дTля швTбTдинская
синuя и карватка чирвоная лунская 78 зв., сtрмuг 108, jднорuдок влоского сукна
чирвоныи 130, jднорадокъ гвоздикового поприuну 147, два каaтаны замшовых 147 зв.,
сардак jксамитныи 141 зв., з жонок простицы познимали 156, пTрTдники пTрловыи
236; натільний одяг: рукавицы 1, кошул колtнских 52 зв., кошюлка пTрловая, y котором
было шTст цвок золота и jсмънадцат локот пTрTл 35 зв., сорочок 78 зв., сукнu
порприuноваu гвоздиковая, шнуры на нTи с пуклuми золотыми 25, сукнu порприяну
лазуровог 25 зв., сукню люнскую с кнuaлuми срTбрTными 38 зв., сукню жTнскую
колтрышовую 78 зв., сукнu чорная чTская 87, платt бtлоº 156 зв.; взуття: боты 1,
полуботки саauновых двоT, и боты саauновыи 141 зв. Лексема карватка в історичних
словниках східнослов’янських мов не виявлена. Як випливає зі змісту Луцької книги, ця
назва, ймовірно, пов’язана з одягом. У «Словнику польської мови» Яна Карловича,
Адама Криньського, Владислава Недзьведзького номен засвідчено з семантикою
’коротка сукня з простого сукна’ та ’мірка, посудина для рідини’ з покликанням на
твори Миколая Рея1. Водночас, у північноукраїнських, зокрема лівобережних, говірках
лексема карватка зафіксована зі значенням ’металевий кухоль для води’2;
прикрас, коштовностей: два ланцюги золотых 52 зв., клTинотов дTсuт: три с
туркосы, два з дыямTнты, три ис шаaTрами, а дTвuтыи з одног золота кручоныи 52 зв.,
злото, срtбро, перла 64, гTлшпан /’намисто’/ срTбръныи позлотистыи 134 зв., ланцужков
панTнских 183, ношTнº панuнскоº с крыжиком 197, дванадцат дукатов, пTрлы вTликими
jсажованы 208 зв., внTц з двадцатма пTрстTнми 208 зв., чотыри пTрстTни, jдинъ з
камаином, два з шаaTром, а чTтвTртыи с туркусомъ 236. Лексема камаин не засвідчена
ні в історичних, ні в сучасних відомих нам словниках східнослов’янських мов;

1

Słownik języka polskiego. Ułożony pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława
Niedzwiedzkiego. T. II. H-M. – Warszawa, 1902. – S. 285.
2
Никончук М. Правобережнополіські говірки в лінгвогеографічному висвітленні. – Житомир, 2012. – С.
128, 146.
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грошей: пuтсот золотых чирвоных 52 зв., гроши готовыє 64, грошtи литовскоt
личбы 78 зв., готовых пн~зTи 140 зв., золотых полских 169, золотых Yгорскихъ 183,
сTрTбра шTст гривTн 140, гривTн дванадцат 183;
господарського реманенту: з возом 1, воз кухонныи 155, воз котчии 183, в санках
52, из санми, с хомутом и з лTцом 17 зв., з уздою и з вожками 42 зв., подковы конскиT 76
зв., подвод з возы 71, з сTдлы, jдно злотоглавомъ крыто з радом срTбръным, а другоє
сTдло саaъяном крыто з радом чTркаским 52, плугомъ 68 зв., и плуги порубал 110 зв.,
снаст плуговая 110 зв., клTпок 34, уплtпок 93, жTлTз, пил, склютов, сокTр 34, свtрдлы и
жtлза млыновыt 266 зв., мотык 108, сох 207 зв., кос двT, сTрпов пuт 147 зв., вилки 268,
жtлза полторы шины 76 зв., лtсных товаров ван[т]ух, попtлов 93, ванчосу готовог
выроблTного 34, в крынtх попtлов палtныхъ 71, мtдвдно, млница, лихтар 52 зв. В
одній справі засвідчено прізвищеву назву Лукошко – ВасилTи Лукошко 115. Номен
активно вживаний у російській літературній мові із семантикою ’гнута коробочка із
дранки, лубка, берести’1 і відсутній в українській. Перша фіксація слова в російських
пам’ятках подана з покликанням на «Псковскую судную грамоту» XV – XVI ст., а решта
прикладів датовані XVII ст.2 В українських говорах лексема лукошко поширена
переважно в покрайніх північних говірках у значенні ’маленька циліндрична луб’яна
коробочка’3. Можливо, в тогочасній українській мові, зокрема в її північноукраїнському
вияві, вживаний був і апелятив лукошко, як демінутив від лукно, оскільки ця лексема в
зн. ’короб’ відома в українських пам’ятках від 1516 р.4;
збіжжя та інших культурних рослин: пшtницы 1, гороху 6, збожя 74 зв., жита,
ячмTни, грTчки, проса 74 зв.;
худоби, птиці та іншої живності: взuли клuчу 1, свtрtпу 78 зв., свTрTпы з
жTрTбuты 167 зв., свTрTпу жTрTбную 175 зв., валаха 1, кон 17 зв., конu валаха 175 зв.,
два кони подводных 52, кони tздныє 64, возники чотыри сивозTлTзных з шором 183,
конTи воTнных 243, кон своtи годовли 78 зв., иноходника з сtдломъ 89 зв., волов 104 зв.,
коров бtз тtлuт або яловиц 108 зв., коров доиных а подтTлков 167 зв., кони, быдла,
свини, дробины, гуси, куры 20 зв., каплунов ’кастрований півень’ 195, быдла людского
двоtнадцатtро поголовя 89 зв., стадо 64, жTрTбцов валашаных чTтвTртолтков 21 зв.,
jзимков 221, jвTц 237, двоT псов дворных 15, хорта 56, лосиноº 244 зв., заимуючи клуба
/стегнова кістка в худоби/ 129; кінських мастей: вороного 1, сTрого 7 зв., сTрострокатыи,
плTснивыи, рыжии 25, jдин тисавыи, а другии глинастыи 52, шtрсти гнtдого
прискованого 89 зв., два кони половых 103 зв., конми соловыми 155 зв., чалог а сTрого
68, шTрстью буланого 175 зв., у пTстрT рыжого 175 зв., сивозTлTзных 183, валах сTрыи
aарбованыи 201, кон сплtснива сивыи 251 зв., тtмнокарыи 268, свTрTпу мышастую 129,
з свTрTпою бTлою 237;
мір довжини, об’єму, ваги: три мацы пшtницы 1, маца ропы 6, полu на дванадцат
мац 106 зв., розмtру збожя 118, з дtсuтины /поля/ 157, гороху чTтвTртинник 6, aунт
золота 177, камTн пTрцу 177, пят аршинов сукна 260 зв., сорок локот полотна 78 зв.,

1

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. /Репринтное издание/ – Т.2. И-О. – СПб., 1996.
– С. 272.
2
Словарь русского языка ХІ – XVIІ вв. … Вып.8 – С. 305.
3
Никончук М.В. Правобережнополіські говірки в лінгвогеографічному висвітленні. – Житомир, 2012. –
С. 145.
4
Тимченко Є. Матеріали … Кн. 1. – С. 409.
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постав муравског сукна 177, пTрTл тридцат золотников 35 зв., шtст золотников срtбра
127 зв., шолку дв литры 244 зв., в том лану пuт волок и дTсuт моркгов, прутов два и
полтора локтu 247 зв.;
їжі: очевидно, прізвищеві назви Андрян Короваи 46 зв., Кисtл Андрtи 77, y
Ярмола Борщика 158 зв. можуть свідчити про існування у волинян відповідних страв:
коровай, кисTль, борщ; продуктів харчування: сол 12, за солоды 252 зв., продавал
бараны, молочноT 114, мuса, сыры, масла побрали 156 зв., сал тринадцат 266 зв., муки
житноє 69, два мTхи с хлбомъ и з ыншими живностuми 122 зв., камTн пTрцу, три
aунты шаaърану, дTсят aунтов имбTру, шTст aунтов гвоздиков, камTн микдалов, камTн
рыжу, jливы полкамTнu 177, хмTлю 38, рTчи jвощовыи 147 зв.; напоїв: с питºм 233 зв.,
горTлкою, вином, мTды и пивы шинковати 233, дв бочки мTду, пuтдTсuт квартъ
горTлки, а пива пuт бочок 72, пиво празничноT 91 зв., пиво волноє 98, пив нT варTно и
мTдов нT сычоно 171 зв., питя малмазtи, мушкатtлы, вина 155. Можливо, прізвищева
назва Водка (Водка Сtнко 317) пов’язана із спиртним напоєм. У пам’ятках української
та білоруської мов апелятив водка виявлений від кінця XVI ст. із семантикою ’невелика
кількість води’, ’невелика водойма’, ’горілка’, ’лікувальний настій’1;
військових чинів: пушкарови 103 зв., з стрTлцами 166, з отаманомъ 166; зброї,
спорядження: всю стрtлбу, зброи и рtчи воtнныº 155 зв., рогатиною 1, в руках нTсTт
ручницу, жакгов с огнTм 8, штыхомъ 16 зв., аркабуз, чинкотору 17 зв., гаркабуз 103 зв.,
сагаидак, саблu 25, мTч, булаву 38 зв., саблю и сокTрку 38 зв., кордъ зо србром 52 зв.,
ручница долгая 52 зв., лук и два дTсятки стрTл 81 зв., с пуклuми 25, зброино y панцарTх
y прилбицах 86 зв., пръначTм 118, з дtлы и з гаковницами и з ручницами, зъ сагаидаки,
з рогатинами и з ыншими бронuми 156 зв., з jщTпы 180, jщtписком 221. Лексема
чинкотора в пам’ятці подається в переліку зброї або якогось військового спорядження.
В історичних лексиконах української мови не засвідчена. Без вказівки на час фіксації
лексеми częgatura, cyngatura зі значенням ’пов’язка, поясок’ знаходимо в «Podręcznemu
słowniku dawniej polszczyzny» Стефана Речка2. У нижньослуцьких (сарненських)
говірках ч’інко\тора , чинди\кора, чинда\кора поширена зі значенням ‘широкий
жіночий пояс’, ’святковий чоловічий пояс, переважно з червоної вовни’ 3.
Окрему ТГЛ становлять назви, пов’язані з номінацією людини.
Частини тіла: подлT запястя 16 зв., над чоломъ 16 зв., на парсуни, на ягоди рана 36,
рану в кулши 37 зв., чTлюст, носа и зубъ 41 зв., на руках, на палцох ручных 55 зв., на
тмTни 63 зв., чTрTз тTмu 82 зв., на долон 82 зв., на пuд 91 зв., волосT 94 зв., коло jчTи
на jбличю 94 зв., y потылицы 122, вышTи локтu … на стTгн 127 зв., по заплtчю 161, у
чTрTвT 175, у правом боку двT рTбрT выбиты, на пTрсTхъ … 183 зв., по зашиику дал 193
зв., на шию выпхал 194.
Соціальний стан, посади: служTбника 44, слуг, бояр и подданных 44, дTвку TT
дворную волную 51 зв., с чTлuдю нTволною 65, людTи подворищных 79 зв., люди
тuглыº 160 зв., паробков дворных 104 зв., жонка дворная на имu Марушка102 зв.,
роботниковъ 93 зв., наимита 107 зв., мужиков, жонок и дtтtи 160 зв., вдовою 223;
сподаринu домовая 231, дворTнин гсд~рьскии 44, шлuхтича 122, купцы jстрозскиT 168

1

Словник української мови XVI … – Вип. 4. – С. 151; Гістарычны слоўнік … Вып. 4. – С. 80.
Stefan Reczek. Podręczny słownik dawniej polszczyzny. Cz. I. Staropolsko-nowopolska. Cz.II. Nowopolskostaropolska. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968. – S. 49.
3
Гримашевич Г. Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. – Житомир, 2002. –
С. 171-172; Никончук М. Правобережнополіські говірки … – C. 189.
2
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зв.; при вижох комисарских 1, возныє зTмскиє воTводства Руского 59 зв., дTцкого 64 зв.,
лантвоиту, бурмистру и радцамъ 12 зв., врядника 76 зв., тивон 38 зв., тивуном
горуховским 44 зв., воTводы киTвского 44 зв., воротног и ключника кнж~Tго 45 зв.,
маршалка зTмли Волынскоє, старосты володимTрского 54, писар коморы Луцкои 54,
цTлника гсд~рьского 54, коморника кнз~u 54, судTи повту 55, ключника городничого,
мостовничог луцкого 55, воиту луцкому 83 зв., хоружии 74, подскарбиноє 63, жупнику
рускому 69 зв., jхмистра королtвоº tt млсти 253; владыки луцкого и jстрозкого 45 зв.,
поп 56 зв., поповича купtчtвского 78, поддuкании костTла Луцкого 95 зв., прTjр
клuштора Луцкого 129 зв., каплан 145, викарTи костTла Луцкого 172. У контексті однієї
справи – просил старца поворского j вижа 79 зв. – лексему старца, треба думати,
вжито зі значенням ’старший, староста’.
Професії, заняття, обов’язки: мTлник 18, будников панских 34, справцу робот
лTсных 39 зв., до кравца по шаты 17, возница 37 зв., до шаaара 40 зв., тTсли 55 зв.,
бондари 64, на роботу бочTчную 64, до ковалu 93, jт шTвцов 114, дTдъ чоботарь,
бортникъ 195, грабаров 31, грTбTлного 71 зв., кухар Tго млсти 101 зв., слюсар 135 зв., до
аптыкарки 145, сTлTтръник 224, бакалар 227 зв., барвTрчик … барбрчик /’цирульник’/
231; роботниковъ 93 зв., дворничку Tго Наталку 148, пастухов двух 159, стадников 167
зв., мTрчыи 247, рыкуни /’хазяйка при дворі, доглядачка худоби’/ 249 зв., Мацину,
пташника 78; продавал бараны, молочноT 114, зъ ярмарку с крамом 244 зв., при
поTзднику замку ВолодимTрского 117 зв., чTрTз приводцу 130 зв., при жнивT был
приставом 146 зв.
Назви процесів, пов’язаних з виконанням певних робіт, занять: дубt рубают 1, дрова
в дYбровT рубают 152, ставы сыпати и млыны будовати, проробки розробливати 49 зв.,
попTлов напалил, шмалцовал 70 зв., дTрTво покружати 70 зв., протTсов дTрTва 243,
ходили … лозины драти 129, зTмлю Tсми бирал и сTлTтру час нTмалыи роблювал 224;
робили на мосту городню 122 зв., грабарку сыпал 181 зв.; пашню дворную засTяную и
жатую 77, jвцы личковати 79 зв., свTрTпу выпутал на полT 111 зв.; jвса сTяти 89,
житом засTяти 95 зв., иншими яринами засTяти 95 зв., сTяти пашню jзимую 225 зв.,
сTножати косuт и жито жнут 151, траву косили 165, jвTс пожати 106 зв., jвса
вымолотити 117 зв., на просо новину копал 108, jрали, сTяли, бороновали 96, полu
дворного поjраного и поралtного 222; подрал бчол 34, кн~зь гонил пасTку 45 зв., ходили
на заяца 38 зв., рыб ловити 102, рыбы з водою выпустили 129 зв. Засвідчена в пам’ятці
прізвищева назва Мотовило 154 зв., очевидно, непрямо вказує на поширення у
волиняків ткацтва, оскільки й зараз у західнополіських говірках наявна лексема
мотовидло зі значенням ’пристосування, за допомогою якого намотували нитки з міток
у клубки’1.
Назви народів, племен, етнографічних груп та територій їх проживання: жид 54,
двох волошинов 79 зв., чTрTз татарT 59 зв., Галичан 155, пн~а АндрTu и пн~а Яцка Русинов
77, цигановT 233 зв., y волынскиє и полTскиT … литовскиT (про маєтності) 44, кнuз
московскии 62 зв., полскии 26, лuдских 159 зв., зъ зtмuны … Юшковичи Прускими 161
зв.; в Подолскую зTмлю jдины jт РускоT зTмли, а другиє jт Волынu 60, с Подоля 262,
на Подлuшє 63, в Литв 84, с Коруны Полскоº 3, Рtчи Посполитоt … Вtликого
Кнuзства Литовского … до зtмли Иaлuнтскоt 218 зв.
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Аркушин Григорій. Словник … Т. 1. – С. 320.
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Свояцтво: жона, дTти … счадки 9, жона моя вTнчалная 52, муж 100 зв., малжонки 34
зв., з малжоню 50, jтtц 22, батко 114, матка 3, матtр 71 зв., по дtду 9, по бабцt 219 зв.,
сын 22 зв., на сыновца 13 зв., пасынку 85, дочку 86 зв., мачоха 3 зв., з унуком 129,
внучцT 183, дядку 9 зв., стрыи 23 зв., дTвTр 105 зв., з шуриномъ 172 зв., плTмTнника 233,
до скрви 14, з свTкровю своTю 121, нTвстка 53 зв., тTщю 79 зв., свTсти 34 зв., з
сTстрTнками 18 зв., jт братаничов 18 зв., братанцы своTи 77 зв., крTвныи мои брат
стрынии 126, зuтTм своим 127.
У пам’ятці засвідчено багато давньої питомої лексики, яка з плином часу вийшла з
активного українського (принаймні літературного) вжитку й сприймається зараз як
чужа, власне російська: ждати 2, jжидал 103, поjтнимал 8, jтнuл 56, jтнимают 119
зв., jтнuтє 66 зв., в отниманю 199 зв., jтищTт 65, искали 208, ищучи 69 зв., слышу
22 зв., послышавши 86 зв., согнал 117 зв., зTмлю … пахали 207, смотрTли 19, слыхаючы
214, слыхали 215, jтдыхаючи 181 зв., спросивши 262; мимо 8, трудно 20 зв., проч 24,
конTчно 30, jколо 32 зв., много 33, вTздT 62 зв., нигдT 62 зв., Tсми приTхал здсT 69 зв.,
jпuт 76, нлзT 113, сплош 118 зв., глубоко 129 зв., TщT 230 зв., Tстли 22 зв., будTт ли
41 зв.; здTшнTго 23 зв., рублTнаu 195, никакоє yлицы 214, коT-кому 222; год jд годy 100
зв., долгу 22 зв., имTница 140, избы 86 зв., млница 52 зв., мысли 182 зв., нTдостатками
131 зв., нTвсту 138 зв., тот молодTц приятTлu тог боярина 111 зв., jбычаTмъ 23 зв., в
погоню 234 зв., сюю продажу 49 зв., склонност 262 зв., топором 140 зв., трудность 79, в
цTлости 257 зв., чTлюст 41 зв., чTртTжи 142 зв. Більшість (коли не всі) наведених слів та
сполучень слів вживали волиняни, треба думати, в повсякденному спілкуванні. Тому,
характеризуючи мовний портрет українця (у нашому випадку волиняка) XVI ст., варто
зважати на конкретні історичні обставини та епоху. Й уявна фраза на зразок «естли коекакие мысли опять услышу, искать, конечно, буду везде» аніскільки не сприймалася в
той час неприродньою, чужою. У 1561 році, очевидно, це був звичайний розмовний
український вислів. Якщо літні поліщуки ще в другій половині ХХ ст. мовили: «я,
конєшно, не ожідав од тебе такого» або «год од году все больше трудностєй», то тут не
стільки треба говорити про запозичення з російської, скільки сприймати подібні лексеми
прадавніми, тяглість яких у поліському мовленні не переривалася щонайменше від
волиняно-древлянських часів.
На час написання пам’ятки водночас із широким використанням питомої давньої
лексики, активно формується власне український лексикон, звичайно ж, не лише на
основі успадкованих слів, але й запозичень: волосT 94 зв., выховавши TT 101, в добром
выхованю 125 зв., гамуючи 62 зв., тог дTтuти 197, довTдоваючисT 62, допытавшисu 40
зв., занTдбавшы 225, заткнулисu ’закрилися’ 128 зв., зопсоват 110 зв., будучи
чоловком лтным 262, лихтар 52 зв., мTшкала 123, коло jчTи на jбличю 94 зв., jсTлю
171 зв., за jпытуванTмъ 193 зв., пtкловатисu 262 зв., сu … подобали 22 зв.,
помTркованю 121 зв., y потылицы 122, таковыи прикрости 229, мTжи проваля 174,
прохали мu 34 зв., псуTт 59 зв., попсовал 95 зв., працы 140, ратовати 98, на ратунок 221,
розмовы 17, трTба 81 зв., трывати 74, слухати 14 зв., з мосту скакат мусtли 122 зв.,
шкоды и втраты 55, мtнt миловали и шановали 262 зв., жартовали /усі похідні від
жарт в історичних лексиконах датовані переважно від першої половини XVII ст.,
раніше є лише в Г.Смотрицького 1587 – жартовати/ 231. Дієслово ображатися,
образитися, очевидно, на час написання пам’ятки мало й іншу, відмінну від
сьогоденної, семантику: могли сu гдt сами j плот поjбражати 112 зв. Тобто, ’могли
самі десь об тин поранитись, уразитись’.
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Багато вживають писарі сталих сполучень слів. Значна частина таких фразем
використовувалися у певних канцелярських стандартних формулах і потрапляла до
українських судових установ нерідко за польського посередництва:
рок Tму jзнаимилъ 12, рок станя jзнаимил ’повідомив про термін позову’ 13,
скликавши кгвалту ’зібравши людей для розбійного нападу’14, тому листу вры нT дал
’не повірив’ 21 зв., водлt jбычаю права посполитог 22 зв. (пор. стп. /1560/ według prawa
pospolitego)1, тои сумы пнз~ии вtрху jписаноt 24 (пор. стп. /1511/ z temi rzeczami z
wirzchu wypisanemi2; /1543/ ymyenya tego z wyerchu opyssanego3); нT вмъ, Tстли будут
живы 35 зв., нTвTдомо [будTт], дTи, ли жив и вTчным жабраком будTт 55 зв., с которои
раны вTлми трудTн 82 зв., с которого збитя и зранTня трудно маю быти жив 94,
наполнившисu воли своTT ’розізлившись’ 42 зв., запомнTвши учтивости шлuхTтскои,
волю свою пополнuл ’бажання свої вдовольняв’ и TT кгвалтовалъ 42 зв., на том мало
маючи, а наповнившисu воли своtt 122 зв., наполнившисu мысли а прTпомнTвши
пристоиности своTT 182 зв., на здоровT их стоит ’погрожує фізичною розправою’ 101
зв., хотTчи их j горло приправити ’вбити, знищити’ 101 зв., под горломъ грозTчи 182
зв. (пор. стп. /1560/ na garle był karan)4, на здоровє моt стоит 137 зв., на здоровº Tго нT
стою 151, j смTрть приправил и с того свTта зослал 223, з живого и добрT здорового
мTртвого вчинил 231 (пор. стп. /1560/ z żywego uczynił umarłego)5, положил мнt рок
праву 12 зв., року прtд нами yставал ку праву 26 зв., вtдлt позву 26 зв. (пор. стп. /1543/
vedle pozwu ych6); справtдливост вчинили 12 зв. (пор. стп. /1539/ sprawiedliwość
czynić)7; досыт вчинити 150 (пор. стп. /1543/ dosycz nye vczinili)8; был захован jбычаtм
правным ’був захищений законом’ 26 зв., нT судовнT правным jбычаTм, jдно
приятTлским налTзком ’не судовою тяжбою, а за приятельською домовленістю’ 30 зв.,
с початку аж до конца 46 зв., j нишпорнои години ’у вечірній час’ 52, дали то на
знаидTнє и на розсудок их млсти 58, нT пTрTпTрши мTнT жаднымъ правом ’не
переконавши мене законно’ 62, нт вдома длu которои причины 65 зв., збили,
змордовали и, правT, нас за мTртвыє покидали 72, шкоды и жал мои мнT нагородил
’відшкодувати збитки’ 79, маTт jсTлост и сTдит под правом ’законно обіймає певну
маєтність’ 79, ширTи а достаточнTи … на листT TT записном Tст jписано 80 (пор. стп.
/1539/ to list szerej opisuje)9; слова нTвчтивыє, што каждому цнотливому шкодит 85,
словы нTвчтивыми соромотил и поличковал водлуг воли своTT 87 зв. (пор. стп. /1543/
słowem niesłusznem albo niepoćciwem10); пан Богдан сам на сtбt дtржал ’мав у своїй
власності’ 112 зв., за доброго а способного здоровя своtго 116 зв., я … tстtм в цлом
розумt ’я є сповна розуму’ 125, нt выламуючисu ниякими причинами 150, бTз доводY,
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толко на прирTчTнº слова ’без доказів, лише словесно’ 150, мало на томъ маючи 156 зв.,
Про памuт казано записати 171, зо всим на всT Yживати маºт 192, ºстли Бог дYшу мою з
сTго свTта jзмTт 223. Багато таких само чи подібних канцеляризмів виявлено й у
написаній майже тридцятьма роками раніше згадуваній уже Вітебській книзі 1533-1540:
почалъ Кузму соромотити и неучтивыми словы на него ся сегати (78) 1, безвиньне мя
збилъ и зсоромотил (77), водлуг листу (81), рокъ положили водлуг jбычаю … (82),
досыть не въчинилъ (86), справедливости учынити не хочет (108), перед людми
добрыми (с. 103), мне кривъда и шкода великая ся деет (108), рокъ под страченьемъ …
положили (108), казалъ записати про память (110), внивеч jборочаю (78), листъ
нивошто jбернулъ (118), А што ся дотычет (79), перед нами jчевисте стояла (121) та ін.
Крім таких лексичних та фразеологічних канцеляризмів, виділимо й характерні для обох
пам’яток поєднання однорідних членів, а також простих частин у складних реченнях:
поведилъ …, иж тотъ чловекъ … не мелъ, jдно двое клячъ (69), jн ещо над то и мене
збилъ (71), за чотыры недели, то есть у понеделокъ (82), жаловал ... j том, иж, дей, ...
(110), жаловалъ ... тымъ jбычаемъ, што ж, дей, ... (121), если ж ..., тогды (113) та ін.
Попри певну стандартизацію мови ділових документів тієї пори, все ж згадані
пам’ятки нерідко містять явні регіональні лексеми. Так, в Луцькій книзі не виявлено
номен свадба, а лише вTсTлє, у Вітебській, поряд із словом вtсtлt використовується ще й
свадба: до мене на свадбу приехали2; відсутня в Луцькій книзі назва грошової одиниці
рубль, у Вітебській наявна: десєть рублев грошеи3.
Нерідко натрапляємо в текстах справ Луцької книги й на розмовну фраземіку, хоча
однозначно відокремити сталі канцелярські вирази від живомовних волинських загалом
непросто: наполы жTрTбTи мTтали 20, чTрTз дTн аж до вTчора 35, чTрTз дTн споранку аж
до вTчора 103, вжT было солньцT на заходи 46, люди на новом, на сыром корTню
jсаживати ’заселяти людей на новому місці’ 49 зв., вам набют хрTбта 60 зв., с котороє
раны вTлми сu злT маTт 63 зв., чого тыи кгвалтовники нT попили, то поросточовали ’що
не доїли, те понадкушували’ 72, y малжTнство за нTго выдала ’видала заміж’ 79 зв., з
ручницы груди напороли 86 зв., ни в чом нигдT нT гамуючи 62 зв., yгамовалисT, дали
покои и пошли 86 зв., и в малом часT ’незабаром’ 86 зв., робят кгрунт ’обробляють
землю’ 96, jт мала и до вTлика 100 зв., нT вдати, гдT Tго задлъ 104 зв., того дужT
боронити буду до горла моTго ’боронити буду до смерті своєї’ 105 зв., сTножати в лыко
роздTлити наполы промTжку сTбT мают 113, полu и сtножати в лыко розмtрили 121, нT
могучи Tго промTжку людми поконати 114, мало з голоду нT вморил 141 зв., вшати их
будy як псов 159 зв., Yпросившисu в добрыи jбычаи 169, j здоровT Tго мл стоит ’про
його здоров’я дбає’ 181, впор свои вTдучи ’опираючись’ 209, того сам на сtбt брати …
нt хотtлъ 220, знати дали ’повідомили’ 225, тTпTр, дTи, то початок, а jкох TщT будTт
230 зв., j смTрть приправил и с того свTта зослал 223, собt с того смtшки строит
’насміхається, кепкує’ 256 зв., нt вмtли мнt Yгожати, як дядку своTму 263, на корtн
попалил ’знищив дотла’ 266 зв. Фразеологізм – поTдTш на блом – очевидно, мав
семантику ’повезуть тебе на білій ряднині, хоронитимуть’: я тобT имTня своTго нT
поступлю, а будTш jттолu вылTтати и поTдTш на блом 138 зв. Українська фразема
гнати в шию в XVI cт., треба думати, вживалася з двома прийменниками: зъ свTтлицы
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на шию выпхал 194 та – Y шию зъ свTтлицы выпхал 201 зв. В одній справі засвідчено
дієприслівник надtваючи сu ’надіючися, сподіваючись’ – будучи чоловком лтным и
aорым и лtжачи Yв обложнои aоробt а надtваючи сu на сtбt часу смtртного 262, який,
мабуть, у той час був активно вживаний і не лише в українській мові 1.
Як уже ми зазначали вище, загалом пам’ятка написана тогочасною писемною
«руською» мовою, де українська, власне західнополіська, жива стихія виявлена
якнайповніше. Запозичень засвідчено небагато. Зважаючи на характер подібних
пам’яток – актові книги, які на українські та білоруські землі потрапили за польського
посередництва, то й чужа лексика передовсім представлена власне полонізмами або з
інших європейських мов через польську.
Із загальновживаної лексики відзначимо такі виявлені в пам’ятці полонізми –
іменники: чинTчи валку ’напад, розбій’ 59 зв., за вмоцованTм 90 зв., на выиштью 64 зв.,
драпTзство 7 зв., j замTшканT 224 зв., заштья 18 зв., золживост 160 зв., крулtв 60, с
крыжиком 197, лупTзство 79, в малжtнствT 161 зв., з млодTнцы 227 зв., мнозство 2 зв.,
мужtбоица 8, навtзки ’те, що додане над належне’ 26 зв., длu нTбTзпTчTнства 8 зв.,
налtзком ’домовленістю’ 30 зв., нtпоцтивости 263, в опатръности 59 зв., панTнцы 53,
подавца 219, похвалки 137 зв., працы 140, прtзыски 18 зв., совитост 23; прикметники:
вTлTможная 40, вtлмоцного 1 зв., вTчистог 31, до влостных 80 зв., вмоцованого 30,
вшTлuкиT 29, при зацных 100, зуполъныхъ 22 зв., казнодTиског 12, крtвных 19,
нTвцтивыми 33, j нишпорнои 52, jпатръных 59 зв., сполTчного 64, умоцованыи 21 зв.,
цнотливыи 51 зв.; числівники: самошост (стп. samoszóst ’сам з п’ятьма особами’) 8, с
полчвартма 17 зв., самотрTтTи 145; прислівники: ачколвTк 19, барзо 88 зв., далибог 151,
вTлTкрот 95, внивtч 219, восполок 64 зв., вTсполTк 94 зв., вшTтTчнT а простнT 42 зв., гдTколвTк 14 зв., колвTк 47, завшT 3, завжды 43 зв., зас 64, згола 237, лацнTи а бTзпTчнTи 60,
далTцT 74, лtпtи 9, нtлатво 161, jчTвистT 22, повторt 14 зв., поспол 31, рач 53, совито
22, сполTчнT 19, цнотливT 101; дієслова, слова категорії стану: валчити 151, вмоцнuTм
241, tстtм волtн 19, звазнившисu 18, злTцывам 125, нTмаш 20 зв., jзнаимилъ 12, нT
jчTкиваючи 59 зв., полTцил єсми 65, нT позволuмъ 93 зв., привлаща 59 зв., yморuю
стп. umarzać ’скасовувати’125 зв., Yaаючи 48 зв.; службові слова: вTдлT позву 21 зв.,
вTдлуг записов 100 зв., жTбы 114, лtч 18 зв., подлT права 77 зв., посрод 202 зв., прtз 30,
юж нt мовил 18.
Багато польських запозичень виявлено серед ТГЛ на позначення одягу, зброї,
торгівельно-грошових стосунків, господарського реманенту тощо: карватка
’молодіжний короткий убір з петлицями’ (стп. karwatka) 78 зв., гвоздиков (стп.
gwoździk) 260, туркосы ’коштовний камінь’ (стп. turkus) 52 зв., с камаином ’коштовний
камінь’ (стп. kamayn) 236, колтрышовую ’грубе просте сукно’ (стп. kołtrysz) 78 зв., с
пTнuзми (стп. pieniądz) 101 зв., лиaы ’відсотки від позиченої суми’ (стп. lichwa) 139, изъ
скопи ’податок, сплачуваний у снопах’ (стп. skop) 139, жабраком (стп. żabrak) 55 зв.,
жупнику ’урядовець у жупі /соляній копальні/’ (стп. żupnik) 69; до мши 88 (стп. msza);
jщTпы ’вид зброї’ (стп. oszczep) 180; y прилбицах ’частина шолома, що захищає
обличчя’ (стп. przyłbica) 86 зв., с пуклuми ’оздоблення до чогось, бляшка’ (стп. puklik)
25, панов двT ’металева кастрюля’ (стп. panew) 155 зв., склютов ’вид сокири’ (стп. sklut)
34, тлумаки (стп. tłumok) 86 зв. Очевидно, з польської мови запозичена лексема клуб
129, точну семантику з контексту пам’ятки встановити важко. В українських поліських

1

Словарь русского языка XI – XVII вв. Выпуск 10 (Н – наятися). – М., 1983. – С. 64.
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говорах слово поширене зі значенням ’бокова кістка таза’, ’круп коня’, ’потилична та
стегнова кістка у худоби’1 (пор. стп. kłąb ’кінська або взагалі худоб’яча шия’ – від XV
ст.)2. Зауважимо, що для деяких лексем при фактично одночасній давній фіксації в
писемних пам’ятках, непросто потрактувати напрям запозичення. Наприклад, виявлене
в книзі слово конвTи ’дерев’яна посудина’ 155 зв. має давній відповідник у стп. кonew зі
значенням ’начиння дзбана’ від першої половини XVІ ст., яке етимологи пов’язують із
ст. в. нім. channa3. Відзначимо, що в поліських говірках семантика цієї лексеми досить
розгалужена й, треба думати, також давня: коновка ’видовбане з дерева коритце для
курей’, ’посудина для товчення часнику, перцю тощо’, ’дерев’яна бочечка для
перенесення води на полі’, ’дерев’яне відро’ 4. Це ж стосується й лексем комuга ’судно
для сплаву товарів’ 260, яка в польських пам’ятках виявлена також у середині XVІ ст.
кomięga5 та пастовникъ 143 зв. і ст.п. pastewnik (1549)6. Значення слів в обох мовах
тотожні. Лексема жакгов 8 ’губка, трут’ засвідчена майже в один час у пам’ятках трьох
мов (пор. ще у стп. żagiew з такою само семантикою та блр. ’головешка, факел’7).
В окремих словах спостерігаємо фонетичні зміни, властиві польській мові
(водночас, не виключаємо, що такі слова можна потрактовувати як лексичні
запозичення): прожно (в пам’ятці переважають написання порожнюю) 2 зв., в jбронT
59 зв. (jборона), строн 150 зв. (сторона), пану Чарнышу 70 (чорныи), по ВTлицTдни 74,
лыжок (ложки) 29 зв., мусuлом 114 (мусл, мусTл), мuл 124 зв. (мл, мTл), видuл 149
(видTл), сусuдским 180 зв. (сусTд), шарого 183 (сTрого), налuзку 157 зв. (налTзку),
взtмши 254 (взuвши), вынTмши 47 (вынявши, вынTвши), моц 4 зв., нtмоцю 256 зв. (при
цсл. мощи 11), далTцT 67 зв. (при цсл. далече), нtпоцтивости 263. Трапляються й
зворотні явища – в очевидних полонізмах маємо українські (східнослов’янські
рефлекси): jбчии (стп. obcy) 60, множство (стп. mnostwo) 71, сполочнt (стп.
spоłecznie) 216, борзо (стп. bardzo) 223.
Запозичення, що потрапляли в мовлення волинян переважно за посередництва
польської мови.
З німецької:
бискуп 1 – нім. biscof, через стп. biskup; брак ’сорт’ 34 – нім. Brak через стп. brak;
бровар ’пивоварня’ 195 – свн. brouwer через стп. browar; на буду ’поташня’ 34 – свн.
buode через стп. buda; буркгрuбu ’управитель, міський урядовець’ 59 зв. – свн.
burc+grave через стп. burgrabia; бурмистру 12 зв. – свн. burgermeister через стп. burmisrtz;
вантухов ’великий мішок, лантух’ 38 – з нім. Wagentuch через стп. wańtuch; валаха 1 –
нім. Wallach через стп. wałach; вачок ’гаманець’ 147 – свн. wātsak через посередництво,
очевидно, стч. vak, зменш. vaček, оскільки в стп. wacek; гамовати ’перешкоджати в
чомусь’ 85 – свн. hemmen через стп. hamować; гандлTвал 197 зв. – свн. handeln через стп.
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Етимологічний словник української мови …. – Т. 2. – С. 466; Аркушин. Г. Словник … Т. 1. – С. 226;
М.В.Никончук, О.М.Никончук, В.М.Мойсієнко. Поліська лексика народної медицини та лікувальної
магії. – Житомир, 2001. – С.56.
2
Bańkowski A. Etymologiczny ... T. 1. – S. 716.
3
Bańkowski A. Etymologiczny ... T. 1. – S. 778.
4
Никончук М.В. Правобережнополіські говірки …– С.144; Аркушин. Г. Словник … Т. 1. – С. 240.
5
Bańkowski A. Etymologiczny ... T. 1. – S. 767.
6
M. Samuel Bogumił Linde. Słownik języka polskiego. – T. IV. P. – Lwów, 1858. – C. 60.
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handlować; гаaтки ’елемент одягу, застібка’ 244 зв. – свн. haft через стп. haftka; гTлшпан
134 зв., очевидно, із cвн. halsbant через стп. halsbant; под гTрбомъ 140 зв. – свн. erbe через
стп. herb; гTтмана ’головнокомандувач’ 3 зв. – нім. Häuptmann через стп. hetman;
грабаров 31 – нвн. Gräber через стп. grabarz; кгвалту 14 – свн. gewalt через стп. стп.
gwałt; дыямTнты 52 зв. – нім. Diamant через стп. diament; жартовали 231 зв. – свн. sërten
через стп. żartować; каплунов ’кастрований півень’ 195 – kappūn через стп. kapłun;
кTлих 243 – свн. kelich через стп. kielich; клTинотов 52 зв. – свн. kleinot через стп. kleinot;
под клTиномъ 197 – снн. kleinoe через стп. kleino, kleimo; кнuaлuми ’гудзики, застібки’
38 зв. – нім. knoufel через стп. knafel; с крамом 244 зв. – свн. krāme через стп. kram;
лантвоиту 12 зв. – свн. lentvoget через стп. landwójt; ланцюг 197 – свн. lannzug через стп.
łańzug; лихтар 52 зв. – свн. liuchtär через стп. lichtarz; малмазtи ’давній грецький та
італійський напій’ 155 – снн. malmasie через стп. małmazja; моркгов 247 – нім. Morgen
через стп. morga; jшацовано ’оцінено’ 124 зв. – свн. schаtzen через стп. szacować; y
панцарtх 85 – свн. рanc(e)r через стп. pancerz; в парканt 213 зв. – свн. parchan через стп.
рarkan; потраaит 96 зв. – нім. treffen через стп. potrafić; ратовати 98 – нім. retten через
стп. ratować; на ратунок 221 – нім. Rettung через стп. ratunek; скарбъ 37 зв. – двн. scerf
через стп. skarb; слюсар 135 зв. – нім. Schlosser через стп. ślusarz; талuри ’монети,
гроші’ 21 – нім. Taler через стп. taler; тузин ’дюжина’ 52 зв. – нім. Dutzend через стп.
tuzin; aарбованыи 201 – нім. Farbe через стп. farba; aортку 46 – нім. Pforte, у словниках
польської мови номен не виявлено; цукру 260 – с.в.нім. zucker через стп. сukier; шаaара
’управитель, економ’ 40 зв. шахвовати 18 зв., шаaовати ’розпоряджатися, вести
господарство’50 зв. – нім. Schaffaere через стп. szafować; шинковати ’тогрувати
алкогольними напоями в шинку’ 233 зв. – свн. schenke/schenk ‘шинок’ через стп.
szynkować; шмалцовал ’дія, пов’язана із утилізацією попелу’: Што попTлов напалил, тог
нT шмалцовал и з гаю нT возил 70 зв. – нім. Schmelzer ’плавильник, фахівець гірничої
справи’; шпикговали 227 – свн. spëhœr/spëher ’шпигун’ через стп. szpieg/śpieg; на
шпитал (ж.р.) луцкую 197 – свн. spitâl через стп. szpital; штыхомъ 145 зв. – нім. Stich
через стп. sztych; ярмарку 104 – свн. jārmarket через стп. jarmark.
З латинської:
адамашку (ч.р.) 183 – лат. adamascus через стп. adamaszek; аранды 233 зв. – лат.
arrendare через стп. arenda; артыкулу 248 – лат. artikulus через стп. artykuł; бакалар 227
зв. – лат. baccalaureus через стп. bakałarz; брунатного 183 – cлат. brunaticus свн. brunat,
через стп. brunatny; викарTи ’помічник архірея’ 172 – лат. vicarius через стп. wikary; Y
вилю ’переддень свята’ 165 – лат. vigilia через стп. wilia; воит 6 – лат. vocatus, свн.
voget через стп. wojt; дукатов 208 – лат. duсātus, іт. dukato, нвн. dukat через стп. dukat;
имбtру 260 – свн. іmbër, лат. zingiber через стп. imbir; с канцлTри 62 зв. – лат.
cancellaria через стп. kancelaria; капитулT 84 зв. – лат. capitulum через стп. kapituła;
каплан 145 – лат. capellanus через стп. kaplan; на касованº 30 зв. – лат. cassare через стп.
kasowanie; квартъ 72 – лат. quarta через стп. kwarta; квартал ’четверта частина року’ 12 –
лат. quartale або нім. Quartal через стп. kwartał; квит 29 зв. – слат. quitus через стп. kwit;
кляштор 12 – лат. clausrum, нім. kloster через стп. klasztor; кмину 260 – ствн. kumīn, лат.
cumīnum через стп. kmin; колдра 236 – лат. cultita, свн. kolter через стп. kołdra; с
колTдою 17 – лат. Calendae через стп. kolęda; колнTр ’комір’ 244 зв. –лат. collare,
свн. koller, kolner через стп. kołnierz; комисаровT 57 зв. – слат. сommissārius або нім.
Кommissar, через стп. komisarz; компромис 58 – лат. compromissum через стп. kompromis;
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контракт ’договір’ 260 – нім. Kontrákt, лат. contractus через стп. kontrakt; копя 56 зв. –
лат. copia, лексема могла бути запозичена з латинської безпосередньо, оскільки відома в
українських пам’ятках від другої половини XV ст.; костTла 84 зв. – лат. castellum через
стп. kościoł; кошул ’сорочка’ 52 зв. – лат. cosula через стп. кoszula; на мамрамt ’бланк
для запису документа’ 154 – лат. membārnа через стп. membаrnа; мандат 29 – лат.
mandatum через стп. mandat; маршалок 3 – лат. mareschalcus через стп. marszałek;
минута ’копія документу’ 260 – лат. minūta через стп. minuta; мушкатtлы ’сорт
вина’155 – лат. musсus, свн. muskāt через стп. muszkatel; павов ’пава’ 204 – лат. pāvus,
свн. pfāvo через стп. paw; на парсуни 36 – лат. persōna через cтп. рersona; на плuцу
‘виділене місце переважно під забудову’ 225 зв. – нвн. Platz походить від нлат. *plattea
(< plătēa) ‘місце, відкритий простір, вулиця’ через стп. plac; плTбани 227 зв. – plēbānia
через стп. plebania; прtjр 12 – лат. prior через стп. przeor; рTTстръ 4 зв. – лат. regesta
через стп. rejestr; розынков – лат. racēmus, нім. Rosíne через стп. rozуnek 260; под
сыкгTтомъ ’печать’ 32 – з лат. signaculum через стп. sygnet; тастамTнту ’заповіт’ 44 зв.,
дастамtнъть 263 – лат. testamentum через стп. testament; aунт ’міра ваги’ 260 – свн.
phunt, лат. pondō через стп. funt; цTрокграaY ’боргова розписка’ – лат. chīrographum через
стп. cyrograf 69 зв.
З інших мов: аксамитныи 17 зв. – гр. έζαμίτον; аркабуз ’рушниця, яку заряджали з
дула’ 17 зв. – фр. arquebuse через стп. arkabuz; архидъякона 62 зв. – гр. ’αρχιδιάχονος;
архимандрыта 1 зв. – гр. ’αρχιμανδρίτης; боты 141 зв. – фр. Botte через стп. buty; ванчосу
’оброблена з трьох сторін деревина’ – з лит. vančos через стп. wańszos 34; ганTбнT 180 –
стч. hanebný через стп. haniebnie; TвангTлиº 243 – гр. εύαγγέλιον; въ Tпископю 37 зв. – гр.
έπισκοπια; жупан 52 зв. – араб. dżubbah; индикта ’найменування року в церковному
літочисленні за 15-річними циклами’ 20 – гр. ινδικτος; индит ’покривало на церковному
престолі’ 243 – гр. ένδιτός; кадTи 195 – гр. κάδος; карTту 183 – іт. carreta через стп. kareta;
кармазину 183 – іт. carmesino через стп. karmazyn; кашталuна 59 зв. – іт. castellano, нім.
castellan через стп. kasztelan; подлT клуни 204 – лит. klúonas; в крынtх 71 – гр. κρινον;
кухар 101 зв. – стч. kuchař через стп. kucharz; литры ’міра ваги для тканин’ 244 зв. – гр.
λíτρα, стсл. литра; микъдаловъ – гр. άμύγδαλος, лат. amygdalum через стп. migdał 260; на
паркгамTнT – гр. περγαμηυός, лат. pergamēnus через стп. pergamin 48 зв.; пTрла 35 зв. – іт.
perlа, фр. perle, нім. Рerle через стп. perła; рыкуни – лит. rykǔnė ’скотниця, поїльниця
корів, хазяйка в дворі’ 249 зв., стирты – лит. stirta 34; шаaTрами ’дорогоцінний камінь’–
гр. σάπφειρος через стп. szafir 52 зв.
Запозичення з тюркських мов, найімовірніше, були безпосередні, хоч категорично
заперечити польське посередництво не можна: аршинов 260 зв. – з тур. arşın; атласу
’шовкова тканина’ 52 зв. – з тур. atlas (стп. atłas від XIV ст.); буланыи 268 – тюрк. bulan;
дTля ’вид верхнього одягу’ 78 зв. – з тур. telli (стп. delja від середини XVІ ст.); Tпанча
63 – тур. yapunca (yapinca); каaтаны 147 зв. – з тур. kaftan; с китаикою 17 – тур.-тат.
Kytaj; ковров 52 зв. – тур. köwer; ковTрTц ’килимок’ 38 зв. – загалом ця лексема
потрактовується як тюркське запозичення, проте фономорфологічна структура
демінутива дає підстави думати, що в староураїнську (принаймні в Луцьку книгу) він
міг потрапити й з польської (пор. стп. kobierzec від XIV ст.); колпак 141 зв. – тур. kalpak;
кордъ ’меч’ 17 зв. – тур. kard; сагаидак 25 – тат. сағдак; сардак 141 – тур. šerdak;
саaъяном 52 – тур. sachtian.
Низка запозичених слів уже представлені в пам’ятці новотворами, що постали за
властиво українськими словотвірними моделями: аптыкарка 231 – гр. ’αποτηκή лат.

133

apotheca через стп. apteka; барвTрчик … барбрчик ‘цирульник’ 231 – свн. varwer через
стп. balwierz; кошюлка – стп. кoszula 35 зв.; помTрковати ’обдумати, розважити’ 55 –
нім. merken через стп. miarkować; пригаaтуют ’приладнають’ 228 – нім. heften через
стп. haftować ’вишивати, протикати тканину вручну ниткою на кросенках’.
У деяких західноєвропейських запозиченнях, що потрапляли в українську через
польську мову, спостерігаємо стійку субституцію е > а: жабрак (стп. żebrak), тастамент
(стп. testament), паркгамен (стп. pergamin), аранда (стп. arenda), y панцарtх (стп. pancerz),
кашталuн (стп. kasztelan), на парсуни (cтп. рersona), на мамрамt (стп. memrana).
Очевидно, під цю тенденцію потрапляли й імена: Саварын 213.
Церковнослов’янізми в пам’ятках ділового стилю траплялися рідко. Можливо, до
таких у Луцькій книзі варто віднести: поп 56 зв., попущалъ 159 зв., нT спущал 88,
крTщTня гсд~нu 43, j воздвижTнии 25 зв., иноходника 89 зв., на дTн сошTствиu 143 зв.
Дієслово рачили ’хотіти, бажати’ 55 широко відоме ще в пам’ятках Київської Русі від
ХІІ ст.1, куди потрапило, найімовірніше, зі старослов’янської мови2. Звичайно, не можна
не зважати на факт активного функціонування цього вербатива в польській мові саме в
період написання Луцької книги.
Антропоніми.
Надзвичайно вдячний матеріал дає пам’ятка для дослідження українського
антропонімікону. У справах записано сотні імен, антропонімних формул, які
відтворюють великою мірою світогляд волиняків, їх заняття, звичаї, оцінку соціального
стану суспільства.
Волинський іменнúк XVI ст. відображає властиво українські тенденції називання
особи в цей час загалом. Слов’янських (дохристиянських) імен стає все менше, на зміну
питомим, одвічно українським, приходять чужі назви, до яких вдаються жителі
тогочасних українських земель для найменування дитини.
Імена.
Дохристиянські імена. Чоловічі. Серед цих імен можна виділити очевидні
дохристиянські: кнuз Богуш 28 зв., Босик 256 зв., Воины 135 зв., пан Волчко 10 зв.,
Гнtвоша 161 зв., Горuин 145, Гулка 135 зв., Думу 181 зв., в Ждана 136 зв., ЖданTц 136
зв., Жук 198 зв., ЗвTр 31 зв., Мали 133, Малко 135, Нtвкраша 25, Плакиду 50, в Сужка
268, Сушко 121, Томилом 12, а також подвійної мотивації: Радко 121, в Радца 268 (<
Радославъ або Радионъ).
Жіночі: пан~ну Богдану 137, Ждана 83 зв., пн~юю Любку 9, Милка 9 зв., Хотимку 42
зв. (хоч не виключаємо й інше походження: пор. Хотúнка < церк. жін. Фотима)3.
Християнські імена. Серед християнських імен виділяємо повні невидозмінені й
видозмінені під тиском розмовної стихії: Авди 195, Адам 184, сын мои АлTксандро
232, Амброжии 184, Андри 136, Андрtяна 50, АнтонTи 132, пан Валuнтыи 167 зв.,
Василtи 136 зв., Вtнtдикта 218 зв., Гавриилом 23 зв., Гарасима 135 зв., ГригорTи 233
зв., Давыд 36, Данило 121, ДTмида 81, Дtмян 129, ДмитрTи 8, Евдокима 24, Єроaю 239

1

Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Репринтное издание. – Т. 3. – Ч. 1 Р-С. – М., 1989. – С.
111.
2
Белей Л., Белей О. Словник староцерковнослов’янсько-український. – Львів, 2001. – С. 220.
3
Суперанская А.В. Словарь народных форм русских имен. – Москва, 2010. – С. 347
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зв., до Захаря 56, Иван 135, Иtв 225 зв., Иtсиaъ 78, Иjсиaа 139 зв., Исаи 163 зв.,
Казимира 252, Калtник 136, Карпа 266 зв., Касян 163 зв., Климtнт 261, Кузму 136 зв.,
Куприян 135 зв., Курила 135 зв., Лазара 136 зв., Лукяна 136, Максима 266, Марко 136
зв., Мартин 136, Матaи 136, Мtлtха 268, Мtлхиjра 218 зв., Микиту 17, Миколая 135,
на дtн Свт~го Миколы 154, Михаило 10 зв., Моисtи 159, Монтовту 242 зв., НаYмом 174
зв., Нtстtр 136 зв., Никона 257, JксTнтии 142, JлTкшог 147, Jникия 122 зв., Jстаaъя
7 зв., Jхрtма 268, Павла 176 зв., ПTтръ 140, Пилип 121, Роман 138 зв., Савостяна 229
зв., Саву 135 зв., СTварина 12, Сtливона 221 зв., СtмTна 138, СTраaина 44 зв., Сtргtи
124, Симон 256 зв., СтTaана 60 зв., Щtaаномъ 98 зв., Тит 136 зв., Томас 174, Трухона
176, AалTли 145, Atдор 138 зв., Ayрьса 159, Хома 256 зв., Яким 78 зв., Якуб 13 зв., Яна
136.
Усічені: Антон 64, Дмитра 252, Євтуха 135 зв., Евхима 38 зв., Елтуху 15 зв., Игната
33 зв., Зtнова 126 зв., Крыштоaом 25, Панас 166 зв., Yв Опанаса 268, Jстапа 81 зв.,
Пархома 252 зв., Прокопъ 12, Тимоха 260 зв., ШтTх 39.
Суфіксальні та усічено-суфіксальні варіанти: АндрTица 8, Андрушка 165, Бартоша
111 зв., Ванку 262 зв., Васка 136, ВасTчка 147 зв., Власца 234 зв., Гаврилца 136 зв., Гацка
136, Глtбко 124, Гриц 226, Грицка 135 зв., Гришку 25, Грицик 121, Грицая 173 зв.
ГринTц 135, Дахно 22 зв., Дашком 175, Дtшка 15, на Дорошу 15 зв., Еско 24, Занца 24,
Знtц 256 зв., Иванtц 121, Ивашины 268, Ивашко 135 зв., Игнатко 121 Иtвца 136, Илка
266 Иляша 136 зв., КарпTц 135, Климца 136 зв., Климко 256 зв., Конаш 135, Костюк 256
зв., Кунаша 136 зв., ЛаврTнца 139 зв., Лашко 136 Лашиною 174 зв., Лtвка 139, ЛTнTц
165 зв., Лtнко 163 зв., Лtцку 9, Логун 119, Лукянtцъ 121, Лучку 139 зв., МаксимTц 171,
Y Манка 268, Мартинца 136 зв., Мартишка 167, Маска 136 зв. Масца 126 зв., Масюка
136, Матtица 126 зв., Матuс 91, Матыса 17 зв., Матыска 136, Махна 136 зв., Мацко 64,
Мацину 78, Мициною 174 зв., Мtлtха 268, Михна 135 зв., Мица 33 зв., Мицка 42 зв.,
Назарца 135 зв., на Наyмцы 158, Нtктария 245, Yв ОлTшка 78 зв., Jмtлца 15 зв.,
Jникиtц 15 зв. Jниска 78 зв., Jношко 119, Jстапка 76 зв., Jсташ 237, Палко 226,
Панко 135, ПанTц 195, Пашко 195, Пtтрок 136, Пtтрушка 269, Пилипtц 135 зв., Пронu
175 зв., Романца 8, Савка 135 зв., СавостuнTц 135, Саца 268, Сачко 135 СTливонца 56,
Сtн 121, СTнко 135, СTнчина 119, Стася 142 зв., Стасtлю 159 зв., СтTпанTц 135, СтTцко
135 зв., Тимош 136, Тит 136 зв., Тихно 22, Тишко 135, Томашом 139, Томко 244 зв.,
Троца 136, Труша 136 зв., Улашка 42 зв., Aалка 229 зв., ATдTц 135 зв., ATдину 136,
Atдорко 136 зв., AtдорTц 245 зв., AtдTчку 197 зв., Aронцка 247, Aронцышка 141 зв.,
Хацка 230, ХвTдTц 135, Хвtдка 136 зв. Харко 121, Хилка 264 Хилца 266, Хомицy 64,
Чорныша 229 зв., Шимка 16 зв., Юнко 43 зв., Юрка 136 зв., Юска 39, Юхна 9, Юшко 136
зв., Янко 165 зв., Януш 10 зв., ЯрмолTц 135, Яцка 140.
Багато вживаних волинянами імен мають по кілька варіантів як фонетичних, так і
словотвірних: Андри 136 (АндрTица 8, Андрушка 165), Антон 64 (АнтонTи 132),
Василtи 136 зв. (Василя 14, Васка 136, ВасTчка 147 зв.), кнuзъ Влодислав 60 зв.
(можливо, Володка 122), Гавриилом 23 зв. (Гаврила 138, Гаврилца 136 зв.), Григоря 27
(Гриц 226, Грицка 135 зв., Гришку 25, ГринTц 135, Грицик 121, Грицая 173 зв.), Данило
121 (Дахно 22 зв., Дашком 175), Євтуха 135 зв. (Елтуху 15 зв.), Єроaю 239 зв. (ЯроaTю
240 зв.), Зtнова 126 зв. (Знtц 256 зв.), Иван 135 (Иванtц 121, Ивашко 135 зв.), Игната
33 зв. (Игнатко 121), Иtсиaъ 78 (Иjсиaа 139 зв.), Илка 266 (Иляша 136 зв.), Карпа 266
зв. (КарпTц 135), Климца 136 зв. (Климко 256 зв.), Лашко 136 (Лашиною 174 зв.), ЛTнTц
165 зв. (Лtнко 163 зв.), Лукяна 136 (Лукянtцъ 121, Лука 245 зв.), Максима 266
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(МаксимTц 171), Мартин 136 (Мартинца 136 зв., Мартишка 167), МатTя 7 зв. (Маска 136
зв., Масца 126 зв., Матtица 126 зв., Матuс 91, Матыса 17 зв., Матыска 136, Матaи 136,
Махна 136 зв., МацTи 231, Мацко 64, Мацину 78), Миколая 135 (Миколы 154), Михаило
10 зв. (Михна 135 зв., Мица 33 зв., Мициною 174 зв., Мицка 42 зв.), НаYмом 174 зв. (на
Наyмцы 158), Jникия 122 зв. (Jникиtц 15 зв.), Jстапа 81 зв. (Jстапка 76 зв., Jсташ
237, Jстаaъя 7 зв.), Jмtлца 15 зв. (Jмtлком 217), Павла 176 зв. (Павлыша 136 зв.,
Павлюк 167, Палко 226, Панко 135, ПанTц 195, Пасюк 1351, Пацюк 1192, Пашко 195),
Панца 136 зв., ПTтръ 140 (Пtтрок 136, Пtтрушка 269, ПTтраш 317), Пилип 121 (Пилипtц
135 зв., Aилипко 65 зв.), Протас (Протасик) 226, Роман 138 зв. (Романца 8), Саву 135 зв.
(Савка 135 зв.), Савостяна 229 зв. (СавостuнTц 135), Саца 268 (Сачко 135), СTливона 221
зв. (СTливонца 56), СtмTна 138 (Сtн 121, СTнко 135, СTнчина 119), на СтаниславT 142
(Стася 142 зв., Станца 136 зв.), СтTaана 60 зв. (СтTпан 138, СтTпанTц 135, СтTцко 135 зв.,
Щtaаномъ 98 зв.), Тимош 136 (Тимоха 260 зв., Тихно 22, Тишко 135), Труша 136 зв.
(Трухона 176), на имu Aалtли 51 зв. (AалTли 145, Aалка 229 зв.3, можливо, Палко 226),
Atдор 138 зв. (ATдTц 135 зв., ATдину 136, Ходора 252 зв., Atдорко 136 зв., AtдTчку 197 зв.,
ХвTдTц 135, Хвtдка 136 зв.), Хилка 264 (Хилца 266), Хома 256 зв. (Хомицy 64), ЮзTaа
59 зв. (Юска 39, Юхна 9 Юшко 136 зв.), Якуб 13 зв. (Якубца 136), Яна 136 (Янко 165 зв.,
Януш 10 зв.), Ярмола 264 (ЯрмолTц 135).
Жіночі: Аннуши 33 (Ганны 17 зв.), Духну 252 зв., пани Зоaя 21 зв., пану КатTрину
75, Марии 12 (Марина 8 зв., Марухны 245 зв., Марушу138 зв., Маря 9 зв.), Наталка 147
зв., Настасья 9 зв., Jвдотя 79 зв., (Jвдотка 32 зв., Jвдюхна 100), Jгапка 35 зв.,
JгрTнка 55 зв. (Jгрtaина 124 зв.), жону Tго Jксимку 234 зв., Jксини 61 зв., JлTна
137, Jлюхны 267, Jпранцt 121 (Jпрахна 14), Jринt 23 зв., Раина 179 зв., Татяны 79
зв., Ульяну 262 зв., Atдора 7 (ХвTдоры 183 зв., жону Tго ХвTдю 72). В одній із справ
засвідчено жіноче ім’я Ванька: Y Ванки, мtщ(ан)ки луцкоº 259. За особливостями
скоропису пам’ятки писар написав саме так – Yванки, де в не винесено над рядок. Не
можемо заперечувати й того, що писар мав на увазі – Yв Анки, оскільки в подібних
написаннях в, як правило, в пам’ятці над рядок не винесено: ув сTм листT 11, ув ындиктT
19 зв., Yв остров 33 зв., yв jтказT 35 зв., yв оддлT 46 зв., yв отчизну 77. При
потрактуванні імені в цьому записі варто зважити й на виявлені в пам’ятці інші
антропонімні назви: жіночу – Ганна Ванковна, малжонка Atдора Дубровского 54 зв. та
чоловічу – Ванку БtлостоцкомY 262 зв. Зауважимо, що жіноче ім’я Ванька засвідчене в
російській антропонімній традиції:
пор. Вáнка < Ивана (< церк. Иоанна,
церк. Урвана)4.
Єврейські імена: Аврама 138 зв., Батко 70 зв., на Гиршов 260 зв., Данчик 231, Идtль
Зраилович 260 зв., Июди а Мордухаю 129 зв., Крон РубTжTвич 78 зв., жида Лазора 71

1

Р.Керста припускає походження цього імені від Павелъ. Див. Керста Р. Українська антропонімія XVI ст.
чоловічі іменування. – К., 1984. – С. 135.
2
Що це було ім’я (варіант імені), а не прізвищева назва, свідчать факти з дещо пізніших пам’яток (1580) з
теренів Білорусі – Пацук Ф tдtвич (див. Чучка П. Спільнослов’янські особові імена українців: історикоетимологічний словник. – Ужгород, 2011. – С. 273). Не виключаємо постання імені як суфіксального
варіанта від Пацъ. Див. ще Керста Р. Українська антропонімія … С. 136.
3
Не виключаємо, що це ім’я успадковане, слов’янське: пор. Фалъ < Фалимиръ < Хвалимир, див.
Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських і спільнослов’янських
язичницьких божеств. – Львів, 2012. – С. 239.
4
Суперанская А.В. Словарь … – С. 70.
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зв., ЛTвTви 197, Мошtи 54, Мошко Гошвич 265 зв., Пtрца Лазаровича и на Шмонка 260
зв., Симха Караимович 227 зв., на Хазка 191, Шлома Лtвtвич 208, на Шмарков 260 зв.,
жида Шмоила 71 зв., Хамко 138 зв., Юско 138 зв.; жіночі: Ныта 231, Ханны 208. Імена
Єско, Марко, Яцко були активно вживані й для називання місцевого слов’янського
населення. При називанні євреїв писарі завжди додавали до імені етнонім: жида Єска
Шломича 233 зв., жид Марко Абрамович 167 зв., жид Яцко Симшичъ 71 зв. та ін.
У тексті, як видно, переважають чужі імена, принесені на українські землі разом із
новою релігією. Ці імена за кілька століть уже нерідко видозмінилися, пристосовуючися
но нових мовних реалій, до невпізнання. Разом з тим традиція називати дітей своїми,
слов’янськими, іменами була ще міцно закорінена як серед волинського простолюду,
так і знаті. У справах книги маємо приклади «сусідства» свого (слов’янського) й чужого
(християнського) найменування: на пн~ов Михаила, Jстаaъя, Плакиду, Андрtяна
Андрttвичов Короваtвъ 50 – поряд з християнськими Михайло, Остафій, Андріян
вживано слов’янське ім’я Плакида; пан Яцко а пан Томило Вороны Боротинскии 213:
одного сина назвали християнським ім’ям Яцько, іншого – слов’янським Томило; двох
чоловtков в Холонtви, Жука а Климка 103; двох члв~ков пн~а ВасилTвых Жука и Павла
198 зв. Такі поєднання бачимо і в багаточленних антропонімних формулах: Дахно
Алtксандрович Мушата Jхлоповскии 24 (Дахно – Мушата), АндрTя ГригорTвича
Хмару Миловског 28 (АндрTя – Хмару), Atдором Хмарою Миловским 223 зв. (Atдором –
Хмарою). Трапляються ПН з обома автохтонними іменами: Богдан Jжог АндрTвич
Бtзволицкии 141 (Богдан – Jжог).
В аналізованій пам’ятці особу ідентифікували одночленними, двочленними,
тричленними та описовими назвами. Одночленними називано в книзі, як правило,
простих людей (підданих, людей тяглих, роботних, паробков): Костюк 135 зв., Лашко
136, Малашину 135 зв., Малышки 229, Мордыша 229 зв., Масюка 136, Пасюк 135 зв.,
Пацюк 119, Хомица 135 зв., Ярошина 135, Яцука 136 зв. та ін., іноді дрібних шляхтичів:
в боuрина Баглая 221 зв., Глtбко, воитъ затурtцкии 124; двочленними (ім’я + ПН)
могли називати людей як вищих станів, так і підданих: Иван Баранович 141, кнuз
ДмитрTи БурTмскии 8, МалхTрy Волбахy 69 зв., Иваном Балдою 135, ГринTц Владычка,
Василtи Воитович 136 зв., Иваном Гарабурдою 135, Андри Гирка 136, Михна
Голубковича 17 зв., Яна Грабара 136, Миколая ГринTвича 8, Яцка Жуковского 140,
ЯрмолTц КисTлTвич 135, Ивана Кисла 135 зв., СTнка Кравца 9, кнuз Михаило КурцTвич
10 зв., АндрTица Малашинича 8, Роман Москвитин 138 зв., Костюка Надчtргу 135 зв.,
Михно Jвлучимскии 136 зв., Якуба Jръганисту 73, СтTпан Павлович 138, ВасилTи
Пархомович 139 зв., Иван ТимоaTTвич 135, Романца Ходичича 8, Томашом ХоTнским
139, Гацка Хомича 136 та ін.; тричленними (ім’я + ПН + по батькові) назвами іменували
переважно шляхтичів, князів та представників духовенства:
Волчко Якимович
Жасковскии 10 зв., Михаило Иванович Jщовскии 12 зв., Ивана Jлtхновича Красtнског
13 зв., Лtвко Солтанович Шпраскии 15, пан Тихно Иванович Хомtк 22, пан Сtмtн
Зброхович Воютинскии 26 зв., кнзTм АлTксандом Сонкгушковича КошTрским 28 зв.,
Миколая ЮрTвича Радивила 135, Ивану Яцковичу Борзобогатому 135, Януш
Прокопович Вгриновскии 137, пн~а СtмTна и пн~а Гаврила Зброховичов Воютинских 138,
Яна Якубовича Монтовта141, Ивана Aилиповича Барана 141, МоисTи Мурин
ЧагадаTвич 191, Януш Кузминич Жtславскии 206 зв., Ивана Jстанковича
Гулuлницкого 265, Карпа Юнковича Гулuлницког 266 зв. та ін., до тричленних також
відносимо назви, де ПН являє складне утворення: пан Томило Ворона Боротинскии 213,
Atдором Хмарою Миловским 223 зв., ПTтрь КирдTи Мылскии 230, Яцко Тимоха
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Гулuлницкии 260 зв.; чотиричленні: пан Дахно Алtксандрович Мушата Jхлоповскии
24, АндрTя ГригорTвича Хмару Миловског 28, Богдан Jжог АндрTвич Бtзволицкии
141, княз АлTксандро АндрTTвич Сонкгушковича КошTрскии 223; описові: Иван
Иванович, Грtччинои зят 12 зв., Ивана Борзобогатого с Полонои 135.
При називанні заміжньої жінки писарі Луцької книги часто вдавалися до різних
описових формул, де, як правило, один із компонентів давав відповідь на питання: чия
вона? Нерідко в таких формулах її власне ім’я взагалі опускалося. Одночленні:
Мордышовая 136 зв., Хавустовая 195, Викгуриная 173 зв., JлTкшинои 228, двочленні:
кнг~ни Ивановои ЧtтвTртTнскои 8, пани Василºвая Жабокрыцкая 14, пани Иляшовая
НTсвцкая 138, пн~и Сtраaиноваu JлговTцкаu 153, панTи Михаиловои Свинускои 232;
але вже нерідко при називанні шляхтянки додавалося й ім’я: Марина КисTлTвна 8 зв.,
пн~юю Любку ПривTрTдовскую 9, панTю Любкою ЛTнковною 9, Настасю ВTчTриную 56
зв., Ульяну Ивановну 262 зв., Ганны Ярцовны 267; тричленні: пн~и Звtровая Лъвовича
Тишкtвича 55 зв., пани Василєвая Дрывинская Милка, а пани Настасья Янушовая
Былицкая 9 зв., Jпрахна Atдоровна Сtрбиновича 14, кнuгинu Ивановая ATдоровича
ЧTтвTртTнская 37 зв., панюю Климtнтовую Катtрину ДахновнY 263 зв.; описові: Atдора
Atдоровна кнuжна Чорторыская 7, пани Михаиловая Михаиловича Свинуская Atдора
Atдоровна кнTжна Чорторыская 238, ºздила tсми до скрви своtt до панtи Яцковои
Жабокрыцкоº, пнt~и Зtнови Мордвиновны 14, пани Зоaя Пtтровна Jлtхновая
Козинскаu 21 зв., Ивановая Atдоровича ЧTтвTртTнского Марина КисTлTвна 64,
Михаиловая Воисцкая Ждана ATдоровна 83 зв., Иляшовая НTсвцкая JлTна Atдоровна
137, пн~и Пtтровая Чаплича Шпановская пани Маря Козчанна 217, пани Яновая
Загоровская Atдора Боговитиновна Шумбарского 235, Яцковоt Мацкtвич Jлюхны
Василtвны 267.
У Луцькій книзі простежуємо намагання писарів по-різному ідентифікувати шляхту
та простих (тяглих) людей. Якщо в називанні шляхти та князів трикомпонентні назви
(ім’я, прізвищева назва, рідше по батькові) вже досить послідовно виявляються, то в
іменуванні паробков та двок це зробити ще не зовсім просто. Звичайно, жодної
негативної конотації не варто вбачати в називанні підданих: Jношко, Панко, Пацюк,
Петрушко, ХвTдTц, Хвtдко, Харко, Хилко. Цих людей так називали в повсякденні без
будь-якого натяку на глузування. Але жодного разу ми не виявили подібних імен при
називанні, наприклад, згаданих у пам’ятці князів. Зауважимо, що ім’я Филип у пам’ятці
виявлено лише раз – Aилипко 65 зв. та один раз по батькові – Ивана Aилиповича Барана
141; переважає Пилип та похідні, але при називанні посту – Пилипівки – писарі
послідовно вдаються до офіційного найменування: j Aилиповых запустTх 246.
Мотивація постання виявлених ПН могла бути найрізноманітнішою. Прізвищеві
назви, виявлені в пам’ятці, поділяємо на: 1) ПН, в основі яких лежать антропоніми
(християнські та слов’янські автохтонні чоловічі й жіночі імена); 2) ПН, в основі яких
лежать апелятивно-антропонімні назви; 3) ПН, в основі яких лежать апелятивні назви.
Прізвищеві назви, мотивовані:
чоловічими християнськими іменами: Яцка Андросовича 227, Васко а Мишко
Васютичы 226, Миколая ГринTвича 8, Гринчука 128, Гнtвоша Гуръка 161 зв., Гуцину
135 зв., Гарасиму Дахновичу 239 зв., Курилом Ивашком 174 зв., Пронu Климовича 175
зв., Костюк 135 зв., Ивана Лвовчика 223, Aалка Любковича 229 зв., Atдором
Лютиковичом 174 зв., очевидно, від дохристиянського імені Лютикъ, виявленого в
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українських пам’ятках від XIV ст.1, у Малашину 135 зв., Иван Микитъчич 98 зв.,
Лашиною Мартиновичом 174 зв., Палко Мацкович 226, СтTпан Павлович 138, ВасилTи
Пархомович 139 зв., Занца Полуяна 24, Ивана Сачковича 225 зв., Сtнюк 256 зв., Atдца
ТtрTшковича 229 зв., Иван ТимоaTTвич 135, СтTпанTц Тишко 195, Хомица 135 зв.,
Хомича 136, Иванко Хомичич 201 зв., Jмtлком Atдчичом 217, Ярошина 135, Atдtц
Яцtвич 256 зв., Яцука 136 зв., Яцутичи 197 зв., Яцыну 229 хв.; можливо, Блажtвскии
136 зв. від Блажъко, ИванTц Дмиш 195 від ДмитрTи, Станислава Славу 233, можливо,
від Славомиръ, до Тишины 170 від Тихно.
- жіночими християнськими іменами: Atдца Лtпtски 221 зв. (пор. жін. народні
варіанти Лепестúна, Лепестúния, Лепестúнья від церковних жіночих варіантів
Епистима, Епистимия)2.
- соціальним станом, родом занять, знаряддями праці: Томаша Бондара 175,
Бортновtцкии 216 зв., Воитович 136 зв., Грабара 136, Дъяк (Дъuк) Яцко, 180, Мициною
КовалTм 174 зв., Пtтраша Квача 221 зв., Пtтръ Кравtц 256 зв., Богдана Мотовила 154
зв., Якуба Jръганисту 73, Павла Jтамана 24, JлTшка Поповича 235 зв., в Харка
Рымара 221 зв., Яцка Скрипка 167, Торгуна 237;
- місцем, умовами проживання: Матыса БtрTжTцкого 201, Евхима Дубровы 38,
Заставскии Курило 182, Atдора РудTцког 226 зв., ЗалTскии Станислав 273;
- назвами рослин: Цыбулского 111 зв., Бузынскии 136 зв., Atдор Грибкович 214 зв.,
во Ивана Стtблu 221 зв., Станислава ХмTлu 52;
- назвами тварин, птахів, риб: Барана 141, Иван Баранович 141, Мартином Вовчком
175, кнuз Воина Вороницкии 25 зв., Андри Ворона 253 зв., ТимоaTя Головню 201,
Михна Голубковича 17 зв., Яцка Жабу 253, Бориса Жолну 167, Бартоша Жука 164 зв.,
Яцка Жуковского 140, Козtлъ 195, Юря Козлинского 266, Atдорко Козулu 256 зв.,
Сtмtна Кота 252 зв., Ян Котовскии 232, Михна МTнка 64 (не виключаємо постання ПН
як усічено-суфіксального варіанта від християнських імен Мелетій, Мефодій), на
СтаниславT Jрловскомъ 142, Иванца Рыбки 221 зв., Хомtк 22, Ярмолу Чижа 259 зв.,
ГригорTи Чаплич 208;
- назвами їжі та напоїв: y Ярмола Борщика 158 зв., Кисtл Андрtи 77, КисTлTвич
135, Андрян Короваи 46 зв., Павлюк Маслович 167, Ивашка Налиснu 175, Пирог
Мартиtц 1 зв., Водка Сtнко 317;
- назвами осіб за етнічною ознакою: пн~а АндрTu и пн~а Яцка Русинов 77, Знtц
Волошин 256 зв., Роман Москвитин 138 зв., Микита Atдорович Сtрбин 226 зв., Грицка
Турка 118, Грицыну Турчиновича 229 зв.;
- кольороназвами: Рыжко Ыванъ 174, Андрtя Рудка 221 зв., ATдTц Сtркович 226,
Чорныша 229 зв.;
- особливостями вдачі, зовнішніми ознаками: Балдою 135, Бtлика 165, Мартином
Вtличком 174 зв., в Данила Влзла 221 зв., Дутыи Atдор 356, Волосъ 195, Пашко Гира
195, Яцка Глuда 147 зв., Андрtц Довган 256 зв., Гришку ЗубY 197, y Андрица Дураса
221 зв., Ивана Кисла 135 зв., Atдора Колтуна 207 зв., Иванца Кривка 221 зв., Максима
Лtжнtвича 266, Тишко Лиходtвич 256 зв., кнuз Богуш ЛюбTц 28 зв., Малышки 229,
Якима Малца 24, Яцка Лuпку 39, Иван Нtкгодлик 256 зв., Ивана ПлTскача 175 зв.,

1

Демчук М.О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV-XVII ст. – К., 1988. –
С. 22.
2
Суперанская А.В. Словарь … – С. 168.
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Грицкомъ ПоволTнком 12, Jникия Пугача 227, в Хомы Пъuного 221 зв., Ayрьса
Ростопчу 159, y Иван Толстыи 252 зв., СTмTну Хропуну 21 зв., Ивана ЧTшTика 80,
Игната Чорноyса 33 зв., ПTтръ Шишка 80;
- назвами інших апелятивів: Владычка 135, Дудка Юско 221 зв., Квач Пtтраш 317,
ATдъцTм Купкою 166, Локот 182, Василtи Лукошко 115, Трухона Носка 176, Лазора
Смолку 202 зв., Юска Щоки 227 зв., во Иванца Щотки 221 зв., Иванца Росошку 229 зв.,
Королка 229 зв., ПН Джуса (пан ГригорTи Игнатович Дчжуса ... на Дчжусу 209),
можливо, пов’язана з діал. джуса ’джура, хлопець’. Як власна назва в українських
пам’ятках уперше була виявлена в Реєстрі війська запорозького за 1649 рік1. Зауважимо,
що прізвище та прізвисько Джус і зараз поширені на Західному та Середньому Поліссі 2.
Прізвищеві назви з не зовсім прозорою мотивацією: Якову Варtицt 15 зв.,
Гарабурдою 135, Янко Жанtц 161 зв., СTливонца ЖTжгача 56, Лашко Жулча 195,
СтTцка Кобыша 78 зв., Яцка Матыжича 175 зв., Хомицy Мишинича 64, Мордыша 17 зв.,
Jвлучимскии 136 зв., Мацка Jмнича 64, Миско Пикулик 43 зв., Курило СоровцTвич 41
зв., Щасныи ГTрцык 19 зв.
Найчастіше вживаним суфіксом для творення прізвищевих назв був -ск-ии:
Батковского, Вилковскии, Воютинскии, Жасковскии, Jстрожtцкии, Jщовскии та
-ович/-Tвич: Волович, Климовича, Лtнкович, Мартиновичом, Мишковича; ГринTвича,
Лиходtвич, ТимоaTTвич, ПацTвич, Яцtвич; рідше -ук/юк: Гринчука, Пинчука, Яцука,
Костюк, Масюк, Пацюк, Сtнюк; -ко: Посолtико 214 зв., -ич: Васютичы, Дубровчич,
Микитъчич, Мишинича, Jмнича, Atдчич, Хомичич; -чик: Ивана Лвовчика -иш:
Павлыша, Мордыша, Чорныша; -ун: Торгуна 237. Для творення по батькові: -ович/Tвич: Роман Atдорович, Богдан Солтанович, АлTксандро АндрTTвич, JстаaTи
Василºвич; -инич: Кузминич. Суфікса -Tнко серед засвідчених у пам’ятці прізвищевих
назв не виявлено. У кількох справах маємо ПН на -ов: JлTхно Духов 153, Духова
Григорu Солнцова Кнuжского 247.
Аналіз мови досліджуваної пам’ятки дозволяє зробити висновки про велику
різноманітність виявів, варіантів передовсім на фонетичному та морфологічному рівнях.
Характеризуючи мову Луцької книги, варто виокремити щонайменше три стихії: 1)
загальні лінгвальні особливості, властиві текстам ділового стилю, писаних у ВКЛ
(спільні як для тогочасної української, так і білоруської писемних мов), так звані
«руськомовні» риси; 2) українські, властиво південноукраїнські, риси; 3)
північноукраїнські риси із західнополіським регіональним забарвленням.
До «руськомовних», засвідчених у пам’ятці, віднесемо такі:
фонетичні: - майже безвиняткові вияви етимологічних о, е в новозакритих складах
(конь, мои, тtтцt, корTнь, на камtн);
- перехід е > о після шиплячих (чоловков, жонки, мачоха);
- чергування у // в в прийменниках та префіксах (вгоду – угоды, вморил – Yморили,
jто всtго – нас усх, утTк – втTк);

1

Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. … Вип. 8. – С. 6.
Словник прізвищ північно-західної України. / Упорядн. Г. Аркушин. – Луцьк, 2013. – С. 117. У смт.
Чоповичі Малинського р-ну Житомирської обл. таке прізвисько мають зараз місцеві жителі. Поліська
семантика цього номена, очевидно, продовжує давню: ’маленький вертлявий хлопчик’ [Аркушин – усне
повідомлення], ’маленька саморобна дитяча іграшка на зразок сучасної дзиґи’ [пус׀тиіт ׀джусиіка] –
говірка смт. Чоповичі.
2
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- зміна л > в (ў) (вовки, човны);
- відсутність африкати ] на місці *d+j (сажают, горожу) та наявність такої на місці
*zd+j (yTждчати, заTжчал);
- відображення наслідків уподібнення приголосними j у фіналях іменників з
відсутністю написання двох графем (за злtцtнtмъ, на jглtданє, дручtмъ);
- асиміляція с – з, т – д у прийменниках та префіксах (с пuтници – з ним, jд году –
jт сTT);
морфологічні: - трапляються вживання паралельних закінчень у Р. одн. іменників ІІ
відміни чоловічого роду на позначення назв неістот (листа – листу, двора – двору);
- переважання давніх флексій -ом, -Tх в іменниках ч. р. Д. та М. відмінків множини
(купцом, бояром, на позвTх, на дубTх);
- творення форми суперлатива за допомогою префікса на- (нагоршого, налTпшого);
- написання з н унаслідок перерозподілу основ у формах непрямих відмінків
займенників jн (jна, jни), якщо вони вживані після прийменника (к нTму, з нTю, на
них);
- родова співвіднесеність числових найменувань (другую сTм год, тую сорок
грошTи);
- закінчення -мъ у дієсловах теперішнього часу І особи множини (YморuTмъ,
памtтаtмъ, jборочаtм);
синтаксичні: вживання конструкцій з прийменником ку (ку праву, ку господT, ку
двору).
Ці наведені вище риси властиві текстам ділового письма як з теренів України
(переважно північних регіонів), так і Білорусі. Виявляємо такі особливості в пам’ятках
до і після написання Луцької книги. Послідовно цей неписаний мовний узус засвідчено
в Литовському Статуті 1588 року1.
Із південноукраїнських особливостей виділимо
фонетичні: - рефлексація давнього *ě > и, особливо в закінченнях прикметників та
займенників (владыци, на справи, подивали; на вTчныи часы, гроши золотыи чирвоныи,
длu вtликои а пилнои, хаты пустыи, подданыи наши, пановt мои, тыи части, нtвстки
нашои, тыи свtрtпы);
- поодинокі вияви у в новому закритому складі на місці *о (листув, спустув);
- спорадичне відбиття палатальної вимови р′ та ц′ (дворuнином, АндрTя Рябка,
вTпрu, писарu; ланцюги, jтцю);
- поплутування ы та и (причинамы, листи, бики);
морфологічні: - закінчення -ови, -еви в Д. відм. одн. (мужови, кгвалтови, Вартикови,
тому врадникови Стасtви, пушкарови);
- закінчення -ий у Р. мн. іменників колишніх ĭ-основ (людии, грошии, днии);
- відпадіння закінчення у формах дієслів ІІІ особи теперішнього часу однини (пиш T,
можT);
- закінчення -мо в дієсловах теперішнього часу І особи множини (маTмо, боронимо,
хочTмо);
словотвірні: форма суфікса -ува- для творення дієслів (соромочувал, jтказувати,
пороскопувал).

1

Див. ґрунтовний аналіз мови цієї пам’ятки, здійснений В. М’якишевим: Мякишев Владимир. Язык
Литовского Статута 1588. – Kraków, 2008.
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Найвиразніше в пам’ятці виявлені поліські мовні особливості. Із фонетичних
відзначимо:
- залежність рефлексації давнього *ě від наголосу: під наголосом –  (дтtм, дда,
дв, до нtвстки, в повтt, в лсt, в мстt), у ненаголошеній позиції – T (полрtки, jт
дtтtи, на сtножатtх), рідше и (Y погрTби, в … jстрови, воTводи – Д.в.);
- залежність рефлексації давнього *ę від наголосу: під наголосом – я, u (свuта, пuт,
дTвuтого), у ненаголошеній позиції – T (пTтнадцат, с колTдою, тисTчу, свTтого, y
дTвTностy, полпTтадTсят, jглTданT, дTсTт, хотTчи, чинTчи);
- написання е під наголосом (ХомTк, до врTду /уряду/, сукнu знTта) можна
потрактовувати як локальну західнопліську особливість, властиву й дотепер деяким цим
говіркам;
- помірна велярність р та шиплячих, тобто значно більше випадків відображення
твердої вимови порівняно з південноукраїнськими пам’ятками і менше таких написань
порівняно з північнобілоруськими;
- у написаннях, що відображають зближення артикулякуляції е – и під наголосом,
варто вбачати властиво західнополіську звукову рису (до ВTлны /йдеться про місто
Вільно/, под трима, ярославTцкии ... ярославицких, имTня ЗубTлна … имTнє Зубилно,
колTнских, колинских, пн~а Сtмtна … на пану Сtминt);
- як західнополіську діалектну фонетичну особливість трактуємо написання –
Пилип с Ковлu 156, будучи в Ковли 253 зв., де відсутній очікуваний і з часом
нормативний для літературної мови секундарний е – з Ковеля, в Ковелі (<*kovьlь)1,
зауважимо, така вимова для місцевих жителів старшого й найстаршого віку характерна
й дотепер (пор. взєв руб׀лє і по׀їхав до Ков׀лє)2;
морфологічні: - відпадіння кінцевого й у прикметникових закінченнях у формі
чоловічого роду Н. відм. одн. (панъ Ясtниницки, кожух барани, час нTмалы, кгвалт Tст
jбвTдTны и jсвTтчTны, воротны, на jстровT, прозываTмом Мутишови, jстрозки);
- збереження давніх прикметникових закінчень у формі чоловічого та середнього
роду М. відм. одн. (ку листу врuдовомъ заручномъ, у Гудчом Броду, на блом, в замку
Луцком, по свuтt прошломь, на пану Дахну J хлоповскомъ);
- вживання інфінітивної фіналі -т/-т′ (записат, вживат, дат, прислат, розмовит,
подTт, сu увTзат);
- відображення явища «сакання» (jбавалса, попилса);
- вживання прислівників місця, характерних для мовлення поліщуків загалом, а
волинян зокрема (тутT ж, сTздT ’тут’);
синтаксичні: - активне вживання конструкцій з прийменником на, які з часом були
замінені на безприйменникові або стали вживатися з іншими прийменниками (ми жал на
тTбT ’мені тебе жаль’, хотuчи на мнt взuти мыто ’з мене мито взяти’, просuчи на мTнT
права ’просячи мені права’, стали на Tго мл бити ’стали його бити’, стали на нTго сTчи
’стали його сікти’, всказано на них ’сказано їм’, всказано на мн ’сказано мені’);
- вживання характерної для мовлення поліщуків конструкції з прийменником через,
яка тепер в літературній мові відповідає конструкції з допустовим сполучником
незважаючи на: (просо чtрtз заповtд врuдовую побрал).
У текстах, писаних на теренах України та Білорусі до середини XVI ст., до яких
належить і досліджувана книга, відсоток запозичень з інших мов іще був порівняно

1
2

Шульгач В. П. Ойконімія Волині. Етимологічний словник-довідник. – К., 2001. – С. 64.
Аркушин Г.Л. Усне повідомлення.
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незначний. Найбільше в пам’ятці виявлено полонізмів. Іншомовні слова з європейських
мов (латинської, німецької, грецької, чеської, французької) потрапляли до Луцької
канцелярії, очевидно, через польське посередництво. Поодинокі тюркізми та
литуанізми, зафіксовані в тексті, можливо, стали наслідком безпосередніх контактів
мовців.
Висновуючи про мовні особливості якоїсь конкретної пам’ятки, варто завжди
зважати на умови її створення, стилістичну належність та загальну спрямованість.
Попри те, що аналізована актова книга й характеризується значною варіативністю
елементів тогочасної писемної мови, закоріненістю в місцеве західнополіське мовлення,
все ж не можна не відзначити певну стандартність, пов’язану із загальними
закономірностями ведення подібних книг. Саме цим варто пояснювати відсутність
очевидних для писемної української мови цього періоду й регіону типових, лінгвальних
особливостей, які в тексті не виявлені послідовно або виявлені спорадично. Для
волинських писарів, зрештою, як і для багатьох інших з різних канцелярій ВКЛ, «мова
руська» була очевидністю: вони її знали, і писати нею добре вміли. І хоч мова Луцької
книги 1560-1561 рр. відрізняється в сторону «українського мовного комплексу» від
мови, наприклад, Вітебської книги 1533-1540 рр., де помітніше виявлений «білоруський
комплекс», все ж об’єднувальні мовні тенденції для обох пам’яток вочевидь більше
притаманні. Чи не тому відчутна мовна різниця двох створених майже водночас і майже
на одній території пам’яток – Пересопницького Євангелія та Луцької книги? Творці
Пересопницького Євангелія перекладали текст (спеціально добирали народнорозмовні
волинські, поліські, надсянські /= українські/ риси) «изь uзыка блъгарского на мовоу
роускую». Для них «мова роускаu» = «мова українська». Творці ж Луцької книги писали
вже опанованою, знаною добре ними «мовою руською», яка в їх свідомості ≠
церковнослов’янській та польській мовам. У цій канцелярській «руській мові»
(незалежно від місця створення – Вітебськ, Мінськ, Житомир, Луцьк) переважала
поліська (північноукраїнська та південнобілоруська) розмовна стихія. Саме
північноукраїнська живомовна основа так виразно й простежується в Луцькій книзі 1561
року.
Віктор Мойсієнко
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Правила набору тексту
Публікацію здійснено відповідно до «Правил видання пам’яток, писаних
українською мовою та церковнослов’янською української редакції»1 з незначними
особливостями. Відтворюються всі літери, відсутні у сучасному українському
алфавіті: “y”, “ω”, “u”, “”, “t”, “a”. Літеру “z” передаємо “я”. На початку власних
назв та на початку речення велику букву “t” передаємо “Е”. Усі надрядкові літери
внесені в рядок і надруковані курсивом. Це стосується й надрядкового знака на
позначення “й” або “і”, який у досліджуваній пам’ятці послідовно писарі ставили на
місці відповідної літери. Виносна “с”, позначена на письмі крапкою під титлом, в
публікації внесена в рядок і передається курсивом. Знаки пунктуації розставлено
відповідно до сучасних норм зі збереженням оригінальної, яка виділена
спеціальними символами:
 крапка
–
•
›
 дві крапки
–
∆
 три крапки
–
 кома
–
▫
 колофон, вензель наприкінці запису – ∞.
Збережено написання слів під титлами. У тексті відтворено літерне позначення
цифр (числа, дати, індикти), проте в квадратних дужках наводиться арабська
нумерація. Текст розділено на абзаци за дипломатичним формуляром. Круглими
дужками “(…)” позначені частини слів та речень, помилково пропущені писарями в
тексті. У квадратних дужках “[…]” позначено реконструйований текст у
пошкоджених місцях. Трьома крапками “…” позначене ймовірне слово, яке не
вдалося прочитати при транслітерації. Помилки писарів коментуємо у виносках.

1

Німчук В.В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською
української редакції. – К., 1995. – Ч. І. Проект.
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ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560. XII. – 1561 рр.
ТРАНСЛІТЕРОВАНИЙ ТЕКСТ
// [№ 1] Без початку. 31 листопада або 1 грудня 1560 р.]
…подданыи наши люди хорохоринскиº мсц~а ноябра трtтtг дн~я в нtдtлю
tзд[или] к торгу до Торчина и там, дtи, за росказанtмъ кн~зu бискуповым
мtщанt торчин[скии]1 на волном торгу тых подданных наших jсми чоловков
пограбили, клuчу, сtрмuгу, кожухи и гроши в них побрали•. Напtрвtи Y
Кондрата Шитка взuли клuчу з возом, три мацы пшtницы, сtрмuгу2, кожухъ•,
а з жонки tго толстку, Y Гр[и]нца Шtлtста взuли сtрмuгу, кожух, рукавицы,
пtтнадцат грошtи; Y Васка Кучtвича взuли кожух, боты, пtтнадцат грошtи с
поясом и з ножами; y Ярмола Панковича взuли сtрмuгу и сокtру•; Y ковалtва
сына взuли сtрмuгу, кожух, шапку и два гроши; Y Мартинца Пирога взuли
сtрмuгу и кожух; Y Сtнка Голода взuли сtрмuгу, кожух и полкопы грошtи•; Y
Гацковои взuли сtрмuгу и кожух•. Ещt, дtи, над то тыи ж мtщанt торчинскиt
за копцы граничныt на влостивую зTмлю нашу Хорохоринскую по дрова tздят,
дубt рубают и дуброву пустошат•. А тtпtрtчи, дtи, в сtрtду прошлую мц~а
ноябра двадцат сtмого дн~я подданыи наши на влостивом кгрунтt нашом
jбышли были вовков. И посылала, дtи, tсми служtбниковъ и подданных своих
на тыt вовки•. То пак, дtи, tго мл~ кнuз бискуп пtрtславши мtщан торчинских
моцно, кгвалтом служtбников и подданых наших на влостивом кгрунтt нашом
позбивали и поранили и валаха панского вороного из сtдлом yзuли•. А Васка,
боярина хорохоринского, рогатиною пробили с которои, дtи, раны жив быти
нt можtт•.
Длu чого ж на jглtданº ран збитых служTбников подданных своих брала в
мtнt вижом боярина гсдр~ского красносtлского Юрка. Которыи виж там
бывши и jтолu приtхавши и пришtдчи пTрTд мTнT до книг тыми словы
сознал•, иж будучи3 мнt в Хорохоринt, [jглt]дал tсми служtбников пана
Михаила Сtрбиновича и видtл [tсми] […]ну4 бояринt рану рогатиною колотая
Y боку, с которои, [дtи, раны] […]рудtн5 и нt вдати tстли будtт жив•. А на
двох служtбниках [……]6[…]шку7 видtл tсми раны битыи синии.
А так я тоt j[повtданt Михаило]во Сtрбиновича и вижово сознанº до книг
замковых [записати казал].

1

Тут обірвано правий верхній кутик аркуша.
Слово написане двічі.
Початки і кінці семи нижніх рядків аркуша нечитабельні.
4
3-4 літери на початку рядка не читаються. Текст пошкоджено.
5
3-4 літери на початку рядка не читаються. Текст пошкоджено.
6
Одне-два слова в кінці рядка не читається, очевидно, імена бояр. Текст пошкоджено.
7
Кілька літер на початку рядка не читається. Текст пошкоджено.
2
3

149

1

1 зв.

2

//) [№ 2] 1 Лт бож нарож а~ a~ Rа~ [1561] мц~u дtкаб а~ [1] дн~я
[Каза]но записати. Пришодчи пtрtд мtнt Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцкого, служtбник мои Василtи Григорtвич jповtдал и вызнал
тыми словы•, што ж, дtи, вчорашнtг дн~u в суботу мц~а ноябра тридцат пtрвого
дн~u служtбник tго м~л jтца Иjны, архимандрыта жидичинского, при мнt,
вижу врадовом и при вижох комисарских, приtхавши до Головбъ, имtня пана
Михаила Тихновича Козинского, пришодчи до двора, пытали пн~а Козинског,
ино пн~а и пн~tи нt повtдили•. То пак служtбник jтца архимандрыта
жидичинского• Иtв Стtцкович давал комисtи гсдр~скии вряднику
головбъскому Лtнарту Ясtнскому. Jн комисtи гсдр~скои нt приимовал:
«Понtситt, дtи, собt до пана моtг до Володимtра»•. На то служtбник jтца
архимандрыта повtдил, иж пану моtму кривды дtются нt jт Володимtра,
толко jт тог имtня Головбъ. И положил пtрtд нимъ на столt комисtи гдрс~киt
позов комисарскии и рtистръ под пtчатю шкод подtланых, а положивши,
jсвtтчил
мною,
вижом,
служtбниками
комисарскими
Лtвком
Нарtчtнковичомъ и Вtлtрияном Стомичом• а сторонами, которыи на тот час
при нас были – Лука Jнисимович из Сtдник• а чоловtк пана Кивtрtцкого
Симон Хомич•.
А так я тоº вижово сознанº до книг замковых записати казал.

[№ 3] 3. Того ж мц~а дtкабра в~ [2] дн~я.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt Бориса Ивановича Совы
подстаростtг луцког служtбник вtлможного пн~а tго мл~ пана Миколая
Юр[tвича] Радивила воtводы троцкого, гtтмана навышшого Вtликого
Кнuзства Литовского, старосты мозырского дtржавцы лидског, бtлицког [и
сомили]шского Мартин Бурцtвич jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, за
листом и росказанtмъ tго мл пн~а своtго дал tсми Yвuжчим пану Atдору […]2 //
и маючи, дtи, при собt шлuхту, людtи добрых пн~а Якима Jхлопов[ского] а
пана Марка Холонtвского, искал ºсми на многих мtстцох кнг~ни Jлt[ны]
Солтановоº Соколскоº и сына tt кнз~u Василя•, хотtчи им дати лист tго мл~
панскии и нt мог tсми tt знаити•. И приtхавши до Соколu, пытал tсми людtи
j кнtгини Соколскои. Jни повtдили tt в дворt. Я, дtи, до двора пришодчи,
пытал tсми служtбников. Jни Y дворt кнг~ни быти нt повtдали и сами, дtи, нt
вдаtм, гдt поtхала•. И я пtрtд тыми ж служtбники, показавши лист панскии
с пtчатю, положил tсми копю з листу tго мл~ панского• и, чинивши jсвtтчtнº
шлuхтою, поtхал tсми з двора•. А потом на завтрtt в понtдtлок мц~а ноябра
двадцат пuтог дн~u знашол tсми кнз~u Василя Солтановича Соколского в

1
2

В оригіналі нумерація відсутня через пошкодження аркуша.
Одне-два слова в кінці рядка не читається. Текст пошкоджено.
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Луцку при тых жо добрых людtи1 и при пану Шимковичу Склtнском, дал tсми
tму лист панскии под пtчатю. Его мл~ кнз~u2 Василtи Соколскии Yчтивt лист
принял•. А скоро по вычитаню дал tсми tму копtю, jнъ мнt лист вtрнул и
казал ми ждати до завтрия: «Я, дtи, тобt на то jтказ вчиню»•. И хотtчи ºднанt
приняти• с паномъ Дубравскимъ, задtржал мu до трtтtго дн~u и tднал пн~а
Дубравского чtрtз пана Ивана Борзобагатого•. А видячи то кнuз Соколскии•,
иж tднаня звtсти собt нt мог, jтказал чtрtз пана Ивана Шимковича
Склtнского•, иж, дtи, пан Дубравскии болшtи тог по Волыни ºздити нT будtт
и тот, хто tму в том допомагаtт. А за тым стала ми ся тuжкост и тым зацным
людtмъ пану Марку Холонtвскому и пану Jхлаповскому, иж нас самых и
служtбников наших збито и поранtно. Я, дTи, [чин]ячи досыт воли и
росказаню tго мл~ с тыми ж добрыми людми, шлuхтою, взuвши вижа з ураду
замку Луцкого боярина гсдрского красносtлского Михна Павловича в тую
прошлую суботу мсца [ноябра] тридцатого дня tздил tсми до Божова, до
имtня [кнг~ни Соколскои] // [хот]Tчи в тоt имtнt пн~а Дубровского• Yвuзати•.
Ино кды ж tсмо к тому [имt]ню приtхали, знашли ºсмо Y воротtх кобылины
запущоны и людtи мнозство з мtчи, з рогатинами стоят, до сtла нас нt
пустили•. А по малои aили кнuз Марко Солтанович Соколскии из
служtбниками своими з ручницами и з аркабузы, приtхавши до нас, почал нам
мовити: «Длu чого, дtи, tстt тут приtхали во имtнº моt Yвuзыватися?»•. Я tму
показал лист tго м~л пн~а воtводы троцкого, в котором заруки jписаны. Jн мн
на то повtдил: «Тот, дtи, лист писан до матки моtt и до брата моtг кнз~u
Василя•, а я, дtи, нt винtн ни за ког тtрпти•, бо, дtи, то имtнº моt влостивоº,
до которог матка и брат мои нt маtт ничог. Я, дtи, в том имtню мtшкаю,
боронити tго будY и никому нt поступлю». И хотtл tсми до того сtла
вламатися. Jн мнt повtдил: «Прожно, дtи, ты кгвалтомъ в моtмъ имtню
хочtш Yвязовати. Я тtбt до сtла нt пущY. А будtш ли, дtи, кгвалтом далtи
добыватися, поткаtт тtбt ш[то] дивного•». Я, jсвtтчивши шлuхтою и вижом
врадовым, ºхал tсми jттолu проч. И того ж днu tхали tсмо до имtня кнг~ни
Солтановоº Соколскоº до Михлина, хотtчи тамъ в томъ имtню пн~а
Дубравского в дtсят служоб людtи Yвязати водлt дtкрtту tго мл~ панского•. А
кды ж tсмо там до Михлина приtхали•, тогды врадник михлинскии,
служtбник кнг~ни Соколскоt и сынов tt, Богдан, способившися з многими
людми, з мtчи, з ручницы, з луки и з рогатинами на грtбли дорогу заступили3
и до сTла нас нt пустили. И почал намъ тот врядник михлинскии мовити,
абыхмо ся вTрнули, повtдаючи, иж, дtи, кнг~ни ани кнз~tи панов моих тут, в том
имTню, нt маш и вы, дtи, нt маtтt по што tхати•. А tстли, дtи, маtтt якую

Помилка писаря, очевидно, треба читати «людTх».
Треба читати «кнuзь»
3
Треба читати «заступили»
1
2
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справу або лист […]1 ºдтt ж собt до панов моих•, а я, дtи, вас до имtня
панского нt пущY и вв[uз]аня жадного нt поступлю»▫. Я, дtи, показавши лист
панскии, хотtл tхат до сtла. Jн напротивку нас з рогатинами казал
позаст[упати?] // а правt добрt нас на рогатины нt взuли и юж были под бока
приложили. И повtдил тот врадник•: «Если сu, дtи, навtрнtтt, будtт вас тут
колко забитых, бо, дtи, ми пановt мои росказали того боронити•». Я и там
вчинивши jсвuтчtнº• шлuхтою и вижом врадовымъ, tхал tсми проч•. Яко ж
то и виж врадовыи Михно Павлович, пришодчи пtрtд мtнt, до книг тыми ж
словы сознал•, иж кнuз Марко Солтанович Соколскии во имtнt Божов
увuзаня нt допустил•, повtдаючи, иж то tст имtнt моt властивоº, до которог
матка и брат мои ничог нt мают•. А врuдник михлинскии Богдан такжt в
Михлинt до сtла нt допустил и ввuзанu нt поступил• а мало нас нt побил,
повtдаючи мнt: «Пановt мои заказали тог дужt боронити•».
А так я тоt jповtданº служtбника tго мл пана воtводы троцкого Мартина
Бурцtвича и вижово сознанt до книгъ замковыхъ записати казалъ.

[№ 4] 4. Того ж мц~а дTкабра T~ [5] дн~u∆.
Казано записати. Присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, Tго мл кнuз АлTксандро АндрTTвич Сонкгушковича
Кошtрскии, маршалок гдр~скии•, жалуючи и jповTдаючи тымъ jбычаTмъ, што
ж, дTи, вTликиT а нTзносныT кривды, трудности и шкоды jт кнзя Романа
ATдоровича Сонкгушковича, старосты Tго мл житомирского, и jт брата Tго мл
кнз~u Ярослава завшT уживам•. А тых, дTи, нTдавно прошлыхъ часов мц~а
ноябра двадцат jсмог дн~я в чTтвTргъ кнuз Ярослав, способивши ся з многими
людми и з слугами своими, приTхавши [умыслнT] моцно, кгвалтом на имTнº и
на замок мои КошTр•, подданных моих людTи кошtрских позбивали и шкоды
3 зв. вTликиº имъ подTлали•. А потомъ, дTи, шодчи […]2 // взuли чотырTх конTи
моих турTцких и инших рTчTи нTмало побрали, которыхъ всих шкод рTистръ
мTновитt написаныи в сTбT быти мTнит. А што, дTи, мачоха моя на мTнT мTнила,
якобых я которыи кони по смTрти нTбожчика jтца своTго во Иванчичох
побрати мTл•, ино, дTи, тых конTи служTбники мои видTли в кнз~u Ярослава•. И
хотTчи Tго мл~ кнuз КошTрскии j то мовити просил, абы то в книги замковыº
было записано•.
А так я тую ж жалобу и jповTданT чTрTз лист Tго мл кнз~u КошTрского до
книг замковых записати казалъ.

1
2

Кінець рядка обірвано, одне слово не читається.
Кінець аркуша обірвано, одне слово не читається.
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[№ 5] 5. Того ж мс~ца дTкабра T~ [5] дн~u∆.
Казано записати•. Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову,
подстаростTго луцкого, кнuз Марко Солтанович Соколскии• jповTдал тымъ
jбычаTмъ, што ж, дTи, в тую прошлую суботу мц~а ноябра тридцатого дн~u
приTздил до мTнT служTбник Tго мл пана Миколая ЮрTвича Радивила, воTводы
троцкого, гTтмана навышшого ВTликого Князства Литвского, старосты
мозырского, дTржавцы лидского, бTлицкого и сомилишског пан Мартин
БурцTвич, хотTчи во имTнT моº, в Божов, пана ATдора Дубравског увTзати. ГдT я
того служTбника Tго мл панского пытал: «Ест ли бы мtл лист до мTнT?» Jн
жадного листу jт Tго мл пн~а до мTнT писаног нT показал и в сTбT быти нT
повTдал•, длu чого бы властност а jтчизну мою з рук моих Y мTнT брати, а
чоловку заграничному и тут y ВTликомъ Кнзт~вT Литовскомъ нT jсTлому, с
которым я права звTсти нT могу, бTзвиннT дал, бо, дTи, в рTчах нTмалых пан
Дубравскии Tст мнT винTн. На што ж и позвы Tго кролTвскоº мл в сTбT маю, алT
Tго тут позывати ни с чог. А я, подданныи ºго кролTвскоº мл, будучи
чоловком jсTлым, Tст Tсми готов пану Дyбравскому достояти права // так
пTрTд Tго кролTвскою млс~тю, яко и в повTтT, Tстли бых Tму што винTн быти
мuл. А на тот, дTи, час был при мнT виж врадовыи•, которыи был мнT на
справы мои даныи• jт имTня моTго Божова с кнз~Tм КошTрскимъ.
Яко ж то и виж врадовыи, которого-м я кнз~ю Марку Соколскому давал, на
имu СTмTн Гордунович, боярин гдрс~кии красносTлскии, пришодчи пTрTд мTнT
до книг тыми ж словы сознал▫, ничим нT jтмTнuючи повTсти кнз~u Марка
Соколского•. И просил кнuз Соколскии, абы то было записано.
А так я тоT jповTданT кнз~u Соколского и вижово сознанъº до книгъ
замковыхъ записати казалъ.
[№ 6] 6. Того ж мс~ца дTкабра T~ [5] дн~u∆.
Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростTго луцкого•,
княз ВасилTи Солтанович Соколскии jповTдал тым jбычаTм, што ж, дTи, в
тую суботу прошлую мц~а ноябра тридцатого дн~я бTз бытности моTT
служTбник Tго мл пана Миколая Юрºвича Радивила, воºводы троцкого,
гTтмана навышшого ВTликого Кнuзства Литовского, старосты мозырского,
дTржавцы лидского, бTлицкого и сомилишского, пан Мартин БурцTвич
приTздил до имTня моºго Михлина, а мам за то, иж росказаня ºго мл панског
на то нT мл и нT вдати, в которыи jбычаи врадника моºго михлинского
Тишка РTчинского бити хотTл и до нTго с кордом ся порывал•, а подданных
моих михлинских колко чоловков конTм потрутивши, потоптал и на мTнT,
дTи, самог пTрTд врадником моим словы нTвчтивыми соромотил, нT маючи до
мTнT и до имTня моTго жаднои потрTбы•, бо Tг млст, дTи, пTрво тог за листом
Tго мл панским мTл до мTнT потрTбу. Я, дTи, вжо, панT, подстаростии пtрtд tго
мл на то tму слушныи jтказ вчинил.
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И просил, абы то было записано. А так я // тоº jповданº кнз~u Соколского
до книг замковыхъ записати казалъ∆.

[№ 7] 7. Того ж мц~а дTкабра ¾~ [6] дня∆.
Казано записати•. Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову,
подстаростTго луцкого, дворTнин гдрс~кии• пан Крыштоaъ Масло• jповTдал
тым jбычаTм, што ж, дTи, з выроку гдрс~кого за нTпослушTнство и нTстанº
кнз~я Василu и кнз~u Лва АндрTTвичов ЧTтвTртTнских и за мандатом гдрс~ким на
року чTрTз дворTнина им зложонымъ• всказано на них за головщину кнз~u
Ивана ЧTтвTртTнског и за шкоды, которыº кнг~ни Ивановая собT jт них быти
мTнила, так тTж и за вину гсдрс~кую всTго сумою чотыриста коп грошTи, у
которои сумT пTрво тог за росказанъTм гсдр~ским, выдTливши част имTня того
кнз~u Василя и кнз~u Лъва ЧTтвTртTнскихъ jт иншоº брати их, што за то
стояло•, увtзал tсми кнг~ню Ивановую Чtтвtртtнскую и сынов tt и то им
дtржати подал•. А тtпtрtчи, дtи, за жалобою кнг~ни Андрºвои Чtтвtртtнскои
кнг~ни Мари Лвовны гсдр~ь tго кролtвская млст рачил росказати лист свои
гсд~ркии до мtнt писати•, абы-м я с тых частtи кнз~u Василºвы и кнз~u Лвовы на
дочки кнг~ни Андрºвои Чtтвtртtнскои чtтвtртую част выдtлил и в то их
Yвtзал•. А так я за росказанtмъ и листомъ ºго кролtвскоº м~л в тую прошлую
сtрtду мс~ца дtкабра чtтвtртого дн~u зо всtго того, Y во што tсми кнгн~ю
Ивановую и сынов tt был увtзал•, выдtливши чtтвtртую част в людtх, в полuх,
в сtножатtх, в борох и дtрtвt бортном, кнгн~ю Андрtвую и дочок tt в тую
чtтвtртую част увtзал в моц и в дtржанt им подал•. Яко ж и рttстръ тои
чtтвtртои части людtи боровицкихъ• и голузtнских мtнови[тt] списавши и под
пtчатю моtю на то имъ далъ•. А што ся дотычtт вины гсдр~ськоº ста коп
грошtи, я, дtи, за тыи пнз~и Yвtзал ся tсми на гсдр~u в дtсtт служоб, людtи
голузtиских до росказаня Tго кролTвскоº мл~.
И просил, абы то было записано•. ГдT ж я тоT jповTданº дворTнина
гсд~рского до книг замковых записати казал.

5

// [№ 8] 91. Того ж мц~а дTкаб ¾~ [6] дн~я∆.
Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростTго луцкого,
кнг~ни Андрºваu ЧTтвTртTнскаu Маря Лвовна жаловала и повTдала тым
jбычаTм, што ж, дTи, по Yвuзаню дворTнина гсдр~ского пн~а Крыштоaа Масла в
тую прошлую сTрTду мсц~а дTкабра чTтвTртого дн~u кнг~ни Ивановая
ЧTтвTртTнскаu кнг~ни Марини КисTлTвны, наславши моцно, кгвалтом
служTбников своих Лuсковского и Воиника и з ыншими многими помочники

1

В оригіналі запис помилково пронумеровано цифрою 9, треба № 8.
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на дом подданного моºг, Яцка Лuха, самого поимавши и пTрTд собою бити
казала и в вTзTню Tго дTржала. А потом, дTи, на завтриº в чTтвTргъ, поимавши
двох чоловков, Богданца и Маска, до вTзTня jсадити дала и до сих часов
выпустити нT хочTт и TщT, дTи, в того ж Богданца взuла клuчу и два волы•. А
то, дTи, люди мои, в которых мTнT и дочок моих дворTнин гсдр~скии yвTзал•.
И хотTчи кнг~ни АндрTвая j то мовити, просила, абы то было записано•. А
так я тую жалобу и jповTданº TT до книг замъковых записати казалъ.

[№ 9] 9. Того ж мц~а дTкабра ¾~ [6] дн~u.
Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростTго луцкого,
подданныи гсдр~скии ВасилTи ЛукашTвич, мTщанин мста Луцкого, jповTдал
тым jбычаTм, што ж, дTи, Y дворцы своTм, в Подгаицох Волковыиских, мTл
tсми дворника своTг Мицка из жоною, которая шодчи до ПодгаTц кролTвских
и мTшкала там в брати своTT колко днии•. То пак, дTи, вчорашнTго днu мсц~а
дTкабра пuтог днu братя TT Аврашко и Савка восполок из зuтTм своимъ и з
ыншими помочники своими, наTхавши силою моцно до дворца моTго, дворника
моTг Мицка самого збил•, а з [оборы] // дворца моTго быдло, свини, гуси, куры,
так тTж с коморы полотна, прадива, хYсты, плахты, сорочки, | постTл, | jпанчи,
| ложники1 и инших рTчTи нTмало побрали, которых всих шкод рTTстръ
мTновитT написаныи в сTбT быти мTнит.
И просил абы то было в книги замковыT записано•. Я за прозбою Tго тую
жалобу и jповTданъT Tго• до книгъ замъковыхъ записати казалъ.
[№ 10] 10. Того ж мс~ца дTкабра и~ [8] дн~u.
Казано записати. Присылала до мTнT, Бориса Ивановича Сову,
подстаростTго луцкого•, зTмuнка гсдрс~кая пани Яцковая Жабокрыцкая
ЗTновя Мордвиновна, просTчи j вижа на справу свою. А так я з ураду замку
гсдрс~кого Луцкого давал Tсми вижом служTбника моTг СтTпана Климовича.
Которыи виж там бывши и jттоля приTхавши, пришTдчи пTрTд мTнT, до книг
тыми словы сознал▫, што ж, дTи, в тую прошлую пuтницу мсц~а дTкабра
шостого дн~u пн~и Яцковая Жабокрыцкая, маючи при собT шлuхту, людtи
добрых пн~а Павла Корытtнского, пн~а Дмитра Рогозинского и вижом
служtбника tго мл~ кнз~u Костtнтина Костtнтиновича Jстрозского, воtводы
киtвского, маршалка зTмли Волынскоt, старосты володимtрского, пн~а
Богдана Jлtхновича Дtтиницкого при мнt, вижу врадовом, Ytхала в двор свои
Жабокрыцкии повtдаючи, иж то двор мои, дtи, к тому двору прислухаючии,

Між словами «сорочки, постtл, jпанчи, ложники», які в оригіналі написані без пробілів, накреслені
риски олівцем (ХІХ ст.).
1
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властивост моя, которую, дtи, я по смTрти нtбожчика мужа своtго пн~а
Жабокрыцкого спокоинt дtржала и вживала•, нижли, дtи, нtбожчик пан
Михаило Свинускии, нt маючи до того ничого, нt вtм, длu котороt причины,
то имtнt в мtнT, дtтtи моих кгвалтовнt был jтнuл. J што, дtи, tсми были1
гсд~рю tго млсти // жалуючисu на пн~а Свинуског, гдt ж tго кролtвская мл~
рачил был ми дати лист свои гсдр~скии и дворtнина до пн~а Свинуског•, абы jн
тоt моt имtнº мнt поступил•. А кгды ж пан Свинюскии с тог свtта зшол, я,
дtи, водлуг росказаня гсдр~ског tго кролtвскоt мл в тоt имtнt моt властивоt
уtжчаю•, Y которо-м дворt п~ни Жабокрыцкаu пытала дворника на имu• …2
Малышки, tстли бы што которого схованя пн~а Свинюског Y дворt было. Jн
жадног схованя Y дворt Жабокрыцком быти нt повtдал•, толко повtдил
ручниц чотыри, | а три рогатины▫, Y хижи гороху чtтвtртинник а маца jвса▫, Y
пивницы | маца | рtпы, а на гумнt дванадцат коп jвса, проса jсмъ коп, а
грtчки шtст коп, сtна полстирты•. И тую всю маtтност дворную пн~и
Жабокрыцкая• шляхтою и нами, вижами, jсвtтчивши, в том дворt зостала и
людtи в послушtнство своt взuла•. А з стороны никоторого гамованя нt было
и на тот час нихто с того имtня нt заборонuл•.
И просила пн~и Жабокрыцкая, абы то было записано•. Яко ж я тоt вижово
сознанt до книг замковых записати казал∆.

[№ 11] 11. Того ж мсц~а дtкабра и~ [8] дн~u.
Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцкого,
подданныи гсдрс~кии на имu Яцко Аaрашtвич, жид з Любомлu, jповtдал тым
jбычаtмъ, што ж, дtи, пан Иван Яцкович Борзобагатыи, воит луцкии, писал
до мtнt лист, просuчи, абых приtхал до нtго, до Заборовлu. Я, дtи, нынtшнtг
днu, в нtдtлю, tхалъ tсми до нtго. И будучи мнt на болоню подлt лавок в тот,
дtи, час | Каспор | Свидtрскии, лантвоит мtста Луцкого, погонивши мtнt,
самотрtт на доброволнои дорозt мtнt самог соромотил и паробка моtго збил,
конu з возом, на возt сукна | влоског, люнског, порпорияну на колко шат,
сумки с пнз~ми, корtня, ложники, jпанчи побрал всTг зо всим моцно кгвалтом
6 зв. побрал j триста золотых•, котрых всих шкод // рtистръ мtновитt написаныи в
сtбt быти мtнит•.
И хотtчи j то мовити, просил, абы то было записано. А так я тоt
jповtданt tго до книг замковых записати казал∆.

1
2

Після цього слова пляма на аркуші.
Пропущене місце в тексті для вписання імені.

156

[№ 12] 12. Того ж мсц~а дtкабра і~ [10] дн~u.
Казано записати. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцког, служtбник пн~а Миколая Кухмистровича пан Ян Jришовъскии,
врадник дорогостаискии▫, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм•, што ж, дtи,
врадник хорлупскии пн~а Марка Жоравницког, нарtчtнног владыки луцкого и
jстрозкого, пан Григорtи Jлизаровскии кривды и вtликиt втиски имtню пн~а
моtг бояром и подданным панским людtмъ романовским завшt чинит•.
Напtрвtи того лта прошлог року шtстдtсuтог властивыt полu панскиt
кгвалтовнt поjрал и посял•. А потом, дtи, нtдавных чс~ов мсц~а ноябра
двадцат второг днu в пuтницу врадник хорлупскии пан Jлизаровскии
восполок из служtбниками своими, поткавши на доброволнои дорозt в дубровt
бояров пн~а моtг романовских на имu Atдка Андрtвича а Стtпанца
Куприяновича моцно, кгвалтомъ их самых позбивалъ и поjбирал. Взuл в них
чtтвtро конtи з санuми и с хомуты, к тому сокир чотыри, кожухов чотыри,
сtрмuг чотыри•, шапки чотыри, поясы и дtсtт грошtи з мошною jтнuл•. А
тtпtрtшних, дtи, часов мсц~а дtкабра пuтог днu в чtтвtргъ тот жо врадник
хорлупскии пан Jлизаровскии, поткавши боярина панского Яцка
Мартиновича, моцно, кгвалтом самог збил и взuл в нtго конu з сtдлом и
хортов чотыри jтнuл•. В чом собt шкоду и кривду нtмалую jт нtго быти
мtнит•.
И просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданº Tго до
книгъ замъковыхъ записати казалъ∆.
// [№ 13] [13]1. Того ж мсц~а ді~ [14] дн~u. 15602
Казано записати. Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцког, пан Роман Иванович ПTрTвскии жаловал и jповTдал
тымъ jбычаTм, што ж, дTи, тых часов нTдавно прошлых по потрTбT своTи и
справ своих был Tсми в КрTмuнцы▫. То пак в тую прошлую пuтницу мс~ца
дTкабра шостог дн~u зTмTнин повту КрTмuнTцкого пан ATдор Лудвищъскии,
способившися з многими помочниками своими, нT маючи до мTнT никды
жадноT потрTбы, пришодчи YмыслнT моцно кгвалтом на господу мою Y дом до
писара мTстского на имT …3 , мTнT самог мало j горло нT приправил и в тот
час з господы моTT взuл служTбника моTго | Ивана Лидоховског, которыи в
мTнT служил, и вси рTчи мои завTдал•. Ку тому коня з сTдлом, шаблю и инших
рTчTи нTмало, которых всих шкод своих рTTстръ мTновитT написаныи в сTбT
быти мTнит•.

1

Номер запису не проставлено.
Дата написана коричневими чорнилами, але іншим почерком і, схоже, що пізніше.
3
Пропущене писарем місце для вписання імені.
2
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И хотTчи j то мовити, просил, абы то было записано•. А так я тую жалобу
и jповTданT Tго до книгъ замковыхъ записати казалъ.

[№ 14] 14. Того ж мсц~а ді~ [14] дн~u.
ПришTдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtго луцкого,
княз ДмитрTи АлTксандрович БурTмскии, жаловал и jповTдал тымъ jбычаTм,
што ж, дTи, сTстрTнTц мои нTбожчикъ пан Михаило Свинускии с тог свTта бTз
потомства зшол, а имTня Tго НовосTлки, так тTж част в КорсовT в СTстрuтинT
на ЗмTинцы Yв ОбзTри и в вОдрожинT водлT права прирожоног на мTнT и на
дTтTи моих спадком припали•. Бо, дTи, jтTц мои, княз АлTксандро з
нTбожчиком братом своим кнз~Tм Лвом, дTдом пана Михаила Свинюског, тыи
имTня БурTмскии, так тtж стада и зброю наполы был роздTлил▫. То пак, дTи,
TT мл~ пн~и Свинускаu пн~и ATдора | ATдоровна | кнuжна | Чорторыская скоро по
смTрти малжонка своTго с тых имTнTи стада полтрTтuста, | зброи | на
дванадцат чоловков, к тому быдла и збожя и всuкиT рTчи рухомыи побрати,
7 зв. до дворов своих // выпровадити казала• и людTм вTликоº драпTзство чинила. Я,
дTи, видTчи таковую шкоду свою, YтTклом ся до враду и взuвши вижа jт Tго
мл кн~зu КостTнтина КостTнтиновича Jстрозского, воTводы киTвског,
маршалка Волынскоº зTмли, старосты володимTрского, пн~а Пtтра Чибtнског,
а з ураду замку Луцког jт кн~зu Jстаaъя Соколског, подстаростTг бывшого
луцкого, служTбника Tг Гришка Труша и маючи при собT шляхту и сторон
людTи добрых в тот двор НовосTлки, яко во властивую jтчизну свою Ytхал. И
пытал Tсми врадника пн~Tи Свинускои МатTя: «Если бы што было которог
схованя пн~а Свинуского в дворT НовосTлTцкомъ?» Jн жадног схованя пн~ъског
в том дворT быти нT повTдил•. А што, дTи, было быдла рогатог, то, дTи, пн~и
ºщT до погрTбу скоро по смTрти пана Свинуског побрати казала▫. Толко всTT
маTтности дворнои повTдил jсмTро тTлuт, свинTи двадцатTро, гусTи
двадцатTро и чTтвTро, куров сто•, а в гумнTх збожu, в дворT два стоги жита•, а
сто коп пшTницы, jвса полтора стога и два jдTнки проса•, а на поли в гумнT
пuт стогов жита, а стог jвса•. Тог всTг вижи jглTдали и на рTTстръ списали и
листы свои под пTчатми и с подписю рук своих свTдомя своTго мнT дали•. Я,
дTи, jсвтчивши шлuхтою, вижами и сторонами, Yставивши врадника своTго в
том дворT, ºхал Tсми проч▫. А то-м вчинилъ длu того, абы болшTи пн~и
Свинюская того имTня нT пустошила•. То пак по выTханю моTм чTтвTртого дн~u
в нTдTлю мсц~а ноябра двадцат чTтвTртого дн~u TT мл~ пн~и Свинуская,
способившисu з многими людми з слугами и бояры своими, приTхавши моцно,
кгвалтом до НовосTлок з гумTн збожT, што до снопа выважTно•, так тTж з
двора jстаток быдла, кони дворныT, свини, гуси, куры побрати казала•. А на
jстаток, збираючи, домы в дв[орT] jгнTм попалити казала и вTликиT шкоды
починила, которых всих шкод рTTстръ мTновитT написаныи в сTбT быти мTнит.
Ку тому з людTи воловщину jт вола по дTсTти грошTи брала, чинши и
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подымщину. А в КорсовT и в СTстрuтинT с подданных своих // взuла тридцат
волов бTзправнT▫, которыи длu вTликого драпTзства вс з домом хочут поити
проч•.
И хотTчи кнuз ДмитрTи БурTмїскии j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу и jповTданT Tго до книгъ замъковых записати
казалъ∆.

8

[№ 15] 15. Того ж мсц~а дTкабрu ді~ [14] дн~u. ∆
Казано записати•. ПришTдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, кнг~ни Ивановая ЧtтвTртTнская кнг~ни Марина
КисTлTвна жаловала и jповTдала тым jбычаTм, што ж, дTи, тот мужTбоица
кнuз ВасилTи АндрTTвич ЧTтвTртTнскии за росказанTм гд~рским выволаны зъ
зTмли Tго кролTвскоº млс~ти, мало на том маючи, иж малжонка моºг с того
свTта позбавил, TщT над то приTжчаючи до матки моTT до Борович мънT самои,
слугам и подданным моимъ jтповTди чинит•. А тTпTрTшних, дTи, часов в
чTтвTргъ прошлыи мсца дTкабра пuтог дн~u тот княз ВасилTи, споткавши на
доброволнои дорозT подданных моих АндрTица Малашинича, Романца
Ходичича, людTи копылских, самых позбивал и сокTры поjтнимал•. А того
АндрTица в голову ранил.
Длu чого ж на jглTданT ран подданных своих• брала в мTнT вижом
боярина гсдр~ского красносTлского Миколая ГринTвича•. Которыи виж тамъ
бывши и jттолu приTхавши, пришTдчи пTрTд мTнT до книг тыми словы сознал,
иж видTл Y подданного кнг~ни ИвановоT Yв АндрTица Y голов рану синюю
битую. А потом, дTи, Y понTдTлок прошлыи мсца дTкабра дTвuтог дн~u• видTл
Tсми [т]ог кнз~u Василя•. А jн мимо двор кнг~ни Ивановои ЧTтвTртTнскои
самошост TдTт, а в руках нTсTт ручницY, жакгов с огнTм. ПослT тог, Tдучи до
Луцка с кнг~нTю Ивановою, видTл Tсми Tг у ЧTтвTртни в корчмы▫.
А так я тоT jповTданъT кнг~ни Ивановои ЧTтвTртTнскои и вижово сознанº
до книг замковых записати казалъ.
// [№ 16] 16. Того ж мсц~а дTкабрu ді~ [14] дн~я.
Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростtго луцкого•,
кнг~ни Ивановаu ЧtтвTртTнская, Марина КисTлTвна1 jповTдали, што ж, дTи, за
ласкою гд~рскою jдTржала ºсми собT лист заручныи до кнз~я Матaя
ЧTтвTртTнского длu нTбTзпTчTнства здоровя своTго, слуг и подданных своих•.
И просила j вижа, при котором бы кнз~ю Матaю ЧTтвTртTнскому лист
гд~рскии ºго кролTвскоº млс~ти подала•. А так я з урадY замку Луцког давал

1

«КисTлTвна» виправлено з помилкового написання останніх літер.
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Tсми вижомъ боярина гсд~рского красносTлског Миколаu ГринTвича▫. Которыи
виж там бывши и пришодчи пTрTд мTнT до книг тыми словы сознал•, иж при
мнT, вижу врадовом, служTбник кнг~ни ИвановоT ЧTтвTртTнскоº на Яровицы в
дворT кнз~ю Матaю ЧtтвTртTнскому лист гд~рскии заручныи подал▫. Єго млст
кнuз Матaи ЧtтвTртTнскии почтивT принuл а вычитавши лист, ºму вTрнул▫, а
копю собT взuвши, повTдил тым jбычаTм▫: «Я, дTи, лист гд~рскии, яко будучи
слуга ºго кролTвскоT млс~ти, почтивT приимую, а што, дTи, нTвTстка моя, кнг~ни
Ивановая, jдTржала на мTнT заруку длu нTбTзпTчTнства здоровя своTго▫, я,
дTи, жадных jтповTдTи Tи нT чиню▫ и на здоровº TT ничим нT стою. Што ся,
дTи, дотычTт слуг и подданных моих, я за ними нT хожу, ани жадных злых
вчинков чинити нT допущаю•. А вTджо, Tсли што которыи вчинит, я
справtдливости никому нT бороню•».
И просила кнг~ни Ивановая, абы было записано. А так я тоº вижово сознанT
до книгъ замъковыхъ записати казалъ.

[№ 17] 17. Того ж мсц~а дTкабрu ді~ [14] дн~u.
Казано записати•. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtго луцкого, кнг~ни Ивановая ЧTтвTртTнская, Марина КисTлTвна
жаловала и jповTдала тым jбычаTм, што ж, дTи, нTдавно прошлых часов мсц~а
ноябра двадцат сTмог днu в сTрTду приTхавши до Луцка и длu справы своTT
ишла Tсми в дом пн~а Ивана Борзобагатог, ключника, городничого,
мостовничог и воита луцкого, иж там был Tго м~л кнuз АлTксандро
Сонкгушковича [Кошt]рскии …1

9

[№ 18] (17а). [Того ж мсц~а дTкабрu [14-15] дн~u] 2.
… // на мTстT подлT подворя пн~а Яна БогушTвича и подлT подворя
мTщанина луцкого СTнка Кравца спало на нас и на братю нашу пн~а Юхна а пн~а
Ивана Богдановичов Лидоховских и на | тTтку нашу пн~юю Любку
ПривTрTдовскую по дTду нашом пану Лtцку БаTвском, яко ж TщT нTбожчик
jтTц нашъ пан Богдан Лидуховскии скоро по смTрти дTда нашого пана ЛTцка
БаTвског с тTткою нашою пнT~ю Грицковою ПривTрTдовскою панTю Любкою
ЛTнковною3 в том подвори розровнанT были вчинили▫. Яко ж мы восполок з
братTю нш~Tю, будучи в спокоином дTржаню тог подворя нашTг продали ºсмо
на вTчност част свою тог вышTипомTнTног подворя нашTго, которая на нас jт

1

Запис уривається без продовження в кінці аркуша. Наступна сторінка продовжує зовсім інший запис.
Очевидно, проміжний аркуш було вирвано.
2
Запис без початку. Дата і номер запису реконструйовані.
3
Написано помилково, треба «Лtцковною».
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брати и j(т)1 тTтки нашоº приходит пану Василю ГулTвичу за двадцат коп
грш~Tи литовскоº личбы, личачи по дTсTти пнз~ии бTлых Y грош, зо всим
будованTм и пожитки якиT-колвTк Tст• або быти могут•. ВолTн ужT пан
ВасилTи ГулTвич Tго мл~, жона, дTти и потом будучиº | счадки тую част
подворя нашог дTржати, jтдати, продати, замTнити и ку своºму лTпшому а
пожиточнTишому jбTрнути, яко сам налTпTи розумTючи•. А мы сами, ани дTти
и братя наша и нихто з близких наших пану Василю ГулTвичу ºго мл,~ жонT,
дтTм и потомкомъ Tго мл~ и хто бы колвTк jдно под Tго мл~ тоº подворº нашT
дTржал, жадног Yступу и пTрTказы чинити нT маTмъ•. А при том были и того
добрT свTдоми пан Гаврило ГулTвич, пан ATдор ЛинTвскии▫ а пановT малжонки
наши: пан ВасилTи Дрывинскии, пан Якуб Былинскии а пан СтTпан
Мировицкии, которыt их мл~ пнв~T за прозбою нш~Tю и пTчати свои приложили к
сTму ншT~му листу.∆ А длu лTпшог свTдомя и твTрдости своTи Tсмо пTчати
приложили к сTмY нш~TмY листY.
Писан в Луцку лTт БожTго нарожTнья тисTча пuтсот шTстдTсятог мс~ца
дTкабра трTтTг дн~я•.
А по вычитаню листу тог просили, абы то было записано. // А так мы
jчTвистоº сознанº и лист их записныи слово Y слово до книг замковых
записати казали. ∞

[№ 19] 18. Того ж мсц~а дTкабра Tі~ [15] дн~я.
Казано записати•. Пришодчи и поставившися jбличнT пtрtд нами,
ВасилTмъ Михаиловичом СTмашком•, Гаврилом ВасилTвичом БокиTмъ
ПTчихвостским2, судями повTту Луцкого, а Борисом Ивановичом Совою,
подстаростим луцким, пани Василºвая Дрывинская Милка, а пани Настасья
Янушовая Былицкая, пн~и СтTпановая Мировицкая Маря Богдановы
ЛидYховскиt сознавали и jповtдали пtрtд нами, иж трtтюю част продали на
вчност имtня своtго дtдизног и jтчизног | Баtва | ничим никому нt пtнного
дядку своtму пану Василю Гулtвичу за полтораста коп грошtи литовскоº
личбы, а дв части того ж имtня нашого Баºва такжt ничим никому нt
пtнного заставили Tсмо Tго ж млсти пану Василю Гулtвичу за триста коп
грошTи литовских•. Яко ж, дTи, Tсмо и листы писаныи на паркгам[Tни под]
свTдомостю и пTчатми людTи добрых ºго мл~ на то дали▫. Пан [ВасилTи]
Гулtвич, тут жо стоячи, показал листы, которыT jт них маtт, которыt ºсмо
при том jповTданю тых пнTх вышTи помTнTных слово jт слова до книг казали
вписати•, которыT листы так ся в собt мают: «Я, Милка Василºвая
Дрывинская•, а я, Настася [Янушовая] Былицкая•, а я Маря СтTпановая

1
2

Літеру «т» пропущено.
На берегах пізнішим почерком коричневими чорнилами напроти імен повітових суддів позначено «NB».
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Мирови[цкая] Лидоховскиº чиним явно и сознаваTм симъ нашим листом
кождому, кому тог потрTба будTт вдати▫ або чтучи Tго слышати нынTшним и
на потом будучим. И што котороº имTнT нашT матTристоº БаTв [спало на нас и
на братю нашу] // пана Юхна а пана Ивана Богдановичов Лидуховских по матцT
нашои панTи Богдановои ЛидYховскои Мари ЛTцковнt Баtвскои•, яко ж tщt
нtбожчик jтtц нашъ пан Богдан Лидуховскии скоро по смtрти дда нашог
пана Лtцка Баtвского с тtткою нашtю панtю Грицковою Привtрtдовскою
панtю Любкою Лtцковною до дtлу вtчистог в том имtню нашом Баtвt
розровнанº вчинил. Яко ж ºсмо и до того часу восполок з братtю нашtю• Yв
спокоином дtржаню будучи з волtю и вtдомостю панов малжонков наших
продали tсмо трtтюю част на вtчност того вышtи помtнtнного имtня нашого
Баtвского, которая на нас jт брати нашtи приходит дядку нашому пану
Василю Гулtвичу за полтораста коп грошtи литовскои личбы, личачи по
дtсяти пнз~tи бtлых Y грош з двором, з пашнtю дворною, з людми, и з их
роботами, и с чиншами грошовыми и jвсuными, и зо всми платы, и
пошлинами, и повинностuми их, и сtножатми зtмли, и з запусты, з дубровамы,
и с хворощами и зо всuкими проробки, з ставы, и стависчи, з млыны | и
млынищи, и з ихъ вымtлками, з рудами, з болоты, и с крыницами и з уступом у
став Полонскии по полрtки, и Полоноº покол нашу зtмлю Баtвскую залив, и
зо всuкими пожитки, которыt на нас с тои | трtтtи части тог имtнu нашог
Баtвского прихожовали яким-колвtк jбычаtм названы были и быти могут,
ничог на сtбt, на дtти и на братю нашу на потомки и на близких нш~их тоº
трtтtи части нt jставуючи ничог•. Волtн пан Василtи Гулtвич, tго жона и tг
дtти, и потомки - будучиº счадки их млс~ти тую трtтюю част имtнu нашог
Баtвског дTржати и вживати и на нtм мtшкаючи всих пожитков прибавлuти•,
будовати, людми jсажовати, розширяти и дtл вtчистыи с тtткою нашою пнt~ю
Привtрtдовскою и братtю нашою рожоною пано(м) Юхном и паном Иваном
мtти приимовати так, яко мы сами. Так тtж тую част тог имtня нашог Баtва•
волtн пан Василtи, tго жона и tг дtти и потом будучиt счадки [их мл] jтдат,
продат, замtнит, як хотtчи записат и ку своtму лtпшому пожит[очнtишtму]
jбTрнути, яко сами розумtючи▫. А мы сами, ни дtти [и потомки] //, ани братя
наши и нихто з близких наших в тую трtтюю част того имtнu нашого
Баºвского жадног вступу мtти, ани пtрtказы чинити нt маtмо на вtчныи часы▫.
А при том были и того добрt свдоми их млст пановt маршалок гсдря tго
млст пан Пtтръ Богданович Загоровскии а суди повту Володимtрского кнuз
Михаило Курцtвич▫ а пан Волчко Якимович Жасковскии• и пановt
малжонковt наши•, пан Василtи Дрывинскии, пан Януш Былицкии, а пан
Стtпан Мировицкии▫. Которыt их млст пановt за прозбою нашtю и пtчати свои
приложили к сtму нш~ому листу▫. А длu лtпшого свtдомя и твtрдости и свои
пtчати к сtму нш~ому листу, на паркгамtни писаному, tсмо приложивши, пану
Василю Гулtвичу дали▫.
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Писан в Затурцохъ лtта Божtго нарожtня тисtча пuтсот шtстдtсятыи
мс~ца дtкабра вторыи дtнь».
А другии лист на дв части, которыи так ся в соб маºть▫: «Я, Милка
Василtвая Дрывинская•, а я, Настася Янушовая Былицкая•, а я, Маря
Стtпановаu Мировицкая Богдановны Лидуховскиt, чиним явно и сознаваtм
сами на сtбt сим нашим листом кождому, кому того потрtба будtт вдати або
чтучи tг слышати нынTшним и на потом будYчим•, иж што котороº имtнº
нашt матtристоº Баtв спало на нас и на братю нашу пн~а Юхна и пн~а Ивана
Богдановичов ЛидYховских• по матцt нашои пнt~и Богдановои Лидуховскои
Мари Лtцковнt Баtвскои, яко ж tщt jтtц наш нtбожчикъ пан Богдан
Лидуховскии скоро по смtрти дда нашог пана Лtцка Баtвского с тtткою
нашtю пнt~ю Грицковою [При]вTрTдовскою Любкою Лtцковною до дtлу
вtчистог в том имtню нашомъ Баºвt розровнанº вчинили•. Яко ж tсмо и до тог
часу восполок з братtю нашtю в спокоином дtржаню будучи з волtю и
вtдомостю малжонков наших // пtрвtи продали tсмо на вчност трtтюю част
тог имtня нашог Баtвског, которая jт брати нашtи на нас приходит, дядку
нашtму пану Василю Гулtвичу, на што и лист tсмо jсобливыи tго млсти на то
дали•. А тtпtрtчи дв части того ж имtня нашого ж Баtвског ж заставили
tсмо пану Василю Гулtвичу за триста коп грошtи личбы литовскоº, личачи по
дtсtт пн~зии бtлых Y грош, з двором, с пашнtю дворною, з людми и з их
роботами, и с чиншами грошовыми и j(в)сuными1, и зо всuкими платы и
пошлинами их, с полми и сtножатми, з гаи и з запусты, з дYбровами и
хворощами, з ставы и з ставищами, з млыны и млынищами и з их вымtлками, з
рудами, з болоты, и з уступом Y став Полонскии по полрtки Полоноº, покол
нашу зtмлю Баtвскую залив, и зо всими пожитки, яким-колвtкъ jдно имtнtмъ
названы быти могут, што jдно в том имtню нашом Баtвском с тых двох частии
на нас приходит•. Волtн пан Василtи Гулtвич, tго жона и ºго дtти и потом
будучиº счадки их мл тыи дв части тог имtня нашог Баtвског дtржати,
вживати и, на нtм мtшкаючи, всяких пожитков водлt воли своtt прибавлuти и
прибYдовати, и што бы колвtк будYючи або людми jсажоваючи або якихколвtк пожитков прибавлuючи, на то наложит мtли•. Пtрвtи, нижли тоº
имtнº мы сами або потомки наши jкупит, маtмо вси наклады и шкоды их мл,
што тыt двt части наши направуючи наложит, заплатити маtм бtз жадного
доводу, jдно, што их млст на рttстрt покажут. И зо всим тым правом, як tст в
сtмъ листt нашом jписано, волно будtт пану Василю Гулtвичу або потомком
tго мл, хто-колвtк по tго листt тоt имtнº нашt Баtвскоº дtржати будtт, волно
будtт их мл таким жt правом, яко tст в сtм листt нашом jпи[сано], кому
хотtчи jтдати, даровати, записати, заставити и ку своtму налtпшому а
пожиточнtишому jбtрнути•, яко сами налtпtи розумtючи. А мы сами и по

1

Літеру «в» пропущено.
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животt нашом, дtти наши и нихто з брати и близких наших, нT заплативши тои
всTи сумы пнз~Tи водлT сTго jбовязку в сTм листT ншо~м [на]писаног, нT маTмо
ся ничим тыT дв части тог имTня нашTг БаTвского Yступ[ати] //, а пTрвTи всю
тую суму пнз~Tи и наклады их млсти водлT сTго jпису нашTг заплатити маTм•.
А ºстли быхмо мы сами• або дTти, братя и хто-колвTк з близких нашихъ1 нT
заплативши всTи тои сумы пнз~Tи и накладов водлT сTго jписаня нш~ог пану
Василю або по Tго млсти хто-колвTк тых двох частTи тог имTня нашог
Баºвского в дTржаню будTт мTли ку праву позыват• або якую ж колвTк
пTрTказу в том имTню нашом чинит и тым ку шкодT и накладом приправоват▫,
тогды таковыи каждыи маTт и повинTн будTт гсд~рю королю Tго млсти заруки
заплатити пятсот коп грошTи•, а пану Василю ГулTвичу, або хто-колвTкъ по
нTм на тот час тых двох частTи того имTня нашог Баtвского дTржат будTт,
двстT коп грошTи•. А заплативши тыи заруки прTд сu сTс наш лист при моцы,
захован и дTржан быти маTт•.
А при том были и того добрT свTдоми их мл пн~вT маршалок гсдрu короля
Tго мл пан ПTтръ Богданович Загоровскии• а суди повту ВолодимTрского
кнuз Михаило КурцTвич• а пан Волчко Якимович Жасковскии, а пановT
малжонковT наши пан ВасилTи Дрывинскии, пан Януш Былицкии, а пан
СтTпан Мировицкии•. КоторыT их млст пановT за прозбою нашою и пTчати
свои приложили к сTму нашому листу. И на то Tсмо пану Василю ГулTвичу сTс
нашъ лист на паркгамTнT писаныи подъ нашими пTчатми.
Писан в Затурцох лTта БожTго нарожTня тисuча пuтсотъ шTстдTсятыи,
мсца дTкабра, вторыи дTнь.
Яко ж пану Василю ГулTвичу• и выписъ с книгъ под нашими пTчатъми на
то данъ ºсть∆.

[№ 20] 19. Того ж мсца дTкабра ¾і~ [16] дн~я.
Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростTг луцкого, пан
ВасилTи ºго млст Михаилович СTмашко, судя повту Луцкого, а пан Михаило
Atдорович СTрбинович, хоружич зTмли ВолынскоT, jповTдали, што ж, дTи,
2
12 нинTшнTг дн~я по свTтои Луции в понTдTлок дворTнин гсдр~скии пан [Щ…ан] //
Довкиртъ дал нам листы гсдр~скиt tго кролtвскоt млсти•, абыхмо сtрtбщизну
выбирали jт всtи шлuхты зtмли Волынскоt, которыи листы гсдр~скиt датою
значат мс~ца июл jсмогонадцат дн~я•. Алt, иж так jмtшканы, нt вдаtм, што
тому за причина и простtрtгаючи в том ласки гсдр~скоº и jбаваючисu
трудности своtt▫, просили, абы то было записано•.

1
2

Над цим словом закреслено літеру «ш».
Дірка в аркуші, ім’я нечитабельне.
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А так я, jбачивши листы гсдр~скиt и дату в них jписаную, тоt их млсти
jповtданt до книг замъковых записати казалъ∆.

[№ 21] 20. Того ж мсца дTкабра зі~ [17] дн~я.
Пришодчи пTрTд мTнT Бориса Ивановича Сову, подстаростTг луцкого, княз
Сtварин, прtjр костtла Луцкого панны Марии закону казнодtиског, просил j
вижа длu поданя позвов гсдр~ских пану Ивану Борзобагатому, ключнику,
городничому, мостовничому и воиту луцкому•. А так я з ураду замъку
гсдр~ского Луцкого давал ºсми tго млсти вижомъ служtбника моtго Стtпана
Климовича.
Которыи виж там бывши и пришодчи пtрtд мtнt до книг тыми словы
созналъ•, што ж, дtи, при мнt, вижу, и при сторонах каплан костtла панны
Марии княз Прокопъ jт кнз~u Сtварина, прtjра луцкого, позвы гсдр~скиt пану
Ивану Борзобагатому и рок tму jзнаимилъ, абы jн сам восполок из радцами,
Грицкомъ ПосолTиком, СтTпаном ЛTнковичомъ а с Томилом▫, пtрtд гсдр~tмъ
tго кролtвскою млстю стали jт нинtшнtг дн~я jлторка мсца дtкабра
сtмогонадцат дня за чотыри нtдtли. А потом, дtи, кнuзь Прокоп, показавши
лист кролtвскии, мовил пану Борзобогатому j пнз~и и j сол, што з мыта
луцкого на тот клuштор здавна приходит кождог року по чотыри копы
грошtи и по чотыри тисtчи соли, тоtст на кождыи квартал по копt грошtи и
по тисtчи соли•. А тtпtрtчи, дtи, нt выдано за рок чотырtх коп гр~шtи, а соли
за полроку двох тисtчtи. На то пан Борзобогатыи жадного jтказу нt чинил //.
И просил княз прtjр, абы то было записано•. А так я тоº сознанº вижов1 до
книгъ замъковыхъ записати казалъ∆.
[№ 22] 21. Того ж мсца дTкабра aі~ [19] дн~я.
Пришодчи пTрTд мTнT Бориса Ивановича Сову, подстаростTг луцкого,
зtмtнин гсдр~скии пан Михаило Иванович Jщовскии▫ жаловал и jповtдал тым
jбычаtм•, што ж, дtи, мtщанин луцкии Иван Иванович, Грtччинои зят•,
арандовал Y мtнt корчмY во имtню моtм Jщовt на рок jт Aилипова пущаня,
котороt было в року тtпtрtшнtм шtстдtсятом за сорок коп грошtи монtты и
личбы литовскоº и мtл, дtи, мн давати на кождую чвtрти лtта по дtсtти коп
грошtи литовских•. А tстли бы которои чвtрти лtта дtсяти коп нt jтдал, то,
дtи, мtл мнt совито платити, тоtст двадцат коп грошtи. Яко ж и лист tго
записаныи под пtчатми в сtбt маючи пtрtдо мною показывал▫. То пак, дtи, jн
тых пнз~ии водлt листу своtго записног нt заплативши мнt истоты▫, ани
совитости з ымtня моtг, выtхал до Луцка. На которог, дtи, пан Иван

1

Треба читати «вижово» (в однині).
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Борзобогатыи, воитъ луцкии, за жалобою моtю положил мнt рок праву на тот
прошлыи jлторок мсц~а дtкабра сtмогнадцат дня. Я, дtи, на тот рок Yпросивши
панов а приятtлtи своих, был tсми Y пн~а воита, хотtчи справtдливости своtt
собt доводити▫, гдt на тот час тот истыи Иван, мtщанин луцкии, пришtдши ку
праву, мtнt соромотил. То пак, дtи, пан Борзобагатыи хотtчи, абы тот
мtщанин пtрttднал, jтложил мнt справу мою до завтрия, яко на дtн
вчорашнии•, а лантвоиту, бурмистру и радцамъ повtдил: «Если бы тот
мtщанин мtнt нt пtрttднал, абы мы з ним справtдливост вчинили, jн, дtи,
мtнt нt пtрtбывал». Я, дtи, вчорашного дня […]1, Yпросивши зацных панов,
просил tсми лантвоита, бурмистра и радtц•, абы мнt справTдливост Yчинили.
Jни, дtи, толко тог Ивана показавши, взuвши tг мtжи сtбt с права, проч
13 пошли, мtнt справtдливости з ним жадноt нt вчинили. // В чомъ собt шкоду
вtликую быти мtнит.
Длu чого ж брал в мtнt вижомъ боярина гсдр~ского красносtлского Сtмtна
Гордуновича• и посылал tго до лантвоита, до бурмистра и до радtц, абы tму
справtдливост Yчинили•. Которыи виж там бывши и jттолu пришtдши пtрtд
мtнt до книг тыми словы сознал, иж, дtи, пан воитъ самъ право складал, нtхаи
жt и справtдливост чинит•. А мы сu в тоº вступовати нt хочtм.
И хотtчи пан Jщовскии j то мовити•, просил, абы то было записано•. А
так я тоº jповtданt пн~а Jщовског и вижово сознанº до книгъ замковыхъ
записати казалъ∆.

[№ 23] 22. Того ж мсца дTкабра aі~ [19] дн~я.
Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростTг луцкого, княз
Сtваринъ, прtjр костtла Луцкого панны Марии закону казнодtиског, просил
j вижа длu поданя позвов гсдр~ских нарtчtнному владыцt луцкому и
jстрозскому пану Марку Жоравницкому•, а другиº позвы архимандрыту
жидичинскому jтцу Иjнt•.
А так я з ураду замку гсдр~ского Луцкого давал ºсми ºму вижtмъ
служtбника моºго Андрtика Халчинского▫. Которыи виж там бывши и
jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною до книг тыми словы сознал•, што ж,
дtи, при мнt, вижу, и при сторонt, людtи добрых, служtбник кнз~я прtjров
Павtл Ду(б)ровскии2 дал позвы гсдр~скиt нарtчtнному владыцt луцкому и
jстрозскому ºго млсти пану Жоравницкому и рок станя jзнаимил пtрtд
гсдр~tмъ ºго кролtвскою млстю стати jт сtго дня чtтвtрга мсц~а дtкабра
дtвятогнадцат [за чо]тыри нtдtли•. То пак, дtи, пан Марко ºго мл
Жоравницкии, будучи в дворt своºм цtръковном Y Тtрtмном, позвы гсдр~скиº
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принuл и повtдал тым jбычаtмъ: «Нt хочtт, дtи, княз прtjр спокоtм хлtба
вживати•, а то[г] нt вtдаtт, што ºг jт мtнt до вtсны поткаtт». А потом, дtи,
ºхали ºсмо до Жидичина. // И будучи в манастыри Жидичинском, при мнt,
вижу врадовомъ, и при сторонt тот жt служtбник кнз~u прtjров Павtл
Дубровскии дал позвы гсдр~скиº jтцу Иjнt ºго млсти архимандрыту
жидичинскому jт пн~а своºго кнз~я прTjра луцког и рок станя пtрtдъ гсдр~tмъ
ºго кролtвскою млстю за тыми позвы стати jт нинtшнtг дн~я чtтвtрга мсц~а
дtкабра дtвятогнадцат дн~u за чотыри нtдtли•.
И просил кня~з прtjр, абы то было записано•. А такъ я тоº вижово сознанº
до книгъ замъковыхъ записати казалъ∆.

[№ 24] 23. Того ж мсца дTкабра aі~ [19] дн~я∆.
ПришTдчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростTг луцкого•,
служtбник яснtвtлможного кнж~ати ºго млсти кнз~я Костtнтина
Костtнтиновича Jстрозского, воºводы киºвског, маршалка зtмли Волынскоt,
старосты володимtрского•, пан Якуб Мошинскии jповtдал имtнtм ºго млсти
пн~а своtг на пн~а Ивана Яцковича Борзобагатог, ключника, городничог и воита
луцкого а на сыновца ºго Борзобагатог жь Ивана Jлtхновича Красtнског на
мытники tго кролtвскоº млс~ти зtмли Волынскоº тым jбычаtм, што ж, дtи,
jни, спротив[ляючисu] воли и росказаню гс~дрскому водлt квиту до них под
властною рукою ºго кролtвскоº млс~ти писаног, пану моºму ºго млс~ти кн~зю
воºводt киtвскому тисtчи коп грошtи монtты и личбы литовскоº дати нt
хочут•. Которыt, дtи, пн~зи на люд служtбныи до Киºва tщt на дtн Покрова
Прсв~тои Богородицы мсц~а jктtбра пtрвого дн~я были повинны дат. По
которыt, дtи, пн~зи tг мл~ пан мои частокрот посылал до них с квитом tго
кролtвскоt мл~, Yпоминаючи их▫. Яко ж и тtпtрtшнtг часу ºго млст пан мои
мtнt, служtбника своtг, j тыº пнз~и до них прислати рачил, j што-м сu
частокрот припоминал. // Jни ничого нt дбаючи, росказаня и листу ºго
кролtвскоº млст~и Yпор свои вtдут. А тых пнз~ии тисtчи коп грошtи и до сих
часов tго млст~и пану моºму дати нt хочут. А тым ся людtмъ служtбным на
Киtвt шкода нtмалая и вtликоt jмtшканº чинит▫.
И просил пан Якуб Мошинскии, абы то было записано•. А так я jповtдан
пана Якуба Мошинског до книгъ замъковыхъ записати казалъ∆.
[№ 25] 24. Того ж мсца дTкабра aі~ [19] дн~я.
Казано записати•. Пришtдчи пTрTд мTнT Бориса Ивановича Сову,
подстаростTг луцког, зtмuнка гсд~рская пн~и Василtвая Жабокрыцкая пн~и
Jпрахна Atдоровна Сtрбиновича• jповtдала тым jбычаtм, што ж, дtи, з
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листом врадовым навпоминалным, маючи при собt вижа, боярина гсд~рского
красносtлского Михна Павловича и людtи добрых, ºздила tсми до скрви1 своtt
до панtи Яцковои Жабокрыцкоº пнt~и Зtнови Мордвиновны, Yпоминаючи tt,
абы jна мнt трtтtи части во имtню Жабокрыцком поступила водлt jправы
малжонка моtго нtбожчика Василя Жабокрыцкого и сына своtго. Jна, дtи,
будучи в дворt своtм, сама показатися нt хотtла и до двора tхати дочки tt мtнt
нt пустили•. А потом, скликавши кгвалту, мало нас нt побили▫.
Яко ж тои виж врадовыи Михно Павлович пtрtдо мною до книг тыми
словы сознал•, иж в тую прошлую сtрtдY мсц~а дtкабра jсмогнадцат дня пани
Василºвая Жабокрыцкая ºздила до Жабокрыц, хотячи лист врадовыи свtкрви
своtи показат и дат панtи Яцковои Жабокрыцкои и словом в потрtбt своtи
водлt листу розмовити•. И кды ж tсмо приtхали до двора, скоро нас jбачили
дочки пнt~и Яцковои, выскочивши, ворота замкнули и нас в двор нt пустили•.
Пани Василºвая повtдила им: «Я тут нt приºхала кгвалтовнt, tдно-м приtхала
14 зв. // врадовнt з листом ихъ млст~и панов судtи и пн~а подстаростtг и з вижом
врадовым хотtчи с панtю маткою вм~ сu видtти и з нtю розмовити•. А кгды ж
мtнt в двор пустити нt хочtтt, я ся кгвалтом нt добываю, нtхаи пани матка
ваша хотu и тут пtрtд ворота выидtт а листа врадовог выслухаtт• и со мною в
тои рtчи розмовит». Jни повtдили, иж панtи матки нашоt y дворt нт•, алt
tст там y пана Ивана Жабокрыцкого, вы собt там поtдтt. Того часу пани
Василtвая Жабокрыцкая мtнt, вижа, и служtбника своtг и сторон до пн~а
Ивана посылала•, ºстли бы пани Яцковая Жабокрыцкая там была, хотtчи и
там до нtи ºхати•. А пан Иван, будучи въ дворt своtм, намъ сu показати нt
хотtл и выслал служtбника своtг, повtдаючи, иж пан пошол на сtло•. А пани
Яцковая в дворt своtм tст, а тут нt была и кды ж ºсмо jттолu приtхали и тоt
jтказали пани Василºвая повторt почала мовити дочкам tt•, абы пани матка
их гдt-колвtк на сtло вышла, а з нtю розмовила•. То пак пани Яцковая на двор
сама вышла, jдно ж jтказывати нt хотtла•. Алt дочки tt повtдили, иж пн~и
матка нш~а до панtи нtвстки нашои дtла жадного нt маtт, ани розмовы
никоторои мtти и листу врадовог слухати нt хочtт. На то пн~и Василºвая
повtдила, tстли жt свtкров моu повtдаtт, иж потрtбы до мtнt нt маtт•, алt я
до нtи маю, иж мам тут, на том имtню Жабокрыкахъ jт мужа своtго,
нtбожчика пн~а Василя, сына tt, на трtтtи части•, яко въ дворt, так в людtх и
во всuких пожиткох вно jписаноº на листT вTновном и хотtла бых водлt
jпису мужа своtг тоº мtти. Єстли жt пн~и мtнt в двор пустит, а со мною коло
того розмовити и листа врадовог | выслухати | нt хочtт, тогды я до людtи маю
потрtбу. Jни повдили, иж тобt тут, в дворt, ани до людtи потрtбы нт, бо jт
15 людt киtм дают // и почали кгвалту кликати. И того ж часу люди на кгвалт
стали ся збtгати до двора з ручницами, з луки, з рогатинами•, яко ж и пана
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Ивановы служtбники и подданыº там жо з бронями прибtгли и собравшися до
двора, почали нас з ручниц стрtлuти. Пн~и Василtвая то jбачивши, иж jни
таковыи Yпор вtдут и кгвалту кликали, jсвтчивши мною, вижом, и
сторонами, взuвши | копtю з листу врадовог Y ворота заткнути казала и сама
проч jт двора поtхала•.
И просила пн~и Василºвая•, абы то было записано•. А так я тоt jповtданt и
вижово сознанt до книг замковых записати казалъ.

[№ 26] 25. Того ж мсца дTкабра кг~ [23] дн~я.
Казано записати•. Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову,
подстаростTго луцкого•, боярин вtлможного кнж~uти ºго млсти кнз~я
Алtксандра Atдоровича Чорторыског пан Лtвко Солтанович Шпраскии
жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, вчорашнtго дня в нtдлю мсц~а
дtкабра двадцат второг дня посылал tсми служtбника своtго Дtшка на
дуброву стада збирати. То пак, дtи, пан Лtвко Стасtвич Нtсвtцкии восполок з
служtбниками своими, пtрtнtмши тог служtбника моtг в дубровt, ºг самог
збил, зранил и конu з сtдлом моцно, кгвалтом в нtг jтнuл и двоt псов
дворных взuл•.
Длu чого ж на jглtданº ран служtбника своºг брал в мtнt вижом
служtбника моºг Стtпана Климовича▫. Которыи виж ран jглtдавши и
пришодчи пTрTд мtнt до книг тыми словы сознал, иж видtл на служtбнику tг
Лашку1 на плtчах рану битую синюю и рука правая збита и jпухла•.
И хотtчи пан Шпраскии j то мовити, просил, абы то было записано•. А так
я тоt jповtданt tг и вижово сознанº до книг замковых записати казал∆.

// [№ 27] 26. Лта Божtго нарожtнu а~ a~ rа~ [1561] мсц~а дtкаб ки~ [28] дн~я›.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого▫,
зtмtнин гсдрскии пан Яско Матaºвич Ясtниницкии▫, жалуючи и jповTдаючи
тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов нtдавно прошлых мсц~а дtкабра двадцат
пtрвог дн~u в суботу пtрtд Божим нарожtнtмъ подданныи мои, люди
ясtниницкиt ºздили в дуброву по дрова. В тот, дtи, час служtбник tt млсти
кнг~ни Илиноº Jстрозскоt кнг~ни Бtяты с Костtлца врuд2 ставtцкии Стtпан,
способившисu з служtбниками, з людми ставtцкими и з ыншими многими
помочники своими, наtхавши моцно, кгвалтом на влостивыи кгрунт имtня
моtго Ясtниницкого тых подданных моих людtи ясtниницких позбивал,
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поранил и з них сtрмuги, кожухи, шапки позбирал• и сокtры в них поjтнимал
и вtликиt шкоды имъ подtлалъ▫.
Для чого ж на jглtданº ран подданных своих брал в мtнt вижом з урадY
замку Луцкого служtбника моtго▫ Ивана Василºвича•. Которыи виж там
бывши и jттолu приtхавши, пришодчи пtрtд мtнt до книг тыми словы
сознал•, иж будучи мнt в пана Ясtниницкого и маючи при собt сторону•,
jглtдал tсми людtи ясtниницкихъ, збитых и поранtнtных•. Видtл tсми на
Дорошу Y голов рана битая крывавая•. Тот имtновал шкоды своtt•, иж при
том бою на тот час jтнuто в нtго сtрмuгу, шапку и сокиру•. На Якову Варtицt
рана в голов битая крывавая и мtновал шкоды своtt, иж в нtго jтнuто
кожух, шапка и сокира•. На Елтуху рана битая синuя на правои руцt, повtдил,
жt tму jтнuто дв сtрмuги и двt сокиры•. На Прокопу рана синuu на плtчох.
Тот повtдил•, иж tму jтнuто дв сtрмuги и сокtру•. Jмtлца збито, раны
синиt по хрtбту, повtдил, иж в нtго jтнuто сtрмuгу и сокиру•. Гринцовы
пасынки1, жt ихъ бито и в них jтнuто двt сtрмuги и дв сокиры▫. Jникиtц
повtдил, жt в нtго jтнuто сtрмuгу, шапъку и сокиру•. Atдtц повtдил, жt в
16 нtго jтнuто сtрмuгу и сокиру•. Врядникова сына Андрtица збито, // и повtдал
шкоды своTT, жt в нtго сtрмuгу и сокиру jтнuто•. А по jглtданю ранных
jповtдал мнt пан Ясtниницкии и подданныи tго люди ясtниницкиt, иж тыt
раны и шкоды свои на влостивомъ кгрунътt ясtниницкомъ jт врадника
ставtцког Стtпана и jт помочниковъ tго маºмо▫.
К тому тtж jповtдал мнt на подданных кнз~u Ивана Чорторыского на
мtщан клtванских•, иж jни грани попсовали и дубt гранноº порубали и мною,
вижом врадовым, jбводил. Видtл tсми три дубы порубаныхъ, в которыхъ
грани были положоныº▫.
И хотtчи панъ Ясtниницки j то мовити, просил, абы то было записано. А
такъ я тоt jповtданt пана Ясtниницкого и вижово сознанt до книгъ замковых
записати казалъ.

[№ 28] 27. Того ж мсц~а дTкабра ки~ [28] дн~я.
Казано записати•. Присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, зtмtнин гсдр~скии пан Андри Василtвич Рудtцкии,
жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, нtдавно прошлых часов
мсц~а ноябра двадцат шостог дн~я Y волторок брат мои пан Atдор Рудtцкии
восполtк зъ служtбниками и с помочниками своими пришtдчи моцно,
кгвалтом на дом подданого моtг Жданца Чоботара, Tго самог, служtбников
моих Юрка, Богдана позбивал и поранил и в тот час шкоды нtмалыt имъ
подtлали•. А тtпtрtшних, дtи, часов на завтрtt Божtго нарожtня мсц~а дtкабра
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двадцат шостог дня в чtтвtргъ брат мои пан Atдор, приславши Yмыслнt слуг
своих на имu Сивицкого Яна, Раиског Матыса з ыншими многими
помочниками их моцно, кгвалтом на двор мои мtнt самог и брата моtг пана
Антона, слуг моих на имu Юрка Варпаховског а Богдана Морочинског збили и
зранили и подданног [моtг] // Шимка и жону Tго такжT збили, змордовали•. И
в тот, дTи, часъ при том бою мнT самому, брату моTму, слугамъ и подданным
моимъ шкоды нTмалыT подTлали•. Которых всих шкод рTTстръ мTновитT
написаныи в сTбT быти мTнит. А потом, дTи, на завътриT, в пuтницу, посылал
Tсми служTбника своTг Юрка до корчмы по гроши, которыT, дTи, кгды шол, до
мTнT с пнз~ми•, в тот, дTи, час служTбник Tго Янъ Раискии с помочниками
своими▫, пTрTнTмши, того служTбника моºго самого збил и пнз~и мои
пuтнадцат коп грошTи в нTго jтнял и з нTго кожух и сукман знял▫.
Длu чого ж на jглTданъT ран своихъ, брата своTго, слугъ и подданных
своихъ бралъ Y мTнT вижомъ служTбника моTго СTмTна Atдоровича. Которыи
виж тамъ бывши и jттолu приTхавши›, пришTдъчи пTрTдъ мTнT до книгъ тыми
словы созналъ•, иж•, будYчи мнT Y РудъцT, въ дворT, в пана АндрTя на лTвои
руцT рана крывавая штыхомъ колотая•. Брат панскии пан Антонъ повTдилъ,
жT Tго бито•, алT ран Tсми в нTго нT видTл•; Y Юрка видTл Tсми рану крывавую
битую на головT•; Y Богдана видTл Tсми рану рубаную на руцT правои подлT
запястя▫; в подданныхъ Y Шимка рана рубаная на головT•, а другая штыховая
за плTчима Y жонки Tго рана синuя битая так жT на плTчох•, Y другои жонки
[Тиш]ко(во)º рана в голов над чоломъ пробитаu аж до кости•.
И хотTчи пан АндрTи РудTцкии j то мовити•, просилъ, абы то было
записано•. А так я жалобу и jповtданt tго и вижово сознанt до книг
замковыхъ записати казалъ.

// [ № 29] 28. Лт Бож нарож а~ a~ rа~ [1561] мсц~а дtкаб ки~ [28] дн~я.
Казано записати. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, зtмtнин гсдр~скии пан Atдор Василtвич Рудtцкии,
жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtмъ, што ж, дtи, тtпtрtшних часов на
завтрtº Божtго нарожtня мсц~а дtкабра двадцат шостог дн~я в чtтвtргъ•
посылал ºсми служtбников своихъ на имu Миколая Сивицкого а Яна Раиског
и Матыса Jколского до имtня пана Кгtсинского Дублuн с пнз~ми по мtд
прtсныи, которыи tсми был сторговал во Ивана Савчича дванадцат вtдtр по
полторы копы грошtи и там жt до кравца по шаты, ино, дtи, тот подданныи
пана Кгtсинског мtду нt дал•, повtдаючи, абых до нtго по мtд по свuтtх
послал. А служtбники мои, побравши шаты Y кравца, ºхали до мtнt. Тог, дtи,
часу кон выбил ись санок Миколая Сивицкого а Яна Раиского. Которыи кон из
санками прибtг▫ на двор брата моtго пана Андря Рудtцкого•, за которым, дtи,
конtмъ служtбник мои Матыс, приtхавши на сtло, пытался j кони. Люди ºму
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повtдили, иж кон из санками прибtг до двора пана Андрºва. Jн за нимъ ºхал
до двора, того ж часу•, пытаючисu j кони▫. То пак, дtи, брат мои, пан Андри,
способившисu з служtбниками и людми, с подданными своими, которыt на тот
часъ до нtго с колtдою пришли, были пити▫, тог служtбника моtго, нt чинtчи
з нимъ жадноº розмовы, | jдно заразом стали tго бити. Jн, дtи, пtрtд ними
Ytжчал. А брат мои, пан Андрtи, з слугами и з людми из двора своtго за нимъ
гонил• и гонtчи за ним, пtрtнuл тых служtбников моих Сивицкого и Раиског.
Которыt вывtрнулисu з санок, нtсучи з собою тыи рtчи, которыи были на
санках, а иж имъ было трудно нtсти и jбачивши боярина моtго Микиту,
которыи ишол з двора пана Андрºва, дали tму нtсти коц, jпанчи двt, дылtи
дв с китаикою, а дв жупицы, jбачивши их, | идучи гостинцом и тых заразом
моцно, кгвалтом пан Андри з слугами и помочники своими збил и зранил•. И
в тот, дtи, час при том Y служtбника моtго Раиског згинуло пнз~tи моих
[готовых] //, которыи tсми посылал за мtд jсмънадцат коп грш~tи литовских•.
А с нtг, дtи, jборвано саблю турtцкую, за которую, дtи, дано пuт коп грш~tи,
ку тому, дtи, кожух барании и мошонку с полчвартма грш~ми•, а в Сивицкого
jтнuто аркабуз, кордъ, чинкотору, мtшок• аксамитныи и копу грш~tи, ручник
и ножи вгорскиt•, шапку, куницою подбитую. А тот, дtи, боярин мои, видuчи
таковыи кгвалт и нt маючи в сtбt брони жадноt, втtкал и прибtг до домY
врядника моºго Мордыша. Ино, дtи, пан Андрtи, брат мои, прибtгши моцно,
кгвалтом на дом врядника моtго, тог боярина моtго збил и зранил и тыº рtчи,
вышtи jписаныи, в нtго всt побралъ›.
Длu чого ж на jглtданt ран служtбников своих брал в мtнt вижом
служtбника моtго Ивана Лидоховского. Которыи виж там бывши и jттолu
приtхавши▫, пришодчи пtрtд мtнt до книг тыми словы сознал▫, иж будучи в
Рудцt, jглtдал tсми служtбника пн~а Atдора Рудtцкого• и видtлъ ºсми на
Миколаю Сивицком в голов двt раны рубаных•; Y Яна Раиского рана на лtвои
руцt, на запuстю битая, крывавая•; в Матыса на лtвои руцt рана рубаная•; Y
Микиты, боярина, рана синuu, битая на лtвои руцt вышtи локтu•. А потом,
дtи, при мнt, вижу врадовом, пан Андрtи Рудtцкии присылал врадника своtго
Трохима до пн~а Atдора Рудtцкого и пытал tго пан Atдор j том кони•, которыи
из санками y tго служtбников втtк•. А так то врuдник повtдил, иж тот кон из
санми, с хомутом и з лtцом tст y пана Андря Рудtцкого.
И хотtчи пан Atдор Рудtцкии j то мовити•, просил, абы то было записано.
А так я жалобу, jповtданt го1 и вижово сознанº до книг замковых записати
казал›.
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Пропущено одну літеру T у слові «Tго»: «jповTданT Tго».
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// [№ 30] 29. Того ж мсц~а дTкабра кa~ [29] дн~я.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtго луцкого,
служtбник tго млст~и кнз~u Миколая Андрºвича Збаразкого, старосты |
крtмuнtцкого и малжонки tго млст~и кнг~ни Ганны Дtспотовны врuдник
сtрницкии пан Ян Ярtбинскии• жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи,
тых часов по Божом нарожtню подданныи кнз~u tго млс~ти людt с Тристuнки
tздили до корчмы пива пити и до имtня костtла Луцкого до Бокова•. То пак,
дtи, мtлник боковTцкии Васко а Грицко Залозныи, а Atдtц – люди боковtцкиt
и з ыншими многими помочниками а сусtды своими, звазнившисu бtзвиннt на
воита тристuнского на Михна Голубковича с пuтницы на суботy, выпустивши
tго с корчмы, на грtбли прtд млыном tго забили. По которого, дtи, жона tго
тои ночи приtхавши з людми• и знашла tго на грtбли ºщt живог. И просила,
по сtлу ходuчи, абы tи з ним до избы впущоно, которои, дtи, нигдt нt
пущоно•. И привtзла tго до дому своtг живого, алt юж нt мовил•, бо был
вtлми збит и зранtн, с которог збитя на завтриº в суботy пtрtдъ вtчtром
сконалъ▫.
Для чого ж на jглtданº тtла трупу забитог брал в мtнt вижом•
служtбника моtго Матыса•. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши,
пришодчи пtрtд мtнt до книг тыми словы сознал, иж будучи мнt в ТристTнцы
и маючи при собt сторону, людtи добрых [з Голшан] панtи Бокиtвои
подданного Грицка•, а з Нtмtцкого Антонъ jглtдал tсми труп нtбожчика
Михна Голубковича•. Видtл tсми в голов рану битую, аж до мозку и всt тло
збито, раны синии. И тогды при jглtданю жона tго повtдила•, иж муж tt за
причиною людtи бокиискихъ tст забитъ и с того свtта зшол•. А потом, дtи,
ºхавши до Бокова, видtли tсмо знак на грtбли, крови мног. И свчил мною
вижом и сторонами пан Ян, врuдник сtрницкии•, повtдаючи•, иж на том
мtстцy [Tг забито и с тог, дTи мTстца] нtбожчика Михна жона tго взuла•.
А так я то jповtданt и вижово сознанº до книг замковых записати казал∆.
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// [№ 31] 30. Того ж мсц~а дTкабра л~ [30] дн~я.1
Пtрtдо мною, Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцким
постановившися jбличнt зtмuнt гсдр~скиº пан Климtнтtи Воинич
Боговитиновича з сtстрtнками2 своими Михаилом а Крыштоaом
Богухваловичи Лабунскими и дядко их пан Василtи Иванович Лабунскии
jповtдили и до книг вызнали тыми словы•, што ж, дtи, ºсмо jт нt | малого
часу заштья и розницы вtдучи право промtжку собою мtли, а jбачивши з
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Справа записана іншим почерком.
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обудву сторон нtмалыи шкоды и наклады свои j тьt1 вси розницы и заштья
свои вгодливым jбычаtм пtрtд ихъ млс~тю паны а приятtлы ншм~и
полюбовными и на то высажtными конtц и застановtнt вtчистоº а николи нt
порушtноº вчинили• и под таковым jбычаtм листы, всю справу, которая ся jт
початку заложtнu правом, а до дн~я сtгоднtшнtг точила так выроки и
прtзыски промtжку собою на jбt сторонt сtю вгодою ншо~ю на вtчныи чс~ы
вморяtм и николи их сами промtжку собою, так и кождыи потомок наш на jбt
сторонt вспоминати нt маtм•. Што ся дотычtт имtнtи наших jтчизных в тых
вtдлt роздtлку и листов дtлчих, которыи jтtц наш, нtбожчик Бгу~хвал з
братом своим а дuдком нашим, паном Василtмъ Лабунским з ураду
Крtмuнtцкого вчинил вtчными часы, пtрtставаtм, николи tго ниякими
причинами нt взрушиваючи правными и нtправными•. Тых тtж имtнtи трtх
Титкова, Микулина и Судилкова, которыº матка моя, нtбожчица Jвдотя,
маючи вtно jт jтца моtг, нtбожчика Ивана Лабунског записаны нtвtстцt
своtи, нtбожчицы Богданt, даровала и jтписала с тых трtх имtнtи, я, Василtи
Лабунскии, вырtкам яко, дtи, […] ровног jт братаничов моих мtти нt хочу,
так и до жадного права николи позывал и ниякими причинами поискивати нt
маю▫. Лtч jни на выхо[ванº] до живота моtго повинни поступити половицы
Судилкова• албо ПTрTгоновцов всхъ•, с тых двох jдного, што бы-м с тог
похотtл•. А я того [што] на выхованt jт них jзму, ни продати, ни заставити,
ни jтдати, ни записовати нияким jбычаtм колвtк старати нt маю▫, гдt бы-м
кому яким jбычаtм и завtл, тtды нихто jдtржати нt можtт• и по смtрти моtи
братаничом моим яко во властност свою бtз жадног права въtхати и вtчностю
волно дtржати и по воли своtи шахвовати. Нижли то сu мнt в роздtлку jт
19 брата моtг [зостало] // и на листt дtлчомъ мtновитt jписано тым я шахвовати,
jтдати, продати, заставити, замtнити, яко самъ налtпtи к пожитку своtму
розумtючи мимо братаничов всхъ крtвных и повиноватых моих tстtм волtн•.
А за тымъ jповtданtмъ и вызнанtмъ вгоды и застановtня своtго, котороt
tднословнt jбоя сторона вызнаваючи в одно слово одна другои положивши
jныи листы дtлчиº сполtчнt просили за то, абы был слово jт слова до книг
вписан. Которыи лист так сu в собt маºть∆: «З росказаня гсд~рu королu tго мл~
вtликого кнз~u Жикгимонта Августа Щасныи ГTрцык, староста крtмuнtцкии
Пtтръ Михаилович Сtмашко• а Иван Хрtбтович•. Смотрtли tсмо того дtла,
што княз Юрtи tго млс~тю Хвалчtвскии, бискупъ луцкии и бtрtстtискии, а пан
Миколаи Воитахович Нарбуртъ, староста киtвскии и мозырскии, маршалок
гсдр~скии. З росказанu гсдр~ского смотрtли пана Богухвала Лабунского з
братом ºго паном Василtм Лабунским•. Жаловал пtрtд ихъ млстю пан
Богухвал Лабунскии на брата своtго пн~а Василя Лабунског• j том, што, дtи,
котороt заштьt и нtснадки | мtли мtжи сtбt y многих рtчах•. А так, дtи, я з

1

Очевидно, треба «j тыT».
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братом своим паном Василtм записали сu под зарукою на замок Луцкии
пuтсот коп грш~tи, а на замок Крtмuнtцкии пuтсот коп грш~tи, а сторона
сторонt тисtчу коп грш~tи, иж мtли j вс заштья и нtснадки свои | мtжи сtбt
tдналным jбычаtм пtрtд приятtлми своими вгоду вчинити и в тых листtх
своих записанных рок, мстцt и приятtлtи своих мtновитt jписали, Tстли бы
которыи з них на тот рок пtрtд приятtлми вгоды принuти нt хотtл тот мTл
тыи заруки платити. И кгды, дtи, тот рок пришол, jни, дtи, тых, приятtлtи
своих, мtновитt в листtх jписаных ку jному tднаню всх звtсти нt могли и
сами ачколвtк стали. Нижли, дtи, брат мои, пан Василtи jноt tднанt розорвал
и з ним tднаня принuти нt хотtл и jному записови досыт нt вчинил и в тыи
заруки пtрtпал•. Василtи Лабунскии jтпор чинил, иж, дtи, ачколвtк я был з
братом своим jписалсu вгодy Tдналнымъ jбычаTм мtжи сtбt приняти и
tдначов, приятtлtи своих в листtх своих всх jписаных. // Нижли кды, дtи,
тот рок пришол, тогды, дtи, тыt tдначи наши нt вс были зъºхалисu, jдно два
и тыи на свои головы тог брати и нас поtднати нt хотtли и jни сu, дtи,
розъtхали проч•. А так их мл пановt рада, видячи то мtжи нами, кгды ж водлt
jпису их приятtли• а tдначи их на тот рок нt зъtхалисu, а два tдначи хотu
были•, алt того ytднати нt хотtли. И тот ростыргъ нt jт них сu стал, ºдно jт
тых tдначов их, их мл jноt заруки на пану Василю Лабунском нt нашли•. А j
иншиt вси кривды заштья и j поровнанt дtлу yво имtнях их ºдналным
вгодливым jбычаtм принuли•. Чому ж их мл рок имъ jбtма сторонам рачили
зложити•, которыи jни сами принuли под страчtнtмъ права на дtн матки
Божи j послtднtи•, котороt св~то было yв ындиктt шостом, и рачили их мл ку
тои справt мtнt имъ придати▫. А jни з рук своих tдначами взuли•: пан
Василtи Лабунскии з руки своtt взuл кнз~u Алtксандра Atдоровича Порыцког
а пн~а Грицка Сtнюту› ; а пан Богухвал з руки своtt пана Jлtхна Козинского• а
пана Ивана Богушtвича•. А ºстли бы которыи с тых tдначовъ на тот рок там
быти нt могли, тогды так жt ровног jбрати мают•. А так за нtпоспtшtнством
тых панов• гс~дрь корол tго млст з руки пана Богухваловы быти росказати
рачил пану Пtтру Сtмашку а пану Ивану Хрыбтовичу•. Jдно ж сu тая справа
на рок зложоныи jт их млсти панов радъ скончити нt могла за хоробою моtю.
А сами пановt tдначи того на сtбt брати нt хотtли•. А так я тtпtрtшнtго часу
на рок, jт мtнt зложоныи, которыt з обудву сторон пановt Лабунскиt
принuли под страчtнtмъ права•. Пан Богухвал зъ tдначи своими приtхал и пан
Василtи Лабунскии сам стал▫, нижли tдначов своихъ як кнз~u Порыцкого, так
и пана Сtнюты з собою нt мtл•. А на мtстцT их з собою мtл кнз~u Владислава
Збаразского а Крыштоaа Дудинского, нижли кнuз Владислав и Дудинскии• як
росказаня гсд~рского, так тTж и jт tдначов, которыи мtли быти з руки пн~а
Василtвы жtного1 поручtня нt мTли, нижли мы чинuчи досыт росказаню
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20 гсд~рскому и водлуг jписаня их […] // yво имtнях их поровнанt вгодливым
jбычаtм вчинили•, на што jни з обудву сторон позволили и, списавши
имtнъя, наполы жtрtбtи мtтали: кому ся которая половица зостати маtт. С
которого поровнаня ихъ во имtнях ихъ пану Василю Лабунскому –
Колышчинцы, Сахновцы, Скалинцы на част tго пришли•, а напротивку тыхъ
имtнtи пану Богухвалу на tго част – Городищt, Грtбtнин, Лотовка. Нижли
тоº имtнº Колышчинцы на тот час в заставt jт пана Богухвала Лабунского в
сtмидtсят копах грошtи•, а Городищt jбадва вtсполок заставили y дtвtностy
копах грошtи, к чому ся сами з обудву сторон знали•. И што ся дотычtт тых
имtнtи заставных, так tсмо мtжи ними постановили, на што jни сами з обудву
сторон призволили, иж пан Богухвал маtт дати пану Василю двадцат и пят коп
грошtи•, а пан Василtи сам Колышчинцы jкупити маtт•, а напротивку тог пан
Богухвал городищt сам в дtвtностy копах jкупити маtт, або пан Василtи маtт
дати пану Богухвалу полпtтадtсят коп грошtи. А пан Богухвал Колышчинцы
jкупивши, пану Василю, брату своtму, подати маtт•. И мают тыи имtня
водлуг того роздtлку дtржати вtчно•. И на то tсмо пану Богухвалу
Лабунскому дали тот нашъ лист под нашими пtчатми▫.
Писан в Крtмuнцы лта Божtго нарожtня тисtча пuтсот чотырдtсят
сtмог мсц~а jктtбра двадцать шостого дн~я, индикта шостого•.
На што и выпис с книг под пtчатю моtю пан Василtи Лабунъскии собt
взuл. А пан Климtнтъ з сtстрtнцами своими [в] тоt ж слово такжt собt другии
взuлъ∆.
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[№ 32] 31. Того ж мсц~а дTкабра л~ [30] дн~я.
Присылала до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого, tt
млст пани Aранцишковаu Aаличовскаu, старостинаu ковtлская, пн~и Ганна
[Крыцкаu], jповtдаючи тым jбычаtм•, што ж, дtи, тых часов нtдавно
прошлых бtз бытности пн~а малжонка моtго мсц~а дTкабра сtмогонадцат дн~u в
овторок пан Василtи Борзобагатыи, сын воита луцкого пн~а [Иванов],
пособившисu з многими людми и помочниками своими [наTхал] моцно,
кгвалтом на имtнt нашt до Руды, котороt, дtи, имtнt малжонок мои // дtржит
jт tго кролtвскоt мл~сти, врадника пн~а моtго Jстапа и людtи рудских были,
мордовали, jдных рогознали1•, а других, поимавши, вtзали▫ и з собою побрали,
которых, дtи, tщt и до сих часов нt маш• и нт вдомости, гдt их подtвали•. И
в тот, дtи, час при том кгвалтовном наtханю кони, быдла, свини, дробины,
гуси, куры, людtи рудских побрали, всt сtло спустошили•, шкоды вtликиt
починили и с комор ихъ всю маtтност: шаты, грш~и и всuкиt домовыt рtчи

1

Описка, треба «розогнали».
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кгвалтом вылупили и побрали•. Которых, дtи, всих шкод людских трудно
выписати, бо, дtи, людtи нт•, а халупы их пусты стоят.
И просила tt млст пани Aалчtвскаu, абы то было записано. А так я тую
жалобу и jповtданt tt млсти до книг замковых записати казалъ∆.
Початокъ року а~ a~ rа~ [1561]1.

[№ 33] 1. Лт Бож нарож а~ a~ rа~ [1561] мсц~а гtнвара а~ [1] дн~u.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго, луцкого, посланtц гсдр~скии Соломон Абдулис жаловал и
jповtдал тым jбычаtмъ, што ж, дtи, мu послал гсд~рь корол tго мл з листы |
своими гсдр~скими y справах своих гсдр~ских до царu пtрtкопского, до jрды•,
то [пак, дtи,] тых часов по БожTTм нарожtню в нtдлю мсц~а дtкабра двадцат
дtвu[того] дн~u, tдучи мнt гостинъцом, приtхавши до имtня пн~а Ивана
Яцкови[ча Борзо]багатого, ключника и воита луцкого, до Туличова и ставши в
дому [гостин]ном, хотtчи пtрtночовати и пытал tсми гсд~рu домовог, [tсли бы]
мнt шкоды в дому tго нt было. Jн мнt за то прирtк, а по малои aили [у вTчор]
пришtдчи з двора служtбники пана Борзобагатог на [имu Станислав]
J(в)довскии а Каспор Камtнскии, пришодчи и до господы моtt, [нT маючи со
мною] жадноt розмовы, конu моtго взuли з господы моtt, хотuчи на мнt взuти
мыто. Я имъ повtдил, иж мыта жадного нt даю, [бо-м я tст посла]нtц
гсдр~скии а tду з листы кролtвскими. Jни, дtи, на то ничог нt [дбаючи], //
конu моtго мнt нt дали и з собою tго взuли•. А потомъ, дtи, на завтриt, в
понtдtлок, рано тыt ж служtбники пана Борзобагатог, способившисu з
многими людми туличtвскими и с помочники своими, пришодчи моцно,
кгвалтом до господы моtt мtнt самог и слуг моих збили и зранили•. И в тот,
дtи, час при том бою и другог коня моtг з возом моим взuли, на котором, дtи,
возt было мног рtчtи и поминки tго кролtвскоt млсти•, которыt чtрtз мtнt
там посланы•, так тtж листы гсд~рскиt потрtбныt, ку тому гроши золотыи
чирвоныи и талuри, и шаты мои, так тtж и листы | стацtиныt – то всt побрали
и вtликиt шкоды подtлали. Которых всих шкод рttстръ мtновитt написаныи в
сtбt быти мtнит•. Я, дtи, видuчи таковыи кгвалт, поºхал tсми зъ сtла. Jни,
дtи, за мною кони мои выгнали, а воз мои зо всими рtчами в сtбt загамовали▫.
Длu чого ж на jглtданt ран и хотtчи пану Борзобагатому тых
служtбников и подданых tго приручити, брал в мtнt вижом з ураду замку
Луцкого служtбника моtго Ивана Василºвича•. Которыи виж ран ºго самог и
служtбника tго jглtдавши и в пана Борзобагатог бывши, пришодчи пtрtд
мtнt до книг тыми словы сознал, иж видtл ºсми на Соломонt рану на лвои

1

Написано більшими літерами і темнішими чорнилами. Ймовірно, пізніша вставка.
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руцt битую синюю•, а на служtбнику tго, на Юхну Житовичу рана рубаная в
лвоº руки на палцы•. А потом, дtи, пан Соломон зо мною, вижом врадовым,
ходил на мtсто до пана Ивана Борзобагатого и, знашодчи tго в дому
воитовскомъ, чинил пtрtд ним жалобу на служtбников tго и на подданных
людtи туличовских. На то пан Борзобагатыи повtдил, иж то служtбники, на
которых ты жалуtш, нt мои. Заправды, жt пtрtд тым в мtнt служили, алt
tсми их нtдавно проч jтправил•. А врuдник мои туличовскии Богдан
[вчорашнTго] дн~u вовторок1 jт мtнt до Туличова поtхал•. А за тым Соломон
приручил пану Борзобагатому под трtма тисtчма копами грш~tи, абы тых
служtбников Станислава Jвдовског а Каспора Камtнског и [помочни]ков их
нt спустил, поки сu tму в том справtдливост станtт, повtдаючи [во имTнT]
Туличовt ни jт ког иншог, jдно jт [слуг] и jт подданных [твоих] // бои и
шкоды вtликиt стали.
И хотtчи посланtц гсд~рскии j то мовити•, просилъ, абы то было записано.
А так я тую жалобу, jповtданt tго и вижово сознанt до книг замковых
записати казалъ.

[№ 34] 2. Того ж мсц~а гtнвара в~ [2] дн~u.
Пришодчи пtрtд мtнt Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцкого•,
зtмuнка гсд~рская пани Зоaя Пtтровна Jлtхновая Козинскаu• жаловала и
jповtдала jбтяжливt тым jбычаtм•, што ж, дtи, тых часов в суботу прошлую
мсц~а дtкабра двадцат jсмог дн~я пан Иван Яцкович Борзобагатыи, воитъ
луцкии, бtз бытности моtt наславши врадника своtго заборовльского
Станислава Гришковского из ыншими служtбниками своими на двор мои
Заборовльскии моцно, кгвалтом свtрtп моих стадных дtсят• а жtрtбцов
валашаных чtтвtртолтков чотырtх з двора моtго взuвши и до имtня загнати
казал•. А тых свtрtп моих стадных и жtрtбцов во имtню своtм маючи мнt
jтдати и поворочати нt хочtт•.
И просила пани Козинская•, абы то было записано. А так я тую жалобу и
jповtданt tt до книг замковых записати казалъ.
[№ 35] 3. Того ж мсц~а гtнвара в~ [2] дн~u.
Запис книг замку гсд~рског Луцкого▫ Василя Михаиловича СTмашка и
Гаврила ВасилTвича Бокия, судTи повту Луцкого•, а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого.

1

Можливе трояке пояснення цього написання: 1) пропущений уподібнений прийменник в – в вовторок, 2)
в овторок, 3) во второк.
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СмотрTли Tсмо тои справы. Ставши пTрTд нами на рок jбоя сторона,
жалобнаu и jтпорная, пан ВасилTи Романович БTлостоцкии, будучи затруднTн
иншими справами своими, нT стал, алT jт нTго Yмоцованыи брат Tго, пан Яцко
БTлостоцкии, вTдлT позву жаловал на пн~а JлTхна БTлостоцкого, што ж, дTи,
jстал винTн служTбнику ВасилTву, СTмTну Хропуну, за бои пuт коп грш~Tи. На
то пан JлTхно повTдил, Tстли был винTн // алT-мъ юж за то служTбнику Tго
досыт вчинил и показал лист под пTчатю пана Матaя БTлостоцкого, в
котором пишTт, вызнаваючи, иж пан JлTхно дал тому служTбнику двT коп
грошTи, ку чому ся служTбник пана ВасилTвъ нT знал. А пан Яцко тому листу
вры нT дал•. А так мы з розсудку своTго нашли пн~а JлTхна Бtлостоцкого
виноватым, всказали tсмо на нtм пану Василю пuт коп грошtи, которым пнз~tм
и рок положили tсмо за три нtдtли•. А што сu дотычtт, иж jн лист вызнаныи
в сtбt маtт заплатt jставити, tсмо tго при волном права мовtни•.
Яко ж суди сказанt нашt до книг замковых записати казали.

[№ 36] 4. Того ж мсц~а гtнвара в~ [2] дн~u.
Запис с книг замку гсд~рског Луцкого Василя Михаиловича СTмашка и
Гаврила ВасилTвича Бокия, судTи повту Луцкого•, а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого•.
СмотрTли Tсмо тои справы. Ставши пTрTд нами jчtвистt зtмuнt гсд~рскиt
на року jбоя сторона, жалобная и jтпорная•, пан Тихно Иванович Хомtк•
водлt позву и листу дtцкого жаловал на пана Гурина Дахновича
Жабокрыцкого•, што ж, дtи, jтtц tго, нtбожчик Дахно Жабокрыцкии•, длu
вtликои а пилнои потрtбы своtt позычил в нtг jсмъдtсят коп и три копы
грошtи личбы и монtты литвскоº, которыº, дtи, пнз~и на рок пtвныи jписал сu
tму был jтдати•, на што ж и лист записныи jтца tго нtбожчика Дахна
Жабокрыцкого под пtчатми лю[дtи] добрых и с подписю влостнои руки tго
пtрtд нами показовал и был вычитан. В котором совито шкоды и наклады
jписаныи и так доложоно, и[ж] tстли бы на рок jписаныи тых пнзtи tму нt
jтдал, jписал сu в ыстизнt и в совитости людtи своих жабокрыцких дtсtт
чоловков, // которы бы сu пану Тихну подобали, мtл поступити•, за шкоды и
наклады досыт вчинити•. То пак, дtи, нtбожчик, пан Дахно Жабокрыцкии, нt
дождавши того року, с тог свtта зшол•. А сын tго пан Гурин, jставшисu на
имtню jтчизном• и вживаючи всtи маtтности jтцtвскоt, за впоминанtм
врадовым платити нt хотtл•. На то пан Гурин Жабокрыцкии повtдил: «Слышу
тут жалобу пана Тихнову•, иж jн мtнt jдного з отчизны моtt позываtт. А нас
колко брати? Я, дtи, сам того долгу jтцtвского бtз брати своtt платити tму
нt винtн•, Y право вступовати и jтказывати нt хочу. Нtхаи, дtи, пан Тихно нt
jдного мtнt, алt и братю мою позываtт». На то пан Тихно повtдил•, иж tму
дал позов пtрtд роком за дванадцат нtдtл•. Длu чого, дtи, jн брати своtt ку
праву нt поставил•. Я, дtи, брати tго збирати нt буду•, бо их нt знаю, толко tго
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самог старшого сына Дахнова знаю. Jн по смtрти jтца своtго имtнº jтчизноt
дtржит и вживаtт». И просил пан Тихно Хомtк, абы был захован водлt
jбычаю права посполитог•. А так мы, вглuнувши в Статут, иж сын старшии
по смtрти jтца своtг, tстли будtт припозван, винtн долги jтцtвскиt платити,
нt вымовлuючи ся нtдорослостю jт брати своtt, yчинили tсмо пн~а Гурина
Дахновича от совитости волным•, а тую суму пнз~ии долгъ jтца tго
jсмъдtвят1 коп и три копы грш~tи а за шкоды и наклады сtмнадцат коп
грошtи•, тог всtго суму всказали tсмо на нtм пану Тихну сто коп грошtи
личбы и монtты литовскоt. И в тых пнз~tх водлt jпису нtбожчика Дахна пн~а
Жабокрыцъкого присудили ºсмо дtсяти служобъ людtи на зуполъныхъ
дворищах во имtню пана Гурина Жабокрыцкого в Жабокрыках. МаTт [jн т]ыº
люди дtржати и вживати до зуполнои заплаты тои су[мы] пнз~ии.
Котороt всказанt нашt до книг замковых записати казали.
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// [№ 37] 5. Того ж мсц~а гtнвара в~ [2] дн~я.
Запис с книгъ замку гсд~рского Луцког Василя Михаиловича СTмашка и
Гаврила ВасилTвича Бокия, судTи повту Луцкого•, а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого•. И на тотъ часъ при насъ были пан Алtксандро
Маркович Жоравницкии• а панъ Миколаи Харлинскии•.
Смотрtли tсмо тои справы. Ставши пtрtд нами зtмuнt гсдр~скиt на року
jбоя сторона, жалобная и jтпорная, пан Пtтръ Иванович Хомtк водлt позву и
листу дtцкого, жаловал на пана Гурина Дахновича Жабокрыцкого•, што ж,
дtи, jтtцъ tго, нtбожчикъ Дахно Жабокрыцкии позычил y нtго двадъцат
копъ и jсмъ копъ грошtи монtты и личбы литовъскоº•, на што ж и лист
записныи нtбожчика Дахна Жабокрыцкого подъ пtчатми людtи добрых и с
подпистю[!] властноt руки t[!] показовалъ, Y котором совитост, шкоды и
наклады jписаны•. А jсобливого, дtи, долгу винtн jстал три копы грошtи•,
чому, дtи, посвtдома мачоха tго пн~и Дахновая• Жабокрыцкая•. На то пан
Гурин Дахнович повtдил•: «Слышу жалобу•, иж панъ Пtтръ мtнt jдного з
отчизны моtt позываtт•. А нас колко брати? Я, дtи, того долгу jтцtвского бtз
брати своtt jдtнъ самъ платити и jтказывати нt повинtн. Нtхаи, дtи, панъ
Пtтръ нt jдного мtнt, алt и братю мою позываtт». Ку тому пан Пtтръ
повtдил•, иж tму дал позов пtрtд роком за дванадцат нtдtл. Длu чого, дtи,
братии своtt ку праву нt поставил•. Я, дtи, брати tго нt знаю и збирати их нt
буду. Толко tго самого старшого сына, пана Дахнова знаю [и jн] по смtрти
jтца своtго имtнъt jтчизноt дtржит и всtи маtтности вживаtт•, а долгу
jтцtвского платити нt хотtл•.

1

Очевидно, описка, треба «j смъдTсят».
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И просил панъ Пtтръ Хомtк, абы был захован вtдлt jбычаю права
посполитог и Статуту Зtмског. А так [мы], yглuнувши в Статутъ•, иж сын
старшии по смtрти jтца своtг, tстли будtт припозван, винtн долги jтцtвскиt
платити, нt вымовлuючисu дорослостю лTт брати своtt•, yчинили tсмо пн~а
Гурина Дахновича jт совитости волным, а тую суму позычоных пнз~ии долгъ
jтцtвскии двадцат коп и jсмъ коп грошtи, а за шкоды и наклады пн~а Пtтровы
пuт коп грошtи•. Того всtг сумою тридцат коп и три копы грошtи монtты и
личбы литвскоt всказали tсмо на имtню tго Жабокрыках на части нtбожчика
Дахна Жабокрыцкого•. А што сu дотычtт трtх коп гршTи, то Tсмо дали на
розознанt мачохи tго панtи Жабокрыц[коt]
// Яко ж тоt всказанъt нашt до книгъ замковых записати tсмо казали.
[№ 38] 6. Того ж мсц~а гtнвара второго дн~я.
Пришодчи и постановившисu jбличнt в замку Луцкомъ• пtрtдъ нами•
Гавриилом Василºвичомъ Бокиtмъ, судtю повту Луцкого•, а Борисомъ
Ивановичомъ Совою, подстаростимъ луцкимъ•, зTмtнинъ гсдр~скии пан Януш
Прокопович Uгриновскии•, jповtдалъ и сознавалъ тымъ jбычаtмъ•, иж што з
розсудку врuдy здtшнtго замъку Луцъкого• присужоно было мачосt моtи,
панtи Jринt Болбасовнt, вна jт нtбожчика jтца моtго нtjписаного тридцат
коп грошtи• и к тому трtтюю част в людtх, в полuхъ, в сtножатtхъ и во всих
пожиткохъ имtнu моtг Вгриновского до тых часов, покол замуж поидtт•. Ино
вжt tсмо с панtю мачохою моtю в томъ промtжку сtбt приятtлъскимъ• а
вгодливымъ jбычаtмъ застановили, иж вжо пани мачоха моя, взявши jт мtнt
нкоторую суму пнз~tи – трtтюю част имtня Вгриновского, – што мtла до часу
слушного дtржати, мн в дtржанt моt дала и поступила и вжt в то ничимъ
вступовати нt маtт. А што ся дотычtт имtнtи моих jтчизных в повтt
Jвруцком•: Кот[чи]ща и Вtлавска, што нtбожчик jтtц мои в двохсот копах
грошtи заста[вил] и листомъ своим jписал•, ино пани мачоха моя тых имtнtи
зо вси[ми] пожитки дtржати и вживати маtт до зуполноt tt млсти jт мtнt
заплаты jноt сумы двохсот коп гршtи•. А нt jтдавши tи тых пнз~tи сумы
помTнTноT я сам, сTстры и нихто з близких моих в тыt имtня вступовати, ани
котороt пtрtказы задtржаня tt нt чинити нt маtм, ни в чом ли[сту] нTбожчика
jтца моtг нt нарушаючи•, алt jвшtмъ tго при моцы зоставити и заховати
маtм▫. Гдt тут жt ставши jчtвисто мачоха tг пн~и Jрина Болбасовна таким жt
способом вызнала•, иж промtжку сtбt на том застановили и показала лист
записныи малжонка своtго под пtчатми [людtи добрых] на тыt имtня вышtи
помtнtныt. [И былъ вычитанъ] с початку аж до конца. Которыи лист так ся в
собt маtт: // «Я, Прокоп Матatвич Uгриновскии• вызнаваю самъ на сtбt сим
моим листомъ, кому будtт потрtба того вдати• або чтучи tго слышати
нинtшнимъ и на потом будучим•, иж позычил tсми y жоны моtt пани Jрины
Болбасовны ку потрtбt моtи двстt коп грошtи литвскоt личбы, личачи по
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дtсяти пнз~ии y грош, и в тои сумt пнз~ии заставил tсми жонt моtи имtнt моt
jтчизноt никому ни в чом нt винноt• сtло Котчишща, част мою, люди на имu
Павла jтамана, Якима Малца, Занца Полуяна•, а в другом сtлt моtм y
Вtлавску чоловка моtго моtt части на имu Евдокима и зо всими с тыми
людми зъ их зtмлuми бортными, полми, сtножатми, дубровами, с пущами, з
рtками, з озtры, бобровыми гоны, зо всими платы грошовыми и данми
мtдовыми, зо всим тым, як ся тоt имtнt y собt маtт, ничог на сtбt нt
jставуючи, маtт жона моя, пани Jрина, тоt имtнt, дtржати и tго вживати
так, як я самъ дtржалъ. А нt jтложивши тои сумы пнз~ии вtрху jписаноt в
жоны моtt пани Jрины, я самъ, дти и близкиt мои того имtня и людtи з рук
tt брати нt маtм до тых часов, поки я самъ, дти або близкиt мои тую сyму
пнз~ии tи заплатим. А tстли бых самъ, дти• або близкиt мои тоt имtнt в жоны
моtt з рук взuли•, а нt jтложивши сумы пнз~ии• або чимъ-колвt нарушили,
тогды маtмъ заруки заплатити пану воtводt киtвскому сто коп грошtи, жонt
моtи Jринt другую сто копъ грошtи. А заплативши зарукy прtд сu жона моя
тоt имtнt и люди дtржати маtт до тых часов, поки jт мtнt самог, jт дtтtи або
jт близких моих tи зуполная заплата станtт•. А tстли бы которыи чоловкъ
мои jтчизныи с того имtня задtржаня жоны моtи проч гдt пошол•, тогды я
сам, дти и близкиt мои тог на жонt моtи поискивати нt маtм•. А при томъ
были и тог добрt звtдоми их млст кнuз Дмитрtи Алtксандрович Бурtмскии•,
пан Роман Иванович Бtлостоцкии, пан Андрtи Иванович Колпытовскии•, а пан
Иляш Нtсвtцкии•, а пан Дахно Алtксандрович Мушата Jхлоповскии•, а пан
Еско Jлtхнович Грушвицкии.
И просил Tсми их мл j приложtнt пtчатtи и их млст то на прозбу мою
вчинили и пtчати к сtму моtму листу приложили и длu лtпшtи твtрдости я
сам пtчат мою приложил и руку мою влостную подписал. И сtс мои лист на то
жонt моtи Jринt я дал под пtчатми их млсти панов вtрху писаных // и под
моtю пtчатю и с подписомъ руки моtt•.
Писан в Пашов лта Божtго нарожtня тисtча пuтсот пятдtсят
чtтвtртого мс~ца jктtбра дtсuтог дня».
А по вычтtню листа• просил пан Януш Вгриновскии•, абы то было
записано•. А так мы jчtвистоt сознанt, доброволноt jповtданº их и листъ
нtбожчика Вгриновского до книгъ замковых записати казали.

// [ № 39] 7. Лт Бож нарож а~ a~ rа~ [1561] мсц~а гtнвара в~ [2] дн~я.
Запис книг замку гсд~ръского Луцкого∆ Василя Михаиловича СTмашка и
Гаврила ВасилTвича Бокtя, судTи повTту Луцког а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•. А на тот час при нас были пан Миколаи Харлинскии а
пан Алtксандро Маркович Жоравницкии.
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Ставши пtрtд нами tго млст кнuз Богуш Дмитрович Любtцкии jповtдил,
што ж, дtи, за позвы и за дtцким позвал tсми кнз~u Воину Вороницкого, иж jн
за листом врuдовымъ навпоминалным• j покрадtнº двоига конtи на
подданных своих тристuнских• на имu на Тимоша▫, а на Нtвкраша1 и на Ивана
зложил был рок ку праву при сторонt. Ино, дtи, врuдник мои на рок припалыи
восполок изъ судями своими Гришкомъ Кучинским, врuдникомъ
рожищъским, с Крыштоaом а Иваном Гулuлницким, Atдком Мордашtвичом а
Савкою Благутичом до нtг в двор приtхали. Jн, дtи, на тот час на подданных
своихъ рок самъ зложивши права дати и справtдливости вчинити нt хотtл и
способившисu з слугами и з людми своими трыстuнскими их самых моцно,
кгвалтом позбивал и помордовал и в тот, дtи, час при томъ бою погинуло в них
рtчtи нtмало. Напtрвtи y Михаила, врuдника любtцкого, дtсtт коп грошtи
готовых, сукнu порприuноваu гвоздиковая, шнуры на нtи с пуклuми
золотыми, сагаидак, саблu, шапка; а Гришку Кучинскому, врuднику
рожищъскому, сагаидак з луком, з стрtлами, саблu, шапка; а Крыштоay
Воинt, врuднику любtцкому, кон сtрыи з сtдломъ, кордъ, пояс из вачкомъ и
полторы копы грошtи, хустка и шапка; Ивану СtлTцкому, врuднику пн~а
Харлинского, сукнu синuя лунская, шапка, пояс и полкопы грошTи; y Янка
Ярмошtвича сукнu порприяновая гвоздиковая, саблu, кон сtрострокатыи из
сtдломъ, пояс с калитою и двt копt грошtи, шапка с куницtю; y Atдка
Мордашtвича сукнu люнская синuя, кон плtснивыи // из сtдлом, кожух
барании, шапка, пояс с калитою и пuтнадцат грошtи; y Савки Благутича
клuча з сtдлом, сукнu люнская синuя, кожух барании, шапка, пояс с калитою
и двадцат грошtи. А кгды, дtи, jни из сtла tг вышли, врuдник, дtи, мои
посылал служtбника своtго Матыса, yпоминаючи tг, абы jн тыи рtчи их им
поворочати казал. Jн, дtи, тых рtчtи ничог нt вtрнул и tщt, дtи, над то тог
служtбника моtг збити казалъ. И при том бою згинула в нtг сукнu порприяну
лазуровог, кон рыжии из сtдломъ, сагаидак з луком и стрtлами, шапка, саблu
и тот, дtи, лист врuдовыи навпоминалныи tщt на jн час, кгды tг пtрtд
сторонами навпоминал и права просил y сtбt моцно, кгвалтом загамовал и до
сих часов нt jтдал. За которыми позвы на рок позваныи j воздвижtнии
Чtстног Крtста так тtж и за дtцкимъ на тот рок зложоныи нинtшнtго дн~u,
мсц~а гtнвара втор(о)го дн~я кнuз Богуш tго млст Дмитрович Любtцкии року
вставал и ку праву пtрtд нами зо всимъ доводом своим готов был и пилност в
том чинил чtрtз дtн аж до вtчора, хотtчи водлt позву и листу данного
справtдливости своtи доводити. А кнuз Воина Вороницкии яко за позвы на рок
припалыи, так тtж и за дtцким на рок зложоныи пtрtд нами ку праву самъ нt
стал и никого ку jтказу з моцю зуполною на мtстцо своº нt присылал, ани
ко(то)рои причины слушнои пtрtд роком j собt знати нt дал•. А так мы,

1

Написано помилково. Треба читати «Нtвкраша».
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заховываючисu вtдлt jбычаю права посполитого и Статуту Зtмского, за
нtстанtмъ ку праву кнз~u Воины Вороницког всказали tсмо на нtм кнз~ю
Богушу Дмитровичу Любtцкому за бои врuднику tго Михаилу Гулuлницкому
двадцат коп грш~tи, а за конu tго з сtдлом, з tпанчою дtсtт копъ, за сагаидак
три копы, за jднорuдку порприяновую три копы грш~tи, за саблю полкопы
грошtи, за шапку сtм грошtи а дtсtт коп готовых грошtи; Гришку
Кучинскому, врuднику рожищъскому, за бои tго двадцат копъ, за сагаидак з
26 луком, стрtлами три копы грш~tи, за шапку сtмъ грошtи //; а Крыштоay Воинt,
врuднику любtцкому, за бои tго двадцат коп: за кон з сtдломъ jсмъ коп
грошtи, за кордъ золотыи полскии, за пояс вгорскии дванадцат грошtи, за
вачок золотыи полскии а готовых пнз~tи полторы копы грошtи, за шапку и за
хустку дtсtт грошtи; Ивану Сtлtцкому за бои tго пuт коп грошtи, за сукню
tго люнскую полторы копы грошtи, за шапку и за пояс jсмъ грошtи а
готовых пнз~tи полкопы; Юнку Ярмошtвичу за бои tг двадцат коп, за сукню
порприяновую двt копt, за саблю полкопы, за кон tг пuт коп, за сtдло копу, за
пояс с калитою jсмъ гр~шtи а готовых пнз~tи двt копt, за шапку с куницtю
двадцат грошtи; Atдку Мордачtвичy за бои tго пuт коп, а за сукню полторы
копы, за кон tго из сtдлом пuт коп, за кожух барании полкопы, за шапку, за
пояс и за калиту дtсuт грошtи, а готовых пuтнадцат грошtи; Савцt
Благутичу, бортнику, за бои tго сто грошtи, а за клuчу з сtдлом три копы
грошtи, а за сукню tго полторы копы, за кожух полкопы гр~шtи, за шапку и за
пояс с калитою дtсuт грошtи, а готовых двадцат грошtи•. А служtбнику
Михаилову Матысу за бои tго двадцат коп, за сукню двt копи, а за кон tго из
сtдломъ три копы, за сагаидак з луком, стрtлами полторы копы, за шапку и за
саблю tго полкопы грш~tи. Тог всtго сумою на кнuзи Воинt Вороницком
всказали tсмо до права кнз~ю Богушу Дмитровичу Любtцкому сто коп сtмдtсuт
коп jсмы коп тридцат грошtи и дtвtт грошtи.
Котороt всказанº нш~t судовоº до книг замковых записати ºсмо казали.
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[№ 40] 8. Того ж мсц~а гtнвара г~ [3] дн~я.
Запис книг замку гсд~рьског Луцкого Василя Михаиловича СTмашка и
Гаврила ВасилTвича Бокия, судTи повtту Луцкого а Бориса Ивановича // Совы,
подстаростTго луцкого.
Ставши пtрtд нами зtмtнин гсдрь~скии пан Сtмtн Зброхович Воютинскии
водлt позву и листу дtцкого jповtдал, што ж, дtи, пtрво сtг позвы
врuдовыми, а тtпtрtчи листом дtцким позывал tсми пн~а Матatя Романовича
Бtлостоцкого j том, што ж, дtи, jн тог лtта по свtтом Пtтрt в пuтницy мсц~а
июлu пuтого дн~u способившисu с помочники своими, приtхавши и моцно,
кгвалтом на чtрtду смыковскую имtнu жоны tго и tго самог, пастухов збивши,
розогнал и два кони с чtрtды побрал: jдног, дtи, конu пасынкова рыжого, за
которог, дtи, давано дTсuт коп грш~Tи, а другого находника Tг гнTдог, за
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которог, дtи, сам дал сtм коп грошtи, которыи, дtи, кони застал в нtг y дворt
пн~а Яцка Шибtнског. За которыми позвы j рокох судовых прошлых по
Чtсном Крtстt, так тtж и тtпtрtчи за дtцким мсц~а гtнвара трtтtго дн~u в
пuтницу пан Сtмtнъ Зброхович Воютинскии року прtд нами yставал ку праву
готов был и пилност в том чинил, хотtчи вtдлt позву и листу дtцког
справtдливости своtt собt доводити. А пан Матatи Романович Бtлостоцкии
яко за позвы на рок припалыи, так тtж и за дtцким на рок зложоныи ку праву
сам нt стал и никого ку jтказу з моцю зуполною на мtстцо своº нt присылал и
никоторои причины слушнои j собt до нас, врuду, знати нt дал. И просил пан
Воютинскии, абы был захован jбычаtм правным. А так мы, заховываючисu
водлt jбычаю права посполитог и Статуту Зtмского за нtстанtмъ ку праву
Матatя Романовича Бtлостоцкого yсказали tсмо на нtм до права пану Сtмtну
Воютинскому за кон рыжии пасынка tго дtсuт коп грошtи, а навtзки другую
дtсuт коп, а за находника tг сtмъ коп грш~tи, а навTзки другую сtм копъ. Того
всtго сумою тринадцат1 коп чотыри копы грш~tи Yсказали ºсмо до права пану
Сtмtну Воютинскому на пану Матatю Романовичу Бtлостоцком.
Яко ж всказанº нш~t судовоº до книг замковыхъ записати tсмо казали∆.
// [ № 41] 9. Того ж мсц~а гtнвара г~ [3] дн~я.
Запис книг замку гсд~ръского Луцкого• Василя Михаиловича СTмашка,
Гаврила• ВасилTвича Бокtя, судTи повtту Луцкого а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого•.
Пришодчи jбличнt и постановившисu пtрtд нами• зtмuнка гсд~рьская, пн~и
Прокоповая Вгриновская пн~и Jрина Болбасовна восполок с пасынкомъ своим
пном Янушом Вгриновскимъ jповtдала и вызнавала тым jбычаtм, што ж, дtи,
позывала tсми ку праву пасынка своtг пн~а Януша j трtтюю част имtня
Вгриновског и Михлинског за судом вм~ мнt всказаную, которую jн сам на сtбt
дtржал и вживал ку тому и шкоды иш[!] наклады свои и j иншиº многиº рtчи
то, дtи, тtпtрtчи на рок припалыи, нT допускаючисu ку праву, пасынок мои
просил мtнt за то, абых с ним приятtлским jбычаtмъ погодила. Што ж я, нt
хотtчи болшtи трудности вживати ку шкоди и накладомъ приходити, то tсми
вчинила, иж мы с обудву сторон впросивши их млсти пно~в пасынок мои з руки
(с)воtи2 кнз~u Богуша Дмитровича Любtцкого а дворtнина гсд~рьского пн~а
Иляша Богушtвича Нtсвцког, а я з руки свои пн~а Андря Колпытовског, пн~а
Данила Рогозtнского и брата своtг пана Григоря Болбаса на том засадили их
млст пно~вt tдначи н~ши з обудву сторон мtжи нами так погодили, иж пасынок
мои пан Януш Вгриновскии за вно моº напротивку трtтtи части имtня
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У слові закреслено чорнилом «на», а на берегах винесено пізнішим почерком «тридцять».
У слові пропущено початкову літеру с, треба читати «своTи».
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Вгриновског и Михлинског так тtж за вс шкоды и наклады моº, j што tсми
tг позывала, дал мн пuтдtсuт коп и пuт коп грошtи личбы и монtты
литовскоº […]ожо с тог имtня Вгриновског з Михлинског зо всtи трtтtи
части, што на мtнt приходила, вырtкамсu и вжо до того нt маю ничого, яко ж
позвы, листы, выписы врuдовыи и всю справу свою, j што tго позывала пtрtд
нами, пасынку своtму подавала // а болшtи тог справы в сtбt быт нt повtдала и
хотu ж бы, дtи, тои справы, листы, которыº сu появили, тыº вжо пtрtд
каждым правомъ моцы жадноt мти нt будtт. А што сu, дtи, дотычtт jтчизны
пасынка моtго других имtнtи в повтt Jвруцкомъ Котчисща и Вtлавско,
которыи jтtц tго, нtбожчик Вгриновскии, малжонок мои, тыи имtнu мнt
заставил в двохсот копах грошtи. И показала на то лист записныи под пtчатми
людtи добрых так тtж под пtчатю и с подписъю властнои руки нtбожчика пн~а
Прокопа Вгриновског•. На то пасынок tt пан Януш Вгриновскии повtдил: «Я,
дtи, сu в тыи имtня вступовати нt хочу, нtхаи мачоха моя тыи имtня дtржит и
вживаtт до зуполноº заплаты сумы пнз~tи jписаноº водлt листу записного. А
кгды, дtи, тыи пнз~и jтдам, тогды jна будtт винна мнt тых имtнtи
поступити»•.
А так мы тую вгоду застановtня их jчtвистоº сознанº до книг замковыхъ
записати казали∆.

[№ 42] 10. Того ж мсц~а гtнвара s~ [6] дн~я.
Запис книг замку гсд~ръског Луцког▫ Василя Михаиловича СTмашка,
Гаврила ВасилTвича Бокия, судTи повtту Луцкого•, а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого.
Смотрtли tсмо тои справы. Ставши пtрtд нами на року jбоя сторона,
жалобная и jтпорная, пн~и Зоaя Михновая Козинская восполок из сыном
своимъ пно~м Романом жаловали вtдлt позву на панюю Любку Романовую
Блостоцкую, што ж, дtи, малжонок […] пан Роман Бtлостоцкии, будучи на
справt их судями1 с пн~ом Яном Богушtвичом, которая справа на листtх
вызнаных jписана мtновитt и пtчат пн~а Яна Богушtвичова приложона, а пан
28 Роман Бtлостоцкии на тот // час пtчати своtи в сtбt быти нt повtдалъ,
jбtцуючи свою пtчат иншим часом к тому листу приложити. С которым, дtи,
листом до нtго посылала, jн пtчати нt приложил, а потомъ с тог свtта зшол.
А по смtрти, дtи, tго пн~и Романовая винна tст пtчат мужа своtг к тому листу
приложити и нt прикладаtт. На то пн~и Романовая Бtлостоцкая повtдила, иж
скоро по смtрти нtбожчика пн~а Романа Бtлостоцког, мужа tt, пришодчи сын
tt пан Матaи скрынку з листы и пtчатю jтца своtг взuл, а хотu бы, дtи,
пtчат мужа моtг в мtнt была, я бых tt нt приложила, бо кгды пн~и Козинская с
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тым листом до мужа моtго присылала, просtчи j приложtнº пtчатии, тогды
муж мои к тому листу пtчати свои приложити нt хотtл, повtдаючи, иж тот
лист нt слушнt справtн, ку чому сu пн~и Козинская и сама знала, иж до пн~а
Романа Бtлостоцкого с тым листом посылала, а jн пtчати своtи приложити
нt хотtл•.
А так мы, jбачивши нtвчинност пн~tи Романовои Бtлостоцкои, вчинили
tсмо tt jт пн~tº Козинскоº и jт сынов tt в том волною. И то tсмо до книг
замковых записати казали.
[№ 43] 11. Того ж мсц~а гtнвара … дн~я1.
Запис книг замку гсдръского Луцког Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила ВасилTвича БокTя, судTи повTту Луцкого а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого.
Што кнз~ь Богушъ Дмитрович ЛюбTцкии позывал позвы врuдовыми пн~а
АндрTя ГригорTвича Хмару Миловског j збитº чотырох члв~ков и j забранº
конTи их. А так jни, jбоя сторона, пришодчи пTрTд нас ку праву взuвши на то
добрых людTи мTжи собою пого[дили] а застановTнº своº нам jбявили тым
jбычаTм, иж кнuз Богушъ ЛюбTцкии за прозбою людTи добрых jтпустил
пану ХмарT бои подданных своих, так тTж шкоды и наклады, jдно-м што был
пограбил кони, то маTт пан Хмара подданным Tго млсти дати двT свTрTпы, а за
двоº конTи пнз~ми // заплатити пuт коп гр~шtи, которыи пн~зи и тыи двоº
свtрtпы tго лист подданным маtт дати jт сtго дн~u, пuтници, мсц~а гtнвара
трtтtго дн~u за двt нtдtли. На што ж и квит под пtчатю ссвоtю[!] кнз~ю Богушу
Любtцкому на то дал, а кнuз Любtцкии позвы ºму поворочал, а выпису в сtбt
быти нt повtдил, а хотu ж бы и был тот, yжо ни пtрtд которым правом моцы
жадноº мTти нT будTт, а што тTж пан Хмара АндрTи позывал кнuзu Богуша
Любtцког j нTYчинTнº справTдливости на врuдника и на подданных своих j
бои свои, j вTзTнº и j многиº шкоды свои, што Tго млст кнuз Богуш ЛюбTц
jбTцал справTдливост вчинити на врuдника своTг Ивана СtмTновича и на
подданных своих, которыи на рTистрT мTновитT списаныи▫.
А так мы тую Yгоду и застановTнº, их jчTвистоº сознанº до книг замковых
записати казали.
[№ 44] 12. Того ж мсц~а гtнвара з~ [7] дн~я.
Запис книг замку гсд~рског Луцкого▫ Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила ВасилTвича Бокия, судTи повту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы,
›
подстаростTго луцкого . Што зTмTнин гсд~рьскии пан Михаило Иванович
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Jщовскии позывал дTцким зTмTнина гсдрь~ског пн~а СtмTна Збороховича
Воютинског j том, што ж, дTи, будучи Tму за позвы Воютинског пTрTд гсд~рTм
королTм Tго млстю Y ВилнT и нT хотTчи в том далTи з ним заводити Y шкоды и в
наклады приходити, j том приятTлским обычаTм пTрTд Tго млс~тю кнзTм
АлTксандом Сонкгушковича КошTрским, маршал[комъ] гсд~рскимъ а пTрTд
пно~м Михаилом Єлом Малинским и пTрTд пно~мъ Иваном Шимковича
СклTнским и под тым принuл способом застановил, иж за всю тую суму на нTм
29 всказаную зъ Tднаня мTл ºму дати сто коп и шTстдTсuт // копъ грошTи
литовских а конu и двT свTрTпы стадных и там жT, дTи, будучи Y Вилни
початком тои сумы дал Tму тридцат коп грш~Tи а сто коп и тридцат коп грш~Tи
конu и двT свTрTпы стадных мTл Tму дати тут, приTхавши на Волын на рок
пTвныи на ВознTсTнº Гсд~нT свuта прошлог в року пuтдTсuт jсмом, на што ж и
лист свои записныи под пTчатми людTи добрых и под пTчатю своTю на то ºму
дал, хотTчи то выполнити, а тую заплату сто и тридцат коп грошTи и двT
свTрTпы стадныхъ Y дому пна Миколая Харлинског jтдати. А пан Воютинскии
тую заплату jт нTго взuвши, лист записныи, мандат гсд~рскии, лист судовыи,
позвы и лист дTцкии Tго млсти кнз~u КостTнтинов так тTж и вшTлuкиT листы к
тому праву▫ прислухаючиT Tму подавати мTл, а хотu бы, дTи, которого листу нT
jтдал, тогды вжо тот лист нигдT Y кождог права моцы жадноº мTти нT мTл або
Tстли бы тTж пан Воютинскии jт пн~а Jщовског на рок вышTи jписаныи тых
пнз~Tи ста коп и тридцати коп грш~Tи и двох свTрTп Yзuти або jзTмши листу Tго
записного на тую суму пнз~Tи мандату гсдрь~ског так тTж и всихъ листов Tму
дати и в том Tго квитовати нT хотTл або якими-колвTк причинамы розорвати и
з листу своTг записног мTл выступити, то мTл гсд~ру королю Tго млс~ти заруки
заплатити двTстT коп грш~Tи, а Tго млс~ти кнз~ю КостTнтину сто коп, а пану
Jщовскому, яко сторонT jбражTнои, сто копъ грш~Tи. А кгды ж, дTи, тот рок
припал, пан Jщовскии, чинTчи досыт jпису своTму на рок припалыи, тоTст на
ВознTсTнº Гсд~нT, маючи при собT шлuхту, вижа врuдового и сторон, Y дом до
пн~а Миколая Харлинского до Скорча с тыми пнз~ми приTхалъ и пан
29 зв. Воютинскии на тот рок приºхавши и взuвши в нTг сто коп и дTсuт коп //
грошTи1 до дому своtго приtхал, а tму тых листов вышtи писаных жадного нt
jтдал и tго за тую суму пнз~tи нt квитовал•. А вtдлt jпису своtг в заруки
пtрtпал, што и выписомъ врuдовым под пtчатю кнз~u Андрtя Ивановича
Полубtнского подстаростtго бывшог луцког подпирал, y котором виж даныи
служtбник подстаростtго Лукаш Краtвскии так вызнаваtт, иж будучи ºму с
паном Jщовскимъ в дому пн~а Харлинског на дtн ВознTсTня Гсд~нu при нtм,
вижу врuдовом, и пtрtд людми добрыми пан Сtмtн Воютинскии взuл y пн~а
Jщовского готовых пнз~tи сто коп грш~tи литовскоº личбы, а в сtми копах
взuл в нtг чотыри волы а корову, а в трох копах взuл дtсuт лыжок срtбръных
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заставнымъ jбычаtм, поколu бы в нtго выкупил того всtг, взuл в нtг сто коп и
дtсuт коп грш~tи, а на jстаток тых пнз~tи, тоtст на двадцат коп грш~tи в нtго
квит yзuти и тых пнз~tи до Свtтого Пtтра ждати мTл, а взuвши тыи пнз~и, бtз
вtдомости ис Скорча до дому своtг приtхал, а tго в том нt квитовал и листов
tму жадных нt jтдал. J што вжо tго пан Jщовскии позывал позвы
врuдовыми на роки прошлыи в року пuтдtсuт дtвuтом j Свtтои Луцtи, за
которыми позвы на рок припалыи мсц~а гtнвара пtрвого дн~u пан Воютинскии
приtхавши до Луцка и нt хотtчи з ним пtрtд врuдом правоватисu и позволили
приятtлtи своих на то взuти, пtрtд которыми правом або tдналным jбычаtм
тую рtч кончити мtли. И положили [со]бt рокъ: по крtщtни Гсд~ни в тыждtн
мсц~а гtнвара трtтtгнадцат дн~я в суботу мtли сu зъtхати там жt до Скорча в
дом пн~а Миколая Харлинского и на то мtжи сtбt з ободвух сторон jдин
другому под страчtнtмъ права дали на сtбt листы записныº, tсли бы сторона,
которая на тот рок нt стала и приятtлtи своих нt вывtла, тая сторона рtч свою
вtчнt тратит, шкоды и наклады платити маtт. А кгды ж тот рок был припал,
jни, jбоя сторона, пан Михаило Jщовскии и пан Сtмtн // Воютинскии,
зъtхавшисu в дом до пн~а Миколая Харлинского и зволившисu jбоя сторона
далисu в компромис судямъ своим tго млс~ти кнз~ю Алtксандру Кошtрскому,
маршалку гсдр~ьскому, пану Ивану Шимковича Склtнскому. Которыи пановt
суди вычитавши позов пн~а Jщовског, jглtдавши всих листов tго, ку тои
справt прислухаючих, пытали пн~а Сtмtна Воютинского, штобы на то, которыи
jтказ пану Jщовскому чинил, и жtбы пtрtд нами всю справу свою показал. На
то пан Сtмtн Воютинскии повtдил, иж тог часу жадного листу справы тои, j
которои мu пан Jщовскии позываtт, в сtбt нt маю и мtти их на тот час нt
могу, бо tсми вси тыи листы до схованя дал приятtлtви своºму и просил, абы
то ºму jтложоно до чtтвtртог дн~u и то за прозбою tго вчинил, иж jн конtчно
в дому пн~а Ивана Шимковича Склtнског y Склtни мtл сам стати и вси тыи
листы, которыи на позвt пн~а Jщовского jписаны, мtл положити под
страчtнtмъ права. А кгды ж тот рок припал мсц~а гtнвара шостогонадцат дн~u,
на тот рок кн~зь Кошtрскии с пн~ом Михаиломъ Jщовским в дом до пн~а Ивана
Шимковича Склtнског приtхал пан Jщовскии року своtг пилновал, и ждал
прtз дtн ажъ до вtчора, а пан Сtмtн Воютинскии, давшисu доброволнt в
компромис и принuвши рок под страчtнtмъ права, самъ ку праву нt стал и
никог ку jтказу jт сtбt вмоцованого нt прысылал и никотороº причины
слушноº j собt знати нt дал. То пак пно~вt суди yглtнувши в доброволныи
записы ихъ, маючи моц jт пн~а Сtмtна Воютинского, иж jн записавшисu тым
записом своим досыт чинити нt хотtл, длu тых причин yчинили пн~а
Jщовского jт листу tго записного волнымъ, так тtж jт мандату гсдр~ьского
// jт листов позовных дtцких, листов судовых и yвuжчих tго млс~ти пн~а
воtводы троцког и jт других листов, позвов дtцкихъ судовых и ввuжчих tго
млсти кнз~u Костtнтина, воtводы киtвского, так тtж и j тог статку долгу, што
был jстал Воютинскому винtн двадцат коп грш~tи и двt свtрtпы стадных, што
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ширtи а достаточнtи на листt судtискомъ tст jписана•. А по том пан Сtмtн
Воютинскии на то повtдил, иж бы тыи листы давно ºму поворочал, алT иж пан
Jщовскии Yвuжчих вижов врuдовых, шлuхту, людTи добрых и сторон, кгды
сu Yвuзовал, збивал и соромочувал, а jстатка долгу двадцат коп грш~Tи и двох
свTрTпъ нT jтдал и длu тог з ним постановTнu до конца чинити нT хотTл и тых
листов нT jтдал, а jповTдивши долTглости своTи jбоя строна просил нас пан
Воютинскии, абыхмо нT судовнT правным jбычаTм, jдно приятTлским
налTзком в том ихъ погодили. А так мы, jбачивши вTликии трудности, шкоды
и наклады их з обу сторон мTжи ними погодили, заруку на сторону jтложили,
и тот долгъ, што был пан Jщовскии Tму винTн двадцат копъ грш~Tи и двT
свTрTпы, то Tстмо мTжи ними зъTднали, а jни, jбоя сторона, на том пTрTстали
и листы свои з обу сторон на касованº до рук нш~их нам подавал в сTбT листов
тоT справы быти нT повTдали, а хотu ж бы сu потом которыº листы тоº справы
показали тыи вжо ни пTрTд которым правом моцы жадноº мTти нT мают. А што
сu дотычTт збитя шлuхты, вижов врuдовых и сторон людTи добрых нt пан
Воютинскии jдно самъ пан Jщовскии пTрTнаидовати в том маTт, а иж пан
Воютинскии jбавалса, абы потом сын пн~а Jщовског ВасилTи водлT пTрших
позвов jбои свои торчинскии ку праву Tго нT притTгал, ино пан Михаило
Jщовскии поднuлсu jт сына своTг Y кождого права пн~а СTмTна Воютинског
31 заступати, штобы на том пан Воютинскии шкодовалъ // то вси шкоды и
наклады Tго нT жадTн довод, jдно на прирTчTня слова своTг пан Михаило
Jщовскии поднuлсu и будTт винTн пану Воютинскому платити, бо вси тыº
рTчи, которыи сu мTжи ними jт давных часов дTяли аж до даты сTго выпису,
jни вжT мTжи собою погодили и намъ jбявили.
Которую Yгоду застановTня ншого и доброволноº позволTнº ихъ до книг
замковых записати Tсмо казали∆.
[№ 45] 13. Того ж мсц~а гtнвара з~ [7] дн~я.
Запис книг замку гсд~рског Луцкого• Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила ВасилTвича Бокия, судTи повту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•.
СмотрTли ºсмо тои справы. Ставши пTрTд нами на року jбоя сторона,
жалобная и jтпорная, пн~и Маря Томковна ПосuговTцкая вTсполок из сыном
своим, пн~омъ Гуриномъ Максимовичом, вTдлT позву своTг жаловала на пн~а
Григоря Jксакова и на жону Tго пн~юю Jвдотю Томковну ПосuговTцкую, j
том, што ж, дTи, jн пробачивши дTлу вTчистог и постановTня прTд приятTлми
принuтог а на листTх под заруками нTмалыми jписаного, того лTта прошлого
мс~ца июнu двадцатог дн~u в чTтвTргъ поспол с пно~мъ АлTксандром,
городничим киTвским, и з ыншими многими помочниками своїми, наTхавши
моцно, кгвалтом на влостивыи кгрунт имTня TT Посuгвы, гдT jна почала собT
грTблю сыпати▫, хотuчи знову став занuти, грабаров TT на имT Конона, Жука з
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грTбли зогнал и сыпати имъ нTдопустил. Jна, дTи, нT додаючи в том вTры
достаточнT jнымъ грабарамъ, // а на завтрTº, в пuтницу, з вижом врuдовым
замку Луцкого на потрTбы TT млсти даным пошла на jныи кгрунт свои,
которого, повTдаTт, час нTмалы Y спокоиномъ дTржаню вживала послT дTлу
вTчистого, а чого, дTи, Tи з другоT стороны рчки кгрунту нT доставало, то,
дTи, jна собT Y пн~а ЗвTра, старосты jстръског, jтмTнила и росказала была
прTд сu jную грTблю сыпати. И довдавшисu, дTи, тог пан ГригорTи того ж
часу послал слуг своих до нTи, jтповTдаючи Tи на здоровº, абы тоT грTбли
сыпати нT казала, а мало, дTи, погодивши и сам за jною jтповTдю с пн~омъ
АлTксандромъ зъ слугами и подданными своими, з бронuми, з ручницuми, з
луками, и з рогатинами на j(н)ыи1 кгрунт приTхал, хотuчи YмысльнT TT
забыти. Jна, дTи, видTчи таковую трудност свою, jт них до двора своTго
втTкала и в тот, дTи, час на нTи з ручницы стрtлити казал и мало TT нT забил и
тых грабаров розогнал, которым, дTи, того часу шкоды на пuт копъ грошTи
стало. То, дTи, jна тымъ грабаромъ своимъ грошми заплатила и инших шкодъ
своих рTTстръ быти мTновала, алT Tго нT покладала. На то пан ГригорTи
Jксаков повTдил, што, дTи, пн~и жалуTтъ, абыхмо TT быти хотTли, то сu тут
явнT прTд врuдомъ вм~ ничого нT показало, што пн~и имTнуTт быти кгрунтомъ
своимъ, гдT почала грTблю сыпати, то Tст кгрунт нш~ъ посполитыи, а Tи jт нас
нT выдTлTныи, которог ºсмо заборонuли и чTрTз лист врuдовыи навпоминали•,
абы jна бTз нас ставу нT заимовала и грTбли нT сыпала. И тTпTр того боронити
будTмъ, бо то [Tст] крунт нш~ь посполитыи. А так мы з розсудку своTго нашли,
абы jни, Yпросивши собT приятTлTи своих кого хотuчи, на кгрунт пTвныи сами
выºхали и приятTлTи своих вывTли, хто кого можTт собT звTсти на рок jт нас,
врuду, зложоныи, тоTст jт сTго дн~u, волторка, мс~ца гTнвара сTмог дн~u
дванадцат нTдTл. А так на том кгрунтT пн~и Маря СTмTновая ПосuговTцкая из
[сыном] своимъ пн~омъ Гурином маTт довод вчинити j кгрунт зTмлTныи и j
шкоды водлT права посполитого и Стат(у)ту2 зTмского•. Ку тому тTж пн~и
СTмTновая из сыномъ своимъ• жаловала на пн~а Григоря Jксакова, иж Tи коня
// Yсказала была на подданных Tго, тоTст на Волошину и на сынTх Tго двадцат
копъ и полпuты копы грш~Tи j которыT, дTи, пн~зи пан ГригорTи прирTк самъ за
подданных своих платити. На то пан ГригорTи повTдил, иж подлT прирTчTня
своTг, кгды подданныи мои был YтTк, давал Tсми пн~T заплату. Пн~и брати нT
хотTла, а тTпTрTчи тог истца поимавши, выдал Tи в тых шкодах, ку чому сu и
сама пн~и СTмTновая признала, иж тог Волошина Y шкодах TT выдал, алT, дTи,
ми Tго приповTдали, абых ºго з вTзTня своTго нT выпускала и jкупу за нTг нT
брала. А так мы зложили рок з урuду замку Луцкого, абы пан ГригорTи за тог
подданног своTг, Tстли бы ºго собT хотTл мTти•, дал Tи пнз~и двадцат коп и

1
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полпuты копы грш~Tи jт сTмого дн~я волторка, мс~ца гTнвара за дви нTдTли. А
Tстли бы на тот рок пан ГригорTи Tи пнз~Tи нT дал, тогды пн~и СTмTновая волна
будTт тым виноватцом вTдлT воли свои шаaовати. А потом пн~и СTмTновая
вTсполок из сыном своимъ, пн~ом Гуриномъ, за другимъ позвом на пн~а Григоря
жаловала j том, иж кгды jн з нTю постановTнº в ДубнT пTрTд приятTлми
своими з обудву сторон промTжку сTбT на то взuтыми чинил самъ jт сTбT
маючи моц зуполную и поручTнº jт жоны свои пн~Tи Jвдоти Томковны y
многих заштuх и кривдах tt jт нtго tи самои и подданным tt подtланых то
пак кды, дtи, jн з нtю вжо застановtнº скутtчноº вчинивши длu лtпшоº
пtвности и твtрдости поручивши з обудву сторон рtч свою tго мл пану
Михаилу Еловичу Малинскому, просили tго млсти, иж бы тоº постановtнº их
з обудву сторон принuтоº пtрtд tго млстю кнuжатTм Костtнтином
Костtнтиновичомъ
Jстрозкимъ, воtводою киtвскимъ, маршалкомъ
Волынскоº зtмли, старостою володимtрскимъ• вызнал и jповtдал, абы то
было до книг tго млсти записано и выписъ с книг под сыкгtтомъ tго млсти
выдано. Которого ж jна застановtня и выписъ с книг под сыкгнtтомъ tго
млсти кнuжTтским в сtбt маючи пtрtд нами покладала, у котором широцt // а
достаточнt jколо постановtня их под зарукою стома копъ грошtи tст
jписано, иж tстли бы jн што-колвtк бtзправнt противку нtи почати так и
противку сына tt Гурина мtл, або хто з слуг и подданных чим-колвtк
выступити, то пан Григорtи поспол из жоною своtю тую заруку доброволнt
сам на сtбt положоную пн~tи Мари Сtмtновои и сыну tt Гурину сто коп грш~tи
маtт заплатити, к тому шкоды и наклады jправити•. То пак, дtи, пан Григорtи
пробачивши того jб(о)вuзку своtго, а нt jбходuчисu з нtю правнt jдно
наполнившисu воли своtи кривды и шкоды, бои, кгвалты, наtжчанº
кгвалтовноº на кгрунт tи влостивыи чинит, а tи самую и сына tt Гурина словы
нtвчтивыми соромотил, jтповtди и похвалки на здоровº их чинит и тут жt
стоячи пtрtд нами y права сын tt пан Гурин повtдил пану Григорю никоторыи
слова праву нtпристоиныº. А так мы пн~а Григоря Jксакова jт того другого
позву, што на нtго жаловала пн~и Маря из сыномъ своимъ Гурином, иж jн
заруку нарушил, yчинили ºсмо tго jт заруки и jт того позву, jт пн~tи
Сtмtновои и jт сына tt волнымъ, так тtж и пана Григоря Jксакова j тыи
слова, што ºму мовил, вжо jни jбоя сторона j то вtчнt молчати мают. И
чtрtз то вжо jдин другого j то позывати нt маtт под зарукою гсд~ръскою
стома копами гршtи.
Яко ж то tсмо до книгъ замковых записати казали∆.
[№ 46] 14. Того ж мсц~а гtнвара з~ [7] дн~я∆.
Запис книг замку гсд~ръског Луцкого•, Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила ВасилTвича Бокtя, судTи повtту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы,
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подстаростTг луцкого. А на тот час при нас были tго млст пан Михаило
Елович Малинскии, а пан Иван Пtтрович Чаплича Шпановскии.
Што зtмuнка гсд~рьская пн~и Маря Томковна Сtмtновая Посuговtцкая
позы[вала] позвы и дtцким зtмtнина гдр~ского пн~а Алtксандра Дмитровича,
городничого киtвског и жону tго пн~ую Jгрtнку Томковну Посuговtцкую,
што ж, дtи, тог лtта прошлог мс~ца июнu двадцат второг днu в суботу дtвка tt
на имu Jвдотка, которая маючи ключи в сtбt j то всtг хованя, // tt млсти
шкоды многиt бtз бытности tи на тот час y дворt починивши а побравши
рtчtи рухомых досыт нtмало то(t)ст1: грошtи готовых тридцат коп, ку тому
пояс срtбрьныи позлотистыи и листы потрtбныи, которыи, дtи, jна мtла на
суму пнз~tи на полтораста коп грш~tи, што, дtи, jстали винны мtщанt слуцкиº,
и платя бtлого нtмало побравши, до нtго и до жоны tго до двора их Y Посuгви
втtкла, j што, дtи, jна нtjднокрот посылала до нtго и до жоны tго з вижомъ
врuду Луцкого навпоминаючи и просtчи, абы jную дtвку tt зо всими тыми
рtчами вtрнул або на нtи рок праву зложивши и справtдливост вчинил. Jн,
дtи, тои дtвки в сtбt быти нt повtдал, а потом к нtи призналсu и чtрtз
служtбника своtго рок праву j тую дtвку на трtтии дtн зложил и, рок
зложивши, того ж служtбника своtг Миколая посылал до нtи, просtчи за то,
абы jна тую дtвку свою jт нtг взuла и дtвку tи прислал, алt жадных рtчtи,
што jна побрала, ничог нt прислал. Которая, дtи, дtвка пtрtд вижом
врuдовым вызнавала, иж тыи вси рtчи пану Алtксандру и жонt tго мл
подавала, j што, дtи, повторt jна сына своtг Гурина из вижомъ врuдовымъ
посылала, просtчи, абы tи тыи рtчи поворочал, которыи в дtвки tи побрал.
Jн, дtи, в тот час пtрtд вижом сына tи и tt самую словы нtвцтивыми
соромотил и бит tго хотtл, а тых рtчtи ничог нt jтдал▫, ку тому тtж што пн~и
Маря Сtмtновая Посtговtцкая жаловала j томъ, иж кгды, дtи, матка tи
нtбожчица выдавала tи за пtрвшог мужа пн~а [Хо]мuка и нt маючи, дtи, с так
мног пнз~tи, за нtю, дочкою своtю, дати так много, яко за пtрвшими дочками
своими, записала tи на имtнях своих в повtтt Jвруцком на Коптtв2 […] дtсuт
коп грошtи, Y котором, дtи, листt так jпи[…] // дочки або зuти tи в тых
имtнях дtл мtти то пtрвtи jтложивши jную суму пнз~tи y тот час дtл ровных
мtти мают, гдt ж, дtи, вжо пн~и Jщовская и пн~и Jксаковая, сtст(р)ы3 tt за то
досыт yчинили. А пан Алtксандро и жона tго и до сtг часу tи за то платити и
досыт чинити нt хотtли, а jных пнз~tи, што jт них част на нtи приходит,
yживаючи тых имtнTи дати tи нt хотtли▫. И ку тому, дtи, пан Алtксандро, нt
дбаючи на заруки jписаныи, нашtдчи з многими слугами и с подданными
своими yмысльнt, моцно, кгвалтом на домъ врuдника tи Миколая самог збил
и зранил и в тот, дtи, час при том бою згинуло в нtи дtсuт коп грш~tи и ку
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тому, дtи, того ж дн~u пан Алtксандро пришодчи моцно, кгвалтом на дом
тивона tи Илицы tго самог и матку tго збил и зранил и в tго ж дому боярина
tи Игната Чорноyса и служtбника Юрка збил и зранил, и потом так жt шодчи
кгвалтовнt на домы подданных tt Atдца, боярина, а подданного tt Карпа, а
другог Иванца их самих позбивал и поранил•. И к тому, дtи, мс~ца апрtлu
двадцат второг дн~u, в сtрtду, служtбники пн~а Алtксандровы Пtтрок а
Миколаи з многими помочники своими, нашодчи на дом шинкарки tи Аннуши,
tи самую збили и пuт коп грш~tи в нtи jтнuли, а за двt копt пива выпили, а в
том жt, дtи, дому в боярина tt Atдца збили и двt копt гр~шtи в нtг jтнuли. За
которыми позвы на рок припалыи так тtж и за дtцким пн~и Маря Сtмtновая
Посuговtцкая пtрtд нами ку праву сu становила и пилност в том чинила,
хотtчи вtдлt позву и листу дtцкого справtдливости своtи собt доводити. А пан
Алtксандро восполок ис жоною своtю, яко на рок за позвы так и тtпtрtчи1
[…][…]жоныи ку праву сам нt стал и никого ку jтка зу з моцю зупол[ною] […]
нt присылал, ани которои причины слушнои j собt [нt дал] [за]ховываючисu
вtдлt jбычая права посполитого //2 и Статуту Зtмског, за нtстанtмъ пн~а
Алtксандра Дмитровича, городничог киtвского ку праву yсказали ºсмо на нtм
пн~tи Мари Сtмtновои Посuговtцкои за шкоды tи, што была дtвка побрала...3.
//4 [№ 47] 15. Того ж мсц~а гtнвара з~ [7] дн~u.
Присылала до нас, Василя Михаиловича Сtмашка и Гаврила Василºвича,
судtи повtту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцког, tt
млс~ть пн~и Михаиловая Михаиловича Свинюская пн~и Atдора Atдоровна,
кнuжна Чорторыская, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, тых
часов на дtн свtтог Василя мс~ца гtнвара пtрвог дн~я в сtрtду пан Jлtксtи
Тихнович Козинскии, наславши моцно, кгвалтом свuдника5 своtг Козинског на
имu Яна з слугами и з многими людми подданными своими с козинскими и з
ыванскими, боярина tt млс~ти Ивана шлuхту бtз бытности tго самог сынов tго
Стtпана, Мица а Конаша, нtвстку, паробков дворных позбивали и
помордовали и сусtда ºго Стtцка и жону tго такжt збили и змордовали, а
быдла, кони, jвцы, свини, гуси, куры и с комор их статки и живности, домовыt
рtчи забрали и з них самых платt, в чом ходили, бивши их, змордовали и
вtликиº шкоды подtлали болшtи ста коп гр~шtи. Которых всих шкод рttстръ
мtновитt списаныи в сtбt быти мtнит.
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И просила tt мл~ пн~и Свинюская, абы то было записано. А так мы тую
жалобу и jповtданº tt м~л пн~tи Свинюскои до книг замковых записати казали.

[№ 48] 16. Того ж мсц~а гtнвара з~ [7] дн~u.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцког,
врuдник tго млсти пн~а Алtксандра Богдановича Сtмашка мtлницкии Стtпан
Сидорович Морt жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, нtдавно
прошлых часов мсц~а ноябра шостог дн~u пан Иван Яцкович Борзобагатыи,
ключник, городничии, мостовничии и воитъ луцкии, на властивыи кгрунт пн~а
моtг на зtмлю имtня панског Поповицкую за рtчку ДубовицY Yв остров,
прозываtмыи Митнов, Y лсъ вtликии YпYстил на зимованº три[ста] и
jсмънадцат jвtц зtмtнина гсд~рьског повtту Володимtрског пн~а Ждана
Томковича Коилtнског, с которыми jвцами волошя пн~а Коилtнского Y том
лсt так час нtмалыи мtшкаючи шкоды вtликиº // починили, дtрtво вырубали
и лсъ спустошили. А потом, дtи, трtтtг дн~u врuдник пн~а Ивана Борзобогатог
мосорскии Станислав Рудскии, зобравшисu с подданными пн~а своtг
мосорскими, наtхавши моцно, кгвалтом под тым жt лсом, на сtножатtх пн~а
моtг побрал чотыри стирты сtна, Y которых было двtстt и тридцат воз сtна и
того ж дн~u тот жt врuдник мосорскии Станислав Рудскии в Островt
Митковском за рtчкою подрал бчол пн~а моtг шtстдTсuт и сtмtры•. А потом,
дtи, того ж мс~ца ноябра двадцатого дн~u пан Иван Борзобогатыи Y тот жt
jстров Митковскии в лtс вtликии за рtчку Дубовицу, наславши моцно,
кгвалтом сына своtг Василя з многими слугами и подданными своими
мосорскими на буду пн~а моtг, которую в том лсt пан мои збудовал длu
роботы лtсноº, ванчосу и | клtпок, буду спалил и ванчосу готовог,
выроблtного под брак кгданскии, тридцат сот и дtвtт сот попалил и клtпок
двадцат сот и полчtтвtртаста попалил, котории, дtи, ванчосъ и клtпки пан мои
купцом на готовыи торгъ робити казал•. Бо на том пан мои с купци
кгданскими торгъ вчинил, иж за кожноt сто ванчосу мtли пану моtму во
Кгданску платити по двадцати и по два золотых, а за клtпки по тридцати и по
пuти золотых полских. И в тот, дtи, час пан Василtи, сын Борзобогатог,
спаливши буду, ванчос и клtпки и будников панских з лса выгнал, которыи
будники за розогнанtмъ tго jтнtсли пану моtму двадцат и сtм копъ гр~шtи, а
жtлз, пил, склютов, сокр за тринадцат коп гр~шtи•. В чом, дtи, tго млсти
пану моºму вtликая шкода стала•.
Длu чого ж на jбвожtнº и на jглtданº шкод панскихъ, jт пн~а
Борзобогатог подtланых, брал y мtнt вижомъ служtбника моtг Ивана
Василtвича. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, пришодчи пtрtд
мtнt до книг тыми словы сознал, иж будучи мн з урuдником мtлницкимъ в
лсt Митковскомъ за рtчкою Дубовицtю, маючи при собt сторону, людtи
добрых, видtл tсми в лсt вtликоt спустошtнº: дtрtва много вырубано, бчолы
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колкодtсuт подрано, буду спалtно и знак вtликии, гдt ванчос и клtпки
попалtныT, [п]од лсомъ на сtножатtх сно побрано. И мtновал врuнник1
мtлницкии // Стtпан Морt, иж, дtи, вси шкоды подtланы jт пн~а Ивана
Борзобогатого.
А так я тую жалобу и jповtданº врuдника мtлницког и вижово сознанº до
книг замковых записати казали∆.

[№ 49] 17. Того ж мсц~а гtнвара и~ [8] дн~я.
Казано записати лист tго млсти кн~зu старосты луцкого, которыи лист так
сu в собt маtт∆: «Я, Богуш Atдорович Корtцкии, староста луцкии, браславскии
и вtницкии, jзнаимую то симъ моим листом, што ж постановившисu пtрtдо
мною в замку гсд~рьском Луцкомъ пан Иван Jлtхнович Борзобогатыи
Красtнскии повtдил самъ jт сtбt и малжонки своtи Ганны и свtсти своtt
Мари Василtвнt Сtмашковича Рыканских, што ж которог половицY имtня
Подрtжа jтчизны их брата их пан Иван Василtвич Сtмашко в пtвнои сумt
пнз~tи в пuтнадцати сот копах грш~tи заставил был пану Василю Михаиловичу
Сtмашку, суди луцкому, длu пилных потрtб своих•. А к тому и другоº имtнº,
jтчизну тtж ихъ, Тополº такжt заставил и записал в трtхсот копах и в сороку
копах гр~шtи пану Василю ж Сtмашку, брату их, и то пан Василtи Сtмашко в
тои сумt пн~зtи jт нtмалог часу при животt пн~а tt Вана [!] Сtмашка так и по
животt tго спокоино дtржал, до чого jны вtдлt права прирожоног вtчностю
будучи близкиt яко ку jтчизнt мuли бы в тыи сумы пн~зtи в пана Василя
Сtмашка тыи имtня jкупит, а то к рукам своим мtти, нижли нt хотtчи в том
имtню Подрtжy половицы дtржат нt в покою и нtприязни з братом своимъ
пн~омъ Василtмъ мtти, доброволно позволили и хут свою до тог нахилили,
кром вtликог припужtня, тую свою половицy имtня Подрtжског, выимуючи зо
всих имtнtи своих jтчизных, за трtтую част пану Василю Сtмашку, брату
своtму на вtчност, яко въ т[…]х сумах вышtи писаных, так и в додатку им
иншtº сумы пн~зtи имtня част в Грушовнt продати и jтписати сами з дtтми и
потомки своими. И прохали мu за то з обу сторон, яко пан Иван Борзобогатыи
35 Красtнскии з малжонкою своtю Ганною а свtстю Марtю Сtмашковнами //
Рыканскими так и пан Василtи Сtмашко, судя луцкии, абых jнымъ продати и
вtчности сu списати, а tму подлt права зtмског тую половицу имtня
Подрtзского зо всмъ, яко сu само в собt здавна маtт на вtчност купити
дозволил. А так я, зрозумtвши в томъ подлt jбычаю права посполитого и
Статутy Зtмского, иж кождыи стан шлuхtтскии имtня своtго jтчизного за
дозволtнtмъ врuду гсд~рьского трtтую част на вtчност продати и кому хотuчи
записати, а двt части в сумt пнз~tи заставити волtн и моцон. З мtстца моtго
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врuду староства Луцкого дозволил ºсми и дозволuю пану Ивану Красtнскому
з малжонкою tго Ганною и з свtстю пн~tю Марtю Сtмашковнами Рыканскими
тую половицy имtня Подрtзского зо всмъ, яко сu само в собt здавна маtт за
трtтюю част всих имtнtи их jтчизных продати и записати на вtчност. А пану
Василю Сtмашку, суди луцкому, купити и записы вtчистыи на то собt
справовати и то вtчнt дtржати tсми позволил». И дал пану Василю Сtмашкy,
суди луцкому, сtс мои лист дозволtныи под моtю пtчатю•.
Писан в Луцку под лtт Божого нарожtня тисtча пuтсот шtстдtсuт
пtрвого мс~ца гtнвар jсмого дн~я∆.

[№ 50] 18. Того ж мсц~а гtнвара и~ [8] дн~я.
Запис книг замку гсдрьског Луцког Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила Василtвича Бокя, судtи повту Луцког▫, а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого▫.
Што зtмuнка гсд~рьская пн~и Jлtхновая Козинская пн~и Зоatя Пtтровна
поспол из сынами своими, Романом а Хомою Jлtхновича Козинскими,
позывала позвы врuдовыми зtмtнина гсд~рьског пана Микиту Кутровског j
подданного своtг Мартина, которыи был Y вtзtню Y Бtрtстtчку, за которыми
позвы на рок припалыи мс~ца гtнвара jсмого дн~u в сtрtду пан Микита
Кутровскии пtрtд нами сu становил ку праву готов был и пилност в том чинил
чtрtз дtн аж до вtчора, хотtчи пн~tи // Козинскои и сыном tt Yв jтказt быти, а
пн~и Козинская из сынми своими tго позвавши сама на рок нt стала и никого ку
jтказу з моцю зуполною на мtстцо своt нt присылала, а никоторои причины
слушнои j собt знати нt дала.
И просил пан Кутровскии, абы то было записано. А так мы станº и пилност
пн~а Кутровского, а нtстанº пн~tи Козинског и сынов tt до книг замковых
записати tсмо казали∆.
[№ 51] 19. Того ж мсц~а гtнвара и~ [8] дн~я.
Пришtдчи пtрtд нас, Василя Михаиловича Сtмашка и Гаврила Василtвича
Бокtя, судtи повту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого, зtмuнка гсд~рьская пн~и Jлtхновая Козинская Зоatя Пtтровна
вtсполок из сыном своимъ пн~омъ Романомъ Козинским жаловала и jповtдала
плачливt а jбтuжливt, што ж, дtи, вчорашнtг дн~u бала1 tсми в Луцку тут
длu справ своих, то пак, дtи, бtз бытности моtи пан Иван Борзобогатыи,
ключник и воитъ луцкии, наславши сына своtг пн~а Пtтра и врuдника
гришковског из слугами и з людми заборолскими и з ыншими многими

1

Помилка писаря, треба «была».

197

35 зв.

помочниками моцно, кгвалтом на двор мои Заборолскии дочку мою панну
Варвару и сына моtг Хому jкрутнt збили, змордовали и зранили, нt вмъ,
tстли будут живы, а ключницу, дtвку мою Jгапку, и хлопца моtг Васtчка з
двора взuли и нt вдати, гдt их подивали. Которая, дtи, дtвка, будучи
ключницtю, вс рtчи моt завдала и в тот, дtи, час при том бою скр[и]нки
полупали, гатовых пнз~tи полтораста коп грш~tи взuто, jсмъ золотых
чирвоных, а пtрtл тридцат золотников и три, за котрыº, дtи, пtрла пн~и
Свинюская за кожныи золотник давала по полчtтвtрта дtсuтка гршtи, а
кошюлка пtрловая, y котором было шtст цвок золота и jсмънадцат локот
пtрtл, чtпtц моравскии с пtрлами, за которог, дtи, дала tсми была y Вилни
jсмъ коп гр~шtи литовских, а тканица пtрловая, на которои было jсмъ
36 золотников пtрtл, а каждыи золотник по копt грш~tи шtст, лыжок //
србрtных и два поясы срtбрtных, а два поясы | вtнацких, на которых было
цатками по гривнt сtрtбра ку тому бtлог платя и инших рчtи нtмало
погинуло, которых, дtи, всих шкод своих рttстръ мtновитt написаныи в сtбt
маю. А потом, дtи, сын пн~а Борзобогатого Пtтръ зо всими тыми помочниками
своими вышtдчи з двора моtг и пришtдчи на сtло моt yзuли чотыри члв~ков
моих jтчизных на имu Давыда, Иванца, Пtтрока, Васtчка з домов их зо всtю
маtтностю их, которых, дtи, побравши, выпровадили – jдных до Полоноº, а
других до Городка. А то, дtи, пан Борзобогатыи чинит чtрtз заруку гсд~рьскую,
нt дбаючи ничог на лист гсд~рьскии и на заруки в нtм jписаныt•.
Длu чого ж на jбвожtнº кгвалту двора и на jглtданº ран дочки и сына
своtг брала jт нас з урuду вижами Саву Миловского и Ждана Павловича,
боярина гсд~рьског красносtлског. Которыt вижи там бывши и jттолu
приtхавши, пришодчи пtрtд нас до книг тыми словы сознали, иж будучи нам в
Забороли в дворt пнtи Козинскоº видtли tсмо jкна повыбиваныt и скрынки
полупаныº▫, ку тому jглtдали tсмо ран дочки и сына пн~tи Козинскои. Видtли
ºсмо y панны Варвары на лвои руцt чотыри палцы наполы yдолжъ ростuтыº,
а на головt рана битая крывавая и на парсуни, на ягоди рана битая синuя добрt
значная. А на сыну пн~tt Козинскоº, на Хом, видtли tсмо раны битыº синиº по
хрыбту и по руках, а потом пн~и Jлtхновая Козинская jбводила нами халyпы
подданных своих. Видtли tсмо хаты пустыи jдно потросt збожя и сна в
гумнtх, а людtи нт. И повдла пн~и Козинская, иж тых людtи моих и всю
маtтност их пан Борзобогатыи моцно кгвалтом побрал.
И хотtчи пн~и Козинская j то мовити, просила, абы то было записано. А
36 зв. так мы тую жалобу и jповtданº и тых вижов сознаньº // до книг записовых
записати казали∆.

[№ 52] 20. Того ж мсц~а гtнвара и~ [8] дн~я.
Казано записати. Пришодчи пtрtд нас, Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила Василtвича Бокtя, судtи повту Луцкого, а Бориса Ивановича Сову,
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подстаростtг луцкого, tго млсть кн~зъ Богуш Дмитрович Любtцкии жаловал и
jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, за судомъ и всказанtмъ в~м врuдовым,
маючи jт в~м yвuжчого, yчорашнtг дн~я y волторок мс~ца гtнвара сtмог дн~u
посылал tсми служtбника в~м данного мн yвuжчим и стороною, людми
добрыми и служtбниками своими до кн~зu Воины Вороницкого з листом в~м
yвuжчимъ, хотtчи сu yвtзати во имtнº tго за суму чtрtз суд в~м вказаную, ино
кнuз Воина Вороницкии yвuжчого моtго посланца в~м до сtбt y двор нt
впустил, yвuзаня нt поступил, а посланца в~м и служtбников моих мало нt
побил, а jдного служtбника моtг jкрутнt збил, змордовал, яко ж тои
посланtц вш~ъ, которог tсмо давали yвuжчимъ ºго мл кнз~ю Богушу
Дмитровичу Любtцкомy Иван Лtвкович Лидуховскии, ставши пtрtд нами тыми
словы сознал, иж будучи я даным yвuжчимъ jт вм~ врuду tго млсти кнз~ю
Богушу Любtцкомy, хотtчи за всказанtмъ в~м судtиским tго мл yвtзати во
имtню кн~зu Воины Вороницкого за суму чtрtз суд в~м всказаную, тоtст за сто
коп за сtмдtсuт коп за полдtсtты копы и за дtвtт грш~tи, маючи при собt
сторону, людtи добрых и служtбников tго мл кнз~u Богуша Любtцкого,
yчорашнtг дн~я tздил ºсми до кнз~u Воины Вороницкого. Кгды tсми приtжчал
к двору tг y Тристuни, кнuз Вороницкии, jбачивши нас, запtршисu в дворt
своtм з многими людми j колкосот члв~ков, // нt допускаючи нас к двору,
почали на нас з ручниц, з луков стрtлuти и з рогатинами прискаковати, гдt я,
jтскочивши jт них, стал имъ повtдати, жt я нt кгвалтовнt, jдно врuдовнt з
листом yвuжчимъ приtхал tсми до кн~зu Воины Вороницког и показавши им
лист и пыталсu Tсми, «Естли бы был кнuз Вороницкии y дворt своtм?» Jни
tго в дворt быти повtдали. А повторt поtхал ку дъвору, хотuчи лист yвuжчии
показати и копtю ºму дати. Jни прtд сu мtнt до двора нt допустили и копtи
брати нt хотtли, повtдаючи, иж, дtи, намъ кнuз tго мл пан нашъ вас ку двору
припускати и жадных листов нам jт тtбt брати нt казал. И за тым yчинивши |
jни стрtлбу подсадную, стали на нас з ручниц и з луков стрtлuти, залtдвt
tсмо втtкли. И чинtчи я досыт росказаню вм~ и листу yвuжчому, поtхавши jт
двора кнз~u Вороницког с Трыстuни, приtхали tсмо до другог имtня ºго, до
Щурина, хотuчи кнз~u Любtцког в том имtню yвtзати и вжt ºсми yв одног
члв~ка на имu y Юхна Милковича был yвtзал, y тот час кнuз Воина
Вороницкии, приславши тых жt людtи з двора своtг Тристtнского зо
вшtлuкими бронами, росказал нас с тог имtня своtг выбити. Которыи заразом
приtхавши до Щурина, заступивши нам дорогу, почали на нас з ручниц и з
луков стрtлuти, там нас yсхъ мало нt побили, а служtбника кнз~u Богушова
на имu Гришка jкрутнt збили и змордовали, которыи с тог збитя нt вмъ,
будtт ли жив. Што я, видtчи таковыи кгвалт, мусилом ytжчати и залtдво ºсмо
втtкли•.
И хотtчи кнuз Богуш Любtцкии j то мовити, просил, абы то было
записано. А так мы тую жалобy и jповtданº кнз~u Богуша Любtцког и
ввuжчог сознанº до книг замковых записати казали∆.
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// [№ 53] 21. Того ж мсц~а гtнвара і~ [10] дн~u.
Казано записати. Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, дворtнин tго кролtвскои млсти пан Иван Шимкович
Склtнскии jповtдал тымъ jбычаtм дан ºсми yвuжчимъ jт tго кролtвскои
млсти tго мл пану Марку Василtвичу Жоравницкому› , нарtчtнному владыци
луцкому и jстрозскому въ tпископю Луцкую и Jстрозкую, а так я,
пtрtписавши скарбъ црк~овныи, подал tсми крилошаномъ в моц и tхал tсми
имtнtи пописовати и зоставилом был собt имtнº jдно Губин длu yвuжчого
своtго. То пак, дtи, tго млст пан Марко Жоравницкии, нарtчtнныи владыка
луцкии и jстрозскии, нt вчинивши мн за то досыт и нt бtручи jт мtнt
рtистров, ани листу yвuжчого, тоt имtнº, котороt-м был зоставил собt длu
yвuжчог своtго, моцно, кгвалтом в мtнt jтнuл. И просил, абы то было
записано.
А так тоt jповtданº пн~а Ивана Шимковича Склнского до книгъ замковых
записати казаль∆.

[№ 54] 22. Того ж мсц~а гtнвара і~ [10] дн~я.
Казано записати›. Присылала до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, tt млст кнuгинu Ивановая Atдоровича Чtтвtртtнская,
кнг~нu Марина Кисtлtвна▫, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtмъ, што ж,
дtи, в тую нtдtлю прошлую пtрtд Крtщtнtмъ Господнимъ мсц~а гtнвара
пuтого дн~u tхала tсми jт пн~а Пtтра Загоровского з Лукова и tдучи вжо во
имtню своtмъ в Боровичох в тот, дtи, час вырвавшисu тот бtзtн[скии] члв~кь
Василtи Андрttвич Чtтвtртtнскии, забиица мужа моtг, мало мu самъ нt забил,
а слуг моихъ jкрутнt збил и поранил•.
Длu чого ж на jглtданº ран служtбников своих брала в мtнt вижомъ
служtбника моtго Ждана Кгабрияловича Бортновtцкого. Которыи виж тамъ
бывши и jттолu приtхавши, пришодчи пtрtд мtнt до книг тыми словы
сознал•, иж будучи мнt в Боровичох, y двор кнг~ни Ивановои jглtдал tсми
служtбников TT ранныхъ и видtл ºсми на Лtвку, боярину, рану в кулши
штыхомъ колотую, а на Кондратцy Возницы видtл tсми ранy штыховую jт
38 шии // аж до плtча, а другая рана рубаная на лtвои руци.
И повдила пtрtдо мною, иж тыи раны мают jт кнз~u Василя Андрttвича
Чtтвtртtнског•. А так я тую жалобу и jповtданº кнгн~и Ивановоº и вижово
сознанº до книг замковых записати казаль∆.
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[№ 55] 23. Того ж мсц~а гtнвара і~ [10] дн~я.
Казано записати▫. Пришодчи до мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцкого, воитъ дубtнскии▫ жаловал и jповtдал тым jбычаtм,
што ж, дtи, тых часов y тот чtтвtргъ прошлыи мсц~а гtнвара дtвuтог дн~я
посылал tсми двох радtц присuжных з мtста tго млсти кнж~tског Дубна на
имu Евхима Дуброву а Грицка з листомъ моим до Красного до пн~а Ивана и до
пн~а Стtпuна [!] Jлtхновичов Борзобогатых, jткладаючи подданного
кнuжtтского члв~ка jтчизного на имu Atдка Мtлника. Которыи посланцы мои
приtхавши до Красного и ставши в господи, маючи при собt сторону, людtи
добрых, пошли з листом моим до двора и пыталисu пно~в Борзобогатых. Того,
дtи, часу пн~и Jлtхновая Борзобогатая, матка пн~а Иванова, jбачивши тых
посланцов, пытала их: «Што за люди, а длu чого приtхали?» Jни сu
повtдили: | «Кнж~tтски ми мtщанt дубtнскиº, повtдаючи в сtбt лист до пн~а
Ивана и до пн~а Стtпана, сынов tt». Jна имъ мовила, абы сtи лист показали. А
кгды ж jт них з рук лист взuла и вычитавши бtз бытности сынов своих и того
ж часу скоро по вычитаню листа тых посланцов моих при сторонt била,
мордовала и до вtзtня своtго, jковавши ихъ ланцугом за горло, jсадити
казала. И в тот, дtи, час при томъ збитю моцно, кгвалтомъ y Евхима Дубровы
взuто готовых пнз~tи дtсuт коп грш~tи монtты а пuтдtсuт золотыхъ чирвоных,
к тому шубу лисюю, сукномъ поприяновым сtрым крыта, кучму кyнюю; а в
товарыша tг Грицка взuто готовых пнз~tи двадцат копъ грошtи литовскоt
личбы, которыº, дtи, пн~зи jни мtли з собою, хотtчи купити колко вантухов
хмtлю // и с того ж, дtи, Грицка знuто сукню люнскую с кнuaлuми
срtбрtными; шубу дхоровую, сукномъ люнским крыта; шапку чорную,
куницtю подбита; мtч, булаву и чинкотору, за которую, дtи, дано двt копt
грш~tи. А посажавши, дtи, их самых до вtзtня, приславши на господу их,
казала взuти конu ихъ сtрого зъ санми, зс[!] хомутом и с тымъ, што было на
санtх, тоtст: ковtрtц, ложник, jпанчу, саблю и сокtрку. А потом, дtи, на
завтрtº в пuтницу, приtхавши сын tt пан Иван Борзобогатыи jдного
подданного кнu~жатского Евхима Дуброву з вtзtня выпустил и давши tму лист
jтписаныи до мtнt з двора своtг пшого ни ш чимъ выпхати казал. А того,
дtи, другого подданного кнж~tтского на имu Грицка нt вtдомо, гдt tго задtли,
которог, дtи, и до сих часов нt маш.
И хотtчи пан Ян Лонскии j томъ слати до tго млсти кнж~tти пн~а своtго,
просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданº tго до книг
замковых записати казаль∆.
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[№ 56] 24. Того ж мсц~а гtнвара tі~ [15] дн~я.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцког, tго млст
пан Микита Atдорович, хоружич, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtмъ, што
ж, дtи, вчорашнtго дн~u мсца гtнвара чtтвtртогонадцат дн~я волторок1 тивон
tго млсти бытtнскии на имu Микита с подданными tго Яцком Иtвовичtм а
Еском Луцtвичtм ходили на заяца из сtтми tго дворными по влостнои зtмли
tго на сtлищах y лозах и вжо идучи jттолu додому в тот, дtи, час пан Роман
Гулtвич, наtхавши моцно, кгвалтом на кгрунт, на влостную зtмлю tго тут жt
под сtломъ tго Бытtнскимъ тивуна tго Микиту збил, зранил и тых подданных
tго, которыº с тивуномъ были, позбивал, заtци, сtти заtчии в них поjтнимал, в
чомъ собt tго мл кривду и шкоду нtмалую быти мtнит.
И просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданº до книг
замковыхъ записати казалъ∆.
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// [№ 57] 25. Того ж мсц~а гtнвара […]2 дн~я.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцког,
зtмtнин гсд~рьскии повту Крtмuнtцкого пан Atдор Павлович Лудвищъскии
жаловал и jповtдал тым jбычаtмъ, што ж, дtи, пан Дахно Иванович
Жабокрицкии jстал ми был винtн пtвного долгу позычоных пнз~tи двадцат и
пuт копъ грш~tи личбы литовскои, j што, дtи, и в совитост был пTрTпал
нижли з угоды и Tднаня приятTлского совитост был jтпустил, а jн в тых
пнз~tх в двадцати и в пuти копах грошtи заставил был мнt и в дtржанº моt
подал трох члв~ков своих на имu Юска, Яцка Лuпку а Штtха на зуполныхъ
дворищах зо всими их повинностuми, которых, дtи, людtи час нtмалыи был
tсми в дtржаню платы и доходы з них бирал с каждого в год по копt грошtи и
по чотыри мtрки крtмuнtцких jвса, на што и лист нtбожчика пн~а Дахна
Жабокрыцкого записныи под пtчатми людtи добрых вызнаня tднацког в сtбt
маючи показовал и был вичитан. То пак, дtи, пан Дахно Жабокрыцкии, нt
jкупивши в мtнt тых людtи своих, с тог свtта зшол, а сын tго, пан Гурин по
смtрти jтца своtго, нt jтдавши мнt jных пнз~tи двадцати и пuти коп грошtи,
тых людtи з моцы и дtржаня моtг кгвалтовнt в мtнt jтнuл.
J што, дtи, jдtржавши на нtг позвы з урuду замку Луцкого tздил tсми до
нtго з вижомъ и маючи при собt шлuхту, людtи добрых, хотtчи с тых людtи
чиншъ брати, ино пан Гурин Дахнович Жабокрыцкии с тых людtи мнT чиншу
брати нt допустил и быти мtнt хотtл.

1
2

Очевидно, писар відобразив уподібнення – «в волторок» або слід читати «в олторок».
Пропущене місце для вписання дати.

202

// [№ 58] 26. Того ж мсц~а гtнвара з~і [17] дн~я.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцког▫, пан Гришко Клtчковскии, боярин tго кролtвскоº млсти
повtту Ковtлского, попросил j вижа, пtрtд которым бы мtл дати копю з
листу гсд~рьского jтрочtного напротивко позвов, которыми были позвы
гсд~рьскими пно~вt Борзобогатыи пан Иван Яцкович и пан Иван Jлtхнович
позвали Ганyскопа, справцу гсд~рьског робот лtсных, давши копю и лист
гсд~ръскии jтказати. Я tму дал вижомъ ку тои справt служtбника своtго
Ивана Лtвковича Лидуховского. Которыи виж, тот-то служtбник мои, при
нtмъ бывши и пришtдчи пtрtд мtнt до книг тыми словы сознал, иж, дtи, тот
боярин tго кролtвскоº млсти пан Гришко Клtчковскии при мнt, вижу
врuдовомъ и при сторонt, дал з листу гсд~рьского jтрочtного копю и лист
jказывал пану Ивану Яцковичу, воиту луцкому, и пану Ивану Jлtхновичу
Борзобогатым Красtнским дн~u нинtшнtго в пuтницy, гtнвара сtмогнадцат
дн~я.
Которыи лист jтрочtныи писан напротивку позвов тых, которыми пно~вt
Борзобогатыи позвы позвали Ганускопа, справцу гсд~рьског робот лtсных, а тот
лист jказовал и копю дал тот боярин пан Гришко Клtчковскии пану Ивану
Яцковичу и пану Ивану Jлtхновичу в мстt Луцком в дому воитовском.
А так я тоº сознанº служtбника своtг до книг замковых записати казалъ∆.

[№ 59] 27. Того ж мсц~а гtнвара з~і [17] дн~я.
Казано записати. Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцког, боярин повту Ковtлског пан Гришко Клtчковскии
просил j вижа, пtрtд которым бы мtл дати позвы гсдр~ьскиº j рtч справцы
товаров лtсных tг кролtвскоº // млсти Ганускопа пану Яцковичу, воиту
луцкому, и пану Ивану Jлtхновичу Борзобогатым Красtнскимъ, што я на
прозбу того боярина tго кролtвскои мл вышtи помtн(tн)ого пн~а Гришка
Клtчковского тоt вчинил и вижомъ tму ку тои справt дал служtбника моtг
Ивана Лtвковича Лидyховског, которыи при нtм бывши и пришtдчи пtрtд мtнt
тыми словы вызнал, иж, дtи, тот боярин tго кролtвскоt млсти повtту
Ковtлского пан Гришко Клtчковскии при мнt, вижу врuдовомъ и при сторонt,
дал позвы tго кролtвскоt мл писаныи j рtч Ганускопа, справцы tго
кролtвскоt мл робот лtсных, пану Ивану Яцковичу и братаничу tго пану
Ивану Jлtхновичy Борзобогатым Красtнским на мстt в Луцку, в дому
воитовскомъ и зложил ºму рок станя, абы за тыми позвы стати пtрtд tго
кролtвскою млстю y Вилни за дви нtдtли пtрtд Вtликоднtмъ свuтым
приидучимъ в року тtпtрtшнtм шtстдtсuт пtрвомъ.
Што ж я тоt сознанt вижово служtбника своtг поданя тых позвов днu
тtпtрtшнtго мсц~а гtнвара сtмогонадцат днu до книгъ замковых записати
казалъ∆.
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[№ 60] 28. Того ж мсц~а гtнвара к~ [20] дн~я.
Казано записати. Присылала до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, вtлtможная пн~и tt млст пн~и Миколаtвая Юрtвича
Jстиковая, старостиная рtзотынская и люцtнская дtржавчиная крtвская
кнuжна Ганна Романовна Любtцкая, просtчи j вижа длu поданu листу
навпоминалного пану Миколаю Дубровскому.
Я з урuду замку гсдр~ьског Луцкого давал tсми tt млсти вижомъ
служtбника моtго Ивана Василtвича. Которыи виж тамъ бывши и jттолu
приtхавши, пришодчи пtрtд мtнt // до книг тыми словы сознал, што ж в тую
пuтницу прошлую мс~ца гtнвара сtмогонадцат дн~u, маючи при собt сторону,
людtи добрых, tздил tсми з листомъ навпоминалнымъ до пн~а Миколая
Дубровского, абы пущи Любtцкоt tt млсти пнt~и Jстиковои нt пустошил,
попtлов палити и ванчосу робити нt казал. И кгды ж tсмо до Колмова
приtхали, пна~ Дубровског tсми нt застали, а пн~и собt в дворt быти нt
повtдала. Я, допытавшисu врuдника, показывал tсми tму лист и копtю пtрtд
ним положил, а потом tздил tсми Y пущY Любtцкую до шаaара и до бутников
пн~а Дубровского и знашодчи их в Любчи, мовил tсми имъ jт tt млсти пн~tt
Jстиковои, кнuжны Любtцкоº, абы болшtи тоº пущи tt млсти нt пустошили
и шкоды tt мл нt чинили. Тог часу шаaар пн~а Дубровского Пtтръ стал мu
бити и с кордомъ добытым за мною гонил, абы мu был зранил.
И просила tt млст пн~и Jстиковая, абы то было записано. А так я тоt
сознанº вижово до книгъ замковых записати казаль∆.

[№ 61] 29. Того ж мсц~а гtнвара к~~ [20] дн~я.
Казано записати. Присылала до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, вtлможная пн~и tt мл Миколаtвая Юрtвича Jстиковая,
старостиная рtзотынская и люцtнская•, дtржавчиная крtвская кнuжна Ганна
Романовна Любtцкая, просuчи j вижа длu поданя листов врuдовых кнз~ю
Богушу tго млсти Дмитровичу Любtцкому. А так я з урuду замку гсдр~ьского
Луцког давал tсми TT млст вижомъ служtбника моtго Ивана Василtвича.
Которыи виж тамъ бывши и jттолu приtхавши, пришодчи пtрtд мtнt до книг
тыми словы сознал, иж будучи мнt в Любчи за росказанtмъ tt мл пнt~и
41 Jстиковои давал tсми лист заручныи j нtбtзпtчtнство // здоровя пнt~и
Jстиковои, слуг и подданых tt млсти кн~зю Богушу ДмитровичY Любtцкому
мс~ца гtнвара пuтогонадцат дн~u в сtрtдY, y которомъ листt заруки jписано три
тисuчи копъ грш~tи tго мл кнз~ъ Богушъ Любtцкии тую заруку на сtбt принuл
и копю з листу заручного взuл, повtдаючи, я, дtи, ку tи млсти, пнt~и тtтцt
своtи, во всtмъ рад сu добрt заховыват, а jтповtдtи и похвалок tt млсти нt
чиню, jдно бы, дtи, tt мл хотtла мнt справtдливост на подданных своих
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вчинити. А потом, дtи, того ж часу дал tсми кнз~ю Богушу Любtцкому другии
лист врuдовыи jт пнt~и Jстиковои навпоминалныи j том, иж кнз~ъ Богуш
Любtцкии пущу сполную, лtсы любtцкиº на палtнt попtлу и на роботу
ванчосу запродал бtз вtдомости tt млсти пану Харлинскому и пану
Дубровскомy, абы вжо болшtи того и лtсов любtцких tt млсти нt пустошоно,
а жtбы tt млст в томъ болшtи шкоды своtt нt приимовала. На то кнuз Богуш
Любtцкии повtдил, што, дtи, tt млсти пн~и тtтка мtнt листомъ врuдовымъ
навпоминаtт tсли ж jн и запродал, тогды ми то было волно вчинити, яко во
влостности своtи, а tсли сu tt млсти тtтцt моtи видит в том шкода, tt мл~ст
нtхаи так жt с части своtt лtсы и пущу Любtцкую на палtнº попtлу и на
роботy ванчосу комy хотuчи запродаtт, або на сtбt робити кажtт. Я tt млсти
тог заборонuти нt будy.
И просила tt млсть пн~и Jстиковая, абы то было записано. Гдt ж я тоt
вижово сознанº до книг замковыхъ записати казалъ∆.

[№ 62] 30. Того ж мсц~а гtнвара к~ [20] дн~я.
Казано записати•. Присылала• до мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtго луцкого•, вtлможная пн~и tt мл Миколаtвая Юрtвича
Jстиковая, старостиная рtзотынская и люцtнская, дtржавчиная крtвская
кнuжна Ганна Романовна Любtцкая, жалуючи и jповtдаючи тымъ jбычаtм,
што ж, дtи, тых часов мс~ца гtнвара шостогнадцат дн~u в чtтвtргъ посылала
tсми з листы врuдовыми служtбника своtг Гришка з вижомъ врuдовымъ и
сторонами людми добрыми // до пн~а Миколая Харлинског. Jн, дtи,
служtбника моtго, нt дбаючи ничого на лист врuдовыи заручныи, tго самого
aукал, а сторону соромотил и бити хотtл, а потом, дtи, того ж днu в чtтвtргъ
подданныи пн~а Харлинского любtцкиº на имu Курило Соровцtвич з братом и с
помочники своими подданного моtг Ивана Макаровича збили и jкрутнt
зранили, которыи з окрутного збитя и зранtнья нt вtдомо, будtт ли живъ. И в
тот, дtи, часъ при том бою шкоды нtмалыt tму подtланы, которых шкод
рttстръ мtновитt написаныи в сtбt быти мtнит.
Яко ж то и виж врuдовыи, приданыи на справы tt млсти, служtбник мои
Иван Василtвич, пришодчи пtрtд мtнt до книг тыми словы сознал, иж будучи
мнt y tt млсти пнt~и Миколаtвои Юрtвича Jстиковои за росказанtмъ tt млсти
tздил tсми до пн~а Миколая Харлинског до Скорча и знашодчи tго в дворt
Скорtцкомъ служtбник пнt~и Jстиковои на имu Гришко при мнt, вижу
врuдовомъ, и при сторонt людtи добрыхъ дал пану Харлинскому лист
врuдовыи j нtбtзпtчtнство здоровъя заручныи. Jн, дtи, ку листу врuдовомъ
заручномъ ничого нt дбаючи на заруку jписаную, мовил слова нtпристоиныи,
повtдаючи, што, дtи, tt мл пн~и jдtржала на мtнt з урuду лист заручныи под
трима тисuчми копами грш~tи. Я, дtи, j то ничого нt дбаю и служtбника пнt~и
за jным листом aукал а сторон соромотил и бити хотtл. А потом тот жt

205

41 зв.

служtбник tt млсти пнt~t дал другии лист врuдовыи навпоминалныи пану
Харлинскомy, абы jн y пущи tt млсти Любtцкои попtлов палити и ванчосу
робити нt казал. На то пан Харлинскии повtдил•, жt я до тоt пущи Любtцкоº
маю част, яко и tt млст пн~и. А ку тому тtж закупил tсми y кнз~u Богуша
Дмитровича Любtцкого. Естли сu, дtи, tt млсти пн~tи видит шкода которая,
нtхаи жt собt j то мовит с кнз~tм Богушtмъ Любtцкимъ, што посланtц пн~tи
Jстиковои jсвtтчивши мною, вижомъ и сторонами, tхали tсмо з двора пн~а
Харлинског▫. И приtхавши до Любча, jглtдал tсми подданного ºº мл пн~tи
Jстиковоº на имu Ивана Макаровича, збитого и зранtног, видtл ºсми рану на
парсунt з лtвоt стороны чtлюст наскроз пробито, носа рушtно и зубъ выбито,
а в головt рана битая синuя. И jповtдил мнt, иж подданыи пн~а Харлинског
любtцкиº Курило Соровцtвич з братомъ и с помочниками своими, пришtдчи
yмыслънt, tго самого бtзвиннt збили и зранили.
// И просила tt млст пн~и Миколаtвая Jстиковая, абы то было записано, а
42
так я тую жалобу и jповtданº tt млсти и вижово сознанº до книгъ замковыхъ
записати казалъ∆.

[№ 63] 31. Того ж мсц~а гtнвара кв~ [22] дн~я.
Казано записати•. Пришодчи до мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцког, зTмTнин гсд~рьскии пан Михаило Иванович Jщовскии
жаловалъ и jповTдал тымъ jбычаTмъ, што ж, дTи, за всказанTмъ судовым
врuду замку Луцкого тых часов нTдавно прошлых по КрTщTнъи Гсд~ни в
нTдTлю мс~ца гTнвара второгнадцат дн~u, маючи при собT шлuхту и сторонY,
Tздил Tсми з увuжчимъ врuдовымъ до ЦTвова и ввTзалсu Tсми в члв~ка пн~а
СTмTна Козинского на имu во Иванца ВTличка, а потом Tхал Tсми до двора пн~а
АндрTя Колпытовского. В тот час приTхавши там жT пан ГригорTи Иванович
Козинскии, брат пн~а СTмTнов, и хотTчи в мTнT того члв~ка jтнuти, в которог
Tсми YвTзалсu, я Tму того члв~ка нT пустил. Jн мTнT пTрTд Yвuжчимъ на дворT
пн~а Колпытовского збил, сторсовал.
Яко ж то и служTбник мои Иван ЛTвкович Лидуховскии, которыи Tго
Yвuзовал, ставши пTрTдо мною до книг тыми словы сознал, иж пан ГригорTи
Козинскии вжо по ввuзаню приTхавши до пн~а АндрTя Колпытовского,
повTдил, жT тот члв~къ jт брата Tго пн~а СTмTна jсталсu ºму на дTлу. И хотTл
Tго Yзuти, а пан Jщовскии повTдил, иж j томъ нT вTдаю, Tсли сu вы мTжи
собою людми подTлили, и боронил того члв~ка. А за тым пан ГригорTи
Козинскии пн~а Jщовског стал торсовати▫.
И хотuчи пан Михаило Jщовскии j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу и jповTданº пн~а Jщовског и ввuжчого сознанº
до книгъ замковых записати казаль∆.
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// [№ 64] 32. Того ж мсц~а гtнвара к~T [25] дн~u.
Казано записати•. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг
луцког•, зTмTнин гсд~рьскии пан АлTксандро Маркович Жоравницкии,
жалуючи и jповTдаючи тымъ jбычаTмъ, што ж, дTи, тыхъ часов нTдавно
прошлых мсц~а гTнвара шостог дн~я подданныT мои, люди губинскиT, были в
Yгринови j празнику на дTн КрTщTня Гсд~ня, то пак, дTи, пан Януш
Вгриновскии, наполнившисu воли своTT, жонY подданного моTго губинского
Мицка Куриловича Баглая Хотимку взuвши кгвалтовнT в дому подданного
своTг yлашка ДмишTвича, в которого начовала, вшTтTчнT а простнT,
запомнTвши Yчтивости шлuхTтскои, волю свою пополнuл и TT кгвалтовалъ. А
в тот, дTи, час шапка в нTи згинула. Ку тому, дTи, подданного моTго
губинского на имu Гаврила збил, змордовал и лTдво живого jставил. И в тот,
дTи, час при томъ бою згинуло в нTг чотырнадцат грошTи. В чом собT Tго млст
пан АлTксандро шкоду и кривду нTмалую быти мTнит.
И хотuчи j то мовити, просил, абы то было записано. А так я тую жалобу
и jповTданº до книг замковых записати казаль∆.

42 зв.

[№ 65] 33. Того ж мсц~а гtнвара к~T [25] дн~u.
Казано записати•. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtго луцкого, Tг мл jтTц Иjна, архимандрыт жидичинскии,
жалуючи и jповTдаючи тымъ jбычаTм, што ж, дTи, вчорашнTг часу мсц~а
гtнвара двадцат чTтвTртого дн~u в пuтницу подданныT Tго мл люди
жидичинскии Tхали з БурTмца до Жидичина и Tдучи [им] чTрTз Луцко в тот,
дTи, час пан Роман JлTхнович Козинскии за дозволTнTм матки своTи пнT~и
ЗоaTи ПTтровны JлTхновои Козинскои, пTрTнTм[ши] подданного Tго мл на
имu Ивана Гошковича на Yлицы Рыболовскои за ГлушцTмъ Tго самог моцно,
кгвалтом збил, змордовал и конu Tго вороног з санми, з с хомутомъ, з уздою и
з вожками в нTг взuл.
И хотTчи Tго мл j то мовити, просил, абы то было записано. А так я тую
жалобу и jповTданº до книг замковых записати казаль∆.
// [№ 66] 341.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцког, tго мл
кнз~ь Роман Atдорович Санкгушковича, староста житомирскии, jповtдаючи
тым jбычаtмъ, што ж, дtи, кнuз Алtксандро tго мл Андрttвич
Сонкгушковича Кошtрскии, маршалок гсд~рьскии, дал мнt лист tго
кролtвскоt млсти заручныи j нtбtзпtчtнство здоровя чtрtз дворtнина

1

Запис без заголовка – дня місяця, тільки номер за місяць.

207

43

гсд~рьског пн~а Atдора Ивановича Русина Y Свинюсtх. Я, дtи, в тот час будучи
вжо на выtздt, принuвши лист гсд~рьскии, казал tсми за собою tхати тому
дворtнину гсд~рьскому до двора моtго Павлович, хотtчи tмY там лист
гсд~рьскии jтдати. Jн, дtи, за мною нt tхал и листа гсд~рьског jт мtнt нt брал,
с которым листом посылал tсми дворtнина гсд~рьског пана Иляша Богушtвича
Нtсвцког до кн~зu Алtксандра Кошtрског, абы лист гсд~рскии, которыи мнt
дал, до сtбt взuл. Jн, дtи, tго брати нt хотtл.
Яко ж то дворtнин гсд~рскии пан Иляшъ Богушtвич Нtсвцкии ставши и
пtрtдо мною jчtвисто тыми словы сознал, што ж за росказанtмъ tго млсти
кнз~u Романа, старосты житомирског, искал tсми на многих мtстах кнз~u
Алtксандра Кошtрског з листомъ tго кролtвскоt млсти и приtхавши до
Камtнu, мtста tг мл, на завтрtt Крtщtня Гсд~нu, тоtст, на дtн Свtтог Ивана
Крtститtлu мсц~а гtнвара сtмог днu, в олторок, давал tсми кнз~ю Алtксандру
Кошtрскому лист гсд~рскии, jт tго мл кнз~ю Роману даныи. Кнuз Кошtрскии
jт мtнt листу гсдр~ьског нt брал, повtдаючи: «Нtхаи, дtи, кнз~ь Роман,
староста житомирскии, тот лист гсдр~скии тому jтдаtт, в ког tго взuл». Я,
дtи, jсвtтчивши стороною, tхал tсми jт нtго•. А потом tздил tсми до
Горухова и знашодчи там дворtнина гсдр~ьског пн~а Atдора Русина давал tсми
tму тот лист гсдр~ьскии прtз нtго кн~зю Роману tго мл даныи. Jн jт мtнt
листу гсдр~ьского брати нt хотtл, повtдаючи, иж, дtи, […]1 кнз~ь Алtксандро
Кошtрскии листу брати нt казал.
А так я [т]оt jповtданº tго мл кнз~u Романа и дворtнина гсдр~ского
jчtвистоº сознанº до книг замковых записати казаль∆.

43 зв.

// [№ 67] 35. Того ж мсц~а гtнвара к~з [27] дн~я.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцког, зtмuнt гсд~рьскии• пан Юнко а пан Atдор Ярмашtвичи
Гулuлницкиt жаловали и jповtдали тымъ jбычаtмъ сами jт сtбt и jт брати
своtи пно~в Гулuлницких, што ж, дtи, вtликиt трудности и шкоды завжды
маtм мы сами и подданныt нш~и Y боtх и грабtжох jт кнг~ни tt млсти
Андрttвоº Сонкгушковича Кошtрскои и старостиноt луцкоt кнuгини Богданы
Мъстиславноº jт врuдников, слугъ и бояръ tt млсти бtрtзолупских. А
подданныt, дtи, tt млсти бtрtзолупскиt лtс нашъ, прозываtмыи Монtв, завшt
пустошuт, а тых часов Y сtрtду прошлую мсц~а гtнвара двадцат второг дн~u сын
мои Михаило с подданными моими на имu с Калtникомъ, Ивашкомъ, Савкою а
Atдцtм tздили по дрова до властивого лtсу ншо~г Монtва. В тот, дtи, час
служtбник врuдника бtрtзолупского Волынцовъ Ивановъ на имu Миско
Пикулик, способившисu с помочниками своими, з людми бtрtзолупскими,

1

Аркуш ушкоджений, не відчитано дві літери.

208

наtхавши до властивог лtса нш~ого сына моtг и подданных позбивали и
помордовали и пuтtро конtи с хомуты с уздами в них побрали и сокръ пuт в
них поjтнимали, j што, дtи, tсмо до врuдника бtрtзолупского и сторонами,
людми добрыми, tздили, зовучи tго тамъ до того мtстца, гдt подданныt нш~и
дрова рубали и гдt ихъ самыхъ позбивали и кони в них поjтнимали•. А потом
просили tсмо, абы намъ тыи кони на поруку подавал. Jн, дtи, яко ку jтводу
tхати, так тtж и конtи на рукоtмство дати нt хотtл•. В чомъ собt шкоду и
кривду нtмалую быти мtнит.
И просили, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданº ихъ до
книг замковых записати казалъ∆.

// [№ 68] 36. Лт Бож нарож  аa~ Rа~ мсц~а гTнвара к~г [27] дн~я.
Казано записати. Ставши пTрTдо мною, Борисом Ивановичом Совою,
подстаростим луцким, дворTнин гсд~рьскии пан Иляшъ БогушTвич НTсвцкии
jповTдал и вызнавал тым jбычаTмъ•, што ж, дTи, за росказанTмъ Tго
кролTвскоT млсти Tст Tсми даным дворTнином гсд~рьскимъ на всuкиT справы TT
млсти кнг~ни АндрTTвоT Сонкгушковича КошTрскои, старостинои луцкои,
кнг~ни БогданT МихаиловнT тых часов нTдавно прошлых мс~ца гTнвара сTмого
дн~u Y волторок на дTн свTтог Ивана КрTститTлu, маючи при собT сторону,
людTи добрыхъ служTбника Tго млсти кнз~u Ивана Чорторыского Василu а
боярина tго млсти кнз~u Романа, старосты житомирског, Лучку Грабовского,
tздил tсми до кнз~u Алtксандра Кошtрского за листы гсд~рьскими y справахъ tt
млсти кнг~ни Кошtрскоt и нашtдчи кнз~u Алtксандра во имtню tго млсти в
Камtни, дал tсми tго млсти лист гсд~рьскии заручныи j нtбtзпtчtнство
здоровя tt млсти кнг~ни Кошtрскоº, слуг, бояр, и подданных tt млсти jт кнз~u
Алtксандра Кошtрского jт слуг, бояр и подданных tго млсти, y котором
листt гсд~рьском заруки jписаны пuт тисtчtи копъ грш~tи. Кнuз tго млсти
лист гсд~ьскии принuл и вычитавши, мнt tго вtрнул, а копtю собt взuл, а
потом дал tсми tго млсти лист гсд~рьскии напоминалныи, жtбы Алtксандро
yво имtня куплtныt и закуплtныt y волынскиº и полtскиt, котории tt млсти
кнuжнt записаныt, так тtж и во имtня tt млсти кнг~ни Кошtрскоt литовскиt,
што tt мл нtбожчика кнз~u старосты луцкого, малжонка tt млсти y внt
записано, што ширtи а достаточнtи на листt гсд~рьском доложоно и каждоº
имtнº мtновитt написано, y [м]оt сtла сам нt yжчал1, слугамъ и бояром своим
ytжчати нt казал, алt и жtбы во всtмъ сu ку tt млсти спокоинt заховывал. Єго
мл кнuз Алtксандро и тот лист гсд~ьскии принuл и вычитавши и мнt ºго
jтдал, а копtю собt взuл.
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А так я тоt jповtданº и дворtнина гсд~ьског пана Иляша Нtсвцког до
книг замковых записати казалъ∆.
44 зв.

// [№ 69] 37. Того ж мсц~а гTнвара к~з [27] дн~я.
Казано записати. Ставши пTрTдо мною, Борисом Ивановичом Совою,
подстаростимъ луцкимь•, дворTнин гсд~рьскии пан Иляшъ БогушTвич
НTсвцкии jповTдал и вызнавал тым jбычаTмъ, што ж, дTи, за росказанTмъ
Tго кролTвскои млсти Tст Tсми данымъ дворTнином гсд~рьскимъ на всuкиT
справы TT млсти кнг~ни АндрTTвои Сонкгушковича КошTрскои, старостинои
луцкои, кнг~ни Богдани МихаиловнT тых часов нTдавно прошлых мсц~а гtнвара
двадцат шостого дн~u в нtдtлю, маючи при собt вижа врuду замку Луцког,
боярина гсд~рьского красносtлского Юрка и сторону, людtи добрых боярина
tго млсти кнз~u Романа, старосты житомирского, пн~а Сtраaина
Кгостираловског, пн~а Марка Жоравницкого, Григоря Jлизаровича, tздил
ºсми до кнз~u Алtксандра Кошtрского, до Горyхова и пытал tсми врuдника
горyховского Станислава и ключника замкового Савы j кнз~u Алtксандра
Кошtрского: «Гдt бы tго мл был?» Jни tго повtдили: «На замку». Я-м
посылал служTбника свого Малхtра ис тивуном горуховским до кнз~u tго
млсти до замку, пытаючи, tстли жt бы tго млст казал мнt до сtбt поити,
которыи тивун бывши y кнз~u tго млсти на замку служtбника моtго с тым
jтправил до мtнt, повtдаючи, иж, дtи, tщt сu кнuз нt yбрал а врuдника своtг
до сtбt послати казал•. А кгды ж врuдник tго млсти горуховскии до tго млсти
шол и бывши тамъ часъ нtмалыи до мtнt, до вижа и до сторон так jтказал:
«Мнt, дtи, яко врuднику, нt казано никог до замку пускати». А я вжо з
вижомъ и сторонами до кнз~u tго млсти до замку был пошол, ино врuдник tго
млсти Станислав jтказал: «Маtт ли, дtи, хто потрtбу которую до пн~а моtг,
нtхаи tt мнt мовит, а замок, звод и aортку замкнути казано». И ждал tсми
нtмало. Jни мtнt до замку нt пустили. А кгды ж tго млст кнuз мtнt до сtбt в
замок пустити нt казал, я лист гсд~рьскии навпоминалныи до кнз~u Алtксандра
45 писаныи, жtбы сtстрt своtи tt млсти // кнuжнt Ганнt вtдлt запису тастамtнту
jтца их млсти нtбожчика кнз~u Кошtрского, старосты луцкого, тисuчу копъ
грш~tи на выправу tt млсти дал, показывал врuднику горуховскому и копtю с
того листу, слово y слово списаную, tму дал, а врuдник тоt копtи брати нt
хотtл. Я-мъ пtрtд нимъ в дому tго на столt копtю положил. А потом
служtбник tt млсти кнг~ни Кошtрскоº Андрtи Аврамович свtтчил мною,
дворtниномъ гсд~рьским, вижом врuдовымъ и сторонами, жt tго млст кнз~ь
Алtксандро Кошtрскии в замку своtмь Горуховскомъ tст, а до сtбt с позвы
гсд~рьскими пустити нt хочtт и замок замкнути казал. Позвы гсд~рьскиº до кнз~u
Алtксандра писаныt j побранº грошtи, скарбов и маtтностtи tt млсти, што
нtбожчик кнuз староста луцкии за внtсtнº вtна tt мл записал, што ширtи а
достаточнtи на позвtх гсд~рьских мtновитt tст доложоно j побранº скарбов jт
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кнз~u Алtксандра самого и служtбников tго мл, написавши на позвt гсдр~ьском
навtрху рок кнз~ю Алtксандрy пtрtд гсдр~tм tго млсти стати, вступивши в пост
вtликии за двt нtдtли и тот позов врuднику горуховскому давал, а jн брати нt
хотtл, а служtбник tt млсти кнг~ни старостинои то jсвtтчивши, позов
гсдр~ьскии пtрtд Станиславом, врuдником горуховским в дому положивши,
сами tсмо проч пошли.
Яко ж то и виж врuдовыи боярин гсдр~ьскии красносtлскии Юрко
пришtдчи пtрtд мtнt тыми ж словы сознал слово y слово ничим нt jдмtнuючи
повtсти дворtнина гсдр~ьског Иляша Нtсвцког.
А так я тоº jповtданº дворtнина гсдр~ьског и вижово сознанº до книг
замковых записати казалъ∆.
// [№ 70] 38. Того ж мсц~а гtнвара кз~ [27] дн~я.
Казано записати. Ставши jбличнt пTрTдо мною, Борисом Ивановичом
Совою, подстаростимъ луцкимь, пан Иляшъ БогушTвич НTсвцкии jповTдал и
вызнавал тым jбычаTмъ, што ж, дTи, за росказанTм Tго кролTвскои млсти Tст
Tсми приданым дворTнином гсд~рьскимъ на всuкиT справы TT млсти кнг~ни
АндрTTвои Сонкгушковича КошTрскои, старостинои луцкии1, кнг~ни Богданt
МихаиловнT Мстиславског тых часов нTдавно прошлых мсц~а гtнвара двадцат
чtтвtртог дн~u в пuтницу, маючи при собt вижа, врuду замку Луцкого боярина
гсд~рьского Юрка красносtлского и сторону, людtи добрых боярина tго мл
кнз~u Романова, старосты житомирског, пн~а Сtраaина Кгостираловского а
служtбника tго мл нарtчtнного владыки луцкого и jстрозкого пн~а Марка
Жоравницъкого Григоря Jлизаровича tздил ºсми з листом гсд~рьскимъ
навпоминалнымъ до tго млсти кнз~u Алtксандра КошTрског, маршалка
гсд~рьского. И приtхавши до мtста tго млсти Горухова пытал tсми врuдника
горуховского j кнз~и Алtксандри КошTрском, гдt jн tст и хто бы мtнt мtл tго
млсти кнз~ю jповtдати, служtбников tсми кн~жих просил, жtбы со мною
пошли. Jни до замку поити нt смtли, а кнз~u в замку быти повtдили. А затым
пошол tсми до господы до дворtнина гсд~рьского до пн~а Atдора Русина,
которыи завжды дворtнином при tго млсти кнз~ю Кошtрскомъ мtшкаtт. И
просиломъ пн~а Atдора Русина, абы со мною до кнз~u tго млсти пошол або
служtбника своtго послал. Пан Atдор повtдил, иж tго млст кнз~ь гонил пасtку
под замком, а нtдавно, дtи, с полu приtхал, до замку, я, дtи, самъ ити нt
поспtю, а послати кого нt маю. Я сам з вижомъ и сторонами пошли tсмо до
замку и пришtдчи в замок Горуховскии, пытали tсмо воротног и ключника
кнж~tго Савы Кратковича: «Гдt tго млст кнuз?» Jн мнt повtдил: // «Тtпtрtчи,
дtи, tго млст с полu приtхал и tст, дtи, y свtтницы[!] низкои». А кгды ж tсми
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до сtнtи пришол, хотtчи к нtму поити до свtтлицы, а затым tго мл кнз~ь,
jбачивши мнt, двtрtл1 пtрtдо мною замкнути казал и мtнt в свtтлицу до сtбt
пустити нt вtлtл. И росказал тому ж воротномy Савt и иншимъ служtбником
и коморником своимъ мtнt з вижом и з сторонами вон изъ замку выгнати. А
самъ tго млст кнз~ь jкномъ выглtдал. Я тtж то jбачивши, жt мtнt из замку
выганuют, а иж тtж было вжо позно тым жt служtбником tго млсти кнж~имъ
показавши лист гсд~рьскии навпоминалныи до tг млсти кнз~u писаныи j
побранº грошtи, скарбу, маtтностtи tt мл кнг~ни Богданы Кошtрскои jт tго
млсти кнз~u Алtксандра самог и jт служtбников tго млсти, што ширtи а
достаточнtи на листt гсд~рьском побраных скарбов и маиностtи tt млсти
мtновитt tст доложоно. И жtбы кнз~ь tго млст то поворочал и на служtбников
своих справtдливост yчинил. Которого листу гсд~рьского и копtю слово y
слово списаную даваломъ воротному, jн нt брал. Я то вижомъ и сторонами
jсвtтчивши пtрtд нимъ y замку поблизу звода y aортку заткнул, а потом
служtбник tt млсти кнг~ни Кошtрскоt Андрtи Аврамович позвы гсдр~скиt j
побранº скарбу и маиностtи tt млсти кнг~ни Богданы Кошtрскоt тому ж Савt
воротному давал, а кнз~ь Кошtрскии на то jкномъ выглtдал. Тот служtбник tt
млсти Андрtи голосом вtликимь y замку до кнз~u валал, жtбы tго млст кнз~ь
Алtксандро за тыми позвы гсд~рьскими y Вилни пtрtд гсд~рtм tго млстю сталъ,
вступивши в пост вtликии за двt нtдtли, што тtж тот рокъ там жt в замку на
позвt гсд~рьскомь навtрху написал, а кнз~ь tго мл на то jкном выглtдал и позву
гсд~рьского взuти никому нt казал. Jныи служtбник tt млсти кнг~ни
Кошtрскои мнt дворtнину гсд~рьскому вижу врuдовомy и сторонам jсвtтчил, а
лист позовныи гсд~рьскии там жt в замку побли[зу] звода y aортку подлt копtи
заткнувши, пошли tсмо• из замку во[н], бо вжt было солньцt на заходи.
Яко ж то и виж врuдовыи боярин // гсд~рьскии красносtлскии Юрко,
пришtдчи пtрtд мtнt, до книг тыми словы сознал слово y слово ничимъ нt
jдмtнuючи дворtнина гсд~рьского повtсти пн~а Иляша Нtсвцкого.
А так я тоº jповtданº дворtнина гсд~рьского и вижово сознанº до книг
замковых записати казаль∆.

[№ 71] 39. Того ж мсц~а гtнвара ла~ [31] дн~я.
Казано записати•. Пришодчи и постановивши сu jбличнt пtрtдо мною,
Борисомъ Ивановичом Совою, подстаростимъ луцкимъ▫, зtмtнин гсдр~ьскии
пан Андрян Андрtвич Короваи jповtдал и вызнавал доброволнt тымъ
jбычаtмъ, што ж, дtи, которая частка моя jтчизная во имtню Грушовнt jт
брати моtи мнt yв оддлt сu зостала и будучи я потрtбным пнз~tи и нt могучи
их jтколu набыти, продал tсми тую частку свою y Грушовни з людми зъ их
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зtмлuми, с платы и подачками, з роботами и з их повинностuми, с полми и
сtножатми, з дубровами и зо всм на всt, яко тая частка моя з давных часов
сама в собt маtт, ничого на сtбt и на близких своих нt jставуючи tго млсти
пану Василю Михаиловичу Сtмашку, суди повту Луцкого, на вtчност за
пtвную сумy пнз~tи за полтораста копъ грш~tи монtты и личбы литовскоº, што
ширtи а достаточнtи на листt моtм записномъ tст jписано и доложоно. Яко
ж и лист свои записныи под пtчатми людtи добрых пану Василю tго млсти
Сtмашку продажи своtи на то jт сtбt даныи пtрtдо мною покладал и был
вычитан с початку аж до конца, которыи лист так сu в собt маtт∆: «Я,
[Андр]иян Андрtвич Короваи, jзнаимую сим моим листомъ нинtшним и на
потомъ будучим кому будtт потрtба того вдати або чтучи tго слышати, иж
которая частка моя во имtню Грушовнt мнt jт брати моtи в отдлt сu
зостала, а так мнt будучи // потрtбным пнз~tи и нt маючи jтколu набыти
продал tсми трtтюю част свою в Грушовни, вынtмши jт всtи jтчизны своtt за
трtтюю част, розумtючи, иж болшtи нt вынtсtт jт трtтии части в отчизнt
моtи tго мл пану Василю Михаиловичу Сtмашку, суди повtту Луцког, на
вtчност за пtвную суму пнз~tи полтораста копъ грш~tи монtты и личбы Вtликог
Кнз~ьства Литовского з людми зъ их зtмлuмы, платы и подачками, з роботами
и повинностuми и тtж с полми, сtножатми, з дубровами, з боры, з лtсы, з гаи, з
ловы звtринными и пташими, з млыны, з рtками, з бобровыми гоны, з ставы и
ставищами, з млыны и з млынищами, зо всмъ на всt так, яко сu тая частка
моя сама в собt пожитках и jбыходtх своих маtт, ничого на сtбt, жону, дtти и
потомки свои нt зоставуючи, которую частку мою в Грушовни дtржати tго мл
пан Василtи Сtмашко самъ, жона, дtти и потомки tго млсти волни люди
jсажовати, ставы сыпати, млыны будовати и всuкиº пожитки прибавлuти и
розширuти и их вживати так, яко самъ налtпtи розумtючи и волно тtж
jтдати, даровати, замtнити, на цtрков записати и куды хотtчи вtдлt воли
своtt jборочати и тым шаaовати, яко влостностю своtю. А я сам, жона, дtти и
потомки мои и нихто з б(р)ати [!] и повиноватых близкихъ моих в тую частку
мою в Грушовни нияким сu jбычаtм нt мам вступовати и ничог под tго млстю
поискивати жоною, дtтми и потомки tго мл и под тым, кому бы то jт tго
млсти было правомъ завtдtно поискивати и j то до права поволокати, аниякоt
трудности задавати. Jдно то при tго мл и потомству tго млсти вчнt зостати
маtтъ. А tстли бых я самъ або жона и дtти мои и хто ж колвtк з близкихъ
брати моtи хотtл в тую частку мою вступоватисu и яко ж колвtк взрушаючи
тую продажу мою мtл j што до права tго мл пн~а Сtмашка або кого ж [колвtк]
хто бы то jт tго млсти дtржал ку праву поволокати и в томъ // якую трудност
задавати, таковыи каждыи маtт и повинtн будtт заруки заплатити гсд~рю
королю tго млсти триста копъ грш~tи, а сторонt противнои двстt копъ грш~tи
и вси шкоды и наклады, штобы на то наложити сторона мла на рtчtнº слова
кром доводу нагородити, а заплативши тую заруку и за шкоды досыт
вчинивши прtд сu сtс лист продажа моя вtчнt при моцы в кождого права
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захована и дtржана быти маtт и на то ºсми дал tго млсти дал пану Василю
Сtмашку, суди повtту Луцкого, жонt и потомству tго млсти сtс мои лист з
моtю пtчатю•. А при том были и того добрt свдоми и за прозбою моtю пtчати
свои к сtму моºму листу приложити рачили ºго мл кнз~ь Василtи Солтанович
Соколскии▫, пан Иван Пtтрович Чаплич▫, а пан Микита Atдорович Сtрбин,
хоружич зtмли Волынскоº▫, а пан Гарасим Дахнович.
Писан• в Луцку лtта Божог нарожtня тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого,
мсц~а гtнвара второгонадцат дн~я∆».
А по вычитаню листа просил пан Андрян Короваи, абы то было записано•.
А так я jчtвистоº сознанº, доброволноº jповtданº до книг замковыхъ
записати казаль∆.

[№ 72] 40. Того ж мсц~а гtнвара ла~ [31] дн~u.
Казано записати•. Пришtдчи и постановивши сu jбличнt пtрtдо мною,
Борисом Ивановичом Совою, подстаростимъ луцкимъ▫, зtмtнин гсдр~ьскии пан
Иван Jлtхнович Борзобогатыи Красtнскии, цtлник зtмли Волынскоº,
восполок з малжонкою своtю•, панtю Ганною и свtстю своtю панною Марtю
Василtвнами Сtмашковными Рыканскими вызнавали и jповtдали тым
jбычаtмъ, иж што, дtи, которая половица имtня Подрtжа властивая jтчизна
на нас, дtвок пн~а Василя Сtмашка, завtдtна была заставою jт брата ншо~г
рожtног нtбожчика пн~а Ивана Василtвича Сtмашка tго млсти пану Василю
Михаиловичу Сtмашку, которую прtз нtмалыи час на сtбt дtржал и вживал и
48 нt будyчимы вtдомыми права, за которымъ // пан Василtи Сtмашко тую
половицY имtня Подрtжя дtржит, просили tсмо tго млсти пн~а Василя, абы
намъ пtрtд приятtлми нш~ими право своt показал. Его млст за прозбою моtю
то вчинил. Напtрвtи положил лист брата нш~ог нtбожчика Ивана, иж jн по
смtрти брата ншо~г и своtг нtбожчика Василя, jкупуючи тую част Подрtжя
jт иншихъ и бtручи тtж готовых пнз~tи на потрtбу свою Y пн~а Василя
Сtмашка, тог всtг набрал и до рук своих взuл яко пuтнадцат сот копъ грш~tи
монtты и личбы литовскоº, над то ºщt положил тастамtнт нtбожчика того ж
пн~а Ивана, брата нш~ого, которым заставил и запtчатовал Yсю моцност jных
записов своих ни в чомъ их нt нарушаючи при моцы заховываючи. А так мы,
видtчи слушноº право tго млсти пн~а Василя Сtмашка и моцныи записы
нtбожчика брата своtг, пустили tсмо тую половицу Подрtжя на вtчност tго
млсти пану Василю Сtмашку, а tго млсти до тоt всtt сумы полторы тисuчи
копъ грш~tи пустил намъ волно имtнº нш~о Тополt, на котором мtл триста
копъ и сорок коп грш~tи•, и тtж дал намъ вtчностю Y чотырохсот копах грш~tи
част свою, которую купил Y пно~в Короваtв Y Грушовнt, а к тому придал
готових пнз~tи двtстt копъ грш~tи того всtго сумою jт tго млсти пн~а Василя
Сtмашка вышло с тым долгомъ нtбожчика брата нш~ого Ивана и до рук нш~их
дошло двt тисuчи копъ чотириста и сорок копъ грш~tи монtты и личбы
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Великого Кнз~ьства Литовского•. Мы то jт tго млсти вдuчнt принuвши и
выдtливши зо всхъ имtнtи своих jтчизных за трtтюю част розумtючи то, иж
болшtи нt вынtсtт jт трtтtи части tго мл пану Всилю Сtмашку, жонt, и
потомком tго млсти тую половицу Подрtжя jтчизну свою вtчнt tсмо пустили
и продали з людми, зъ зtмлuми, с полми и сtножатми, з дубровами, з боры, и з
лtсы, и зо всuкими пожитки, малыми и вtликими, ку тои половицы Подрtжя
прислухаючими, якими ж колвtк имtны названы быти могут ничог сами [на]
сtбt и на близких своих нt jстовуючи, што ширtи а достаточнtи // тая 48 зв.
продажа нш~а на листt нш~ом записном tст jписано. Яко ж и лист свои
записныи на паркгамtнt писаныи с пtчатми завtсистыми на то пану Василю
Сtмашку jт сtбt даныи пtрtдо мною покладали и был вычитан с початку аж
до конца, которыи лист так сu в соб маtт∆: «Я, Иван Jлtхнович
Борзобогатыи Красtнскии, цtлник зtмли Волынскоº, восполок з малжонкою
своtю Ганною и з свстью своtю Марtю Василtвнами Сtмашковнами
Рыканскими jзнаимуtм сим нши~м листом нинtшним и на потомъ будучим,
кому бы того потрtба вtдати або чтучи tго слышати, иж што которая
половица имtня Подрtжа властивая jтчизна на нас, двок пн~а Василя
Сtмашка, завtдtна была в руки заставою jт брата нш~ого рожоного
нtбожчика• пн~а Ивана Василtвича Сtмашка tго млсти пану Василю
Михаиловичу Сtмашку, которую чtрtз нtмалыи час на сtбt дtржал и вживал.
То пак нt будучи намъ вдомым права, за которымъ бы мtл пан Василtи
Сtмашко тую половицY имtня Подржа дtржати, просили tго млсти пн~а
Василя, абы tго млст, нt вдаючисu з нами в право и нt приходtчи j наклады и
трудности• приятtлскии а братскии, помtркованº чинuчи доброволнt пtрtд
приятtлми нш~ими право своt показал▫. Его млст пан Василtи Сtмашко нt
будучи ни в чомъ противtн прозбы нашои и Yaаючи праву и справtдливости
своtи показал намъ явнt и доброволнt право своt, котороt на тую половицу
имtня Подрtжа маtт пtрtд приятtлми нш~ими•, которых tсмо были на то собt
jбрали•. Напtрвtи положил лист брата нш~ого нtбожчика Ивана, иж jн по
смtрти брата нашого и своtго нtбожчика Василя, jкупуючи тую част
Подрtжя jт инших и бtручи тtж готовых пнз~tи в пана Василя Сtмашка, на
потрtбу свою с тым всмъ набрал и до рук своих взuл, яко пuтнадцат сот копъ
грш~tи монtты и личбы литовскоº и над то tщt положил тастамtнт нtбожчика
того ж пн~а Ивана, брата нш~ог, которым заставил и запtчатовал всю моцност
jных записов своих ни в чомъ их нt нарушаючи // и при моцы зоставуючи». А 49
так мы, видuчи таковоt слушноº право tго млсти пн~а Василя Сtмашка и
моцныи записы нtбожчика брата своtго Ивана, ач могучи тую част вь tго
млсти jкупити, алt хотuчи в покои вtчистыи tму, брату своtму, вчинити, тую
половицY Подрtжа tго млсти вtчностю пустили, а tго мл до тоt всtt сумы
полторы тисtчи копъ грш~tи пустил намь волно имtнt нш~о Тополº, на котором
млъ триста и сорок коп грш~tи и тtж дал намъ вtчностю в чотырохсот копах
грш~tи част свою, которую купил в пн~ов Короваtв Y Грушовни•. К тому придал
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готовых пнз~tи двстt коп грш~tи, гдt того всtго jт tг млсти пн~а Василя
Сtмашка вышло с тым долгом нtбожчика брата нш~ого Ивана и до рук нш~их
дошло сумою дв тисuчи копъ чотыриста и сорок копъ грш~tи монtты и личбы
Вtликого Кнз~ьства Литовского•. Мы то jт tго млсти вдячнt принuвши и
выдtливши зо всих имtнtи своих jтчизных за трtтюю част, иж болшtи нt
выносит jт трtтtи части tго млсти пану Василю Сtмашку, жонt, дтtмъ и
потомкомъ tго мл тую половицy Подрtжя, jтчизну свою, вчнt пущаtм и
продаtм з людми тuглыми зъ их зtмлuми, платы, подачками, роботами и
повинностuми•, и тtж с полми, сtножатми, з дубровами, з боры, з лtсы, з даню
мtдовою, з дtрtвом бортным и нt бортнымъ, з ловы звtринными и пташими, з
рtками и з бобровыми гоны, з ставы и ставищи, з млыны и з ихъ вымtлки и зо
всими пожитки и доходы, так, яко сu jная половица сама в собt и в пожиткох
своих маtт ничого на сtбt, на дти и на потомки свои нt jставуючи. Которую
половицY имtня Подрtжа дtржачи tго млст пан Василtи Сtмашко и потомство
49 зв. tго млсти волни jтдати, продати, замtнити, даровати, на црков // записати и ку
своtму лtпшому а пожиточнишому jбtрнути и волно тtж всuкиt пожитки
прибавлuти и розширuти, тоtст: люди на новом, на сыром корtню jсаживати,
ставы сыпати и млыны будовати, проробки розробливати и то всt чинити и
розширuти, яко сu налtпtи tго млсти подобати будtт. А мы сами, мужи, дти
и потомки нш~и и нихто з близкихъ брати и повиноватых нш~их нt маtт в тую
половицу имtня Подрtжа нияким сu jбычаtм вступовати и того под tго
млстю самымъ, жоною, дtтми и потомки tго млсти поискивати. Jдно то при
tго млсти пану Василю Сtмашку, жонt, дtтtх и потомкох tго млсти вtчнt
зостати маtт•. А tстли быхмо сами мужи, дtи, и потомки нш~и або ли тtж хто з
брати крtвных повиноватых нш~их мtл сu в тую половицу имtня Подрtжа
зврушаючи сюю нш~у вtчистую продажу вступовати або ли в чомъ tго млсти
якую трудност задtлати таковыи каждыи маtт и повинtн будtт заруки
заплатити tго кролtвскоt млсти тисuчу копъ грш~tи и вси шкоды и наклады
штобы на то наложити мtл на рtчtнº слова нагородити и заплатити тыt
заруки и за наклады досыт Yчинивши прtд сu сtс лист продажа нш~а вtчнt при
моцы захована быти маtт. И на то я, Иван Jлtхнович з жоною и свtстю своtю
вышtи мtнtны писаними, даtм сtс нашъ продажныи лист з нашими пtчатми•.
А при томъ были и того добрt свtдоми их мл• пан Марко Василtвич
Жоравницкии, нарtчtнныи владыка луцкии и jстрозскии•, пан Пtтръ
Богданович [Заго]ровскии, маршалок гсд~рьскии, пан Гаврило Василtвич Боки, судя повtту Луцкого, пан Иван Яцкович Борзобогатыи, ключник,
городничии, мостовничии и воитъ луцкии, пан Михаило Дашковичъ Ело
50 Малинскии, пан Иван Пtтрович Чаплич▫, которыи за прозбою // нш~tю пtчати
свои приложили к сtму нш~ому листу•.
Писан в Луцку лта божого нарожtня тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого
мсц~а гtнвара чtтвtртогонадцат дн~u•».

216

А по вычитаню листа пан Иван Jлtхнович Борзобогатыи восполок з
малжоню своtю панtю Ганною и свtстю своtю панною Марtю Сtмашковнами
Рыканскими просили, абы то было записано.
А так я тоº jповtданº jчtвистоt сознанº и лист их записныи слово Y слово
до книг замковых записати казаль∆.

[№ 73] 41. Того ж мсц~а гtнвара ла~ [31] дн~я.
Пришодчи и ставши jбличнt в замку Луцкомъ tго млст пан Василtи
Михаилович Сtмашко, судя повtту Луцког, jповtдал мнt, Борису Ивановичу
Совt, подстаростtму луцкому, и вызнавал тым jбычаtмъ, иж што которыt
части имtня Грушовна на пн~ов▫ Михаила, Jстаaъя, Плакиду, Андрtяна
Андрttвичов Короваtвъ приходuчиº jтчизныи купил tсми jт них на вtчност
за пtвную суму пнз~tи, на што право зуполноº пtвноt и достаточноt маючи,
продал tсми за сu тыº помtнtнныº части имtня Грушовна волныº ничим
никому нt пtнныº з людми, зъ зtмлuми и с полми, и сtножатми, зо всuкими
пожитками, малыми и вtликими, к тым частtм имtня Грушовну
прислухаючими, якими ж колвtк имtны названы быти могут их мл пану Ивану
Jлtхновичу Борзобогатому Красtнскому и малжонцt tго млсти пн~tи Ганни и
сtстрt tt млсти а свtсти пн~а Ивановои паннt Мари Сtмашковнам Рыканским за
пtвную суму пнз~tи за шtстсот коп грошtи личбы литовскоt, што ширtи а
достаточнtи на листt моtмъ // записномъ tст jписано, яко ж и лист свои
записныи на паркгамtнt писаныи под пtчатми и с подписю властноt руки своtt
тоt продажи пану Ивану Jлtхновичу, малжонцt и свtсти tго млсти на то jт
сtбt даныи пtрtдо мною покладал и был вычитан с початку аж до конца,
которыи лист так сu в собt маtт∆: «Я, Василtи Михаилович Сtмашко, судя
повtту Луцкого, вызнавам сим моим листом кому бы того была1 вtдати або
чтучи tго слышати, иж што которыи части имtня Грушовна на пн~ов Михаила,
Jстаaъя, Плакиду, Андрtяна Андрttвичов Короваtв приходuчиt jтчизныt
купил tсми jт них на вtчност за пtвную суму пнз~tи, на што право зуполноt
пtвноt и достаточноº маючи продал tсми за сu тыt вышtи помtнtныи части
имtня Грушовна волныt и ничим никому нt пtнныº ани завtдtныt з людми,
ставы, ставищи, з рtками, з озtры, млыны и их вымtлки, з боры, з лtсами,
пущами, дубровами, сtножатми, полми, jстровами, из дtрtвом бортным, з ловы
пташими и звtринными, з бобровыми гоны, з даню мtдовою, грошовою и зо
всими jного имtня платы, доходы и пожитками, которыи на тот час tст и на
потом розширtнº и прибавлtнº або якии-колвtк имtнtм названы быти могут
ничого на сtбt, на жону, дти, потомки и нащадки свои нt зоставуючи, их
млсти пану Ивану Борзобогатовичу Красtнскому и малжонцt tго мл пн~tи
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Очевидно, пропущене слово «потрtба».
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50 зв.

Ганнt и сtстt1 tt млсти а свtсти пн~а Ивановои паннt Мари Сtмашковнам
Рыканским за пtвную суму пнз~tи, за шtстсот коп грш~tи личбы литовскои в
кождыи грош личачи по дtсuти пнз~tи. Волни будут тыt части свои вышtи
написаныи пан Иван, малжонка tго млсти и свtст tго дати, потомки и щадки
их спокоинt яко влостности по воли своtи yживаючи, дtржати и шаaовати,
яко сами налtпtи розумtти и хотtти продати, даровати, замtнити ку своtму
51 доброму и пожиточному jбtрнути // волни будут, а я самъ, жона, дtти,
потомки и щадки мои и нихто з близких нш~их в том пану Ивану, малжонцt tго
млсти пн~tи Ганнt и сtстрt tt мл паннt Мари, дtтtм, потомкомъ и щадкомъ их
пtрtказы, трудности и жадного пtрtнагабаня чинити нt маtмъ. А tстли бы
хто-колвtк в тои продажи пану Ивану, малжонцt tго млсти и свtстt tt паннt
Мари або дtтtм, потомком и щадкомъ их трудност пtрtказу и пtрtнагабаня
чинил, тогды я самъ, жона, дти и потомковt нш~и тоt всt властным накладом
своим их мл jслобожати и jчищати маtм, што всt jт мtнt, жоны, дtтtи и
потомков моих ма быт твtрдо, нtпорушнt и вtчнt дtржано под зарукою на
гсд~рu королu tго млсти пuтмасты копами грошtи, а на сторону пану Ивану,
жонt и свtсти tго млсти и потомков их двtмасты копами грошtи, што и
заплативши прtд сu во всtм лист тот моцно твtрдо и вtчнt дtржан и выполнtн
быти маtт. Яко ж tсми тую продажу свою до книг yрuду замку гсдр~ьского
Луцкого вызнал и на том tго млсти пану Ивану, малжонцt и свtсти tго млсти
дал сtс мои лист з моtю пtчатю и с подписанtмъ властноt руки моtt•. А при
том были и того добрt свtдоми их млст нарtчtнныи влд~ка луцкии, jстрозскии
пан Марко Василtвич Жоравницкии, пан Пtтръ Богданович Загоровскии,
маршалок гсдр~ьскии, пан Гаврило Бокtи, судя повту Луцкого, пан Иван
Борзобогатыи Красtнскии, ключник луцкии, цtлник Волынскоº зtмли, кнзъ
Василtи Солтанович Соколскии а пан Матяс Знкович Jстрыtвскии, которыи
вси их мл за прозбою моtю пtчати свои к сtму моtмy листу приложили•. Писан
в Луцку року божого нарожtня тисuча пuтсот шtстдtсuт пtрвого мсц~а
гtнвара дtсuтог дн~а»▫. А по вычитаню листа пан Василtи Михаилович
Сtмашко, судя повту Луцкого, просил, абы то было записано.
А так я тоt jповtданº jчtвистоt сознанº и лист tго млсти записныи слово
y слово до книг замковых записати казаль∆.
51 зв.

// [№ 74] 42. Того ж мсц~а гtнвара ла~ [31] дн~u.
Казано записати. Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtго луцког• служtбник пн~а Алtксандра Дмитровича, городничог
киtвского, на имu Aалtли, jповtдал и вызнавал тым jбычаtмъ, што ж, дtи,
пtрво того служил tсми час нtмалыи в пн~tи Мари Томковны Сtмtновоº

1

Помилка в слові, треба «сTстрT».
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Посuговtцкоt и jбачивши tt млст цнотливыи службы мои, намовuла ми
частокрот, абых дtвку tt дворную волную на имu Jвдотку понuл, jбtцуючи
мtнt и tt запомогати. Я, сподtваючисu ласки tt млсти, на то позволил и с тою
двкою шлюб брал в року прошлом пuтдtсuт дtвuтом на маслuныи запусты и
по jном шлюбt мtшкал и служил tсми в дворt нtмало. А пн~и Сtмtновая мн и
жон моtи ничого дати из двора jнои дtвки, жоны моtи, выпустити нt хотtла.
А вдаривши tt мл пн~tи чолом, jтстал и приказал сu tсми до пн~а Алtксандра.
А потом того ж року мс~ца июнu двадцат чtтвtртого дн~u в суботу jная двка
Jвдотка пришла до мtнt, яко до мужа своtго, а до двора пн~а моtго, то пак пн~и
Сtмtновая того ж часу присылала до пн~а моtго, просuчи на мtнt права, и
мtнуючи, якобых я тую дtвку з двора tt выкрасти мtл. Што я, бачачи, иж jна
до пн~а моtг присылала и нt хотtчи tt млсти, яко пн~tи своtи давно тым
нагнtвити и взuвши из собою товарыша своtго, ходил tсми до пнtи Сtмtновои,
просuчи tt мл, абы за то гнву своtго на мtнt нt мла. Еt млст мн повдила:
«Естли ты з дtвкою моtю до мtнt приидtш, я тобt гнtв свои хочу jтпустити».
И я потом того ж дн~u в суботу, взuвши тую двку и шодчи з добрыми людми
до двора пн~tи Сtмtнои1 повторt просuчи пан~tи, абы на мtнt и тую двку гнву
своtго нt мtла•. А кгды tсми до двора до пн~tи пришол, tt млст пн~и мн гнtв
свои jтпустила, а двку до сtбt взuвши, до казни своtи jсадити казала. А
тtпtрtчи jтую двку приможивши з умыслу своtго многиº шкоды пн~а моtг ку
праву потtгаtт, j чом tго мл пан мои нt винtн. // Я то пtрtд врuдом вызнаваю,
иж тая двка, яко жона моя вtнчалная, до мtнt была пришла, алt жадных
рtчtи, што пн~и повtдаtт, из собою нt принtсла. В чом пн~а моtго tго млст пн~а
Алtксандра в каждого врuду и пtрtд каждым правом хочу заступовати.
И просил, абы то было записано. А так я тоt jчtвистоº сознанt и
jповtданº служtбника пн~а Алtксандра Aалtлtво до книгъ замковых записати
казал∆.

[№ 75] 43 [1]. Лт Бож нарож  аa~ Rа~ [1561] мсц~а atвралu а~ [1] дн~u.
Казано записати. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого▫, tго мл кн~зь Ярослав Atдорович Сонкгушковича, старостич
володимtрскии•, жалуючи jбтuжливt и jповtдаючи вtликии жал и тuжкост
свою тым jбычаtм, што ж, дtи, вчорашнtго дн~u в пuтницу мсца гtнвара
тридцат пtрвого днu j нишпорнои години, tдучи tго млсти з Свинух до имtня
своtго Миркова чtрtз имtнº кнз~u Алtксандра Андрtвича Сонкгушковича
Кошtрског, маршалка гсд~рьского, чtрtз сtло Рачин и в тот, дtи, час
служtбник кнз~u Алtксандра Кошtрского на имu Савка Лtцкович з многими
помочниками своими з людми рачинскими, заступивши в сTл на доброволнои
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дорози и скликавши, дTи, кгвалту, стали на Tго мл бити, нT чинTчи жаднои
розмовы. Его мл самого збили и зранили и залTдвTи з сTла пTрTд ними YTхал аж
впадчи в санки, до служTбника своTго, а служTбника, дTи, Tго млсти
Станислава ХмTлu как1 жT на мстцу на смTртъ забили и ихших2 служTбников
Tго млсти добрых людTи шлuхты колко jсоб збито и поранTно. [И в] тот, дTи,
час при том бою шкоды нTмалыи Tго млсти самомY и слугам Tго млсти
подTланы: напTрвTи два кони подводных з сTдлы, jдин тисавыи, а другии
глинастыи, сTдло Tдно злотоглавомъ крыто з радом срTбръным, а другоº сTдло
саaъяном крыто з радом чTркаским. В санках кнз~u Tго млсти кон глинастыи и
в тых // жT, дTи, санках была скринка, в которои, дTи, было два ланцюги
золотых, а в тых ланцугох было, дTи, пuтсот золотых чирвоных, и в тои жT,
дTи, скрынцT было клTинотов дTсuт: три с туркосы, два з дыямTнты, три ис
шаaTрами, а дTвuтыи з одног золота кручоныи. И в тои жT, дTи, скринцT было
золотых чирвоных двстT, а монTты jсмъдTсuт копъ грш~Tи литовских, лыжок
срTбрTных тузин; на тых жT, дTи, санках были шаты Tго млсти, шата атласу
чирвоного соболми подшита, жупан чорныи jтласовыи, кожух бобровыи, а
другии лисии, наголо [!] шапка соболTм подшита, чотыри аркабузы, кордъ зо
србром, рогатина, постTл кнз~u Tго мл, в торбT кошул колTнских дTсuт,
ковров два, коц блыи, мTдвдно, млница, лихтар. А служtбника tго мл
Хмtлu, которыи забитыи там жо на мtстцу зостал, кон вороныи из санками, в
санках, дtи, была скрынка из tго рtчами, jднорuдок влоских дв – jдна
чирвоная, другая зtлtная с кнаaълuми срtбрtными, аркабузов два, ручница
долгая, саблu зо срtбром, рогатина, постtл. Служtбника кнз~u tго млсти
Павла в тыхъ жt, дtи, Хмtлtвых санках было jднорuдок влоских блакитных з
шнурами золотыми, кошул колtнских пuт, три шолком вышиваных, а дв
простых; ку тому, дtи, инших рtчtи нtмало там на тот час погинуло.
И хотuчи tго мл кнз~ь Ярослав j то мовити, просил, абы то записано. А так
я тую жалобу и jповtданº до книгъ замковых записати казаль∆.

[№ 76] 44 [2]. Того ж мсц~а atвралu а~ [1] дн~u.
Казано записати. Пришодчи и постановившисu jбличнt пtрtдо мною3,
Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцким, зtмtнин гсд~рьскии пан
Янушъ Прокопович Вгриновскии jповtдал и вызнавал тым jбычаtм, што ж,
дtи, нtбожчик jтtц мои с тог св~та зшол, jставивши по собt долги нtмалыи,
53 што мtнt по смtрти нT […] // моtго пtрtд Yрuд ку праву многокрот позывано, а
врuд прислужовал, абых я платил з ымtня своtг jтчизног, которого ми сu
вtлми мало посли jтца моtг зостало. И нt маючи я с чог тых долгов
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jтцtвских платити Yтtклом сu в томъ до ласковог приятtля моtг пн~а Иляша
Богушtвича Нtсвцког и до панtи малжонки tго млсти пн~tи Jлtны
Atдоровны, иж их мл дочку свою панну Богдану за мtнt заручили, по которои
панtнцы своtи мли мн дати вtна готовых пн~tи триста копъ грш~tи, а выправы
за сто копъ грш~tи просил tсми их мл, абы мн тыи пнз~и на долги jтцtвскиº
выплачовати дали. Их мл Yжалившисu мtнt и нt хотtчи мнt шкоды моtи
Yзычати, абых я jстаток jтчизны своtи на долги jтцtвскиt мtл заставлuти,
дали мн триста копъ грш~tи монtты и личбы литовскоt. А иж тот час tщt нt
пришол и рок вtсtля моtг нt припал, постtрtгаючи в том пан Иляшъ Нtсвцкии шкоды своtt, нt хотtл ми напtрtд вtсtля згола тых пнз~tи дати. Я
дознавши ласкавую приязнъ tго млсти пн~а Иляша Нtсвtцкого и панtи
малжонки tг мл Y тои сумt пнз~tи в трохсот копах грошtи заставил tсми их мл
имtнº моt Вгриновскоº з людми, зъ их зtмлuми, з роботами, с подачками, с
платы и доходы и зо всuкими пожитки. И сам сu tсми tго мл, яко пану а jтцу
своtму yв опtку дал, маtт tго мл сам и малжонка tго млсти мtнt yв опtцt своtи
мtти и имtня моtг Вгриновског дtржати и вживати до тог часу, покол ихъ мл
пану Богдану дочку свою за мtнt в малжонство выдадут. А при выдаваню
дочки своtt jдно ми их млст мают дати за сто коп грш~tи выправы, а я тыи
пнз~и триста копъ грш~tи и выправы сто копъ tи, малжонцt своtи, паннt
Богданt Иляшовнt Нtсвцкои на трtтtи части имtня моtго В(г)рыновского
совито jтправу маю вчинити. А чого Бж~t рач yховати до тых часов на мtнt
часу смtртtнного, тогды сtстры мои рожtныи винни будут тыи пнз~и триста
коп гршtи личбы литовскоº пану Иляшу Нtсвцкому, пнt~и малжонцt або
дtтtм tго мл jтдати, а имtнº моt Вгриновскоt мают сtсты1 к рукам своим
взuти.
И просил, абы то было записано. А так я тоt jповtданº и jчивистоº
сознанº пн~а Януша Прокоповича Вгриновского до книг замковых записати
казаль∆.
// [№ 77] 45 [3]. Того ж мсц~а atвралu г~ [3] дня.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцкого, боярин гсд~рскии красносtлскии Миколаи Маркович,
виж даныи tt мл пн~tи Алtксандровои Кгtтовтовои пн~tи Маринt Колантаtвни
jповtдал и вызнавал тым jбычаtм, што ж при мнt, вижу врuдовом, боярин
пн~tи Кгtтовтовои Иван Радивонович вчорашнtго дн~u, на дtн Стрtтtния Гсд~нu,
дал позвы гсд~рьскиt jт пнt~t своtt кнз~ю Дмитрy Алtксандровичy Бурtмскому в
Бурtмли j jсмъдtсuт коп грш~tи литовскоt личбы и рок станя пtрtд гд~рtм

1

Помилка писаря, треба «сTстры».

221

53 зв.

королtм tго млстю за тыми позвы стати зложил tму jт вчорашнtго дн~u
нtдtли мс~ца atвралu второг дн~u за чотыри нtдtли.
И просил боярин пн~tt Кгtтовтовоº, абы то было записано. Гдt ж я тоt
сознанº вижово до книг замковых записати казаль∆.

[№ 78] 46 [4]. Того ж мсц~а atвралu г~ [3] дня.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцкого, кнз~ь Василtи Солтанович Соколскии jповtдал и
сознавал тым jбычаtмъ, иж што была нtбожчица нtвстка моя пн~и Ганна
Ванковна записала мужови своtму пану Atдорy Дубравскому чотыриста коп
грошtи, ино я з угоды приятtлскоº дал Tму сто и jсмъдTсuт копъ грш~Tи и
польтрTтuста мац жита мры горуховскоº. Коли братанич наш кнuз ВасилTи
Богданович Соколскии доростTт лт своих, нT маTт нам болшTи дати, jдно сто
коп и jсмъдTсuт коп грш~Tи и полтрTтuста мац жита мры горуховскоº. А мы
в нTго маTмо взuти и тую част Tго Tму поступити за тую суму, которую Tсми
дали пану Atдорy Бранскому1, которая была jписана на трTтTи части имTня
нTбожчика брата нш~ого кнз~u [Богдана], яко то в листTх нш~их ширTи а
достаточнTи Tсть jписано. Которая всu справа на тую суму пнз~Tи сполна до
рук [моих] дошла.
А так я тоT jповTданº кнз~u Василя Соколског до книг замковых записати
казалъ∆.
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// [№ 79] 47 [5]. Лт Бож нарож аa~ Rа~ [1561] мсц~а aTвралu г~ [3] дн~я.
Казано записати. ПришTдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича СовY,
подстаростtго луцкого, подданныи Tго млсти кнз~u КостTнтина
КостTнтиновича Jстрозского, воTводы киTвского, маршалка зTмли Волынскоº,
старосты володимTрского▫, жид дорогобузскии на имu Мошии Давидович▫
жаловал и jповTдал тымъ jбычаTм, што ж, дTи, прошлых часов Tхал з
Люблина и приTхал до Луцка. В тот, дTи, час писар коморы Луцкои пн~а Ивана
Яцковича Борзобогатог, цTлника гсд~рьского, домагалсu в мTнT мыта. А я, дTи,
жадных рTчTи своих нT мTл, jдно никоторыи рTчи покупил Tсми был на
потрTбу Tго млсти кнuжTтскую и показовал Tсми лист кнз~u Tго млсти под
пTчатю. Jн прTд сu на мнT мита сu домагал, я Tму заставил двT гривни срTбра а
сTм камTнTи воску, што, дTи, за писанTмъ листу Tго мл кнuжTтскимъ пан Иван
Борзобогатыи писал лист свои до Tго млсти кнз~u КостTнтина, jбTцуючи мнT j
ярмарку Луцком прошлом на СвTтыи СTмTн в року прошлом шTстдTсuтом тоT
моº сTрTбро и воскъ jтдати, то пак, дTи, за частокротным впоминанTмъ моим
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пан Иван Борзобогатыи сTрTбра и воскY jтдати нT хочTт. И просил j вижа,
пTрTд которым бы сu мTл Tму j то впомTнути.
А такъ я з урuду замку гсд~ръского Луцкого давал Tсми ºму вижомъ
коморника кнз~u Tго млсти пн~а моTго старосты луцкого, браславского и
вTницкого на имu Ждана. Которыи там бывши и пришTдчи пTрTд мTнT, тыми
словы сознал, иж при мнT вижу МошTи Давидович, жид дорогобузскии, мовил
и впоминал сu пану Ивану Борзобогатому j двT гривни срTбра и j [сTм]ъ
камTнTи воску. Пан Борзобогатыи повTдил, иж я j сTрTбри и j воску твоTм нT
вTдаю и ворочати Tго тобT нT бу[ду].
[Гд]Tж я тоT jповTданº жида дорогобузског и вижово сознанT до книг
замковых записати казаль∆.
// [№ 80] 48 [6]. Того ж мсц~а aTвралu г~ [3] дн~я.
Казано записати. Пришодчи и постановивши сu jбличнt пtрtдо мною,
Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцким, зtмtнин гсд~рьскии с
Коруны Полскоº пан Atдор Дубровскии jповtдал и осознавал тым jбычаtм▫,
што ж, дtи, которыи права и розницы jт нtмалого часу мtл ºсми с кнг~нtю
Jлtною Солтановою Соколскою и з сынми tt млсти кнж~tмъ Василtмъ и
кнз~tмъ Маркомъ Солтановичи Соколскими j1 праву малжонки моtи, которую
jна мtла jт пtрвого малжонка своtг нtбожчика кнз~u Богдана Солтановича
Соколског на листt вtновном суму jписаную тисuчу копъ грш~tи на трtтtи
части всх имtнtи, которыи бы сu tму jстали в длy jт брати tго, с котороt
сумы пнз~tи тисuчи коп грошtи малжонка моя мtнt jбдаровала и записала
чотыриста коп грш~tи личбы литовскоº, гдt мы, нt хотtчи ку болшим шкодам
и накладомъ приходити з обу сторон, засадивши на то пн~ов а приятtлtи нш~их,
которыи, засtдчи на тои справt нашои, нас погодивши и на том застановили,
иж кнuз Василtи и кнuз Марко Солтановичи Соколскиº за тую чотыриста коп
грш~tи сумы мн jписаноº jт малжонки моtt пн~tи Ганны Ванковны дали и
записали мн сто и jсмъдtсuт коп грш~tи литовскоº личбы, а полтрtтuста мац
жита мtры горуховскоº – мают ми дати на рок пtвныи в листtх jписаныи,
которыи мн на сtбt дали▫. Гдt ж я, зрtкшисu того всtго права моtго, всю
справу свою, которую tсми на тую суму пнз~tи в сtбt мtл, кнз~tм Соколским
jтдал, ничого на сtбt нt jставуючи. А хотu ж бы сu которыи листы тоt
справы и зостали, тыt вжt ни пtрtд которым правом моцы жадноº мти нt
мают, што ширtи а достаточнtи на листt моtм записномъ tст записано. Яко ж
и лист свои записныи под пtчатми на то jт сtбt кнз~tм Соколским [да]ныи
пtрtдо мною покладал и был вычитан с початку аж до конца, которыи лист
так сu в собt маtт∆: «Я, Atдор Дубравскии, вызнавам симъ моим листомъ, кому
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б того потрtба была вдати або чтучи tго слышати [ш]то котороº право мtл
tсми за злtцtнtмъ малжонки своtи пн~tи Ганны Ванковны Лагодовского зъ tю
млстю кнг~нtю Jлtною Солтановою [и сынми] tt млсти кнз~tм Василtмъ а
кнз~tм Маркомъ Солтановичи Соколскими jправу малжонки своtи, которую
55 jна мtла будучи в малжtнствt за нtбожчикомъ // кнз~tмъ Богданомъ
Солтановичом Соколскимъ, сыномъ tt млсти кнг~ни Соколскоº а братом кнз~tи
Соколским1 на листt вtновномъ jт кнз~u Богдана, нtбожчика, малжонка
своtго tи даному. Што и tго млст пан Миколаи Радивил, воtвода троцкии, з
розсудку и выроку своtг то знаити и промtжку нас застановити рачил, иж их
млст кнз~и Соколскиº мtли поступити и выдtлити малжонцt моtи и мн по нtи
трtтюю част во всх имtнях своих с тоt части, которая на нtбожчика и кнз~u
Богдана Соколског yв отдлt jт брати tго приити мла в тои сумt тисtчи
копах грш~tи, которая tст записана малжонцt моtи. С котороt jправы своtи
малжонка моя, пн~и Ганна Ванковна, дознавши млст и поволност мою ку собt,
даровала и на листt своtм под пtчатми людtи добрых, jт нtt мн даномъ,
чотыриста коп грш~tи литовскоº личбы записала и, нt хотtчи болшtи на том
шкоды и втраты приимовати а jбычаtм приятtлским то помtрковати, абы
jная част записаная нtбожчицы малжонцt моtи а jтчизна кнз~tи Соколских в
чужих руках яким-колвtк jбычаtм завtдtна и дtржана быт мtла. И с тых
причин кнuз Василtи а кн~зъ Марко Солтановичи Соколскиº з налtзку пно~в
приятtлtи нш~их tго млсти кнз~u Матatя Василtвича Чtтвtртtнского, а пн~а
Василя Михаиловича Сtмашка, а пн~а Гаврила Василtвича Бокtя, судtи повту
Луцког, а пн~а Ивана Яцковича Красtнского, ключника, городничого,
мостовничог луцкого, а пн~а Ивана Шимковича Склtнского, а пн~а Мартина
Бурцtвича, коморника tго млсти пн~а воtводы троцког их млст, вгнtнувши2 в
запис нtбожчика кнз~u Богдана Солтановича Соколского и малжонки моtи
пнtи Ганны Ванковны так знаити и застановити рачили, иж кнuз Василtи и
кнuз Марко за тую суму мнt jт малжонки моtи jписаную за чотыриста коп
грошtи дати мнt мtли сто и jсмъдtсuт копъ грошtи личбы литовскоº а
полтрtтuста мац жита. Которую суму всю сполна сто и jсмъдtсuт коп гр~шtи
личбы литовскоº кнuз Василtи и кнuз Марко Солтановичи Соколскиº мнt
jтдали [и за]платили, яко сtгоднu мс~ца atвралu пtрвого дн~u тtпtрtшнtго
року тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого. Я вжt всю тую справу, которую tсми
на тую суму пн~tи мtл, кнз~tм Соколским вtрнул, а я самъ, дtти и потомки и
нихто з близких и далtких моих, тоt сумы пнз~tи чотырох сот коп грш~tи на
55 зв. кнз~tх Соколских в каждого права нt наидуючи // причин жадных поискивати
нt мают, алt вжt j то вtчнt молчано быти маtть. А при том были и тог добрt
свtдоми их млст пн~овt а приятtли нш~и вtрхописаныº▫ ºго млст кнз~ь Матatи
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Василtвич Чtтвtртtнскии• а пан Василtи Михаилович Сtмашко▫, пан Гаврило
Василtвич Бокtи, суди повtту Луцкого, а пан Иван Яцкович Красtнскии,
ключник, городничии, мостовничии луцкии, а пан Иван Шимкович Склtнскии,
а пан Мартин Бурцtвич, коморник tго млсти пн~а воtводы троцкого их мл на
прозбу мою пtчати свои к сtму моtму листу приложит рачили. А длu лtпшои
твtрдости и сам пtчат свою приложил к сtму моtму листу•.
Писан• в Луцку лtта Божого нарожtнu тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого
мс~ца atвралu пtрвого• дн~я» ∆.
А по вычитаню того листа просил пан Atдор Дубровскии, абы то было
записано. А так я тоt jповtданº jчtвистоt сознанº и лист tго записныи слово
y слово до книг замковых записати казалъ∆.

[№ 81] 49 [7]. Того ж мсц~а aTвралu д~ [4] дн~я.∆
Казано записати•. Присылала до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, tt мллт1 пн~и Звtровая Лъвовича Тишкtвича
старостиная jстръская пн~и Jгрtнка Atдоровна Посuговtцкая, жалуючи и
jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, часов нtдавно прошлых мсц~а ноябра
чtтвtртогнадцат дн~u сын пн~tи Мари Томковны Сtмtновоt Посuговtцкоt пан
Гурин восполок из слугами | своими пришtдчи [моц]но, кгвалтом на дом
подданного tt млсти тtсли Ивана Корбута tго сам[ого] збил, змордовал и
jкрутнt зранил. Которыи, дtи, з оных ран нtвtдомо [бу]дtт ли жив и вtчным
жабраком будtт.
Длu чого ж на jглtданº ран [tго брала] в мtнt tt млст вижом служtбника
моtго Арtстовского котор[ыи] […] там бывши и jттолu приtхавши, пришtдчи
пtрtд мtнt тыми словы сознал, иж будучи ºму y пн~tи Звtровои в Посtгви,
jглtдал тог подданного tt мл Ивана Корбута, тtсли збитого и зранtног, на
котором, повtдаtт, видtл y головt шtст ран рyбаных, а на руках, на палцох //
ручных дtсuт ран рубаных. И мtновал пtрtд ним шкод tму на тот час при том
бою шкоды свои подtланыи рttстръ мtновитt списаныи в сtбt быти. Ку тому
тtж жаловала tt млст пн~и Звtровая на пн~а Гурина Хомtка, иж jн мс~ца
дtкабра двадцат второг дн~u, y нtдtлю, пtрtд Рожtством Хрыстовым пришtдчи
до цtркви tt млсти Посuговtцкои свtщtнника такорског Захаря y цtркви
моцно, кгвалтом збил, скрывавил. Котороt, дtи, збитº многим людtм
jбаполным tt млст jповtдала•. А потом, дtи, мс~ца гtнвара двадцат сtмого дн~u
пан Гурин Хомuк, сын пн~tt Сtмtновоº Посuговtцкоº, приtхавши моцно,
кгвалтом пасtку tt таикурскую по два дн~и гонил, што, дtи, tt млст пн~и
Звtровая то добрым сусtдом своим jповtдала и сторонами до пн~и Хомtковоt
посылала. Jна сu, дtи, сына своtг вырtкла, повtдаючи, иж сын tt y Посuгвt
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ничого нt маtт, а потом, дtи, мс~ца aTвралu пtрвого дн~u в суботу пан Гурин
Хомuк, пtрtнtмши в Посtгви на сtлt подданного tt млсти Сtливонца
Жtжгача, збил, змордовал кгвалтовнt и хорта в нtго jтнuл•.
И хотtчи tt мл пн~и Звtровая j то мовити, просила, абы то было записано.
А так я тую жалобу и jповtданº пн~tи Звtровои и вижово сознанº до книг
замковых записати казалъ.∆

56 зв.

[№ 82] 50 [8]. Того ж▫ мсц~а aTвралu д~ [4] дн~я.∆
Казано записати. Лист судовыи Василя Михаиловича Сtмашка, Гаврила
Василtвича Бокtия [!], судtи повту Луцкого а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого. Ставши на року jбоя сторона, жалобная и jтпорная,
jтtц Вартик, поп цtркви [jрмt]нскоº вtдлt позвов жаловал на панюю Любку
Грицковую [Привt]рtдовскую а на панюю Настасю Вtчtриную и на сынов tt
Сtмtна а Atдора Пtтровичов Баtвских, на пн~а Юхна и на пана Ивана
Богдановичов Лидуховских, иж jни чtрtз комисарии tдналным jбычаtм
принuли з ним границу1 jт имtня црк~ви // jрмtнскоº сtла Цtпорова, а jт
имtня их Баtва, по которои вгодt пн~овT комисаровT справивши лист граничныи
под пTчатми своими дали попу jрмuнскому Вартику, до которого листу пн~овT
БаTвскии мли пTчати свои приложити, а тTпTрTчи, повTдаTт, нTвдомо длu
которои причины пн~овT баTвскиT сами на то позволивши пTчатTи своих к тому
листу граничному приложити нT хочут. Того часу выступивши пан ВасилTи
ГулTвич мовил рTч jт пн~ов БаTвских и жTбы поп jрмTнскии Вартин2 показал
лист граничныи, хотuчи вдати, колко пTчатTи в того листа приложоных, чии
сут, а которых TщT потрTба. JтTц Вартин [!], поп цTркви jрмTнскоT, лист свои
граничныи положил и был вычитан. Y которого листа пTчати комисарскиº,
тоTст: пTрвая пTчат пн~а Пtтра Сtмашка, нTбожчика старосты крTмuнTцкого,
другая пTчат кнз~u Матaя ЧtтвTртTнског, а трTтuя пн~а Ивана Борзобогатого▫,
а на концы пTчат пн~а Ивана Шимковича СклTнского а пн~а Иляша НTсвцког, а
пн~ов БаTвских пTчати нимаш. Того часу пан ВасилTи ГулTвич мовил, абы с тог
листу была копя дана пн~ом БаTвскимъ. JтTц Вартик того ж часу дал копю з
оного листа и просил, абы то было до трTтTг дн~u jтложоно, бTручи собT на
розмышлTнº, што Tсмо за прозбою пн~ов БаTвских то вчинили•. А кгды ж тот
рок трTтTго дн~u в сTрTду мсц~а марта двадцат шостог дн~u припал и засли Tсмо
в замку Луцкомъ, в дTтинцы, на тои справи Y пн~а Марка Жоравницког,
нарTчTнного владыки луцкого и jстрозког, а на тот час при нас были пан
ВоитTх Клюсовскии, староста jлыцкии. СмотрTли Tсмо тои справы. Ставши
пTрTд нами jбоя сторона: поп цTркви jрмTнскои СвTтого Стаaана [!] jтTц
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Вартик водлT пTрвои жалобы свои жаловал на пн~ов БаTвских, иж jны пTчатTи
своих до листу граничного [при]кладати нT хочут. А пан ВасилTи ГулTвич на
то jт пн~ов Баtвских [повTдил]: «Тут, повTдаTт, jтTц Вартик жалуTт на панов
БаTвских, которых припозвал, иж jни пTчатTи своих нT прикладают, а в листT
ºго // а в листT Tго граничномъ нT jдно тыи пановT БаTвскии, которых jн
позвал, алT и иншиº, которыº нt припозвано, tст jписано, яко пн~и Милка
Василtвая Дрывинская, так Настася Янушовая Былицкая и Маря Стtпановая
Мировицкая Богдановны Лудуховскиº. А кгды ж тых нt маш, пн~овt Баtвскии
бtз тых сuбровъ своих в право вступати и jтказу чинити нt хочtт [!], а за тым с
права проч пошли∆.

[№ 83] 51 [9]. Того ж▫, мсц~а aTвралu з~ [7] дн~u.
Казано записати. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого, дворtнин tго кролtвскоt млсти пан Миколаи Миколаtвич
Кухмист(р)овича Дорогостаискии, просtчи j вижа длu поданя листов
навпоминалных и позвов врuдовых брати tго мл пану Пtтру а пану Яну
Кухмистровичом Дорогостаиским.
Я з урuду замку гсд~рьского Луцкого давал tсми tго млсти вижом
служtбника моtго Павла. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши,
пришодчи пtрtд мtнt тыми словы сознал, иж при мнt, вижу, служtбник пн~а
Миколая tго млсти Кухмистровича Дорогостаиского Симон Змаилович
вчорашнtг дн~u мсц~а aTвралu шостог дн~u в чtтвtргъ давал лист врuдовыи jт
пн~а своtго навпоминалныи пану Пtтру, а другии лист пн~у Яну j многиº
кривды и шкоды, навпоминаючи з урtду, абы право зложити и справtдливост
на врuдников, на слуг и на подданных своих вчинили. Их мл праву року
положити и справtдливост вчинити нt хотtли. А потом тот жt служtбник tго
млсти пн~а Ми[колая] дал позвы врuдовыº jчtвисто tго млсти пану Пtтру в
дворt ºго [Дорого]стаиском j тыи ж шкоды и кривды, j што и чtрtз лист
врuдовыи навпоминал и рок tму зложил за тыми позвы в замку Луцкомъ стати
[ку праву н]а початю роков, тоtст в нtдtлю зборную мсц~а aTвралu двадцат
[трtтtго] дн~u и там жt y дворt tго млсти пн~а Пtтровом был брат tг мл // пан
Ян. Давал tму служtбник tго млсти пн~а Миколаtв пtрво лист врuдовныи
навпоминалныи, tго млст листу нt принuл. Jн дал позвы и рок tму зложил,
абы стал въ замку Луцком ку праву на тую ж нtдtлю зборную.
А так я тоt вижово сознанº до книг замковых записати казалъ∆.
[№ 84] 52 [10]. Того ж▫ мсц~а aTвралu и~ [8] дн~я.
Казано записати. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, tго мл пан Марко Василtвич Жоравницкии,
нарtчtнныи владыка луцкии и jстрозскии, просtчи j вижа длu поданя позвов
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гсд~рьских tt мл пн~tи Михаиловоt Свинюскои, Atдорt, кнuжнt Чорторыскои.
А так я з урuду замку гсд~рьского Луцкого давал tсми вижом служtбника
моtго Василя Григорtвича. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши,
пришодчи пtрtд мtнt, тыми словы сознал, иж яко дн~u вчорашнtго мсц~а
aTвралu сtмог дн~u в пuтницу служtбник tго мл пн~а Марка Жоравницкого
Григорtи Данилtвич при мнt, вижу врuдовом, маючи при собt людtи добрых,
сторонних, имtнtм пн~а своtго дал двои позвы гсд~рьскиt jчtвисто tt млсти
пн~tи Свинюскои. Пtрвыи позвы j имtня и j маtтности нtбожчика пн~а
Михаила Свинюского правом прирожоным на пн~а Марка спалыи, а другиt
позвы j кривды и j шкоды, которыи пн~и Свинюская, дtржачи тыt имtня,
починила. Што ширtи а достаточнtи на тых двоих позвtх гсд~рьских tст
jписано. За которыми позвы и рок станя пtрtд гсд~рtм tго кролtвскою млстю
стати пнtи Свинюскои jт сTtи нtдtли мuсопусту руского за чотыри нtдtли,
тоtст вступивши в пост вtликии y трtтюю нtдtлю мсц~а марта дtвuтого дн~u
року тtпtрtшнtго шtстдtсuт пtрвого.
Гдt ж [тоt] вижово сознанº до книг замковых записати казал.

[№ 85] 53 [11]. Того ж мсц~а aTвралu і~ [10] дн~я.
Запис книг замку гсд~рьского Луцкого Матaя Василtвича ЧtтвTртTнског
58 а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого, за злtцtнtм и поручtнtм //
кнз~u Богуша tго млсти Atдоровича Корtцкого, старосты луцког, браславского
и вtницкого•.
Смотрtли tсмо тоt справы. Што зtмtнин гсд~рьскии пан Лtв Ржищовскии
позывал позвы врuдовыми до замку гсд~рьского Луцкого брата своtг пн~а
Василя Ржищовского j кгвалт, j бои, грабtжи и j иншиt многиº заиштя
свои, которыи сu мtжи ними дtяли того лtта прошлог року шtстдtсuтого,
што ширtи а достаточнtи на позвtх tст jписано. За которыми позвы j рокох
судовых прошлых на рок припалыи мсц~а гtнвара трtтtг дн~u в пuтницy▫,
ставши jни jбоя сторона пtрtд паны судями и подстаростим в замку Луцком
пан Лtв Ржищовскии вtдлt позву жаловал на брата своtго пн~а Василя тым
jбычаtм, што ж, дtи, мы, маючи мtжи собою jт нtмалого часу вtликиt
заиштu и розницы, j которыº tсмо з обу сторон позывалисu позвы врuдовыми
до замку гсд~рьского Луцкого и нt хотtчи далtи yтраты и накладов
приимовати, а до конца в том пtрtд врuдомъ правом сu jбходити дали ºсмо то
на знаидtнº и на розсудок их млсти пн~ов а приятtлtи своих, тоtст на пн~а Ивана
Шимковича Склtнского, на пана Григоря Гулtвича, на пн~а Андрtя
Колпытовского а на пн~а Григоря Болбаса. Которыи, зъtхавши на мtстцо
назначоноº• до Вгринова, дали сu tсмо им доброволнt в компромис. Их млст
пн~вt суди нш~и з обу сторон полюбовныt вси розницы, заиштu нш~и мtжи нами
yскромили и листы свои под заруками нам подавали, заморuючи всю справу
нш~у врuдовую, абыхмо тог болшtи нt зрывали. С котороt вгоды и застановtня
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приятtлског мtл ºсми брату своtму пану Василю на рок пtвныи дати мс~ца
jктtбра шостогнадцат дн~u в сtрtду за зранtнº и за шкоды tго тринадцат коп
грш~tи личбы литовскоº и того ж дн~u при jтдаваню тых пнз~tи мtл tсми в
замку Луцком ссти и чотыри нtдtли сtдtти, а брат, дtи, мои пан Василtи на
тот рок до замку Луцкого мtл самъ приtхати або кого на мtстцо своt
прислати, тыt пнз~и jт мtнt взuти и сtдtня моtго приглtдtти. Я, дtи, на рок
положоныи вtдлt знаидtня приятtлског тут до замку Луцког приtздил,
хотtчи брату своtму пнз~и дати и сtдtнº в замку Луцком принuти был готов.
Алt, иж, дtи, брат мои на тот рок положоныи як самъ нt был, так тtж никог
вмоцованог jт сtбt на мtстцо своº до врtду замку Луцког нt прысылал //. Я
длu тоt причины, jсвtтчившисu кн~зю Jстаaъю Соколскому, подстаростtму
бывшому Луцкому, tхал tсми до дому своtго, на што ж и выпис с книг врuду
замку Луцкого в сtбt маючи пtрtд пн~ы судями показовал. То пак, дtи, брат мои
пан Василtи, пробачивши застановtня приятtлского и нt дбаючи на заруки
jписаныº, нашодчи моцно, кгвалтом на дом мои, мtнt самог и жону мою збил,
змордовал. И в тот, дtи, час при том бою шкоды [мнt] нtмалыи сu стали. На то
пан Василtи Ржищовскии повtдил, иж, дtи, я з братом своим пн~ом Лвом вгоды
жадноº нt приимовал и тым пн~омъ судямъ, которых jн мtнит быти tдначами
нш~ими з обу сторон полюбовными, в компромис сu нt вдавал. Напротивку того
пан Лtв Ржищовскии покладал лист под пtчатми пн~ов вышtиписаных, в
котором вызнаваtт водлуг повtсти пн~а Лъвовы. А пан Василtи к тому сu листу
нt знал. То пак их млст пан Василtи Михаилович Сtмашко а пан Гаврило
Василtвич Бокtи, суди повту Луцкого, восполок с паном подстаростим
видtчи таковыи спор мtжи ними, а иж сu пан Василtи ку листу tдналному нt
знал с тых причин нt хотtчи того мtжи нами кончити, jтложили то были до
щастливог приtханя tго млсти кн~зu старосты, иж по приtханю tго млсти до
Луцка за тыждtн пан Лtв Ржищовскии восполок з братом своим пtрtд tго
млстю кн~зtм старостою мtл стати и тых пн~ов tдначов своих вышtимtнtных
длu подпираня пtчатtи ставити и во всtмъ сu з братом своим мtл росправити.
Єго млст кн~зь староста длu инших пилных справ гсд~рьских, а иж тот рок tщt
был нt припал, jтtжчаючи з Луцка, злtцити и поручити рачил, абыхмо с пн~ом
подстаростим мtжи ними того досмотрtли. А кгды ж рок припал на завтрtº
мuсопусту руского в понtдtлок на маслtнои нtдtли, тогды пановt
Ржищовскиº в замку Луцкомъ jбоя сторона ставши пtрtд нами. Пан Лtв
Ржищовскии водлt пtрвоt жалобы жаловал на брата своtго пна Василя и
судtи своих ставил – пн~а Андрtя Колпытовского и пн~а Григоря Болбаса. А иж
пн~а Ивана Шимковича и пн~а Григоря Гулtвича нt было, которыt за иншими
пилными справами своими сами [быти] нt поспtли, алt вызнанº и поручtнº своt
на листtх jтвороных под пtчатми своими товарышом своим пн~у Андрtю
Колпытовскому и пн~у Григорю Болбасу дали. Которыº показавши намъ на
листtх вызнанº и поручtнство товарышов своих, хотtли и готовы были листу и
пtчатtи // своих подпирати, повtдаючи в сtбt компромис влостивыи пн~а Василя
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Ржищовского, иж jн доброволнt в том просил• Мы, jбачивши, иж пан
Колпытовскии и пан Болбас за вмоцованtм товарышов своих готови были
подпирати листу и пtчатtи своих, пытали tсмо пн~а Василя Ржищовског, ºсли
бы знал сu к тому листу tдналному▫. Jн повtдил, иж за хоробою своtю тог
был пропомtтал, а иж тtж противного листу jт пн~ов tдначов в сtбt нt мtл,
тогды j том нt вtдал. А хотuчи и позволuючи водлt пtрвог застановtнu пнов
tдначов своих на всtм пtрtстати, гдt мнt видuчи позволtнº tго, а иж сu ку
листу признал, всказали tсмо tму на пану Лву водлt пtрвого застановtнu
тринадцат коп гр~шtи и чотыри нtдtли в замку Луцком сtдtти и во всtмъ
поступок чинити вtдлt вгоды приятtлскоº, ничим нt нарушаючи листу их, то
tст вступивши в пост вtликии другого дн~u, Y волторок, правt на мuсопуст
вtликии. Пан Лtв Ржищовскии брату своtму, пану Василю, приtздивши тут, до
замку Луцкого, маtт дати тринадцат коп гр~шtи литовскоº личбы. И на тот жt
рок в замку сtсти, то tст початком tго сtдtня jт тог днu волторка мсца
atвралu jсмогонадцат днu аж до выполнtня чотырох нtдtл. А што сu jни з
обу сторон позывали j иншиt никоторыº рtчи, которыи сu тоt справы нt
дотыкают, j то jни за тыми ж позвы своими j рокох близко приидучих року
тtпtрtшнtго шtстдtсuт пtрвог на выштью роков, то tст пuтоº нtдtли,
вступивши в пост вtликии, Y волторок, пtрtд пн~ы судями повtтовыми и пtрtд
подстаростим вtдлt позву jчtвисто мают сu росправити. А што сu дотычtт
тоº справы их, j што jни вгоду принuли, тыt вси листы – справу врuдовую –
вtдлt листу их tднацкого мtжи ними ºсмо заморили. И мают тую справу свою
всю до рук нш~их на касованº дати, ничого в сtбt нt зоставуючи. А хотu ж бы с
них Y которого тоº справы послt того листы показат мtли, тыº вжо пtрtд
каждым правом моцы жадноº мtти нt будtт. Што jни jбоя сторона на то
позволили и мы на томъ застановили.
Котороº застановtнº нш~t и вгоду их до книг замковых записати ºсмо
казали∆.
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// [№ 86] 54 [12].Того ж мс~ца atвралu гі~ [13] дн~я.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцког, пан
Воитtх Куровскии, буркгрuбu, врuдник тарнополскии jсвtцого пн~а tго млсти
пн~а Яна, кграба с Тарнова, кашталuна краковского, гtтмана вtликого
корунного, старосты стрыиског и любачtвского, просtчи j вижа на jбвожtнº
и на jглtданº кривдъ, шкод и кгвалтов, мtнуючи быти подtланых jт кн~зu
Владислава Андрttвича Збаразкого на влостивом кгрунтt tt млсти jсвtцоноº
пн~tt пн~tt [!] Зоatи Зtспровои, малжонки jсвtцtного пн~а пн~а [!] Яна
Крыштоaа, кграбя с Тарнова, кашталuна воиницкого.∆
Я з урuду замку гсд~рьского Луцког посылал ºсми до пана Куровского,
врuдника тарнополског вижом служtбника моtг Матыса Лtщинского, с
которым вижом самъ шляхtтныи Воитtх Куровскии приtхавши и ставши
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jбличнt в замку гсд~рьском в Луцку, жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што
ж, дtи, маючи при собt Матыса Лtщинског, вижа приданого з урuду замку
Луцког з рамTни tго кролtвскоt млсти jсвtцонои пн~tи Зоatи Зtспровои,
малжонцt jсвtцtного Яна Крыштоaа, кграби с Тарнова, каштuлuна [!]
воиницкого, ку jглtданю нижtи написаных рtчtи и jпатръных Андрtя з
Сатанова и Кузму з Стронuтина, возныº зtмскиº воtводства Руского и
Подолского, так тtж и шлuхту Якуба Турског, Юзtaа Нtстоимского,
Станислава Пtтровског и Собtстияна Jсмолского jсвtтчtнº чинил противко
врожоному Владиславови, кнuзю Збаразскому, которыи, дtи, собt кнuзжачии
титул привлаща, иж jн мимо покои посполитыи, чинtчи валку до Коруны, яко
иныи нtприятtл, которыи псуtт и посtдаtт албо посtдати хочtт, наtхавши на
кгрунт Сатановскии властивыи и с прtдков налtжачии jсвtцонои пн~tи Зоatи
Зtспровои, малжонки jсвtцtного Яна Крыштоaа, кграбя с Тарнова,
каштялuна воиницкого сtла и з их присtлками•, тоtст Яблонов, Jлховtц,
Микитинци, Руда, Мшuна, Рtпная, Тарновtц, Тарновская Колu1 и яблоновскиº
дворища, которыи jн маtт в поруYчtню в опатръности и в jбронt jт
прирtчtног Яна, кграбu с Тарн[ова], кашталuна краковског, которыи, дtи,
были чtрtз татарt спустошоны. Тогды за сu людми волными jсажал. То пак,
дtи, кнuз Влодислав, нt jчtкиваючи постановtня, которым бы гсд~ръ корол
tго млст, яко пан того jбоига панства, вчинити рачил, наславши слуг и
помочников своих // в зtмлю Подолскую, гдt жадноt jсtлости ани волности
нt маtт, ани мtти можtт, тыt сtла и воли розмtтал, порубал, спустошил и в
болота вмtтал, дубровы дубровы [!] вырубал и в ни во што jбtрнул, гдt j
колко тисuчtи дубов вырубал и стрtлбy на грtбли Морозовскои был засадил,
хотtчи посtсти кгрунт влостныи дtдичныи тоt то jсвtцонои Зоatи, на што,
дtи, нt толко жt сут листы достаточныи крулtв их млсти с прtдков ºго
кролtвскоt млсти нинtшнtго пн~а ншо~г, алt, дtи, сут явныи знаки и границы
рки, которыи дtлuт в Подолскую зtмлю jдины jт Рускоt зtмли, а другиº jт
Волынu. А тот, дtи, кнuз Влодислав хотtчи моцу и кгвалтом посtсти, до тог
ничог нt маючи кгрунт корyнныи а властност tt млсти пнtи Зоatи и
пустошачи зtмлю Подолскую и тыи сtла, абы тых пустын чим лацнtи а
бtзпtчнtи вживал, стады и добытки tг и подданных tго и тут сu, дtи, свtтчит,
tстли бы сu ºму што в тои рtчи придало, тогды сu то за початком ºго
боронtчи сu моцы и кгвалтови ºго стало, понtваш, дtи, jн моцно, кгвалтом нt
жадным правом тот кгрунт сатановскии, в Подолскои зtмли лtжачии, таким
кгвалтовным yживанtмъ, спустошtнtмъ сtла посtсти а привлащати собt хочtт,
нt инак бы тtж былъ нt jдного пн~а, алt яко иншии нtприятtл посторонныи а
jбчии. Так яко сu тут, коли бы к тому пришло достаточнt и явнt jказати и
довtсти будtт могло быти тот кгвалт, которыи jн вчинил прtдко[м] до
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Коруны моцно, кгвалтом ставов jдиннадцат в сtлtх своих, тоtст y Болванца,
Нtмиринtц, Полuна, Коросниц, Максимовtц, Юшковtц, Заваликовtц,
Тишковtц, Инставtц, которыи лtжат там с тои стороны рtки Болванца ку
бtрtгу имtня Сатановског влостивого дtдицства пн~tи Зоatи Зtспровои на рtцt
Болванцу побудовал. Которыи, дtи, кгвалт колко разов чtрtз нtго вчинtныи в
часы и в годины противко нtму и поличников ºго tст jбвtдtны и jсвtтчtны.
Яко ж то и виж врuдовыи Матыс Лtщинскии, виж даныи з урuду замку
гсд~ръского Луцкого tt млсти пн~tи Зоatи Зtспровои восполок из возными,
тоtст зъ Андрttм з Сатанова и Кузмою с Пронuтина так тtж из шлuхтою
вышtи помtнtными зъ Якубом Турским, Юзtaом Нtстоtмским, Станиславом
Пtтровским и Собtстияном Jсмолским вtдлt jбычаю врuду корунног ставши
пtрtдо мною // в замку Луцком тыми словы сознали, иж мсц~а гtнвара тридцат
пtрвого дн~u в пuтницy пtрtд Громницами, будучи им в тых сtлtх вышtи
помtнtных видtли столпы воли порубаня, в болота вмtтаня и домy на
Яблонови розмtтаня, дубровы вырубаня и кобылины на грtбли Морозовскои.
Там повtдали, иж кнuзъ Влодислав Збаразскии на тои грtбли стрtлбу был
засадил•.
А так я тую жалобу и jповtданº врuдника тарнополского пн~а Воитtха
Куровского и вижово сознанº до книг замковых записати▫ казалъ.∆

[№ 87] 55 [13]. Того ж мс~ца atвралu ді~ [14] дн~я.∆
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцког,
служtбник яснtвtлможного пн~а пн~а Миколая tго млсти Юрtвича Радивила,
воtводича троцкого, гtтмана вш~шог Вtликого Кнuзства Литовского, старосты
мозырского, дtржавцы лидского, бtлицкого и соми(ли)шского1, пан Марко
Гаврилович Холонtвскии jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, за листы и
росказанtмъ tго млсти пн~а своtг тых часов на маслtнои нtдtли второгонадцат
дн~я в сtрtду, маючи при собt вижа з урuду замку Луцкого Ивана Лtвковича
Лидуховского и людtи добрых сторонних, tздили tсмо до Шумска, хотuчи пн~а
Жикгмонта Славинского yвuзати во имtня Шумскиº за част вна матtристог
малжонки пн~а Славинского пн~tи Jксини Ивановны Боговитиновича а сtстры
пн~а Стtaана Шумског и за чtтвtртую част имtня jтчизного, которая на нtº
водлуг права прирожоного приходит за нtстанtмъ пн~а Стtaана Шумского ку
праву, што ширtи а достаточнtи на листtх справы tго мл пн~а моtго tст
jписано▫. И приtжчаючи нам до имtня пн~а Шумского до сtла Васковцов в тот
час врuдник пн~а Шумского Гаврило из ыншими служtбниками пн~а своtго,
споткавши нас пtрtд сtлом, стал нам мовити, абихмо сu вtрнули а до сtла нt
ºхали, повtдаючи, иж, дtи, мнt пан мои нt казал вам yвuзованя поступати, а

1

Написано помилково «сомишского».

232

tстли, дtи, поtдtтt до сtла, пtвнt, вам набют хрtбта. Я повtдил тому врuднику,
иж я нt кгвалтовнt, алt врuдовнt за росказанtмъ пн~а своtг tду, хотuчи пн~а
Славинского yвtзати //. И показал tсми tму листы пн~а моtго, с которых и
копи tму давал. А jныи врuдник листов jглtдати, копи с них списаных
брати и нас до сtла пустити нt хотtл. До которог сtла и сами tсмо tхати нt
смли, слышачи таковыи погрозки и бачачи вtликоt множство людtи в сtл з
луки, з мtчи, з рогатинами и з ыншими бронuми. И положивши пtрtд тымъ
врuдником копи, списаныи з листов, на поли и вчинивши jсвtтчtнº вижом и
людми добрыми сторонними, tхали tсмо проч▫.
Яко ж то и виж врuдовыи Иван Лtвкович Лидуховскии ставши пtрtдо
мною тыми ж словы сознал, иж врuдник пн~а Стtaана Шумского из ыншими
служtбниками пн~а своtг споткавши нас пtрtд сtлом Васковцами до сtла нас
пустити нt хотtл, повtдаючи, иж ми пан мои нt казал вамъ yвuзаня поступати,
а tстли, дtи, поtдtтt до сtла, набют вам хрtбта. Противко тых слов пан Марко
Холонtвскии tму повtдил, иж я нt кгвалтовнt, алt врuдовнt за росказанtмъ
пн~а своtг tго млсти пн~а воtводы троцкого tжчу, хотuчи пн~а Славинского в
част имtня Шумского yвuзати. И хотtл tхати до сtла, нижли jбачивши1 на
сtл людtи j двстt людtи з луки, з мtчи, з рогатинами и з ыншими бронuми,
длu чого tсмо до сtла tхати нt смtли. И показовал ºму пан Марко
Холонtвскии листы с пtчатми пн~а своtго, с которых и копи списаныи tму
давал. Jн листов jглtдати и копи брати нt хотtл▫. Пан Марко Холонtвскии
там жt пtрtд сtлом на поли положил пtрtд врuдником пн~а Шумского копи з
листов пн~а своtго списаныº и, jсвtтчивши мъною вижом и людми добрыми
сторонними, tхали tсмо проч.
И просил пан Славинскии, абы то было записано. А так я тоt jповtданº
пн~а Марка Холонtвского и вижово сознанº до книг замковых записати казаль.∆

[№ 88] 56 [14]. Того ж мс~ца atвралu ді~ [14] дн~я.∆
Пришодчи до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого,
служtбник яснtвtлможного пн~а пн~а Миколая tго млсти Юрtвича Радивила,
воtводы троцкого, гtтмана навыш~шог Вtликог Кнuзьства Литовског, //
старосты мозырского, дtржавцы лидского, бtлицкого и сомилишского, пан
Марко Гаврилович Холонtвскии jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, за
росказанtмъ tго млсти пн~а своtг мс~ца гtнвара двадцат jсмог дн~u в олторок,
маючи при собt вижа з урuду замку Луцког Юска и людtи добрых сторонних,
был tсми в замку Шумскомъ и дал tсми jчtвисто пану Стtaану Шумскому
лист пн~а своtго tго млсти пн~а воtводы троцкого yвuжчии jт пн~а Жикгмонта
Славинского j част вна матtристог, жоны tго панtи Jксини Ивановны

1

Слово «jбачивши» написано двічі.
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Боговитиновича а сtстры пн~а Шумского и j чtтвtртую част имtнtи jтчизных,
которая вtдлt права прирожоного на нtи приходит, што ширtи а достаточнtи
на листtх справы ºго млсти пн~а моtго tст jписано. Пан Стtaан Шумскии,
принuвши jт мtнt лист панскии yвuжчии, вычитал, а по вычитаню мнt ºго
jтдал и пытал мu, як борзо буду пн~а Славинского yвuзовати, бо, дtи, я при
том в дому своtм нt буду, алt, дtи, служtбником своим того yвuзаня боронити
роскажу. А я за тым того ж часу дал ºсми tму другии лист заручныи j
нtбtзпtчtнство здоровя пана Славинского и слуг ºго под заруками tго
кролtвскоº млсти и под заруками пн~а моtго▫. Пан Стtaан Шумскии и тот лист
заручныи принuл, вычитал и jпuт мнt tго jтдал. Я, взuвши jбадва листы jт
пн~а Шумского, давал ºсми tму копи з обудву листов. Jн в мtнt копи брати
нt хотtл, повtдаючи, иж, дtи, ми тых копtи нt потрtба, бо, дtи, то добрt вдаю
с пtрвых листов tго млсти воtводы троцкого, а я jныи копи положил пtрtд
ним на стол и jсвtтчивши вижом и сторонами tхал tсми jт нtго.
Яко ж то и виж врuдовыи на имu Юско, ставши пtрtдо мною тыми ж
словы сознал водлуг повtсти пн~а Марка Холонtвского•.
А так я тоt jповtданº пн~а Марка Холонtвског и вижово сознанº до книг
замковых записати казалъ. ∆

[№ 89] 57 [15]. Того ж мс~ца atвралu ді~ [14] дн~я∆
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцког,
зtмtнин гсд~рьскии пан Сtмtн Зброхович Воютинскии jповtдал тым jбычаtм,
62 // што ж, дtи, за судом и вказанtмъ врuду замку Луцкого за нtстанtмъ ку
праву пн~а Матaя Романовича Бtлостоцкого вказано мнt на нtм тридцат копъ
чотыри копы грш~tи и за которыи пнз~и yвuзал мu, был yвuжчии врuдовыи в
чотыри члв~ки tго в Бtлом Стоцt, которых, дtи, tсми был час нtмалыи в
дtржаню. То пак, дtи, jн нt дбаючи на заруку jписаную, нt jддавши мн тых
пнз~tи и нt пtрtпtрши мtнt жаднымъ правом, тых людtи з моцы и дtржаня
моtг кгвалтовнt в мtнt jтнuл и с послушtнства моtго вынuл. J што, дtи,
ºсми тых часов по масльных запустtх в понtдtлок на масльнои нtдtли з людми
добрыми сторонними до нtг tздил, довtдоваючисu, за што тыt люди в мtнt
jтнuл и хотtчи тых людtи, в которых мu было yвuзано, пограбити и на роботу
свою привtрнути. Jн тых людtи грабити нt допустил и мtнt при тых людtх
добрых сторонних словы нtвцтивыми соромотил и бити хотtл, в чом собt
кривду и шкодy быти мtнит•.
И просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданº пн~а
Сtмtна Зброховича Воютинского до книг замковых записати казаль.∆
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[№ 90] 58 [16]. Того ж мс~ца atвралu tі~ [15] дн~я∆
Казано записати. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцког, пан Ян Миколаtвич Кухмистровича Дорогостаискии jповtдаючи тым
jбычаtмъ, што ж, дtи, сtи ночи с пuтници на суботу хлопtц мои Гурин,
нtмало рtчии зашкодивши, втtк. Взuл конu, срострокатого валаха, под
пuтном моимъ и стада1 моtго, сtдло, булавы дв и пtчат мою, к то[му] и
инших рtчtи нtмало, которых ºщt и сам в дому нt jглtдлъ.
И просил, абы то было записано. А так я тоt jповtданº tго до книгъ
замковых записати казалъ∆.
// [№ 91] 59 [17]. Того ж мс~ца atвралu ¾і~ [17] дн~я
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого,
купtц кнз~u вtликого московског пан Василtи Иванович Познuнuков2 жаловал
и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, гсд~рь мои tго мл Иван Василtвич,
вtликии кнuз московскии, посылал архидъякона своtго Гtнадия и мtнt, слугу
своtг, Василя до горы Синаискоt з милостынtю и з нtкоторыми подарками до
патриярхов и до Божог гробу и до инших манастыровъ. И кгды ж tсмо
приtхали до Вилни, tго наяснtишая млст гсд~рь корол полскии, вtликии кнз~ь
литовскии, рускии, прускии, жомоитскии, мазовtцкии и иных на писанt листу
гсд~рu моtго кнз~u вtликого московского рачил росказати нам лист гсд~рьскии с
канцлtри выдати и жtбы чtрtз всt панство tго королtвскоº млсти доброволнt
и бtзмытнt ни в чом нигдt нt гамуючи нас пропущовано. За которым листом
tго королtвскоº млсти пропущовано нас вtздt бtзмытнt. И был tсми водлуг
росказаня гсд~рu своtго в горы Синаискоº и на инших мtстцах. А тtпtрtчи
приtхавши мнt до панства tго королtвскоº млсти до Луцка пан Иван Яцкович
Борзобогатыи, ключник, городничии, мостовничии, воитъ луцкии, цtлник
гсд~рьскии, нt дбаючи на лист tго кролtвскоº млсти, мtнt гамуtт, хотtчи на
мн мыта jт тых рtчtи, што ºсми jт гсд~рu своtг кнз~u вtликого московског до
горы Синаискои возил. И показавши мн лист tго кролtвскоº млсти, просил j
вижа, при котором бы мtл мовити пану Борзобогатому, жtбы tго нt гамовал и
ку шкоди, мtшкаючи в мстt нt приводил.
Я з урuду замку гсд~рьского Луцког в суботу маслопустную давал tсми ºму
вижом служtбника моtго Василя Григорtвича. Которыи виж там бывши и
jттолu приtхавши, пришодчи пtрtд мtнt тыми словы сознал, иж будучи в
Заборовли при мнt, вижу, мовил пан Василtи пану Ивану Борзобогатому воиту
луцкому, длu чого ºго чtрtз лист кролtвскии гамуtт и ку шкодt привод[ит].
На то пан Борзобогатыи повtдил tму, иж бы возы jтпустил, а сам абы нt

1
2

Тут на письмі не відображено асимілятивний процес «ис стада».
Написано помилково: треба читати «Познuков».

235

62 зв.

jтtжчал поки сu намовит з братаничом своимъ Иваном Jлtхновичом
63 Борзобогатым, бо вжt, дtи, ºсми до братанича // своtго j том послал.
И по вижовом сознани чtтвtртог днu пришодчи пан Василtи, купtц кнз~u,
вtликого кнuз московского, jповtдал, иж пан Борзобогатыи ку шкоди tго
приводит и на мстt в господи гамуtт.
И просил, абы то было записано. А так я тоt jповtданº tго и вижово
сознанº до книг замковых записати казалъ.

63 зв.

[№ 92] 60 [18]. Того ж мс~ца atвралu зі~ [17] дн~u.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого,
служtбник tt мл пн~tt Богушtвоt, подскарбиноº, врuдник ярославtцкии пан
Atдор Григорtвич жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов y
прошлую пuтницу на маслtнои нtдtли мс~ца atвралu чtтвtртогнадцат дн~u
посылал ºсми бояр tt пн~tt ярославицких на имu Максима Мишкtвича а Васка
Кондратовича на Подлuшº, абы купили колко вантухов хмtлю на потрtбы tt
мл пн~tи. Которыи приtхавши до Луцка и напытавши колко вантухов хмtлю в
Луцку, вtрнулисu были до мtнt, хотtчи тот хмtл в Луцку покупити и жtбы
дороги вtликоº нt мtли и tдучи имъ з Луцка до Ярославич того ж дн~u в
пuтницу на смtркани. Тогды, дtи, пан Василtи Привtрtдовскии з
служtбниками своими, пtрtнtмши тых бояр панских моцно кгвалтом на
доброволнои дорози на поли своtм Котtлtвском бtзвиннt збил, мордовал и
jкрутнt поранил, нtвtдомо tстли jдtн з них з оного збитя и зранtня будtт ли
жив. И в тот, дTи, час при том бою згинуло в них пнзTи tt мл пн~tи, што Tсми
давала на хмTл двадцат коп и пuт коп грошTи литовскоº личбы, а их влостивых
пнз~Tи чотыри копы и дTсuт грошTи такжT личбы литовскоº к тому Tпанча и
кожух барании.
Длu чого ж на jглTданº тых бояр збитых и поранTных брал Y мTнT вижом
служTбника пн~а моTго кнз~u Богуша Tг мл Atдоровича КорTцког // старосты
луцкого, браславског и вTницкого▫ Матыса МиколаTвича. Которыи виж там
бывши и jттолu приTхавши, пришTдчи пTрTд мTнT, тыми словы сознал, иж
будучи мнT въ Ярославичох во имTню TT мл панTи БогушTвоº jглTдал Tсми
тых бояр збитых и поранTных. ВидTл Tсми на Максиму МишкTвичу рана на
правои руцT рубаная, а другая рана на головT так жT рубаная на самом тмTни,
с котороº раны вTлми сu злT маTт, а на Васку Кондратовичу видTл Tсми ранY –
губа исподнuя штыхом наскроз пробита, а другая рана в головT битая
кривавая. Ии[!] мTновали шкоды на тот час: при jном бою згинуло им пнз~Tи TT
млсти пнз~Tи двадцат коп и пuт коп грошTи, а своих властных чотыри копы и
дTсuт грошTи. А по jглTданю ран врuдник ярославTцкии пан Atдор задTржал
мu при собT, хотTчи зо мною Tхати до пн~а Василя ПривTрTдовског. То пак
нинTшнTг дн~u в понTдTлок пTрвыи вступивши в пост вTликии, пан Atдор зо
мною, вижом врuдовым и маючи при собT людTи сторонних Tздил до кнз~u
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Якова Яловицког до Ялович и нашодчи там в кнз~u Яловицкого пн~а Василя
ПривTрTдовског пытал и мовил Tму, длu чого тых бояр TT мл панTи позбивал и
поранил? И шкоду вышTи помTнTную Tму jповTдал. На то пан ВасилTи
ПривTрTдовскии слова жадного jтповTдити нT хотTл. И там жT будYчи в кнз~u
Яловицког, пан ВасилTи Павлович стал мовити, повTдаючи, иж я jт брата
своTг пн~а ПривTрTдовского jтказ тобT на то чиню: «МаTт пан ПривTрTдовскии
jсtлост свою, Tстли маtш якую потрtбу, шукаи собt ºго в дому?» Напротивко
тых слов пан Atдор, врuдник ярославицкии, повtдил, иж ми пн~а
ПривTрTдовского трудно шукати, а тобt, дtи, пн~t Павловичу, до того потрtбы
жадноº нимаш и прожно сu в то вступуtшъ. А за тым пан Павлович стал tго
aукати и бити хотtл, нижли tго кнг~нu Яловицкая вгамовала и бити нt
допустила. Што врuдник ярославскии jсвtтчивши мною, вижом, и сторонами,
tхал проч.
А так я тоº jповtданº врuдника ярославског и вижово сознанº до книг
замковых записати казаль∆.
// [№ 93] 61 [19]. Лт Бож нарож аa~ Rа~ [1561] мсц~а atвралu aі~ [19] дн~я.
Казано записати. Приславши до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, tго млст кнз~ь Матaи Василtвич Чtтвtртtнскии▫,
жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм, иж, дtи, кнг~нu Ивановая Atдоровича
Чtтвtртtнского Марина Кисtлtвна, вынtшчи [!] на мtнt заруку на листt
королu tго млсти, абых сu к нtи и слугамь tt спокоинt заховал и слугам своим
ку tt слугамъ и людtм заховатисu казал. И зас сама, нt полнtчи покою вtдлt
заруки в листt гсд~рском jписаноt, дн~u вчорашнtг y волторок atвралu
jсмогонадцат дн~u бондари мои – два наtмных, а трtтии jтчизныи на имu
Мацко Jлtнич – шли з сtла нш~ог сполtчного з Борович до буды моtt
Чtтвtртtнскоº и мtли при собt дtсtт коп грш~tи, которую tсми им дал вчора ж
y волторок на роботу бочtчную, пtрtславши подданных своих Хомицy
Мишинича з братtю tго Михна Мtнка и инших подданных своих боровицких
на доброволнои дорозt, нt маючи до них жадноt розмовы, моцно, кгвалтом
позбивати и поранити jкрутнt их казала. Которыt два приказных нt вtдомо,
будут ли живы, а моtг jтчизного бондара Мацка Jмнича нt вдати, гдt подtт
казала и до сих часов tго нт. И при jном бои и зранtню их тую дtсtт коп
грш~tи, сокръ дв, сtрмuги дв, шапки двt в них поjтнимали.
И просил посланtц tго млсти, абых тую жалобу и jповtданº tго мл до
книг замковых записати казаль. А так я тую жалобу и jповtданº tго мл до
книг замковых записати казаль∆.
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[№ 94] 62 [20]. Того ж мс~ца atвралu кг~ [23] дн~я.
Запис книг замку гсд~рског Луцког Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила Василtвича Бокtя, судtи повту Луцкого а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого. Што зtмtнин гсд~рскии пан Антон Василtвич Рудtцкии
позывал позвы врuдовыми братю свою пн~а Андрtя и пн~а Atдора Василtвичов
Рудtцких, иж, дtи, jни по смtрти jтца своtго всю маtтност jтц[tвскую]
злото, срtбро, пtрла, гроши готовыº, шаты, кони tздныº, быдло, стадо, зброю и
иншии домовыи рtчи, всuкии статки до рук своих побрала и людми Рудtцкими
на двt части мtжи собою роздtли1, tму брату своtму чtтвtртоt части яко
маtтности jтцtвскоº, так тtж и людtи, што на нtго приходит, выдtлити tму
нt хотtли. За которыми позвы // рок станя их стати был припал Y нtдtлю
зборную мс~ца atвралu двадцат трtтtг дн~u. На которыи рок пан Антон
Рудtцкии пtрtд нами сu становил, ку праву готов был и пилност в том чинил,
хотtчи вtдлt позвув справtдливости своtt собt доводити, а брат tго пан
Андрtи Рудtцкии на тот рок jт нtг позваныи ку праву сам нt стал толко до
нас j aоробt своtи знати дал, повtдаючи, иж длu aоробы своtt ку праву стати
нt можtт, а пан Atдор Рудtцкии ку праву сu становил, алt бtз брата своtг пн~а
Андрtя yв отказt быти нt хотtл. Пан Антон Рудtцкии, нt даючи вры хоробt
брата своtг пн~а Андрtя, повtдаючи, жt tст здоров, одно ми в том проволоку
чинит, нt хотtчи сu yсправtдливити. И просил, абы был захован вtдлt jбычаю
права.
А так мы за нtпослушtнство пн~а Андрtя Рудtцкого послали tсмо по нtг
дtцкого, абы в тых жt рокох пtрtд нами ку праву стал на выиштью роков а
пану Atдору Рудtцкому росказали tсмо tму jчtвисто, абы jн за тыми ж позвы
на рок припалыи восполок из братом своим пн~ом Андрttм ку праву стали и во
всtм сu брату своtму пану Антону Рудtцкому, яко ж tсмо то до книг замковых
записати казали∆.
[№ 95] 63 [21]. Того ж мс~ца atвралu кд~ [24] дн~я.
Ставши jбличнt пtрtд нами▫, Василtмъ Михаиловичом Сtмашком и
Гавриломъ Василtвичом Бокиtмъ, судями повту Луцкого, а Борисом
Ивановичомъ Совою, подстаростим луцким•, пан Ян Кухмистровича
Дорогостаискии jповtдал и вызнавал тым jбычаtм▫, што ж, дtи, которыº
имtня по нtбожчицы пн~tи матцt нш~ои и тtж по сtстрt нш~ои пн~tи Ганни мнt з
братtю зостали, которых имtнtи длu вtликих а пилных потрtб своих там
бывати нt поспtю. И длu того полtцил tсми брату своtму tго мл пану Пtтру
[Кухми]стровичy в тых имtнях част свою, которая на мtнt приходит. На што
ºсми и лист мои вмоцованыи под пtчатю и с подписю власноt руки моtи пану

1

Пропущено склад «ли».
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брату моtмy на то дал, яко ж и лист свои вмоцованыи на то jт сtбt tго млсти
пану Пtтру Кухмистровичу даныи пtрtд нами покладал и был вычитан с
початку // ажъ до конца, которыи лист так сu в собt маtтъ∆: «Я, Янъ
Миколаtвич Кухмистрович, чиню явно и вызнаваю сам на сtбt сим моим
листом, што ж которыи имtня jстали по нtбожчицы пн~tи матцt нш~ои•, и тtж
по пн~tи сtстрt нш~ои пн~tи Ганнt•, тоtст Jшмuна из дворцtм з Укропишками и
Жtсна з дворцом полtским з бояры, людми и зо всими платы и доходы к тым
имtням прислухаючими•, и тtж с чtлuдю нtволною и быдлом•. Гдt я, Янъ
Кухмистрович, длu вtликих• а пилных потрtб своих до тых имtнtи быти нt
поспtю и полtцил ºсми tго мл брату своtму пану Пtтру Кyхмистровичу▫, пак
ли бы их мл братя моя, пан Станислав и пан Миколаи Кухмистровичи, части
мои с тых имtнtи, которая на мtнt jт их мл брати моtи правом прирожоным
приходит доброволнt поступити нt всхочут. А так я даю tго млсти брату
моtму пану Пtтру Миколаtвичу Кyхмистровичу сtс мои вмоцованыи лист
пtрtд каждым правом маtт tго мл тую част имtнtи, которая на мtнt• jт их мл
брати моtи правом прирожоным приходит, доброволнt поступити нt всхочут▫.
А так я, Ян, даю tго млсти брату моtму Пtтру Миколаtвичу Кyхмистровичу
сtс мои вмоцованыи лист пtрtд каждым правом маtт tго мл из их млстю пн~ы
братtю моtю зыскъ и страту мtти, а коли tго мл jтищtт, маtт tго млст тую
част имtнtи моих дtржати и вживати, покол tго млсти шкоды и наклады, што
tго мл на то наложив, jтдати, што tго млст словом рtчtт▫. И на то tсми tго
мл брату моtму пану Пtтру Кyхмистровичу дал сtс мои вмоцованыи лист под
пtчатю моtю и подписю руки моtи. Яко ж tсми и пtрtд врuдом Луцким
jчtвистt ставши доброволнt вызнал j то, иж tсми на тыt имtня брату моtму
моц дал»•.
А по вычитаню листа пан Ян Миколаtвич Кухмистровича Дорогостаискии
просил, абы то было записано. А так мы jчtвистоt сознанº и лист tг
вмоцованыи до книг замковых записати казали∆.

[№ 96] 64 [22]. Того ж мс~ца atвралu кд~ [24] дн~я.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого•, кнuз
Алtксандро tго мл Андрttвич Сонкгушковича Кошtрскии, маршалок
гсд~рьскии служtбника своtго Лаврtна, жалуючи и jповtдаючи jбтuжливt на
кнз~u Романа Atдоровича Сонкгушковича, старосту житомирского, тым
jбычаtм, што ж, дtи, тот служtбник tго мл Лаврtн мс~ца atвралu дtсuтого
дн~u в понtдtлок tхал с Пtрtмиля до tго млсти с пн~зми чиншовыми и
сtрtбщизными, которых тых всих пн~зtи было в нTг пuтдtсuт коп грш~tи
литовскоt личбы. И приtжчаючи, дtи, tмY до имtня // кнз~u tго млсти Рачина Y
тот, дtи, час кн~зь Роман tго мл, пtрtславши слуг своих под сtлом Рачинским
на доброволнои дорозt тог служtбника tг мл Лаврtна збити, змордовати и до
jкрутного вtзtня своtг Y Миркови jсадити казал. И в тот, дtи, час при том
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бою взuто в нtго тыt вси пн~зи чиншовыt и сtрtбщизныt пuтдtсuт коп грш~tи, к
тому конu, сtдло, jпанчу, коц, сагаидак, саблu, рогатина• и инших рtчtи
нtмало. Которого, дtи, служtбника колко днии Y вtзtню своtм дtржавши
толко самог тtломъ tго выпустити казал, а тых пнз~tи, конu и инших рtчtи
вышtи писаных ничог нt jтдал. Яко ж то тот служtбник tго млсти Лаврtн
пtрtдо мною jчtвисто Yстнt тыми ж словы jповtдал.
И хотtчи tго мл кнuз Алtксандро Кошtрскии j то мовити, просил, абы то
было записано. А так я тую жалобу и jповtданº tго мл до книг замковых
записати казаль∆.

[№ 97] 65 [23]. Того ж мс~ца atвралu кд~ [24] дн~я.
Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцког,
дворtнин гсд~рьскии пан Иван Дмитрович Горuин jповtдал тым jбычаtм, што
ж, дtи, маючи при собt вижом боярина кн~зu Костtнтина Костtнтиновича
Jстрозского, воtводы киtвского, маршалка зtмли Волынскоt, старосты
володимtрского пн~а Воину Макаровича Лидуховского к тому шлuхту пн~а
Пtрtкладовского нынtшнtго дн~u в понtдлок мс~ца atвралu двадцат чtтвtртог
дн~u, нашодчи пн~а Пtтра Миколаtвича Кухмистровича Дорогостаиского в
мстt Луцком в дому пн~а Грицка Посолtика дал tсми tго млсти лист заручныи
jт кн~зu Богуша tго млсти Atдоровича Корtцкого, старосты луцкого,
браславског и вtницкого, j забитº нtбожчика Яна Станиславовича Садовског
и j побранº рtчtи нtбожчиковских, которого во имtню tго Дорогостаtх
врuдник tго мл дорогостаискии Aилипко нт вдома длu которои причины на
смtртъ замордовал и вси рtчи ºго, которыt при нtм были, побрал,
припоручаючи пану Пtтру tго мл Кухмистровичу под закладом гсд~рьским
шtстмасты копами грш~tи, абы тог врuдника своtг Aилипка нt спущал и добрt
yистил до росправы з братом нtбожчика Садовског, тоtст з служtбником tго
66 мл кнз~u старосты луцкого // Андрtмъ Садовским и з ыншtю братtю tго. Ино
пан Пtтръ tго млст лист tго млсти кнз~u старосты луцкого под закладом
гсд~рьским до нtго писаныи принuл и вычитал, а по вычитаню мн tго вtрнул,
а копю с тог листу списаную собt взuл и повдил, иж я тот лист jт tго мл
кнз~u старосты под заруками tго кролtвскои млсти писаныи приимаю, алt нt на
долго. Толко на двt нtдtли jт поданя листу и в тых двох нtдtлuх на врuдника
своtг готов буду справtдливост вчинити, а далTи двох нtдtл нt буду tго
кгвалтом в нtволи ховати. Я tму того врuдника ºго Aилипка припоручивши,
jсвtтчивши вижами и шлuхтою, шол tсми jт нtг•.
Яко ж то виж кнз~u Костtнтина tго мл Воина Макарович Коколскии и виж
врuду замку Луцког Иван Лtвкович Лидуховскии ставши пtрtдо мною тыми ж
словы вtдлугъ повtсти дворtнина гсд~рьског пн~а Горuина вызнали•.
А так я тоt jповtданº дворtнина гсд~рьског и вижово сознанº до книг
замковых записати казалъ∆.
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[№ 98] 66 [24]. Того ж мс~ца atвралu кt~ [25] дн~я.
Запис книг замку гсд~рьского Луцкого Василя Михаиловича Сtмашка,
Гаврила Василtвича Бокия, судtи повту Луцког•, а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого▫.
Смотрtли tсмо тои справы. Ставши пtрtд нами на року jбоя сторона
жалобная и jтпорная кнг~ни Андрttвая Чtтвtртtнская, кнг~ни Маря Лвовна
Свищовская жаловала на кнг~ню Ивановую Чtтвtртtнскую Марину Кисtлtвну
j чtтвtртую част дочок своих имtня их Боровицкого и Голузtиского,
повtдаючи, иж бы jна по yвuзаню tt тых людtи, которых tго кролtвская млст
за головщину нtбожчика кнз~u Ивана Чtтвtртtнского, малжонка tt, и за
шкоды y двохсот копах и в тридцати коп грошtи, так тtж и y вtнt своtи
гсд~рьскои y сту копах грш~tи дворtнину своtму гсд~рьскому пану Крыштоaу
Маслу кнг~ню Марину Ивановую Чtтвtртtнскую [рач]ил росказати yвtзати▫.
Ездила до гсд~рu королu tго млсти, просuчи плачливt j чtтвtртую част с тых
имtнtи на дочки свои•. Што, дtи, tго кролtвская млст длu плачу моtг и дочок
моих с тых имtнtи, y во што кнг~ню Ивановую было yвuзано, тому ж дворtнинy
своtму гсд~рьскомy пану Крыштоaу Маслу чtтвtртую част на дочки мои
выдtлити росказати рачил. То пак, дtи, кнг~нu Ивановая Чtтвtртtнская по
выдtлtню с тых имtнtи на дочки моº чtтвtртоt части, // наславши моцно,
кгвалтом слуг и подданых своих на имtнº дочок моих, подданых их, бити,
имати и до вtзtня своtго jсадити казала. И на тот, дtи, час шкоды нtмалыº
подtланы. На то кнг~ни Ивановая повtдила: «Я, дtи, тыи люди боровицкиº и
голузtнскиt дtржу за листом гсд~рьским и за Yвuзанtмъ дворtнина
гсд~рьского». На што ж и лист гсд~рьскии показовала и был вычитан. У котором
так tст доложоно, иж tго кролtвская мл кнз~u Василя и кнз~u Лва Андрttвичов
Чtтвtртtнских, яко мужобоицов, с панства своtг гсд~рьског выволати и во
имtнº их кнг~ни Ивановои Чtтвtртtнскои Yвuзанº дати рачил. J которыи, дtи,
люди кнг~нu Андрttвая на мtнt жалуtт, ино я тыи люди в Боровичох и в
Голузtях1. И просила, абы лист jт королu tг мл до дворtнина tго кролtвскои
млсти писаныи, росказуючи чtтвtртую част дочкам tt выдtлити, положила. А
так мы пытали кнг~ни Андрttвоº Чtтвtртtнскоº, tстли бы jна мtла лист
гсд~рьскии до дворtнина tго кролtвскои млсти Крыштоaа Масла писаныи, за
которым бы листом гсд~рьским тот дворtнин с тых имtнtи чtтвtртую част
дочкам tt, кнuжнам Чtтвtртtнским, длu выправы выдtлил. Кнг~ни Андрttвая
повдила, иж лист гсд~рьскии на то tи был дан, алt, дtи, tго пан Крыштоaъ
Масло, дворtнин гсд~рьскии, за собою завtз▫. Мы, jбачивши, иж кнг~ни
Андрttвая Чtтвtртtнская листу гсд~рьског нt показала•, jдно листом пн~а
Масловым того доводила•, а кнг~ни Ивановая Чtтвtртtнская, маючи в руках
своих слушноt право, пtрtд нами покладала: за росказанtм гсд~рьским, за

1

Ймовірно, смислова лакуна, недописане речення.
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листы и за поданtмъ дворtнина гсд~рьского тыt имtнu дtржит. С тых причин
Yчинили tсмо кнг~ни Ивановую jт того кгвалту на тот час волною.
Яко ж tсмо то и до книг замковых записати казали∆.

[№ 99] 67 [25]. Того ж мсца atвралu кt~ [25] дн~я.
Ставши jбличнt пtрtд нами•, Василtмъ Михаиловичом Сtмашкомъ и
Гаврилом Василtвичом Бокиtм, судями повtту Луцког•, а Борисом Ивановичом
Совою, подстаростим луцким, зtмuнин гсд~рьскии пан Гри[горtи] Atдорович
Гулtвича jповtдал и вызнавал тым jбычаtм, што ж, дtи, зtмuнин гсд~рьскии
пан Сtмtн Иванович Козинскии позывал мtнt позвы врuдовыми до замку
гсд~рьског Лyцкого j jтнuтº зуполноº службы члв~ка tго, j сtножати и j част
67 ставу и млына Борисковског, // yво што tго yвuзано было до права за нtстанtмъ
Романа Козинског; и j побранº двоига конtи подданых tго, j насланº на двор
tго Борисковскии и j збитº врuдника tго Яроша, j побранº збожя и j иншиt
многиº рtчи, которыº мtновитt на позвtх tг jписано, за которыми позвы рок
станя в(а)шого в замку Луцком тtпtрtчи в тых рокох j зборнои нtдtли стати
припал мсца atвралu двадцат трtтtго дн~u. Нижли я, нt хотtчи в том пtрtд
yрuдом тут в замку Луцком з ним роспавы приимовати, jдно во имtню в Цtвовt
в дому пн~а Андрtя Колпытовског так жt правным jбычаtм водлt позвов tго во
всtм маю сu yсправtдливити на рок пtвныи з обу сторон мtжи нами принuтыи•,
тоtст jт сtи приидучои нtдtли за тыждtн мсца марта дtвuтого дн~u в нtдtлю
року тtпtрtшнtг шtстдtсuт пtрвого. На тую справу я з руки своtt маю взuти
судями tго млсти пн~а Гаврила Василtвича Бокtя• и пн~а Андрtя
Колпытовског▫, а пан Сtмtн Козинскии з руки своtи пн~а Пtтра Костюшковича
и пн~а Гаврила Зброховича Воютинского•. А tстли бы тtж с тых панов вышtи
помtнtных, которыи з них на тот рок длu инших пилных справ своих к тои
справt быти нt поспtл, тогды на тоº мtстцо з ру(к)и своtи кого иншого
Yпросити, а прtд сu на тот рок пtрtд их млстю пн~ы вышtи помtнtными
жадными причинами сu нt вымовлuючи под страчtнtмъ права• во всtм сu маю
tму Yсправtдливити. А пак ли бы з нас которая сторона на тот рок jписаныи
сам стати и судtи своих вывtсти або и ставши и судtи своих звtдши, которыми
колвtк причинами то розорвати и всправtдливити сu нt хотtл, тая сторона на
рtч свою вtчнt тратит и вжt j то молчати маtт. А jная сторона, которая на
тот рок станtт и судtи своих звtдtт, тыи суди рtч тую вtдлt позву кончити
мают. И хотu ж […] по том року сторона нtпослушная сторону року
вставаючую j то ку праву мtл притягати, тtды вси шкоды и наклады нt на
жадtн довод jдно на прирtчtнt слова маtт и винtн будtт jнои сторонt
платити. Яко ж и пан Сtмtн Козинскии тут жt, стоячи пtрtд нами, на то
позволил.
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И просил пан Григорtи Гулtвич, абы то было записано //. А так мы тоt
jповtданº пн~а Григоря Гулtвичово и позволtнº пн~а Сtмtна Козинского до
книг замковых записати казали∆.

[№ 100] 68 [26]. Того ж мс~ца atвралu кs~ [26] дн~я.
Запис книг замку гсд~рьского Луцкого• Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила Василtвича Бокtя, судtи повту Луцкого•, и Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•.
Смотрtли tсмо того дtла. Ставши пtрtд нами поп цtркви jрмtнскоt
луцкоt jтtц Вартик жаловал водлt позву и листу дtцкого• на пн~юю
Грицковую Привtрtдовскую Любку, на пн~юю Вtчtриную Настасю Ванковну и
сынов tt Сtмtна а Atдора Баtвских• на пн~а Юхна и на пн~а Ивана Богдановичов
Лидуховских• j том, што ж, дtи, которыи Yтиски, кривды, бои, грабtжи,
кгвалтовноº забранº зtмли влостного кгрунту Цtпоровского цtркви jрмtнскоº
свtтого Стtaана jт них самых и jт подданных их имtню Цtпорову и
подданным цtпоровским jт нtмалого часу дtяли, j што tсми гсд~ру королю
tго мл жаловал. Гсд~рь корол tго мл за жалобою моtю рачил розказати на тот
кгрунт, гдt сu имtню цtрковному jт них кривда дttт, выtхати и мнt з ними
справtдливост вчинити на рок в листt гсд~рьском jписаныи маршалку своtму
гсд~рьскомY пану Пtтру Ивановичу Кирдtю а суди повту Луцкого пану
Василю Михаиловичу Сtмашку, которыи за пилнtишими справами и
росказанtмъ гсд~рьским на тои справt ихъ лист jбадва быти нt поспtли и дали
моц тую справу справовати. Пан Кирдtи на мtстцо своº пану Пtтру
Михаиловичу Сtмашку, старости крtмuнtцкому•, а пан Василtи Сtмашко
кнз~ю Матatю Василtвичу Чtтвtртtнскому. И кгды их млст на тот рок jт
гсд~рu королu tг мл в листt назначоныи поспол из судями пн~ов Баtвских jт
них на тую справу взuтых пно~м Сtмtном Atдоровичtм Елом и пн~ом Иваном
Ивановичом Бtлостоцким выtхали и j тот кгрунт пtнныи, гдt сu розница дttт,
справtдливост вчинити хотtли, jдно ж мы, нt хотtчи сu з обttх сторон так
далtцt заводити, на вгоду и на розознанº их мл вышtи помtнtныхъ пановъ //
комисарtи нш~их пустили, и штобы их млст мtжи нами застановити, то tсмо jт
их млсти вдuчнt принuвши з обиюх сторон вtчнt дtржати имtли. То пак их мл
за позволtнtмъ нш~им доброволным, нt кончtчи jбычаtм права судовным, алt
приятtлскимъ застановtнtмъ, вчинили двt части тог кгрунту, гдt сu розница
дtяла, пн~омъ Баtвским до имtня их Баtва пустили, а при имtню цtрковномъ
трtтюю част зоставили и копцами, по которым мtстцом вtчнt tсмо дtржати
мtли, заграничили и листы свои тои вгоды застановtня своtго под пtчатми
своими и заруками на гсд~рu и сторону jписаными, нам подавали, до которого
листу пн~вt Баtвскиº и свои пtчати приложит jбtцали. То пак тtпtр,
пропомнtвши тог застановtня вгоды приятtлскоº и своtго доброволного
позволtня, до тог листу tдналного пtчатtи своих прикладати нt хочут и тог
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постановtня нt полнtчи, тыи грани, jт пн~ов комисаров положоныt, пан Юхно
а пан Иван ЛидYховскиº в колко мtстцах моцно, кгвалтом показили ку кривдt
и нtмалои шкодt тому имtню цtрковному•.
Пно~вt Баtвскии чtрtз Yмоцованого своtго пн~а Василя Гулtвича, ставши,
повtдили, ач tсмо выtздъ с попом jрмtнским Вартикомъ на кгрунт, гдt собt
кривду быти мtнуtт, мли, алt жадног постановtня нt приимовали. Вартик
положил лист jт пн~ов tдначов tму даныи. Василtи Гулtвич просил jт пн~ов
Баtвских, абы с того листу копя сторонt была дана, с котороt бы зрозумtвши
Вартикови на то jтповtдат мtли. А так мы, розумtючи, иж того jбычаи права
посполитого нtсtт, росказали ºсмо с того листа tднацкого паном Баtвскимъ
копю дати и рок зложили до трtтtго дн~u, на которыи пн~вt Баtвскиº ставши,
мtли на позов tму jтказовати•. А кгды ж тот рок припал мсца марта шостого
дн~u в сtрtду засtли ºсмо длu справ зtмских при владыцt tго млсти пану Марку
Жоравницком в замку вышнtм а при нас на тои справt был пан Воитtх
Клюсовскии, староста jлыцкии яснtвtлможного пн~а tго мл пн~а Миколая
Радивила, воtводы вилtнског•. Jтtц Вартик жаловал вtдлt пtрвоt жалобы и
позву своtго▫, на што пан Василtи Гулtвич повtдил, иж пн~овt Баtвскиº нt
повинни tму на тот позов jтказовати длu тог, иж всих, которыº в листt
tднацком Tст, имtны jписаны и которыи правом близкост до тог имtня Баtва
мtли, нt позваны, // яко пн~tи Василtвои Дривинскои Милки•, пн~tи Янушtвои
Былицкоº Настаси, так тtж и пн~tи Стtпановои Мировицкоº, Мари Богдановнt
Лидуховских, бtз которых пн~овt Баtвскиt jтказовати нt хочут. Поп Вартик
повtдил, tстли жt-м их нt позвал, того причина, иж jни в повтt Луцкомъ
jсtлости нt мают, бо хотu бых их y повtт тутtшнии Луцкии и позвал тогды,
jни мимо свои врuд нt повинни yв ыншомъ повтt становити и на jн час ку
граничtню кгрунту комисtями гсд~рьскими тых пн~tи нt позывал, бо jни в тот
часъ имtня Баtвского в дtржаню нt были, толко пн~ов Баtвских, которыи на
позвtх tст мtновитt jписаны и в дtржаню своtм на тот час имtнº Баtвскоt
маючи зо мною граничили и за позволtнtм нашим з обу сторон люди Баtвскиº
плугом своим• так тtж и подданныи цtрковныи люди цtпоровскии другим
плугомъ границу з одного значили и копци сыпали. А jт тых пн~tи, яко на jн
час так и тtпtрtчи, кривды жаднои jт них нt маю. И просил, абы пановt
Баtвскиº на тот позов tму jтказовали, а пн~овt Баtвскиº вымовлuючисu тыми
сuбрами своими и tму jтказувати нt хотtли. Мы на том застановили, кгды ж
jни в повтt тутошним jсtлости нt мают, хотu бы их Вартик и позвал был,
тогды бы jни в другом повтt нt повинни мимо свои jтказовати, а иж тtж
Вартик кривды собt jт них быти нt повtдаtт, нашли tсмо пн~ом Баtвским на
позов Вартиков jтказывати. Пн~овt Баtвскии позву и жалобы Вартиковы
выслухавши, кромъ жадных инших причин jдно длu тых пн~зtи, которыи в
листt tднацком tст помtнtныи, jтказовати нt хотtли и с права проч пошли.
Мы заховываючисu водлуг jбычаю права посполитого, кгды ж хто Y права за
позвомъ ставши, позву и жалобы выслухавши, кром слушных причинъ до
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конца права слухати нt будtт и с права проч поидtт, знашли tсмо то, абы пн~овt
Баtвскии к тому листу tднацкому пtчати свои приложили, нt вымовлuючисu
сябрами своими, jт которых tстли бы ся Вартику кривда видtла, jн до права в
повт их позвати маtт.
Я[ко ж] tсмо тоt знаидtнº нашt до книг замковых записати казали.
//1 [№ 101] [27] Того ж мс~цu atвраля к¾~ [26] дня.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцког, пан Ян
tго мл Якубович Монтовтъ, жалуючи и jповtдаючи на врuдника муравицкого
и на подданных пн~а Григоря tго мл Алtксандровича Ходкtвича, кашталuна
троцкого, тым jбычаtм, што ж, дtи, врuдник муравицкии подданных tго мл
збиваtт и грабит, а подданныº, дtи, tго млсти пн~а троцкого люди муравицкиº и
бtрtжtцкии на влостивыи кгрунт tго Ytжчают и дуброву пустошuт•.
Длu чого ж брал в мtнt вижом служtбника моtг Ждана Бортновtцкого.
Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, пришtдчи пtрtд мtнt тыми
словы сознал, што ж пан Ян tго мл Якубович Монтовтъ посылал служtбника
своtг Миколая Дtмбского зо мною, вижом, и людми добрыми сторонними до
врuдника муравицкого пн~а Щасного. И кгды тот служtбник пн~а Монтовтовъ
приtхал до Муравицы з росказаня пн~а своtг jповtдал врuднику муравицкому
пану Щастному на подданных tго мл пн~а Ходкtвича – на люди муравицкиº и
бtрtжtцкиº, што, дtи, jни на влостивом кгрунтt пн~а Монтовтовом
въtжчаючи, шкоду чинuт и дуброву пустошат, и пытал пн~а Сщастного:
«Естли бы то jни чинили з росказанtм и дозволtнtмъ tго?» Пан Щастныи
повtдил, иж я нt розказую подданным пн~а моtг в дуброву пн~а Монтовтову
tздити; Tстли tго мл пан Монтовтъ в дубровt своtи которого знаидtт, нtхаи з
ним чинит, што хочtт. А потом пытал j грабtжи. Пан Сщастныи, врuдник
муравицкии, повtдил, tсли ж, дtи, которыи грабtжи подданным панским
подtланы, тогды то нt за вtдомостю моtю, jдно за врuдом пн~а Колонтаtвым.
Я, дtи, j том нt вtдаю, што пан Колонтаи казал будtт побрати, а за врuду,
повtдаtт, моtг толко jдну свtрtпу з возом, а двt мацы муки житноº взuто, што
пан Ян Монтовтъ винtн был мtщанину муравицкомY з[а] мtд сорокъ грошtи.
А так я тую жалобу и jповtданº пн~а Монтовтово и вижово сознанº до книг
замковых записати казал∆.
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// [№ 102] 70 [28]. Того ж мс~цu atвраля кз~ [27] дня.
Яко будучи намъ на роки судовыt в замку гсд~рьском Луцкомъ: мнt,
Василю Михаиловичу Сtмашку• а Гаврилу Василtвичу Бокю, судямъ повту
Луцкого•, а Борису Ивановичу Совt, подстаростtму луцкому•.
Пришtдши пtрtд нас, дворtнин гсд~рьскии пан Иван Дмитрович Горuин
jповtдал и жаловал пtрtд нами тыми словы•, што ж, дtи, за листом и
росказанtмъ tго кролtвскоº млсти приtжчал tсми до ключника, городничого,
мостовничого и воита луцкого пн~а Ивана Борзобогатого j долгъ, которыи jн
зостал винtн жупнику рускому пану МалхtрY ВолбахY двt тисtчи копъ грш~tи.
А иж тых пн~зtи двох тисuчtи копъ гр~шtи властного долгу пану МалхtрY на
рок на листt своtм jписаныи нT заплатил, тымъ в совитост Y чотыри тисuчи и
в чотыриста коп гр~шTи, яко сu в листT своTм самъ jписал, Tст попал. Ино
вTдлT запису пн~а Борзобогатог за чотыри тисuчи и за чотыриста копъ грш~Tи. С
которым жT, дTи, листомъ гсд~рьским и пTрTписом цTрокграaY Tго с подписю
руки маршалка и писара Tго кролTвскоT млсти пн~а Яна Шимковича, будучи
мн на тоº Yвuзанº jт Tго кролTвскоT млсти во имTня пн~а Борзобогатог
посланому, и коли Tсми приTхал здсT до Луцка, ищучи пн~а Борзобогатого с
тым листом гсд~рьскимъ и маючи при собT вижовъ рuдовых1 зъ староства
Луцког Ивана Лtвковича Лидуховского, а другого вижа маршалства зTмли
Волынскоº Воину Макаровича Коколского, а к тому шлuхту, людTи добрых
кнз~я Богдана Ивановича Масалског, пн~а СtмTна а пн~а Дахна Зброховичов
ПtрTкалских, ино, дTи, в нTдTлю зборную мсц~а atвралu двадцат трTтTго дн~u
нашол Tсми пн~а Ивана Борзобогатого в Луцку в дому воитовском и дал Tсми
TмY лист гсд~рьскии Yвuжчии j долгъ МалхTров j чотыри тисTчи копъ грошTи
до нTг писаныи, а при листT гсд~рьском дал Tсми ºму и тую копTю з листу Tго
записного рукою маршалка и писара гсд~рьског пн~а Яна Шимковича
подписаную. И при jдданю листов и словнT ºго напоминал, абы jн за истинну
70 долгу МалхTрTва и тTж и за совитость, // Y которую попал чотыри тисuчи
копъ, пану Малхtру и чотыриста копъ гр~шtи дворtнину вtдлt jбuзку своtго
Yвuжчого заплатил, а tсли бы платити нt хотол2, абы подлt листу гсд~рьского
во имtня свои Yвuзаня мнt дворtнину гсд~рьскому на то посланому поступил.
Ино, дtи, пан Иван Борзобогатыи лист гсд~рьскии и копtю з листу своtго
записного jт мtнt взuвши и вычитавши•, просил до трtтtго дн~я бtручи собt на
розмишлtнº и jбtцуючи на трtтии дtн jтказ на то вчинити, а лист гсд~рьскии
jтдати. Я нt jткладаючи до трtтtго дн~я•, алt того ж дн~u листу гсд~рьског в
нtго просил, а копtю tму давал. Jн, дtи, мнt листу tго кролtвскоt млсти
вtрнути нt хотtл и копtи в мtнt нt брал. Гдt ж и на завтрtº посылал tсми до
нtго з вижом, абы ми лист гсд~рьскии вtрнул. Jн мн и на тот часъ того листу
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вtрнути нt хотtл. А кгды ж трtтии дtн Y волторок припал, я и повторt с тыми
ж людми добрыми и з вижами ходил tсми на мtсто до пн~а Борзобогатого,
Yпоминаючисu tму листу гсд~рьского, штобы мнt tго jтдал и тот долгъ пану
МалхtрY и совитост, в которую вtдлt jбuзки своtt попал tсть, заплатил, а
tстли бы платити нt хотtл, абы Yвuзанº во имtня свои за листом tго
кролtвскои мл водлуг jбuзков листу своtг записного поступил. На тот час
пан Иван Борзобогатыи повtдил: «Я, дtи, тобt, пн~t дворанинt, Yвuзаня
жадного во имtнях своих нt поступаю, а листу гсд~рьског нt вtрнY, хотu и вину
гсд~рьскую j загамованº листу, tстли к тому приидtт, заплачу и тобt досыт
Yчиню. А длu того, дtи, листу гсд~рьского нt дам, иж хочу пtрtд гсд~рtмъ
королtм tго млстю стати и с тым, дtи, нtцнотливым члв~ком Малхtром
Волбахом j то мовити, иж jн такии лист змышлtныи, яко в копtи стоит
jписаныи, на мtнt собt имtнtм моим справил. Я, дtи, tму ничого нt винtн и
листу жадного на сtбt нt давал. Естли-м, дtи, што был винtн пану Чарнышу,
мtщанину варшtвскому, и tму тоt всt tсми тому МалхtрY заплатил». И с тым,
дtи, мu jтправил, а лист tго кролtвскои млсти в сt(бt) загамовал. Ино, дtи, я
на том jтказt tго досыт нt маючи на тои жt нtдtли трtтtг днu в чtтвtргъ [с
т]ыми ж вижами и маючи при собt тых жt шлuхтъ, людtи добрых, tздил tсми
до имtня пн~а Борзобогатого до Заборолu, чинtчи досыт листу гсд~рьскомY и
хотuчи сu Yвtзат в тои сумt вышtи jписанои на пн~а Малхtра вы имtня tг
Заборолского, бы тут нt достало, том, дtи, и в ыншиt имtня tго Yвuзывати
хотtл. А кгды ж, дtи, tсмо до Заборолu приtхали, в тот час пан Иван
Борзобогатыи, вышtдчи сам из служtбниками своими, мовил мнt тыми словы:
// «Прожнt, дtи, ты, пн~t дворtнинt, tздиш до имtня моtго и хочtшъ сu тут
Yвuзовати, а я яко-м тобt пtрво повtдилъ и тtпtр повtдаю, иж я тобt тут и
индtи во имtнях своих нигдt Yвuзаня нt поступлю и боронити буду, а tстли
тобt jт кого до мtнt чого потрtба, ты мtнt позываи пtрtд гсд~рu tго мл, я хочу
сu каждому Yсправtдливити нt так за чотыри нtдtли•, алt хотu и тtпtр даи ми
позвы на jдtн тыждtн, готов tсми пtрtд гсд~рtм tго млс~тю стати и тому
Малхtру Yв отказt быти»•. Што я, слышачи таковыи jтказ напротивку листу
гсд~рьскому•, а иж тtж jн и тот лист гсд~рьскии в сtбt и кгвалтовнt загамовал
и Yвuзаня в том имtню своtм нt поступил и по инших всих имtнях Yвuзаня
заборонuти росказал и припомtнувши tму двоякую совитост и вси jбовuзки
tго jсвtтчивши вижами и шлuхтою, людми добрыми, мусtлом tхати з ымtня
tго проч▫.
Яко ж то тут жt стоячи виж кн~зu Костtнтинов Воина Макарович
Коколскии и виж врuду замку Луцкого Иван Лtвкович Лидуховскии тыми ж
словы, ничим нt jдмtнuючи повtсти дворtнина гсд~рьского, слово Y слово
вызнали•. Так тtж пан Сtмtн и пан Дахно Зброховичи Пtрtкалскиº тым жt
jбычаtм сознали▫.
И просил дворtнин гсд~рьскии пан Горuин, абы то было записано. А так мы
jповtданº tг и вижово сознанº до книгъ замковых записати казали∆.
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[№ 103] 71 [29]. Того ж мс~цu atвраля кз~ [27] дня.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого пан Ян
tго млст Якубович Монтовтъ, jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи,
подданныи гсд~рьскии жид мtста Луцкого Батко закупил Y tго мл гаи
Аршичинскии на палtнº попtлов, ино, дtи, гаи выпустошил. Што попtлов
напалил, тог нt шмалцовал и з гаю нt возил, которыи, дtи, вжо jт колка лт в
гаю Y скринuх стоит. А дtрtво, дtи, иншоt, котороº на палtнº попtлY порубати,
покружати казал, в колодях погноил, а попtлу нt палил, jдно гаи спустошил.
В чом собt tго млст шкоду быти нtмалую мtнить. К тому, дtи, тот жt жид
Батко закупил Y tго млсти млыны и ставки млыновскиº на выдtржанº, то, дtи,
такжt за нtдбалостю жида Батка м[лыны] нtмалыи час пусто стоят, за
начинtмъ млыновым нt мtлют. А в том собt ºго млст шкоду вtликую быти
мtнит•.
Длu чого ж на jбвожtнº и на jглtданº гаю, грtбли и млынов млыновских
брал в мtнt вижом служtбника моtго Ждана Бортновtцког. Которыи виж там
71 бывши и jттолu приtхавши пришtдчи пtрtд мtнt тыми словы сознал, // иж
будучи мнt въ tго млсти пн~а Яна Монтовта Y Коблини за jбвожtнºмъ пн~а
Монтовтовым был tсми Y гаю Аршичинском, там видtл tсми в крынtх попtлов
палtныхъ много, алt нt смалцованых и гаи спустошоныи, пнюв порубаных и
колод кружаных на палtнº попtловъ множство лtжит, иншtt вжt и погнило.
А потомъ был tсми на грtбли млыновскои и Y млынtх и видtл tсми грtблu
добра и млыны добры, jдно камtня и начиня млынового нtмаш. А то сu,
повtдаtт, всt дtт за нtдбалостю Батка, жида луцкого.
ГдT ж я тоT jповTданº Tго млсти пн~а Монтовтово и вижово сознанº до
книг замковыхъ записати казалъ.∆
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[№ 104] 72 [30]. Того ж мсца aTвраля кз~ [27] дня.
ПришTдчи до врuду замку Луцкого• пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову,
подстаростTго луцкого, врuдник крупскии кн~зu КостTнтина Tго млсти
КостTнтиновича Jстрозского, воTводы киTвского, маршалка Волынскои
зTмли, старосты володимTрского, пан Богдан Ивановскии жаловал и jповTдал
тым jбычаTмъ, што ж, дTи, вчорашнTго дн~u, над заходомъ солнца, aTвралu
двадцат шостого дн~я в сTрTду врuдник jстрозскии кнг~ни ИлиноT TT млсти
КостTнтиновича Jстрозскоº кн~гни Бtяты с КостTлца Станиславъ ЯшTвскии з
бояры и с татары jстрозскими, з слугами и з многими помочниками своими
зброино j колкодTсuт конTи и маючи при собT подвод з возы нTмало, тоTст
подданныхъ кнг~ни TT мл, которыи попTл до Буга jтвозили, приTхавши
YмыслънT моцно, кгвалтом на имTнº Tго млсти Крупую напTрвTи на дом
jрандара кнuжTтского, которыи в томъ имTню Tго мл млыны, ставы, мыто и
иныT пожитки jрандYTт // на имu Яцка Шимъсича, жида луцкого, Tго самого
и при нTм слугу Tго, двох хрTстuниновъ, двох жидов збили, зранили и jкрутнT
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змордовали. А потом, дTи, наTхавши на дом гостинныи господара домового,
которыи грTбTлного jт жида пилновал, на имu Васка, и жону Tго, збили и
зранили. А jт того дому гостинног добывшисu в дом до подданного
кнж~тского на имu Данила, Tго самого, матTр и сTстру Tго позбивали и
поранили. Што, дTи, подданныи пн~а моTго, видuчи таковыи кгвалть jт тог
истого ЯшTвского, YтTкали надвор. Jни, дTи, их там jбачивши, того ж часу
моцно, кгвалтомъ вломившисu до двора кнж~ати Tго млсти людTи Y дворT
нTмало збили и поранили, и я, дTи, сам пTрTд нимь лTдвT до гаю втTк и нT
вTдаю, Tстли жT там тых битых живых застану▫.
Длu чого ж на jбвожTнº jного кгвалту и на jглTданº людTи збитыхъ и
поранTных и шкод подTланя бралъ у мTнT вижом з урuду замку Луцкого
служTбника моTго Василя ГригорTвича, которыи там бывши и jттол
приTхавши, пришTдчи пTрTд мTнT, тыми словы сознал, иж будучи мнT в
Крупои, маючи при собT шлuхту людTи добрых пн~а Матaя Романовича
Билостоцкого, пн~а СtмTна и пн~а Atдора Пtтровичов БаTвских к тому сторону
людTи jбаполных, jглTдал Tсми людTи крупских, збитыхъ и поранTных.
НапTрвTи пришодчи в дом, гдT жид мTшкаTт, видTл Tсми жида Яцка Симшича,
рана в нTго в голов рубаная, а на руцT правои колотая, а синих ран битых
вTлми много по всTму тTлу jт головы аж до ног и нT вдомо, будTт ли жив, а
слуги Tго Y жида Лазора рана колотая на руцT, а по хрTбту и по руках раны
битыº синиº, а в другого слуги Tго в жида Шмоила, а в двох хрTстянинов по
головах, по руках и по тлу раны битыº, синиº. И повдил тот жид Яцко
Симшичъ сам и слуга Tго, иж, дTи, бTз вTдомости наTхал на нас врuдник
jстрозскии з многими людми, нас кгвалтовнT збили, змордовали и правT, дTи,
нас за мTртвыº // покидали. А в тот, дTи, час, што-мъ колвTк тут мTл я ис рTчTи
кнж~ати Tго млсти, которым былъ Tго млсти jтдати приготовал и кY тому
рTчи, куплю свою, так тTж и готовыи гр~ши – то, дTи, ми всT погинуло. И
имTновал шкод своихъ, иж, дTи в тот часъ загинуло: скрынка, в которои, дTи,
было триста золотыхъ чирвоныхъ, монTты jсмъ копъ грш~Tи литовских, а к
тому, дTи, пн~зTи кнж~тских шTстдTсят копъ грш~Tи, которыº повTдаTть, иж
врuдникъ крупскии дал былъ на купованº кнз~ю Tг млсти тTж и тот жT жид
Яцко повTдилъ, иж бы до волох наготовал два возы з сукномъ. В тот, дTи, час з
возов погинуло сукна влоского jдиннадцат поставов, сукна люнского
шTстнадцат поставов, сукна цвиковского двадцат поставов, сукна
швTбTдинского jсмъ поставов, а котлов пивных три. А потом в дому
гостинном видTл ºсми господара Васка, жону Tго ХвTдю, раны на нихъ битыи
синии. И мTновали шкоды своTи, иж, дTи, в тот час згинуло в нихъ пuтнадцат
копъ грошTи готовыхъ, jднорuдка лунъская лазуровая, к тому, дTи, Y погрTби
дв бочки мTду, пuтдTсuт квартъ горTлки, а пива пuт бочок, чого, дTи, тыи
кгвалтовники нT попили, то поросточовали. И видTл ºсми Данила матTръ и
сTст(р)у Tго збитых и поранTных, на которыхъ ранъ синихъ много, и мTновали
шкоды своTи: сTрмuга, простици а сокръ двT▫, [jб]водил мною кгвалтъ
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дворныи, видTл Tсми Y ворот дворныхъ двT дощъки выбитыº, дTрTво jторвано,
гдT забиваютъ, а в свTтлицы jт ворот jконницы дв jторваныº, а в снTх и в
свTтлицы двTри выбиты. У котором дому врuдник крупскии мTновал быти //
схованъT своT и в тот, дTи, часъ за квалтовным наTханTмъ ихъ згинуло: шубка
лисъяя зTлTнымъ сукномъ крыта с кнаaлuми срTбрTными, сукнu гвоздиковая,
а конTи два – jдинъ сTрыи, а другии гнTдыи. То всT повTдали, иж на тотъ часъ•
при кгвалтовномъ наTханъю врuдника jстрозъского погинуло.
И просилъ врuдникъ крупъскии пан Богдан Ивановскии, абы то было
записано. А такъ я тую жалобу и jповTданº Tго и вижово сознанº до книгъ
замковых записати казалъ.

[№ 105] 73 [31]. Того ж мц aTвралu кз~ [27] дн~я.
Присылалъ до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого,
врuдникъ кн~зu Михаила АлTксандровича Порыцкого вышTгородскии Лавриш,
жалуючи и jповTдаючи на кн~зu Миколая АндрTTвича Збаразского, старосту
крTмuнTцкого, тым jбычаTмъ, што ж, дTи, бTз бытности пн~а моTго кн~зu
Михаила Порыцкого кн~зь Миколаи Збаразскии нTдавно прошлыхъ часовъ
року шTстдTсuтого пTрTд Божимъ нарожTнъTмъ, наславши врuдника своTго
збаразского Григоря Лосuтинского з бояры, з слугами и з многими людми,
подданными своими чTрTз заруки гсд~ръскиº моцно, кгвалтом на имTня пн~а
моTго кн~зu Tго млсти на ВtрTщагинъци и на Панковцы на волостивом кгрунтT
73 пн~а моTг Yзuл сто [волов] //, двстT jвTцъ, а триста возъ сTна Y подданных кн~зu
Tго млсти. И в тыхъ, дTи, людTи, которыи сu вкуповали и на тотъ, дTи, часъ
шкоды многиº подTланы. А то томъ1, дTи, року тTпTрTшнTго шTстдTсuт
пTрвого нTдавныхъ часовъ на МаслTнои нTдTли Y волторокъ мсца aTвралu
пTрвогонадцат дн~я кн~зь Миколаи Збаразъскии, староста крTмuнTцкии, самъ
jсобою своTю з многими людми, наTхавши моцно, кгвалтом на имTнъя пана
моTго кн~зu Михаила Порыцкого на влостивомъ кгрунтT пн~а моTго зTмлю
jтTжчал и вжищомъ помTрuлъ. А врuдникъ, дTи, кн~зu Збаразского
подданныхъ пн~а моTго збиваTтъ, грабит и вTликиT кривды, втиски и шкоды
чинит за росказанъTмъ пн~а своTго кн~зu Миколая Збаразъского•.
Длu чого ж на jбвожTнъº и на jглTданº кгвалту зTмли помрTнъя брал Y
мTнT з урuду замку Луцкого вижомъ служTбника моTго Ждана
БортновTцкого. Которыи виж там бывши и jттолu приTхавъши, пришодъчи
пTрTд мTнT тыми словы сознал, што жъ будучи мнT во имTню кн~зu Михаила
Порыцкого Y ВышъгородT, маючи при собT людTи добрых сторонъных Якуба
Jръганисту, служTбника кн~зu Максима ВишнTвTцкого и боярина
колодTнского, Самъкова сына, а Еска з Вtрбовца, за jбвожTнъTмъ врuдника
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вышъгородского выTжчали Tсмо на кгрунт зTмлTныи, почавши jт имTня кн~зu
Михаила Порыцкого jт сTла Буглова аж до Ванчулова Буглова, а jт
СоколовTц по гостинTц КамTницкии, а jт Буглова // по Костuновъскую Лозу.
ПовTдал ми врuдникъ вышъгородскии, иж по тых мTстцахъ на влостивомъ
кгрунтT пн~а моTго кнuз Миколаи Збаразъскии моцно, кгвалтомъ jтTжъчалъ и
зTмлю, влостивость пн~а моTго, помTрuл. И видTлъ Tсми шлuхи тыT значны,
куды Tжчоно, Yжищомъ мTроно и затыки позатыкано•. А потомъ Tздили Tсмо
до имTня кнз~u Михаила Порыцкого до ВtрTщагинTц и до ПанковTцъ. Тамъ
подданныT кн~зu Tго млсти и людT сторонъниT повTдали мнT, иж врuдникъ
збаразскии ГригорTи Лосuтинъскии з многими людми, наTхавши моцно,
кгвалтомъ, взuл в них сто волов, двстT jвTц и триста возъ сTна▫.
А такъ я тую жалобY и jповTданº врuдника вышъгородского и вижово
сознанº до книг замковыхъ записати казаль1.∆
// [№ 106] 1. Лт Бож нарож аa~ Rа~ [1561] мсц~а марта д~ [4] дн~я.
Запис с книг замку гсд~рского Луцкого• Василя Михаиловича Сtмашка,
суди повTту Луцкого•, а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого•. И на
тот час при нас были›: пан Микита Atдорович Сtрбин, хоружии зTмли
ВолынскоT•, пан Роман Atдорович ГулTвич•, пан Яцко ДроздTнскии•.
СмотрTли ºсмо тои справы•, што Tго млст пан АлTксандро Дмитрович,
городничии киTвскии•, восполок с панTю малжонкою своTю, панTю JгрTнкою
Томковною ПосuговTцкою•, позывал позвы врuдовыми и дTцкими до замку
Луцкого• свст свою панюю Марю Томковну СTмTновую ПосuговTцкую, иж
jна за нTстанTмъ Tго млсти ку праву• jдTржала собT з урuду всказанT
нкоторую суму пн~зии•, што Tи мTновитT на позвTх TT и дTцком листT
jписано•. А иж Tго млст пан городничии был на послугах Tго кролTвскоT
млсти и за тым ку праву стати и Tи сu всправTдливити нT поспTл•. JдTржавши
лист гсд~рскии, до нTи писаныи, jтрочил Tи тую справу до року в листT
гсд~рскомъ jписаном, тоTст по ВtлицTдни в тыждTн свuта близкоприидучого в
року тTпTрTшнTм шTстдTсят пTрвомъ•. Нижли пан городничии, нT хотTчи так
далTцT в том до того року трывати и розумTючи собT на позвTх панTи
СtмTновои ку доброи повTсти своTи, што тог шкодливого притuгал TT ку праву
позвы и дTцкимъ•, хотTчи с нTю водлуг трох позвов и листов дTцких TT пTрTд
нами jчTвистую росправу принuти▫. Ставши jни на року jбоя сторона,
жалобная и jтпорная, пан АлTксандро Tго млст городничии киTвскии водлT
позву и листу своTго дTцкого, хотTчи с панTю СtмTновою jчTвистую росправу
приняти. А пани Маря Томковна ПосuговTцкая чTрTз Yмоцованого своTго сына,
пана Гурина, повTдила, иж я длu aоробы моTT тTпTрTшнTго часу с паном
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городничим росправы принuти нT могу, [бо-мъ] Tст aора•, а хотя бых была и
здорова•, тогды я с ним тTпTрTчи [роспра]вы приимовати нT повинна•, бо, дTи,
пан пан АлTксандро положил мнT [чTрTз] лист гсд~рскии рок jписаныи по
ВtлицTдни в тыждTн. Я ся тог року, [дTи], на тот час справTдливости своTT
собT доводити хочу. И показала копю з листу кролTвского•, в котором рок
jписано вышTимTнованыи•. // Ку чому сu и сам пан городничии признал•, иж
tи лист кролtвскии давалъ. Мы, обачивши, иж пани Сtмtноваu бtз того року
росправы з ним приимовати нt хотtла•, а иж тtж пан городничии листом
гс~дрскимъ рок заложил▫, с тыхъ причин jтложили tсмо тую справу их на
рокъ в листt гс~дрском jписаныи, тоtст по Вtлицtдни в тыждtн в нtдtлю
проводную▫, свuта близкоприидучог в року тtпtрtшнtм шtстдtсят пtрвом
мают jни jбоя сторона▫, в замку Луцком пtрtд нами стати и в том скутtчную
росправу jчtвистую приняти•. А до того року пани Сtмtновая Посяговtцкая
нt маtт сu yвuзовати во имtня пана городничог за суму з ураду сказаную.
Яко ж ºсмо то до книг замковых записати казали.

[№ 107] 2. Того ж мсца марта ¾~ [6] дн~я.∆
Запис книг замку гсд~рского Луцкого• Василя Михаиловича Сtмашка, суди
повtту Луцкого•, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого▫.
Што tt млст пани Михаиловая Михаиловича Свинуская, пн~и Atдора
Atдоровна кнж~на Чорторыская позывала позвы врuдовыми и дtцкимъ до замку
Луцкого панюю Яцковую Жабокрыцкую Зtновю Мордвиновну• j моцно
кгвалтовноt ytханt во властныи двор и в половицy имtня tt млсти Жабокрык,
во властную куплю нtбожчика малжонка tt млсти пана Михаила Свинюског•,
котороt купил y сына tt пн~а Василя Жабокрыцкого, дворника tt млсти
тамошнtг, которыи jт tt млсти на тот час y дворt приглtдал, выгнавши, tго
двор Жабокрыцкии в моц свою взuла и збожя, дtи, яко жита, пшtницы, jвсы,
ячмtни, грtчки, проса, зобраня домовыt побрала•. За которым д[Tцким] рок
станя их в замку Луцкомъ стати был припал мсца марта второго дн~я в нtдtлю.
На которыи рок были tсмо затруднtны иншими [спра]вами пилнtишими,
jтложили были tсмо тую справу их мл до сtрtд[ы мсца] марта пuтого дн~я•. А
кгды ж тот рок припал, пани Свинюская [чTрTз] умоцованог своtго ку праву
вставала, хотtчи водлt позвов и листу [дtцкого] справtдливости своtt собt
75 доводити. А пани Жабокрыцкая сама [нt стала], // нижли приятtлu своtго
пана Ивана Жабокрыцкого и дочку свою пану Катtрину присылала, повtдаючи
j вtликои aоробt своtи, для которои на тот час ку праву стати нt можtт и
даючи того причину, иж дtцкии нt водлt права бtз бытности tt заjчнt зложил
рок за тыждtн•. А так мы длu выздоровtня панtи Жабокрыцкоº•, ач быхмо и
хотtли y тtпtрtшних рокох справу тую на иншии час jтложивши кончити, ино
нас пилнtишая справа гсд~рская зашла. Jтложили ºсмо тую справу на роки
судовыt пъришлыt•, тоtст по сtмои суботt пuтог дня в сtрtду року
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тtпtрtшнtм шtстдtсят пtрвого•. На тот рок пани Жабокрыцкая стати и въ
вотказt панtи Свинюскои быти повинна будtт•. А tстли бы пани Жабокрыцкая
на тот рок ку праву стати и в том jчtвистоt росправы с панtю Свинюскою
приняти нt хотtла•, тогды tt млст пани Свинюская захована в том будtт водлt
jбычаю права посполитог и Статуту Зtмског.
Яко ж tсмо то до книг замъковых записати казали. ∆

[№ 108] 3. Того ж мсца марта и~ [08] дн~я›.
Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростаростtг
луцког, пан Миколаи tго млст Миколаtвича Кухмистровича Дорогостаискии,
жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм•, што ж, дtи, позывал позвы врuдовыми
до замку Луцкого брата своtго пн~а Яна j многиt кривды, j шкоды, j бои,
грабtжи, j нtвчинtнt справtдливости на врадника, на слуг и на подданных•.
То пак, дtи, кгды рок за позвы припал, приtхавши до Луцка, пан Ян, брат tго
млсти, нt припускаючисu пtрtд yрад•, jбtцал и прирtк прtд приятtлми во
имtню их млсти в Дорогостаtхъ, яко сам ся yсправtдливити, так на слуг и на
подданных [своих] справtдливост слушную чинити на рок пtвныи мtжи ними з
обу сторон з…[ин]ятых. На которыи рок пан Миколаи брату своtму пану Яну,
так жt […]ы tму была потрtба на слугу и на подданных своих tму самомy,
слугам и подданным [Tго] справtдливост вчинити•. А кгды ж, дtи, тот рок
припал мсца марта [пuто]го дн~я в сtрtду, ºго млст пан Миколаи, yпросивши на
то до сTбT зацных [пн~ов] людtи добрых, хотtчи y брата своtго пн~а Яна
справtдливости своtº // собt доводити и tму чинити•, на тот, дtи, часъ пан Ян
сам ся yсправtдливити на слуг и на подданных своих справtдливости жадноt
чинити и jт пана Миколая tt собt доводити нt хотtл. Што, дtи, tго млст
jсвtтчал вижом и людми добрыми. А потом, дtи, на завътриt в чtтвtргъ
посылал tго млст до пн~а Яна, брата своtг, вижа врадовог з людми добрыми
сторонними j кгвалтовноt jтнuтt половицу млына на ставу их млсти
Дорогостаиском нижнtм. Jн, дtи, tго млсти jтказал: «Яко-м взuл, так
дtржу•, а брату своtму нt поступлю». И чtрtз того ж, дtи, вижа врадого1 и при
людtх сторонних позвал пана Яна позвы пtрtд tго млст пн~а воtводы
троцкого▫.
Яко ж то и виж врядовыи, служtбник пана моtго tго млсти кн~зя старосты
луцкого, Матыс Миколаtвич, пришtдчи пtрtд мtнt тыми словы сознал, иж
будучи мнt в пана Миколая tго млсти Кухмистровича в Дорогостаtх в сtрtду
прошлую tго млст пан Миколаи, маючи в сtбt добрых людtи, домагался y пана
Яна, брата своtг, абы ся сам yсправtдливил на слуг и на подданных своих
справtдливост чинил, хотtчи tго млсти самъ ся yсправtдливити пану Яну,
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брату своtму, так тtж на врадника, на слуг и на подданных своих
справtдливост•. А кгды ж пан Ян жаловал на врuдника пн~а Миколаtва
Дорогостаиского Яна Jрышовског, повtдаючи, яко бы jн мtл слова
нtпристоиныt ку доброи повtсти tго мл мовити• просил, абы была tму напtрtд
справtдливост j то вчинtна была. Пан Миколаи заразом врядника своtг
поставил и справtдливост на нtго чинил•. В тот час пан Ян жаловал•, якобы
тот врадник слова нtпристоиныt ку tго млсти мовити мtл. Ку чtму ся [пан] Ян
Jрышовскии нt знал, jн мtл на том досыт и вчинил tго волнымъ, а послt тог
брата своtг пан Миколаи ºстли бы мtл tщt которыи потрtбы до врадника, до
слуг або до подданных tго млсти, jн ж[адноT] жалобы, ани потрtбы своtt нt
повtдал. А потом пан Миколаи [просил] брата своtго пана Яна•, абы ся tму
самъ yсправtдливил [на слуг] и на подданных своих справtдливост вчинил•. А
пан Ян, якъ [успра]вtдливитися, справtдливости вчинити•, ани собt jт пана
76 Миколая // tt доводити, нT хотTл. А за тым Tго млст пан Миколаи, jсвTтчивши
то мною, вижом врядовым и людми добрыми сторонними, дал пану Яну, брату
своTму, позвы пн~а Миколая Tго млсти ЮрTвича Радивила, воTводы троцкого,
гTтмана ВTликого Князства Литовского•, иж jн чTрTз заруки гсд~рскиT и чTрTз
влостныи jпис свои tго млсти самому, слугам и подданным tго кривды и
шкоды нtмалыt чинит в боtх, в грабtжох и на рtистрt мtновитt jписано•. За
которыми позвы и рок станя tму зложил•, абы стал пtрtд tго млстю паном
воtводою троцким• jт того чTтвTрга прошлог мсца марта шостог дн~я за
чотыри нTдTли. Пан Ян, принuвши позвы, пошол до двора своTг•. Его млст пан
Миколаи послал за ним служTбника своTг Станислава зо мною, вижом, и
сторонами•. Которыи служTбник, пришTдчи до двора пана Янова, пытал
имTнTм пана своTго, длu которои причины пан Ян моцно кгвалтом взuл
половицy млына и жTбы Tго пану Миколаю jпuт поступил. Пан Ян на то
повTдил, яко-мъ я тот млын взuл, так Tго дTржу и дTржати буду, а брату
своTму Tго нT поступлю.
А так я тоT jповTданT и вижово сознанT до книг замковых записати
казалъ∆.

[№ 109] 4. Того ж мсца марта ді~ [14] дн~я∆.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког,
Tго млст пан Миколаи МиколаTвич Кухмистровича Дорогостаискии, жалуючи
и jповTдаючи jбтuжливT на пана Яна Якубовича Монтовта, сусTда своTго,
тым jбычаTм•, што ж, дTи, подданныи Tго млсти jтчизныи люди
дорогостаискиT, починивши шкоды вTликиT, крадTжство, повтTкали за [....]1 до
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имTня Tго Коблинского, которых, дTи, за частокротным jбсыланTмъ [jт]дати
нT хочTт.
Длu чого ж брал y мTнT вижомъ з ураду замку Луцкого [боярина]
гсд~рского красносTлского Пилипа Созоновича, хотTчи тых людTи [своих]1 во
имTню Коблинском застават и j том пану Монтовту мовити•. Кото[рыи виж]
там бывши и jттоля приTхавши•, пришTдчи пTрTд мTнT, тыми словы сознал,
иж будучи мнT в пана Миколая Tго млсти Кухмистровича▫ // Дорогостаиского
вчорашнTго дн~я мсца марта трTтTгонадцат дн~я в чTтвTргъ, Tго млст пан
Миколаи зо мною вижом и з людми сторонними посылал служTбников своих
до пн~а Яна Монтовта до Коблина. И кгды ж Tсмо там приTхали, служTбник
пана Кухмистровичов Станислав пытал j пану МонтовтT. И служTбники пн~а
Монтовтовы повTдили пн~а своTго y дворT Коблинском y избT. До которои избы,
кгды Tсмо пошли, нас до избы нT пущоно и пн~а в дворT быти нT повTдали•
врядника и тивона нT сказали•. Мы jт двора поTхавши и ставши y мстT,
застали Tсмо в дому подданного пн~а МиколаTва на имu Jстапка ковалu.
Которыи, дTи, тых часов мсца марта сTмог дн~я з ымTнu Tго млсти з Дорогостаи
втTк•. И пытал Tго служTбник панскии Станислав: «Длu чого jт пана
Миколая з ымTнu панског втTк?»•. Jн Tму повTдил: «Для тог, иж мu
страшоно, повTдаючи, ижT бы мu пан хотTл казати jбTсити и боячися тог,
мусилом втTчи•». А тTпTрTчи, повTдаTт, служу Tго млсти пану Монтовту, и дал
ми тот дом•, Y котором мu TстT нашли▫. А потом, принTсши жTлза полторы
шины и подковы конскиT, дал тому Станиславу, повTдаючи, иж то зTлзо пн~а
МиколаTво, котороT Tсми з собою завTз. А служTбник Tго млсти пн~а
Дорогостаиског Станислав, взuвши jт нTг жTлзо, свтчил мною, вижом, и
сторонами▫, повTдаючи, иж то ковал, влостивыи jтчич Tго млсти пн~а
МиколаTв, которыи, дTи, многиT шкоды починивши, з ымTня панског втTк•.
А так я тую жалобу и jповTданT пн~а Миколая Tго млсти Кухмистроича
Дорогостаиског и вижово сознанº до книг замъковых записати казалъ∆.

[№ 110] 5. Того ж мсца марта Tі~ [15] дн~я›.
Просил мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого•, зTмTнин
гсд~рскии Иван МатaTвич Еловича БукоTмскии j вижа [при], котором бы
дворTнин гсд~рскии пан ATдор Солтанович [за] росказанTм Tго кролTвскоT
млсти во имTнT Tго Букоиму в [двор] и в люди, што дядки Tго, пан Грицко и
пан СTмTн, jпTко[ю до лtт] Tг дTржали, yвTзати Tго мTл▫.
Я з ураду замку гсд~р[ского] // давал Tсми вижом боярина гсд~рского
красносTлског Михна Павловича•. Которыи виж там бывши и jттолu
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приTхавши, пришTдчи пTрTд мTнT тыми словы сознал, што ж в сTрTду прошлую
мсца марта второгнадцат дн~я дворTнин гсд~рскии пан ATдор Солтанович при
мнT, вижу врадовом, и маючи при собT людTи добрых зацных зTмuн гсд~рских
пн~а АндрTu и пн~а Яцка Русинов•, пн~а Павла КорытTнског•, пн~а Данила, пн~а
Василu, пн~а Дмитра и пн~а AалTля Рогозинских•, пн~а Василu
ПривTрTдовского•, пн~а Дмитра Долматовича и пн~а Андря КисTлu•, подавши
пану Григорю и пану СTмTну лист гсд~рскии jчTвисто до рук их•, Ивана
МатaTвича Еловича и сTстру Tго панну ATдору въ половицу Бокоимы yв
отчизну их, тоTст в двор, в пашню дворную так в засTяную, яко и вжатую, што
тог лта прошлог на тои половинT имTня их жали•, в полu, в сTножати•, Y
ставы•, y млыны, въ их вымTлки, во всTм по половинT в люди, въ их платы и в
роботы, и во всuкиT пожитки•, так тTж в пустовскиT дворища yвTзал, в моц и в
дTржанº пану Ивану МатaTвичу и сTстрT Tго паннT ATдорT подал, што ширTи•
а достаточнTи на листT Tго кролTвскоT млсти yвuжчTмъ мTновитT Tст
jписано∆.

77 зв.

[№ 111] 6. Того ж мсца марта sі~ [16] дн~я.
Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког,
дворTнин гсд~рскии пан пан ATдор Солтанович jповTдал тым jбычаTмъ, што ж,
дTи, за листом и росказанTмъ Tго кролTвскоT млсти, маючи я при собT вижа з
ураду замку гсд~рского Луцкого Михна Павловича, боярина гсд~рского
красносTлского•, к тому шлuхту, людTи добрых, [то Tст] пн~а АндрTu и пн~а
Яцка Русинов•, пн~а Павла КорытTнског•, пн~а Данила, пн~а Василu, пн~а Дмитра
и пн~а AалTля Рогозинских•, пн~а Василu ПривTрTдовского•, пн~а Дмитра
Долъматовича и пн~а Андря КисTлu в сTрTду прошлую мсца марта
второгнадцат дн~u, // будучи во имTню БукоимT y пн~а Григоря и в пн~а СTмTна
Еловичов, показовал Tсми имъ лист гсд~рскии до них писаныи•, абы jни
братаничу своTму Ивану МатaTвичу и сTстрT Tго паннT ATдорT половинy
имTнu Букоимы влостивоT jтчизны их з двором, с пашнTю дворною, на полuх
засTяною и нажатую, тоголтнTю, с полми, сTножатми, з ставы, млыны, з
людми и зо всмъ по тому, яко jни по смTрти нTбожчика jтца их а брата
своTго пн~а Матaя подлT права посполитого jпTкою до лTт дTтиных собT
взuли были и в моцы своTи мTли, имъ пTрTдо мною з опTки своTT поступили и
личбу зо всTго вчинили. Jни яко сами тог имTня подлT росказаня и листу Tго
кролTвскоT млсти з опTки своTT им нT пускаючи и з моцы своTT нT подаючи и
личбы им пTрTдо мною нT чинячи, jдно згола повTстю своTю повTдили, иж мы
чTтвTртоT части того всTго имTня братанцы своTи паннT ATдорT поступимо и
выдTлили подлT права посполитог нT боронимо, яко тои, которая вжT лта
маTт•, алT, дTи, тому братаничу нашому поступати нT хочTмо, бо лт зуполных
TщT нT маTт, а хочTш ли, дTи, ты yвuзовати, то Tст на воли твоTи•, jдно ж, дTи,
j том вдаи, иж, дTи, мы yв опTку свою толко дв части того имTня взuли•, а
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трTтюю, дTи, част я, Грицко, матцT их а нTвстцT своTи, што нTбожчик брат
наш на трTтTи части того имTня вно TT полтораста коп грошTи Tи записал,
jтложил и тую, дTи, трTтюю част нT jпTкою, алT в тои сумT пн~зTи дTржу. И на
то пTрTдо мною и пTрTд вижом врuдовым и пTрTд тыми зацными людми•,
которыT на тот час при мнT были, жадных листов•, ани рTTстру, с чим тую
jпTкy до рук своих, яко jни сами мTнят, взuли, нT показали•. А братанич их
пан Иван из сTстрою своTю панною ATдорою ку жа[дным] пн~зTм•, жTбы матка
их в пана Грицка брати пн~зи м[ла] нT знали и повTдили, иж, дTи, всT имTнº
нашT jпTкою дTр[жит]. ГдT ж я маючи росказанT гсд~рскоT и чинTчи досыт
листу Tго кролTвскоT млсти y половицy того имTня Букоимы, яко властн[ую
jтчизну] // дTтTи нTбожчика Матaя Ивана и сTстру Tго панну ATдорy в двор,
пашню дворную так на тую зиму на полuх засTяною, яко и нажатою, што тог
лта прошлог року шTстдTсятог на тои половицы имTня вжато, в ставы, в
млыны, в полu, в сTножати дворныT, в люди, y их роботы, в платы и в доходы и
во всuкиT пожитки, яко jтTц ихъ, нTбожчик пан Матaи, а по нTм и жона а
матка их дTржала• и яко yв опTку то до рук их пришло, yвuзал и вынявши з
опTки их Ивану МатaTвичу и сTстрT Tго в дTржанT и в моц подал•. На што ж и
лист свои yвuжчии так тTж и рTTстръ, y во што Tсми их yвuзал•, списавши
каждую рTч достаточнT на рTистръ и под пTчатю моTю имъ дал▫.
И просили, абы то было записано•. А так я тоT jповTданT дворTнина
гсд~рского до книг замковыхъ записати казалъ.

[№ 112] 7. Того ж мсца марта зі~ [17] дня.
Што пtрвого сTго мсца того ж марта пtрвогонадцат дн~я Y волторок писал и
присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого, зtмtнин
гсд~ръскии пан Богдан Иванович Дроздtнскии, жалуючи и jповtдаючи
jбтuжливt тым jбычаtм, што ж, дtи, яко дн~u вчорашнtг мсца марта дtсятог
дн~я в понtдtлок позно влдка володимtрскии Иtсиaъ, наславши бояр, слуг и
подданных своих Jхрtма, поповича купtчtвского, Мацину, пташника, и сынов
tго1 боярина купtчtвског Ивана Носка и з ыншими бояры и з слугами и с
подданными своими и з многими людми, помочниками их болшtи шtстидtсят
чоловков зброино моцно, кгвалтом на имtнt tго Гудчии Брод, подданных tго
людtи гудчtбродских самых били, мордовали и добывшисu в домы, с комор
ихъ брали, што хотtли, и на тот час шкоды [нtма]лыt им подtлали•. Што, дtи,
jбаполным сусtдом своим jповtдал▫.
Длu чого ж на jбвожtнt jного кгвалту и на jглtданt людtи своих
збитых и поранtных брал в мtнt вижом з ураду замку гсд~рского Луцкого
служtбника моtго Ивана Лtвковича Лидуховского. Которыи виж там бывши и

1

Вираз «и сынов Tго» помилково повторено двічі.
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jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж будучи во
имtню панов Дроздtнских Y Гудчом Броду, маючи при собt людtи сторонных
78 зв. подданног пн~а Ванка Бtлостоцкого Стtпана Ганушича // з Любитова и
подданного пана Михаила Сtрбинова Дмитра Пtтровича з Бытнu, а
подданного пн~а Романа Гулtвича Atдка Борисовича з Радошина, jглtдал tсми
людtи збитых и поранtных: напtрвtи Лучку, боярина пн~а Богданова, видtл, на
нtм раны по плtчах и по лtвои руцt битыt синиt, и повtдал ми тот боярин, иж,
дtи, на тот час жону tго а сына Jниска и дочку tго jныt кгвалтовники били,
мордовали и, повtзавши, дtи, их, з собою были побрали и в полумили
покидали. Мtновал тот боярин шкоды своtt, иж, дtи, на тот час при том
кгвалтовном наtханю взuто в нtг два кони, за jдного, повtдаtт, сам был дал
шtст коп грошtи литовских, а другии, дtи, кон своtи годовли, и вломившися,
дtи, до клtти, взuли тридцат коп и пят коп грошtи литовскоt личбы, толсток
jсмъ, чtрчатых шtст а двt синятки, jднорuдку сукна влоског зtлtную с
пtтлицами, другую лунскую с пtтлицами лазуровую• а дtвоцкую лунскую
синюю, дtля швtбtдинская синuя и карватка чирвоная лунская, полотна
триста локот, сорочок пuтнадцат, рантухов пuт•, а з нtго, дtи, зняли сtрмuгу
и кожух. И показовал ми знаки jного кгвалту. Видtл tсми Y клtти двtри
розбитыt. Yв Олtшка Дtшковича видtл рану битую синюю на руцt, тот повtдал
шкоды своtt, иж на тот час взuто в нtго полкопы грошtи литовских; Y Стtцка
Кобыша видtл на головt рана битая крывавая а другая синяя, и мtновал
шкоды своtt, иж, дtи, на тот час в нtго взuто свtрtпу з возом•, а з нtго самог
кожух и сtрмuгу зняли и полкопы грошtи jтняли•. Иван повдил•, иж, дtи,
на тот час взuто в нtго с коморы сорок локот полотна•, а в полотни полкопы
грошtи литовских, рантухов чотыри, и в тог видtл tсми двtри до коморы
розбитыt▫. Яким Долсунович повtдил шкоды своtt, иж на тот час взuто в нtго
сукню жtнскую колтрышовую а двt толстки, jдну чtрчатую, другую синятку,
сорочок чотыри – мужских двt а жtнских двt, рантухов три, а два чtпцы
шитых и сtрмuга. Крон Рубtжtвич повtдил, иж в нtго взuто сукъман
муравского сукна›; Юшко Рубtжtвич повtдил, иж в нtго взuто двt радни,
сорочку и два платы›. А потом y пuтницу мсца марта чtтвtртогонадцат дн~я пан
Богдан Дроздtнскии, yпр[осив]ши приятtлtи своих пн~а Ивана Гулtвича и
Матaя Зtнковича [посы]лал зо мною вижом до влдки володимtрского. И
кгды ж tсмо приtхали до [Tго мл] до Купичова, пан Иван Гулtвич мовил jт
пн~а Богдана Дроздtнског и пытал jтца влдки, длu чог наславши моцно,
79 кгвалтом• бояр, слугъ и под[данных своих] // з многими помочники на имtнt
tго Гудчии Брод людtи tго збили, поранили и лупtзство чинили•, а
добывшисu в домы, с комор ихъ брали, што хотtли. На то jтtц, влдка
володимtрскии повtдил, иж я на имtнt пн~а Богдана Дроздtнского нt насылал,
jдно, повtдаtт, маючи я вtликую шкоду и трудность jт пн~а Сtмtна
Дроздtнского•, жаловал и jповtдал tсми долtглости и шкоды свои
служtбнику jпtкуна своtго яснtвtлможного пн~а tго млсти пн~а воºводы
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вилtнского• пану Станиславу Кграtвскому• которыи, дtи, j всих кривдахъ и
шкодах моих писал лист свои до пн~а Сtмtна• абы мнt поворочал, што в мtнt
побрал, а шкоды и жал мои мнt нагородил•. Jн, дtи, до пна Кграtвского
jтписал, ºстли кому чог потрtба, нtхаи мя j то позываtт•, повtдаючи, иж
маtт jсtлост и сtдит под правом. А за тым, дtи, пан Кграtвскии, yжалившися
кривды и шкод моих, росказалъ и послал служtбников своих• так тtж бояр,
слугъ и подданных моих• абы jни за шкоды мои подданных пана Сtмtна
Дроздtнского пограбили•. Которыи, повtдаtт, служtбники подданныи мои там
tхати нt хотtли, тых, дtи, пан Кграtвскии киtм бил и jдного служtбника
моtго вtлми зранил▫. А вtд жt, дtи, што там y Гудчомъ Бродy колко клuч
взuто, тыt, дtи, клuчи пан Кграtвскии мнt за шкоды мои зоставил и в сtбt их
быти повtдал. А пан Иван Гулtвич на то влдцt повдил: «Естли жt тм~1
которыи шкоды мtниш собt быти jт пн~а Сtмtна Дроздtнского, тогды пан
Богдан с подданными своими и за то шкодовати нt винtн ›». Влдка мовил: «Я,
дtи, того нt вдал, tст ли тоº имtнt пана Сtмtново• або всих панов
Дроздtнских•»? А за тым tсмо jт нtг поtхали▫.
И хотtчи пан Богдан Дроздtнскии j то мовити, просил, абы то было
записано•. А так я тую жалобу и jповtданº пн~а Богдана Дроздtнског и вижово
сознанº до книгъ замъковыхъ записати казалъ.

[№ 113] 8. Того ж мсца марта иі~ [18] дн~я.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого,
врuдник пн~а Алtксандра Богдановича Сtмашков мtлницкии Ян Соколовскии,
jповtдаючи и жалуючи•, иж с чtтвtрга на пuтницy мсца марта сtмогнадцат
дн~я вночи, злодtиским jбычаºм подданныи tго млсти кн~зu Миколая
Збаражского // всt сtло Поворскоt,2 наtхавши на кошару пн~а tго мtлницкую з
многими помочниками своими jсмъсот jвtц взuли и двох волошинов на имu
(…… ………)3 звtзавши, до Поворска были повtли и там подъ сtлом
Поворскимъ, побивши и помордовавши, звuзаных помtтали. А трtтtг
волошина на имu (………)4 нt вtм гдt подtли. То пак jн, взuвши вtдомост, за
тыми подданными кн~зя Збаражского аж до сtла Поворска гонил и там в сtл
нtмало jвtц было застал. Просил старца поворского j вижа при котором бы
шкодцов пана своtго поимати и jвцы личковати мtл. Тот старtц як вижа нt
дал, так и шкодцы имати нt допустил и tщt, дtи, tго самог зъ сtла киими
выбыли▫.

1

Твоя милость.
Тобто наїзд було здійснено мешканцями усього села Поворське.
Пропущене писарем місце для вписання імен.
4
Пропущене писарем місце для вписання імені.
2
3
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И просил•, абы то было записано•. А так я тую жалобу и jповtданº ºг до
книг замковых записати казал›.

[№ 114] 9. Того ж мсца марта ка~ [21] дня.
Запис судовыи• Гаврила Василtвича Бокя, суди повtту Луцкого•, а
Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•.
Што зtмtнин гсд~рскии повту Володимtрского пан Иван Богданович
Ставtцкии позывал позвы врuдовыми и дtцкимъ до замку Луцкого тtщю свою
панюю Jвдотю Тихновую Порванtцкую j вно жоны своtt панtи Татяны
Тихновны Порванtцкого•, иж, дtи, кгды tt y малжtнство за нtго выдала, тогды
по нtи вна jбtцала и листом ся своим jписала tму за нtю посагу дати сорок
коп грошtи личбы и монtты литовскоt напротивку тои jправы•, которую jнъ
на имtнях своих жонt своtи а дочцt tt вtдлt jбычаю права jписал. Которыми
сорокма копами грошtи jна сама y листt своtм записном и роки заплатt
положила под совитостю•, иж tстли бы на роки jписанныt jна тых пнз~tи
сорока коп грш~tи tму нt jтдала, тогды мtла [Tму] поступити в тых пнз~tх
чотыри службы людtи своих подворищных [в] имtню своtм Порванtцкомъ•. А
пак ли бы tму людtи своих в дtржа[нt] нt поступила•, jписала ся тыt пнз~и
совито tму заплатити, тоtст [jсмъдtсuт] коп грш~tи•. К тому шкоды и
80 наклады нt на жадtн довод, jдно на прирt[чtня слова] ºму до[сыт чинити] //
Которыt роки в листt tt jписаныt, вжt давно проминули, а jна водлt запису
своtго тых сорока коп грошtи и до сих часов tму нt заплатила и yвuзаня в
люди свои порванtцкиt tму нt поступила. Што ширtи а достаточнtи на позвtх
tго и на листt дtцкованом и на листt tt записном tст jписано•. За которыми
позвы, так тtж и за дtцким пан Иван Ставtцкии пtрtд нами ся становил ку
праву зо всим доводом своимъ готов был и пилност в том чинил, хотячи водлt
позвов листу дtцкованог и листу tt записног справtдливости своtt собt
доводити▫. А пн~и Jвдотя Тихновая Порванtцкая, яко за позвы на рок
припалыи, так тtж и за дtцким на рокъ зложоныи ку праву сама нt стала• и
никог ку jтказу з моцю зуполною на мtстцо своt нt присылала•, ани котороt
причины слушноt пtрtд роком до врядy j собt знати нt дала. Пан Иван
Ставtцкии, показавши лист tt записныи под пtчатми людtи добрых• и просил,
абы был захован jбычаtм правным•. А так мы, заховываючися водлt jбычаю
права посполитого и Статуту Зtмског, за нtстанtмъ ку праву пнtи Jвдоти
Тихновои Порванtцкоt• yсказали tсмо ºму на нtи водлt листу tt записного
вна сорок коп гр~шtи• а совитости другую сорок коп грш~Tи за шкоды и
наклады водлT прирTчTня слова Tго пятнадцат коп грошTи• того всtго сумою•
yсказали tсмо tму до права дtвtтдtсят коп и пuт коп гр~шtи.
Котороt yсказанt нашt до книг замковых записати ºсмо казали› .
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[№ 115] 10. Того ж мсца марта кд~ [24] дня.
Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцкого1, яснtвtлможныи пан tго млст пан Григорtи Алtксандрович
Ходковича• пан троцкии, дtржавца кормuловскии•, жадаючи j вижа ку
поданю позвов гсд~рских tt млсти кн~ги Иллинои Jстрозскои кнг~ни Бtатt с
Костtлца• j имtнº Бtлашов▫, котороt [дTр]жит к манастырy Дtрманскому•.
Я на писанt tго млсти з урадy замку гсдрског [Луцкого], з староства кнз~u
tго мл пн~а моtго, давал tсми вижомъ служtбника [моtго] Ивана Василtвича
Чtшtика•. Которыи виж там бывши и jттоля2 [приtха]вши, пришодчи пtрtд
мtнt тыми словы сознал•, иж служtбник tго млсти [пана троц]кого Пtтръ
Шишка будyчи yв Острозt мсца марта двадцат пtрвог [днu] в пuтницy при мнt,
вижу врадовом, и при людtх сторонънихъ // дал позвы гсдрскиt до рук
врuднику jстрозкому пану Станиславу Яшковскому и рок jзнаимил за тыми
позвы гсдрскими, абы кнг~ня Иллиная Jстрозская пtрtд tго кролtвскою
млстю стала jт поданя позвов за jсмъ нtдtл рокъ припасти маtт в року
тtпtрtшнtм шtстдtсят пtрвомъ мсц мая шостогонадцат дн~я•.
А так я тоº вижово сознанt до книг замковых записати казалъ. ∆
[№ 116] 11. Того ж мсца марта кд~ [24] дня.
Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцкого›, яснtвtлможныи пан tго млст пан Григорtи Алtксандрович
Ходкtвича• пан троцкии, дtржавца кормuловскии, просtчи j вижа ку поданню
позвов гсдрских tго мл кн~зю Костtнтину Костtнтиновичу Jстрозскому,
воtводt киtвскому, маршалку зtмли Волынскоt, старостt володимtрскому j
имtня j Стугно и j Мощtницю, j Студtнку и j Мороч, и j Малую
Мощtницю•.
Я на писанt tго млсти давал tсми вижом служtбника моtго Ивана
Василtвича Чtшtика•. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши,
пришtдчи пtрtд мtнt тыми словы сознал, иж служtбник tго мл пн~а троцкого
Пtтръ Шишка при мнt, вижу врадовом и при людtх сторонних дал позвы
гсдрскиt tго млсти кн~зю Костtнтину Костtнтиновичу Jстрозскому до
влостных рук tго млсти y Дубнt мсца марта двадцатог дн~я в чtтвtргъ и jт
поданя позвов рок положил tго млсти стати пtрtд гсдрtмъ королtм tго млстю
за чотыри нtдtли, тоtст мсца априлu сtмогнадцат дн~я•.
А так я тоt вижово сознанt до книг замковых записати казал.

1
2

Чітко й виразно поставлено після цього слова розділовий знак «;» – крапка з комою.
Літеру «я» виправлено з «ю».
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[№ 117] 12. Того ж мсца марта кд~ [24] дня.
Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцкого, княз Андрtи tго млст Пtтрович Масалскии, просtчи j вижа длu
под[анu по]звов гсдрских пану Пtтру Богдановимчу Загоровскому маршалку
81 [гсдрскому]. Я з ураду замку гсдрског давал tсми вижом служtбника [моtго] //
Матыса Лtщинского▫. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши,
пришtдчи пtрtд мtнt, тыми словы сознал, иж вчорашнtго часу мсца марта
двадцат чtтвtртого дня в понtдtлок служtбник кн~зu Андря Масалског
Миско Глазович, приtхавши до Малtва, при мнt, вижу врадовом, и при людtх
стороннихъ дал двои позвы гсдрскии jчtвисто пану Пtтру Богдановичу
Загоровскому имtнtм пана своtго кн~зu Андря Масалског. Пtрвыи позвы j
имtня, j скарбы и j сыкгнtт нtбожчицы панtи Ивановои, подскарбинои•, а
другиt позвы j имtнt Смtрдин и рок станя зложил пtрtд гсдрtмъ tго млстю y
Вилни стати jт поданя позвов за jсмъ нtдtл•. Которыи рок припасти маtт
року тtпtрtшнtг шtстдtсят пtрвого мсца ма(u)1 двадцат второг дн~я в
понtдtлок. Его мл пан Загоровскии позвы гсдрскии и рок станя зложоныи
принял•, иж, дtи, я рад пtрtд гсдрtмъ tго млстю стати и кнuзю Масалскому
ся yсправtдливити нt тол(ко)2 за jсмъ нtдtл•, алt и на ближшии час, кгды бы
ми tго млст зложил был•.
А так я тоt вижово сознанº до книг замковых записати казал›.

81 зв.

[№ 118] 13. Того ж мсца марта кд~ [24] дня.
Просил мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•, зtмtнинъ
гсдрскии Иван Матatвич Еловича Букоtмскии j вижа•, которыи бы при нtм
во имtню Букоtмском мtшкат мtл, боячися кривдъ дядков своих• пн~а Григоря
и пн~а Сtмtна Еловичов. Я з ураду замку гсдрского Луцкого давал tсми tму
вижом боярина гсдрского красносtлского Лtвка Ждановича•. Которыи виж
там бывши и jттолu приtхавши, пришодчи пtрtд [мtнt] тыми словы сознал•,
иж будучи y пн~а Ивана, y Бокоимt мсца марта шостогнадцат дн~я в нtдtлю, пан
Иван Матatвич зо мною, вижомъ врадовымъ, и маючи при собt людtи добрых
сторонних: служtбника [пн~и] [Ко]зинскоt Андрtика•, а другог подданног пн~а
Василu Привtрtдовског Дtмида с Привtрtдова // ходил до двора пн~а ГригорTва
з листом врядовым заручным j нTбTспTчTнство здоровя. А кгды ж Tсмо пн~а
Григоря в дворT Tго нT нашли•, тогды панъ Иван положил копю з листа
заручного списанную y дворT Tго и чTлuди дворнои jповTдал. А потомъ на тои
жT нTдTли в сTрTду мсца марта дTвятогонадцат дн~я пан Иван восполок из
сTстрою своTю панною ATдорою заказали подданнымъ своимъ на роботу
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Пропущено літеру «u» в назві місяця.
Слово написано скорочено без закінчення «ко».
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дворную. А кгды ж ся подданныT ихъ до нихъ зышли•, jни з ними до двора
своTг пошли, хотuчи в дворT jсмотрTти, што бы трTба направовати•. А jдTн
чоловTк, на имu ATдTцъ Максимович, TщT был нT пришол, до которог пан Иван
посылал служTбника своTго Jстапа Борковича, абы пошол до роботы. И скоро
тот служTбник на двор до jного ХвTдца пришол. Того часу братанич пн~а
Грицков• АндрTи СтасTвич з служTбниками пн~а ГригорTвыми• а с помочниками
своими вышодчи с хором jт того ХвTдца того служTбника Tго збил•, а лук и
два дTсятки стрTл в нTго jтнял•. А jбачивши то, пан Иван из сTстрою своTю
прибTгли ратовати служTбника своTго, jн TщT самог пана Ивана и панну
ATдору збилъ, што мною, вижом, свтчили. Ино АндрTи СтасTвич там жT при
нихъ мTнT вижа и боярина пн~а Иванова ЛTкнарта такжT збил•. И пытал пан
Иван того Андря: «Длu чого а за чиимъ росказанTмъ то чинит?» Jн повдил:
«Длu того то чиню•, иж пан ГригорTи, дuдко мои, мTнT послал и росказал ми
людTи боронити»•. Пан Иван, jсвтчивши мною, мусил проч поити. А послT
тог на завтриT в чTтвTргъ• пан ГригорTи Елович сам jсобою своTю, зобравшися
з служTбниками и с подданными своими, пришодчи моцно, кгвалтом на
дворищT Ярмаковскоº пана Иваново, взuлъ збожя jтбжщины стог жита,
проса полстирты скол[…]надцат коп•.
И хотTчи панъ Иванъ j то мовити•, просилъ, абы то было записано. А так я
тоT вижово сознанT до книгъ замковыхъ записати казалъ.
// [№ 119] 14. Того ж мсца марта кa~ [29] дн~я.
Просил мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого•, зTмTнин
гсдрскии пан Богдан Иванович ДроздTнскии j вижа длu поданя позвов
врядовых и листов навпоминалных брати своTи. Я з урядy замку гсдрского
луцкого давал Tсми Tмy вижомъ служTбника моºго Ивана ЛTвковича
Лидуховского›. Которыи виж там бывши и jттолu приTхавши, пришодчи
пTрTд мTнT тыми словы сознал•, иж в сTрTдy прошлую пан Богдан ДроздTнскии
при мнT, вижу, и при людTх сторонних посылал слугу своºго Jниска до пн~а
Яцка, до пн~а СTмTна и до пн~а Михаила Ивановичовъ ДроздTнских, брати своTи
мсца марта двадцат шостого дн~я в сTрTду з листомъ навпоминалнымъ j имTнT
ихъ сполноT Зубилно, котороT TщT jтTц ихъ, нTбожчикъ, y внT зuтю своTму
пану Пtтру Костюшковичу был заставилъ шTстидTсят копах грошTи•. На што,
дTи, и лист свои пану Костюшковичу на тую суму пнTзTи дал•. За котороT
имTнT jни вс чотыри братя, взuвши пн~зи сполTчныº, зятю своTму пану Пtтру
Костюшковичу давно jтдали•, а тог имTня Зубилна з рук пн~а Костюшковича и
листу jтцTвского•, ани квиту на то jт нTго нT взuли. ПановT ДроздTнскиº на
то повTдили•, што, дTи, нас брат наш чTрTз лист врядовыи напоминаTт j тоT
имTнº нашT Зубилно. НTхаи j томъ вдаºт, иж мы тыи пн~зи наши сполTчныT
зятю нашому пану Пtтру Костюшковичу шTстдTсят коп грошTи jтдали. А
того имTня до рук своих TщT ºсмо нT взuли, покол сu зят наш с того имTня зо
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всTю маTтностю вывозит. И просил слуга пн~а Богданов j лист панов
ДроздTнскихъ•, которым был нTбожчикъ jтTц их имTнº Зубилно записал зятю
своTму•, так тtж и j квит•, которым бы пан ПTтръ Костюшкович их квитовал,
жT тыT пн~зи за имTнº Зубилно до рук Tго дошли. Пн~вT ДроздTнскиT на то
повдили•, иж мы jт пн~а Костюшковича листу jтцTвского•, ани квиту нT
брали. А вTд жT, дTи, брат наш пан Богдан маTт в сTбT копTю с того листу
списаную властнои руки сына пн~а Василя Вито[низского], поручника и
вмоцованого своTго. Которую слово jт слова с початку аж до конца списавши
з листу jтцовског Tму дал. А мы, дTи, брату своTму тог листу нT покажTмо.
Што служTбник пн~а Богданов jсвTтчил мною вижом и людми сторонними•,
которыT на тот час при мнT были.
А так я тоT вижово сознанT до книг замковых записати казал›.
82 зв.

// [№ 120] 1. ЛTт бож нарож а a~ r а~ [1561] мсц апрTл в~ [02] дTн.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого•, на
мTстцу Tго млсти• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку Луцкого•. Присылалъ
до мTнT зTмuнин гсдрскии пан Лtвко Михаилович Зброховича ПtрTкалскии▫,
жалуючи jбтяжливT и jповTдаючи тым jбычаTмъ•, што ж, дTи, нинTшнTго
дн~я рано в сTрTду на страснои нTдTли пTрTд ВtликоднTм мсца априлu второго
дн~я, пришодчи Tму до млына их пtрTкалского з братTю Tго сполTчного1,
которыи млын с паном СtмTном2 и паном Дахномъ ПtрTкалскими чTргою по
тыждню на сTбT дTржат•. И в тот час, знашодчи скрыню сполTчную млыновую
збожя полную•, посылал до них•, абы збожT своº, што на их чTрзT на них
пришло с тоT скрыни выбрали и жTбы тTж Tго збожT на Tго тыждню там до
тоTT скрыни было сыпано. То пак, дTи, пан СTмTн и пан Дахно ПtрTкалскиT,
способившися з слугами своими, прибTгши до млына• и нT чинuчи з ним
жадноT розмовы•, толко заразомъ добывши мTчов и сабTл, моцно, кгвалтом
стали на нTго сTчи и jкрутнT, дTи, Tго зранили. С которых, дTи, ран нT вTдати
Tстли будTт жив•. И в тот час при том бою шкоды нTмалыT Tму ся стали›.
Которыхъ всих шкод своих рTTстръ мTновитT написаныи в сTбT быти повTдаTт›.
Длu чого ж на jглTданT збитя и ран своих брал y мTнT вижомъ з ураду
замку Луцкого▫ служTбника пн~а подстаростTг Ивана Лtвковича Лидуховског•.
Которыи виж тамъ бывши и jттолu приTхавши▫, ставши пTрTдо мною в замку
до книг тыми словы сознал, иж будучи мнT в ПtрTкалTх y пана Лtвъка
ПtрTкалского jглTдал Tсми ран Tго. И видTлъ Tсми на пану ЛTвъку y головT
рана рубанаu чTрTз тTмu на долон•, с которои раны вTлми трудTн•. А в правоº
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Ймовірно, треба читати «сполTчною».
Ім’я помилково написано двічі.
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руки три палцы порубаных вTлми шкодливT. А в лTвоT руки […]тыи палTц
такжT ранTно•.
И хотячи панъ Лtвъко j то мови[ти], просил, абы то было записано▫. А так
я тую жалобу, jповTданT пана Лtвково и вижово сознанT до книг замковых
записати казал.
// [№ 121] 2. Того ж мсца апрTл д~ [04] дн~я.
Казано записати. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцкого•, на мTстцy Tго млсти ВоитTх Красовскии, воротныи замку Луцкого•.
Присылалъ до мTнT зTмuнин гсдрскии пан ГригорTи Елович БукоTмскии,
жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTмъ•, иж, дTи, вTликиT трудности и
тяжкости вживаTт jт братанича своTго Ивана МатaTвича. Которыи, дTи,
приTхавши до имTня их сполTчного Букоимы з отчичом своимъ паном
АндрTмъ КисTлTм и зятTмъ своимъ Дмитром Долматовичом и з ыншими
слугами и помочниками своими моцно, кгвалтом стал в подданного Tго Жука.
И там, дTи, стоячи в господT тому чоловкy шкоды вTликиT чинит•. Которых
всих шкодъ рTTстръ мTновитT написаныи в сTбT быти повTдаTть∆. Кy тому, дTи,
вчорашнTго дня в чTтвTргъ на страснои нTдTли мсца априлu трTтTго дня
посылал до нTго з листом навпоминалным jт кн~зя КостTнтина
КостTнтиновича Jстрозског, воTводы киTвского, маршалка ВолынскоT зTмли,
старосты володимTрског, писанымъ до того братанича Tго Ивана•, абы jн с
тыми приятTлми своими jт того чл~ка Tго проч ся знTл1•. И с тым, дTи, листом
посылал до нTг служTбника своTго Мартинка и вижа Tго млсти кнuзя
КостTнтинова служTбника Макара Чtркаса• и другого вижа з ураду замку
Луцкого▫, боярина гсдрского красносTлског Юрка›. То пак, дTи, тот братанич
Tго Иван, нT дбаючи j лист навпоминалныи, jного служTбника ºго Мартинка,
шлuхтича, jкрутнT збил и зранил и сторон такжT позбивал и поранил:
служTбника пн~а Atдора РудTцкого Томка зъ аркабуза в нос ранил, а другог
служTбника пн~а Лtвкова ПtрTкалског Сtнка збил, змордовал, а вижи, дTи,
залTдва повтTкали.
Яко ж то и виж врадовыи бо[uрин] гсдрскии красносTлскии Юрко•,
пришодчи до книг тыми словы сознал, иж тоT ся при нTм так дяло. И видTл в
того служTбника пн~а РудTцкого [Томка] рану на носT пострTлTную.
И хотTчи пан ГригорTи Tго j то мовити, просил, абы было записано. А так
тая жалоба и jповTданT и вижово сознанT до книг замковых Tст записано.
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// [№ 122] 3. Того ж мсца април д~ [4] дн~я.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого•, на
мTстцу Tго млсти• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку Луцкого›. Просил
мTнT зTмTнин гсдръскии пан Atдор ГригорTвич Хмара Миловскии j вижа длu
поданя позвовъ гсдръских пану Ивану Яцковичу Борзобагатому•, ключнику,
городничомy, мостовничому и воиту луцкому•.
Ино я з ураду замку гсдрского Луцкого давал Tсми Tму вижом Ивана
Лtвковича Лидуховъского▫. Которыи виж там бывши и пришодчи в замок
пTрTдо мною тыми словы сознал•, иж нынTшнTг дн~я в пuтницу вTликую пTрTд
ВtликоднTм на страснои нTдTли пан ХвTдор Хмара, нашодчи пн~а Ивана
Борзобагатог, воита луцкого, на мстT в дому воитовскомъ, при мнT, вижу
врадовомъ и при сторонT дал Tму jчTвисто позвы гсдрскиT jт кн~зu Дмитрия
АлTксандровича БурTмског jт сTбT самог и jт жоны своTT панTи Марины
АлTксандровны• j том, што ж, дTи, зTмuнка зTмли ВолынскоT Михаиловая
Воисцкая Ждана Atдоровна со всих имTнTи своих, тоTст Воисчя, ВTчина и
Кутов за трTтюю част тоT jдно имTнT Куты, выдTливши кнз~ю Юрю
Aаличовскому, бискупу луцкому и бTрTстTискому, со всмъ на вчност
продала•, а з двох частTи имTнTи jдно имTнº, тоTст Вtчин, со всмъ•, яко ся
тоT имTнT в собT маTт, нT маючи на то никотороT моцы, jдно так згола
властную матTризну их Tму нT вдати яким jбычаTмъ в руки пустила и завTла.
КотороT, дTи, имTнT Вtчин правом прирожоным по матцT кн~зя БурTмского• и
жоны пн~у Хмары на [нас] приходит, а jн, дTи, нT вдати длu чог того имTня
имъ, яко влостност матTризны их, поступити нT хочTт. Што ширTи, а
дотаточнTи на позвTх Tго кролTвскоT млсти Tст jписано•. За которыми позвы и
рок станя Tму jзнаимил•, абы стал пTрTд гсдрTмъ королTм Tго млстю jт
поданя позвов, тоTст•, jт нинTшнTго дн~я, п[uтницы] вTликоT•, мсца априлu
чTтвTртого дн~я за чотыри нTдTли.
А так я сознанT вижово до книг замковых записати казал.

// [№ 123] 4. ЛTт божTго нарож а~ a~ r~ а~ [1561] мсц април д~ [4] дн~я.
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго млсти•, ВоитTхъ Красовскии, воротныи
замку Луцкого•. Писал и присылал до враду замкового служTбник
вTлможного пана Tго млсти пн~а Jстаaъя Воловича•, маршалка и писара Tго
кролTвскоT млсти пан ЮрTи СtмTнович Радошинскии, просTчи j вижа длu
поданя позвов гсдрских пану Яну МиколаTвичу Кухмистровичу
Дорогостаискому▫.
Ино я з ураду замъку гсдръского Луцкого давал Tсми вижомъ•
служTбника пана подстаростTго Ждана Кгабрияловича БортновTцког•.
Которыи виж там бывши и jттолu приTхавши•, ставши пTрTдо мною до книг
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тыми словы сознал, иж дн~я вчорашнTго y вTликую пятницу на страстнои
нTдTли мсца априлu чTтвTртого дня1 служTбник пн~а Юря Радошинского
Каспор Лавринович РудTлTвскии при мнT, вижу врадовом и при сторонT•,
пришодчи до двора пн~а Яна Дорогостаиского и пыталсu врадника Tго Стася j
пану ЯнT, гдT бы был. Jн пана своTго повTдил в Литв. А иж пана в дворT нT
было•, служTбник пн~а Радошинского• имTнTмъ пана своTго тому врадникови
СтасTви дал позвы гсдрскиT• j кгвалтовноT побранT двохсот коп jвса с поля• а
j полтораста воз сTна• и j иншиT кривды и шкоды подTланя•, што ширTи а
достаточнTи на позвTх Tст jписано•. За которыми позвы и рок станя пану
Дорогостаискому зложил пTрTд гсдрTм королTм Tго млстю стати jт поданя
позвов, тоTст jт вчорашнTго дн~я вTликои пятницы мсца априлu чTтвTртого
дн~я за jсмъ нTдTл•.
И просил служTбник пн~а Радошинского, абы то было записано. А так я тоT
вижово сознанº в книги замъковыº записати казалъ∆.

[№ 124] 5. Того ж мсца априлu д~ [4] дн~я.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого›, на
мTстцы Tго млсти• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку гдр~ског Луцкого›.
Присылал до мtнt пан Иван Jлtхнович Борзобагатович Красtнскии [просtчи]
j вижа длu поданя позвов гсдрских кн~зю Яну tг млсти // Андрошtвичу•,
бискупу луцкому и бtрtстtискому•, и всtи капитулt костtла Луцког головного
свtтои Троицы›.
Ино я з ураду замку Луцкого• давал tсми вижом служtбника пн~а
подстаростtго Ивана Василtвича•. Которыи виж там бывши• и пришодчи пtрtд
мtнt до книг тыми словы созналъ•, иж сtгодн~я в суботу вtликую мсца априля
пuтого дн~я• служtбник пн~а Ивана Jлtхновича Борзобагатого• Atдор при мнt,
вижу врадовом, и при людtхъ добрых сторонних•, пришодчи до двора
бискупtго в замку Луцкомъ jколномъ давал позвы tго кролtвскоt млсти•
кн~зю Томашу Хоtнскому, поддяканtму костtла Луцкого, j имtнt Тополt
влостивоt jтчизны жоны пана Ивана Jлtхновича панtи Ганны и сtстры tt
панны Мари ВасилtвTн Сtмашковича Риканских•, иж jни тоt имtнº ихъ
Тополt власнt на них правом на сtбt дtржат и вживают•, а имъ поступити нt
хочут. Што ширtи а достаточнtи на позвtх гсдрских• Tст jписано. А кн~зu
поддякании повдил•, иж тыt позвы писаны до кн~зя бискупа и до капитулы•.
А тут, повtдаtт, тtпtрtчи кн~зя бискупа нtмаш и капитула при tго млсти. И
позвов брати нt хотtл. Тот служtбник пн~а Иванов, положивши пtрtд нимъ
позов на jкнt и рок tму jзнаимилъ, абы tго млсть княз бискуп за тыми позвы
пtрtд гсдрtмъ королtм ºго млстью стал• jт поданя позвов•, тоtст jт
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нинtшнtго дн~я суботы вtликоt мсца априля пuтого дн~я за jсмъ нtдл• а
jсвtтчивши мною, вижомъ, и людми сторонними ишол jт нtго прочь›.
А так я тоt вижово сознанъt до книг замковых записати казал›.

[№ 125] 6. Того ж мсца априлu д~ [4] дн~я∆.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого•, на
мTстцы Tго млсти• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку гдр~ског Луцкого›.
Пришодчи до замку зtмuнка гсдрская пн~и Дахновая Жабокрыцкая Ганна
85 Чtрнtвская просила мtнt j вижа длu поданu позвов гсдрских // пану Гуринy
Дахновичу Жабокрыцкому, пасынку своtму, j вно своt, тоtст j полтораста
коп грошtи•, што муж tt, нtбожчикъ пан Дахно Жабокрыцкии, напротивко
вношtня tt записал tи на трtтtи части имtня Жабокрыцког• и на инших
рухомых рtчах• j кгвалтовноt jтнятt листу tt вtнованого• и пtчати tt
влостивоt, j побранt всtt маtтности tt•, што достаточнtи а мtновитtи на
позвtх гсдрских ºст jписано›.
Ино я з ураду замкy Луцкого• давал tсми tt млсти вижом боярина гсдрског
красносtлског Миколая Марковича•. Которыи виж там бывши и jттолu
приºхавши• пришодчи пtрtд мtнt тыми словы сознал, иж дн~я вчорашнtго рано
y вtликую пятницу на страстнои нtдtли мсца априлu чtтвtртого дн~я пани
Дахновая Жабокрыцкая посылала служtбника своtго Павла до пасынка
своtго пн~а Гурина•, которыи, приtхавши до Жабокрык, при мнt, вижу
врадовом, и при сторонt пытался j пану Гурину Дахновичу Жабокрыцком•,
ино tго в дворt быти нt повдили. И кгды ж tсмо до двора tго приtждчали, в
тот час вышодчи служtбникъ з двора, споткавши нас, почал гамовати•, абыхмо
до двора нt tхали, повtдаючи, иж то tст двор пн~а моtго кн~зu Максима
Вишнtвtцкого. И пытал нас j панtи Жабокрыцкои: «Гдt бы была?»
Служtбник tt повдил: «Uв Обынжи, во имtню пана Кирика Юнка»•. А jн
повдил ку нtи слова нtвчтивыº, што каждому цнотливому шкодит•. А tстли
бы, дtи, тут гдt поблизу мtшкала, нt была бы до сихъ часовъ жива. И
выповtдаtт: «До двора нt tдтt, бо биты1»•. А мы прtд сt tхали до двора. Jн
стал кгвалту съкликати, абы нас били. Тогды того ж часу люди з двора и з
сtла почали ся з бронями на нас збtгати•. Гдt ж тот служtбник панtи
Жабокрыцкоt Павtл, видячи таковыи кгвалт•, вынtвши позвы гсдрскиt пtрtд
двором в плоту заткнул и тому служtбникови, которыи з двора вышодчи,
85 зв. поткал нас, рок jзнаимил, абы за тыми позвы // пан Гурин Дахнович
Жабокрыцкии пtрtд гсдрtмъ королtм tго млстю стал jт поданя позвов, тоtст
jт дня вчорашнtго пятницы Вtликоt мсца априлu чtтвtртого дн~я за jсмъ
нtдtл. А кгды ж jбачил тот служtбник позвы, повторt кликнул на люди, абы
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на нас били и гонили▫ за нами▫ болшь полумилья, бы tсмо на добрых конtх нt
были, jни бы насъ вгонивши, побили•.
И просила пани Дахновая Жабокрыцкая, абы то было записано•. А так я
тоt jповtданt tt и вижово сознанº до кнгъ замъковых записати казал.

[№ 126] 7. Того ж мсца априлu д [4] дн~я∆.
В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого• на
мtстцы tго Воитtх Красовскии, воротныи замку Луцкого›.
Пришодчи в замок зtмtнин гсдрскии пан Андрtи Тихнович Кисtл•,
жаловал плачливt и jповtдал сам jт сtбt и jт пасынка своtго Ивана
Матatвича Еловича Букоtмъског и jт сtстры tго панны Atдоры Матattвны а
jт зuтu их пана Дмитра Долматовича тым jбычаtм•, што ж, дtи, вчорашнtго
дня мсца априля трtтtго дня Y чtтвtргъ Вtликии на страстнои нtдtли, бtз
бытности моtt, пан Григорtи Atдорович Еловича Букоtмскии, нt дбаючи j
зарYки в листt врадовом jписаныt•, наславши врядника своtго Андрtица
Рuбка и братанича своtго Андрtя Стасtвича и инших служtбников и подданых
своих з многими людми а помочниками своими колкодtсят чоловков в
зброях, в панцырях, в прилбицах, з луки, з ручницами и з рогатинами и
всuкими бронuми, моцно, кгвалтом на господY их• а на дом подданного Ивана,
пасынка tго на имu Микиты Жуковича, которог члв~ка дворянин гсдрскии пан
Atдор Солтанович за листом и росказанtмъ tго кролtвскоt млсти тог Ивана
Матatвича, пасынка tго, Yвuзалъ // и в других подданных, што tст на рtистрt
дворанина гсдрского мtновитt jписано и tму подано, яко влостную jтчизну
tго▫. То пакъ jни за росказанtм пана Грицковым, скоро добывшисu в господу,
бtз жадноt вtдомости того пасынка tго Ивана Матatвича и зuтя tго Дмитра
Долматовича и вижа врадового, боярина гсдрского красносtлского Лtвка
Ждановича•, которог jни собt длu помочи пtрвtи сtго были взuли, Yв ызбt
завалuвши и jколо избы Yв окон заступили•. А иншиt из сtнtи из хижи
скринки с пнз~ми золотыми• а скрыню вtликую из шатами панны Atдориными и
два тлумоки из шатами: jдtн пана Андрttв восполок с пасынкомъ Иваном, а
другии – пн~а Дмитров, в которых, дtи, тлумокох было1 шат нtмало – шубы,
jднорадки, дtли и иншиt шаты, што достаточнtи а мtновитt на рtистрах tст
их jписано• КY тому, дtи, сtдла, сагаидаки з луками, сабли, рогатины – то всt
побрали•, иж, правt, ни при чом ихъ зоставили•. А потом, дtи, выбравши
дочиста всю маtтност, их самыхъ Yв ызбt побити хотtли•, повыбивавъши jкна
избныt, стрtлuли на них до избы з ручниц, з луков• и служtбника Дмитрова на
имu Андрtя Яцинича, шлuхтича, з ручницы скроз стtгно навылtт▫
пострtлили• А tго служtбника Андрtика такжt з ручницы груди пtрtпороли•
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А потом, дtи, Yлtзши на избу и зодравши стtлю, почали их дручtм бити. И в
тот, дtи, час Ивана Матatвича стtлиною в голову забили•, которого, дtи,
лtдвt водою jтлили. И тtпtрtчи, повtдаtт, с того збитя нt вtдати tст ли будtт
жив•. А потом, дtи, тою ж дирtю звtрху накидавши соломою, хотtчи запалити
Yв ызбt•, нижли, дtи, послышавши крик дочки пн~а Пtтра Хомtка
Смордовского панны Jвдоти•, которая Y тои избt была•, бо мtшкала при паннt
Atдорt•, яко сtстрt своtи• А иж тºж jбачили Ивана лtжачого зранtног•,
Yгамовалисt, дали покои• А потомъ, дtи, в колко годинах• того ж дн~u пан
Грицко Букоtмъскии чtрtз подданных своих•, подославши под господу нашу
нtкоторыt рtчи, яко шубку мою, Андрttву, а другую Дмитрову а сtдtл три,
tпанtч двt, на плоту повtшати казал•. Мы, jбачивъши, jсвtтчивши то вижомъ
врадовымъ и стороною шлuхтою, которая на тот час при нас была, людми
добрыми, то tсмо побрати казали.•
// Яко ж то и виж врадовыи Лtвко Жданович, ставши пtрtдо мною до книг
тыми жь словы сознал•, иж мнt будучи приданым вижомъ длu справ и потрtб
Ивана Матatвича Букоtмского•, иж дн~я вчорашнtго Y чtтвtргъ Вtликии мсца
априлu трtтtго дн~я бtз бытности пана Андрtя Кисtлu пан Грицко Елович
Букоtмскии, наславши моцно, кгвалтомъ врядника своtго букоtмъског
Андрtя Рябка и братанича своtго Андрtя Стасtвича и иншихъ служtбников и
подданныхъ своих з многими помочниками колкодtсят чоловков зброино y
панцарtх, y прилбицах з луки, з ручницами и з ыншими многими бронuми на
тую господу и подданного их, яко вышtи tст jписано, добывшисt в господу их
бtз жадноt вtдомости на yсих, которыt yв ызбt были, яко Ивана Матatвича,
так Дмитра Долматовича и дtвку, дочку пана Пtтра Хомtкову панну Jвдотю•
и при них мtнt и двух служtбников их завалuли и jколо избы yв окон
заступили. А иншиt з сtнtи, зъ хижи скринки, тлумоки, сtдла, сагаидаки,
сабли, рогатины и иншиt рtчи брали, которых всих шкод, яко пан Андрtи
Кисtл, пан Иван и панна Atдора• а пан Дмитръ рttстра мtновитt написаныи в
сtбt мают. И кгды ж, дtи, jную маtтност ихъ з дому тог господы их
выносивши•, нас всих, што tсмо были yв ызбt завалtныt, побити насмtрть
хотtли и jкна повыбивавши, з ручниц, з луков стрtлuти почали и двух
служtбников з ручниц пострtлuли. Jдного служtбника пн~а Андрtва
Андрtика з ручницы груди напороли•, а другог служtбника Дмитрова
Андрtица y стtгно наскроз з ручницы прострtлили•, а иж нас нt могли yв ызбt
добыти, злtзши на избу, вtрхъ стtли зодравши и дручtмъ били. И в тот час
самог Ивана Матatвича Букоtмского звtрху стtлtю y голову забили•,
которыи jбмtрши час нtмалыи лtжал и залtдвt tг водою jтлили и тою ж
дирtю звtрху почали солому до избы кидати•, хотtчи нас всих yв ызбt
запалити•. Алt, послышавши плач и вtликии крик дочки пн~а Пtтра Хомtка
Смордовского и jбачивши лtжачого Ивана посtрtд избы крывавого и
зранtнаго, yгамовалисt, дали покои и пошли. Правда, и в малом часt пан
Андрtи Кисtл, нt вдаючи j том ничог, приtхал с паном Василtмъ и с паномъ
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Aалtлtмъ Рогозtнскими•, jбачивши тот кгвалтъ, // збитt и зранtнº пасынка
своºго и тых служtбников и побранt всtи маtтности их, яко на рttстрах tст
jписано, свtтчил и jповtдал паном Рогозtнским и иншим jбаполнымъ
сусtдомъ своимъ•. А потом того ж дн~я y колко годинах подданныt пана
Грицковы букоtмскиt, принtсши двt шубки, сtдtл три, tпанtч двt под
господою их на тыну повtшали. Пан Андрtи, jсвtтчивши мною, вижомъ, и
тыми людми добрыми сторонними, шлuхтою, тыt рtчи побрати казал›. КY тому
тtж тот жt Лtвко жаловал, иж при томъ кгвалтовном насланю пн~а Грицка
Ела tму самому шкоды нtмало сt стало, тоtст Yзuто пнз~ии готовыхъ копу
грошtи, сукнu чорная чtская, сtдло, саблu•. И то, повtдил•, иж дня
сtгоднtшнtг Y пuтницу Вtликую пан Грицко Елович присылал мнt саблю мою
чtрtз служtбника кн~зu Костtнтинова Чtркаса, нижли я jднои сабли, кром
инших рtчtи своихъ, брат нt хотtл•.
И просил, абы то было записано•. А так я тую жалобу и jповtданt пана
Андря Кисtлu› и вижово сознанt до книг замковыхъ записати казалъ∆.

[№ 127] 8. Того ж мсца априлu и~ [8] дн~я.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког•, на
мTстцы Tго• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку гдр~ског Луцкого. Присылал
до мtнt зtмtнин гсд~рскии пан Лtвко Михаилович Зброховича Пtрtкалскии,
просtчи j вижа длu подання листу заручного j нtбtзпtчtнство здоровя
своtго, слуг и подданных своих jт брати своtt пана Сtмtна и пана Дахна
Пtрtкалских•.
Ино я з ураду замъку гдр~ског Луцкого давал tсми вижомъ служtбника
пана подстаростtго Ждана Кгабрияловича Бортновtцкого•. Которыи виж там
бывши и jттолu приtхавш, пришtдчи пtрtд мtнt до книг тыми словы сознал,
иж дн~я вчорашнtг Y понtдtлок вtликодныи мсц априлu сtмог дн~я пан Лtвко
Пtрtкалскии при мнt, вижу врадовом и при сторонº // посылал служtбника
своtго Ивана Раtвича з листом заручным до пана Сtмtна и пн~а Дахна
Михаиловичов Пtрtкалских, которыи знашодчи их Y дворt их Пtрtкалскомъ
дал имъ лист заручныи j нtбtзпtчtнство здоровя пн~а Лtвка, слуг и
подъданных tго, писаныи до них jт кн~зя Богуша tго млсти Atдоровича
Корtцког, старосты луцкого, браславского и вtницкого. Пановt Пtрtкалскиt
лист принявши, вычитали, а по вычитаню лист jтдали, а копtю собt взuли. А
потом пан Дахно Пtрtкалскии, нt дбаючи на заруки в листt jписаныt того
служtбника пана Лtвкова Ивана Раtвича словы нtвчтивыми соромотил и
поличковал водлуг воли своtt•, а панъ Сtмtн брата своtго пана Дахна в том
гамовал•.
И просил пан Лtвко, абы то было записано. А так я тоt вижово сознанt до
книг замковыхъ записати казалъ› ∞ ∆.
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[№ 128] 9. Того ж мсца априлu и~ [8] дн~я.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого•, на
мTстцы Tго• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку Луцкого•. Пришодчи в
замок пtрtд мtнt служtбник кн~зu Михаила tго млсти Вишнtвtцкого•,
старосты чtркаского, пан Станислав Езtрскии жаловал и jповtдал тым
jбычаtмъ, што ж, дtи, жона tго на имu Марухна Пtтtрблюмовна, починивши
tму шкоды вtликиt и побравши з собою всю маtтност tго, бtз бытности tго з
дому tго втtкла, jт которои шацуtт собt шкоды на пuтсот коп грошtи. А то
ся, дtи, всt стало чtрtз jтца и матку tt, чtрtз Пtторблюма и жоны tго, тоtст
панюю Пtторблюмовую. J которои жонt своtи, довдавшися поблизу Луцка•,
просил мtнt j вижа, с которым гдt в кого tt заставши, мtл приручити.
Ино я з урадY замку Луцкого давал tсми tму вижом Ждана Кгабрияловича
Бортновtцкого. Которыи вижъ там бывши и jттолu приtхавши, ставши
пtрtдо мною, тыми словы сознал•, иж тых часов правt на самыи Вtликдtнь
рано пан Станислав Езtрскии при мнt, вижу, и маючи при собt сторонних
людtи•, приtхавши до пана Щастного Кгtсинского до двора tг Дубчанског,
88 вшодчи до свtтлицы и знашодчи пн~а Кгtсинског (а jнъ с панtю своtю // хочут
ºхати до мши) и там жt при их млсти в свtтлицы заставши жону свою•, почал
повtдати пану Кгtсинскому, иж то tст влостивая жона tго1, которая, повtдаtт,
в мtнt всю маtтност мою забравши и вtликиt шкоды починивши, втtкла•. На
то пан Кгtсинскии tму jтказал: «Я, дtи, тtбt нt знаю и тог нt вдаю, tсли то
жона твоя, або нт. Я, дtи, тую нtвсту маю jт пана Пtтtрблюма и jт жоны
tго а jтца и матки tt»•. И тог часу пан Станислав Езtрскии стал приручати
жону свою в шкодах своих, ижt бы tt нt спущал до росправы. А за тымъ пан
Кгtсинскии стал tго aукати, повtдаючи: «Иди ж собt з двора моtг проч•, бо ты
до мtнt жадноt потрtбы нt маtш. Естли то жона твоя•, мов жt собt с
Пtтtрблюмом и Пtтtрблюмовою›, бо я jт них тую дочку их маю»•. А за тым
пан Станислав Езtрскии припоручил tt пану Кгtсинскому в пuтисот копахъ. И
jсвтчивши то мною, вижомъ врадовым• и людми сторонними, которыи на тот
час тамъ при нас были, ºхали tсмо jт нtго проч.
И просил пан Станислав Езtрскии, абы то было записано. А так я тую
жалобу, jповtданt и вижово сознанъº до книгъ замковых записати казалъ›∞ ∆.
[№ 129] 10. Того ж мсца априля a~ [9] дн~я.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцког•, на
мTстцы Tго• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку Луцкого•. Присылал до
замку гсдрского Луцка tго млст княз Матaи Василºвич Чtтвtртtнскии•,
jповtдаючи тым jбычаtм•, што ж, дtи, в сtрtду прошлую на страстнои

1

Словосполучення «жона Tго» написано двічі.
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нtдtли• мсца априля второг дн~я пан Пtтръ Загоровскии позвал tго млст пuтма
листы дtцкими гсдрскими и позвы tго кролtвскоt млсти•, за которыми, дtи,
дворtнин гсдрскии пан Дtнис Нtсвцкии рок tго мл кнз~ю Матaю jзнаимил,
абы за тыми [пuт]ма листы дtцковаными пtрtдъ гсдрtмъ tго млстью сталъ //
jт поданя листов дtцкованых за дв нtдtли•, а за позвы jт поданю за чотыри
нtдtли. Гдt ж tго млст княз Матaи Чtтвtртtнскии будучи з Божог
допущtня нtспособного здоровя своtго jт давных часов вtлми хорым, длu
котороº aоробы а нtспособного здоровя своtг•, жtдал, штобы jглtдал aоробы
tго млсти•.
Ино я самъ, Воитtх Красовскии, взuвши з собою служtбника пн~а
подстаростtг Гришка Трушовича Jбазницког, были tсмо в кн~зя Матaя tго
млсти Василtвича Чtтвtртtнског y дворt tго млсти на Яровицы и видtл tсми,
иж tго млст барзо aорыи и то повдил, иж пан Загоровскии за листы tго
кролtвскоt млсти положил рок близкии, на которыи стати нt могу, алt бы ми
положил рок зtмъскии, мыслил бых j томъ, яко бых пану Загоровскому j
всtмъ томъ, што на листtх писано, был становил yв отказt•. Хотu бых ся
лtгко, а помалу казал в постtли вtзти•. Нижли тот рокъ близко зложоныи•, ач
бым и рад, а тому досыт вчинити нt могу•. Иж за тыми листы tго кролtвскоt
млсти jт пана Загоровского на рок близко зложоныи длu aоробы своtt пtрtд
гдрtм tго млстю стати нt можtт.
А так я, jбачивши нtспособноt здоровt tго млсти, тоº jповtданº в книги
замковыº записати казалъ› ∞ ∆.

[№ 130] 11. Того ж мсца априля ві~ [12] дн~я.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцког•, на
мTстцы Tго• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку Луцкого•. Пришодчи в
замок пtрtд мtнt jтtц Вартик, поп црк~ви луцкоt jрмuнскоt свtтог Стtaана•,
жаловал и jповtдал тым jбычаtм•, што ж, дtи, тых часов на свtтои нtдtли по
Вtлицtдни с чtтвtрга на пuтницу подданныи tго на имu Atдtц Половинка,
собравшисu з жоною, з дtтми и с пасынками влостивыми, зъ быдлом и зо всtю
маtтностю своtю з ымtня цtрковного Цtпорова втtкъ. Которого довдавшися,
иж jн tсть поблизу того ж имtнu Цtпорова //, просил мtнt j вижа, с которым
бы заставши того збtга своtг на имtню припоручит мtл•.
Ино я з урадy замку гсдрского Луцкого давал tсми tму вижом Ивана
Василtвича. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, пришtдчи пtрtд
мtнt• восполок з Вартиком, попом jрмtнским•, жаловал и jповtдал плачливt
а jбтuжливt и сознавал тыми словы•, иж нынtшнtг дн~я в суботу по
Вtлицtдни yв jбдную годину мсца апрtлu второгнадцат дн~я jтtц Вартикъ
посылал зо мною, вижомъ врадовым, тивона своtг цtпоровског Яцка
Грицtвича и другог подданного своtг Лtвка, а к тому людtи добрых сторонних
– боярина tго млсти пана воtводы троцкого с Полонои Маска а боярина
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владычог з Городка Яцка Дуброву до имtня пана Василtва Гулtвичова Баtва. И
кгды ж tсмо там к сtлу приºхали, нашли tсмо под сtлом Баtвом пасынка
Atдцова Jхрtмца, а jн жtнtт на полt быдло. А приtхавши в сtло, jбачили
tсмо того истого збга з жоною и з дtтми. Мы, jбачивши их, пытали tсмо
того истого Atдца: «За которым бы паномъ в Баtвt мtшкал?» Jн ся повдил:
«Пана Василtв». И tхали tсмо просто до двора пана Василtва и нашодчи в
дворt рикуню, пытали tсмо, гдt бы пан Василtи або врядник панскии? Jна
повtдила, иж пан jтtхал•, а врuдник, дtи, поtхал на полt jвса сtяти. И хотtл
тивон Вартиков того збга приручити•. Ино мы tщt з двора нt выºхали•, а
подданныи пана Гулtвичовы зазвонили в звон на кгвалт и стали на нас
кликати: «Бии, забии!». Што мы, видячи таковыи кгвалт, мусили ºсмо
ytждчати. А потом врадник пана Василя Гулtвичов на имu …1, способившисu
з многими людми, с помочники, с подданными пана своtго, всдши на кони,
гонил за нами аж до Полонои, до замку tго млсти пн~а воtводы троцкого•. А
догонuючи мtнt, вижа, тот врадник пана Гулtвичов мtнt збил•. И в тот час при
том бою згинул ми пояс с калитою, з ножи. В калитt полкопы грошtи. И
сторон так жt збили, а тивуна и подданног Вартикова с конtи збито. И видtл
tсми jдTн […] попилса водою на Рудцt2 в границы полонскоt•. Алt тивона нt
вдати //, tсли жt tго забили• албо поимавши з собою до сtла повtли. А за тым
и того тивона цtпоровского Яцка Грицковича до замку привtзtно крывавого,
збитого, зранtного•, которого тот жt виж Иванъ Василtвич, jглtдавши
пtрtдо мною, вызнал•, иж видtл в нtго в голов рану рубаную кривавую•, а на
руцt лtвои три раны штыхованых – jдна вышtи локтя, а дв к запuстю. И
повдил тот тивон, иж tго, збивши с коня, за мtртвого покинули•, а
иноходника Вартикова з сtдломъ саaъяном крыто•. И зо всим на всt тот
врядник с помочниками своими взuлъ•. А в тот часъ згинулом копа грошtи
панских•, которог собt коня з сtдломъ jтtцъ Вартикъ шацовалъ в дtсяти
копахъ•.
И просил попъ jрмtнскии Вартикъ, абы то было записано. А так я тую
жалобу, jповtданº попа jрмtнъского Вартиково и вижово сознанº до книг
замъковыхъ записати казалъ› ∞ ∆.

[№ 131] 12. Того ж мсца априля ві~ [12] дtн.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцког•, на
мTстцы Tго• ВоитTхъ Красовскии, воротныи замку Луцкого•.
Пришодчи пtрtд мtнt служtбник tго млсти пана Василя Гулtвича,
подстаростtго володимtрского Ян Крушtвскии, врадник баtвскии жаловалъ и
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jповtдал тым jбычаtмъ•, што ж, дtи, нынtшнtго дн~я в суботу на свuтои
нtдtли по Вtлицtдни мсца• априлu второгонадцат дн~я поп jрмtнскии Вартик,
наславши слуг и подданных своих, тивона цtпоровского Яцка Грицовича из
ыншими людми и помочники их на имtнt пн~а моtг Баtв бtз бытности панскоt,
моцно, кгвалтом добываючися в домы до подданных панских, людtи розогнали
и быдла людского двоtнадцатtро поголовя занявши, до имtня Вартикова
Цtпорова jтогнали, тоtст волов чотыри, коров три•, а двулtтков пят•. При
котором, дtи, кгвалтовном наtханю подданныи пн~а моtго боронuчисu, им
тивона цtпоровског хотли поимати. Jн, дtи, с конu спадчи, yтtк до гаю•. А
jни коня тог, на котором сtдtл, шtрсти гнtдого, // прискованого з сtдломъ
взuвши, привtли до двора пн~а моtго. А я тог часу был tсми на полю при сtяню
jвса. Люди панскиt прислали до мtнt, даючи мнt j том вtдомост. Я того ж
часу приtхавши до сtла, ишодчи до пн~а Яцка Русина а до пана Ивана
Пtтровича Калусовског, до пн~а Ивана Лидоховског, jповtдал tсми тот кгвалт
и наtханt слуг и подданных попа jрмtнского. Их млсть за прозбою моtю
jглtдали jног кгвалту. И видtли в двох домtх до снtи двtри поламаны•. И
тог конu з сtдломъ tсми имъ показовалъ•.
И просил врадникъ баtвскии•, Янъ Крушtвскии•, абы то было записано. А
так я тую жалобу и jповtданt tг до книг замковых записати казал› ∞ ∆.

[№ 132] 13. Того ж мсца априля гі~ [14] дня.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцког•, на
мTстцы Tго• ВоитTхъ Красовскии, воротны замку Луцкого.
Пришодчи в замок Луцкии пан Алtксандро tго млст, городничии киtвскии,
jповtдал сам jт сtбt и jт жоны своtt панtи Jгрtнки Томковны Посяговtцкоº
тым jбычаtмъ•, што ж, дtи, свст моя, пани Маря Томковна Сtмtноваu
Посяговtцкая, позывала мtнt, жону мою до замку Луцкого троима позвы и
дtцкими, мtнячи собt jт мtнt самог и jт жоны моtt нкоторыt шкоды свои
мtти•. К тому j бои и кгвалты, нахожtнº на домы подданых tt людtи
посuговtцкихъ•. За которыми позвы врадовыми так тtж и за дtцкими, будучи я
на послугах tго кролtвскоº млсти, на рок припалыи в рокох прошлых ку праву
стати нt поспtл. Тогды панtи Сtмtновои за нtстанtмъ моим ку праву всказано
tи было з ураду на мнt и на жонt моtи нкоторую суму до права•. Ино u,
мtшкаючи на послугах гсдрских•, посылал tсми до гсдря королu tго мл,
просtчи за то•, абы ми tго мл рачил дозволити тут длu тои справы моtt
зъtхати. Єго кролtвская млст на чоломбитt моº то вчинит и мнt // тут на
Волын зъtхати а до нtи лист свои гсдрскии писати росказати рачил,
складаючи tи рок по Вtлицtдни в тыждtн свuта нtдавно прошлог по
Вtлицtдни в рокY тtпtрtшнtм шtстдtсят пtрвомъ•. С которым листом
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гсдрским посылал tсми до нtи, нижли я самъ, маючи пtрtд собою послуги
гсдрскиt, нt хотячи так далtцt в том мtшкати, а розумtю1 собt на позвtх панtи
Сtмtновои ку доброи повtсти своtи штос шкодливог, позывал tсми tt ку праву
позвы врадовыми и дtцкимъ, хотячи с нtю jчtвистую росправу приняти•. Jна,
дtи, за позвы на рок jт мtнt позваныи ку праву нt стала•. А потом за дtцкимъ
на рок зложоныи в рокох прошлых в пост вtликии мсца марта, чtтвtртого дн~я,
кгды ж я з жоною свою2 в замку Луцком ку праву стал. Тогды пани Сtмtновая
пtрtд врадом постановившися чtрtзъ вмоцованог сына своtго пана Гурина
Маскtвича Хомtка повдили, иж я тtпtрtчи длu aоробы своtt с паном
городничим и малжонкою tго, а сtстрою своtю росправы приняти нt смогу,
бо-м, дtи, tст aора•. А хотu ж бых, повtдаtт, была и здорова, тогды з ними
тtпtрtшнtго часу росправы приимовати нt повинна•, бо, дtи, пан Алtксандро
чtрtз лист гсдрскии зложил мнt рокъ jписаныи по Вtлицtдни в тыждtн. Я
сu, повtдаtт, тог року дtржу• и на тот час справtдливости своtt собt доводити
хочу. И покладала копю з листу кролtвского. Тогды пановt суди пан
Васили Сtмашко а пан Борис Иванович Сова, подстаростии луцкии•,
зложили нам jчtвисто jбtма сторонам тот жt рок, яко в листt гсдрском
jписано, тоtст по Вtлицtдни, в тыждtн под страчtнtмъ права и лист
судtискии под пtчатми в сtбt маючи застановtня врадовог пtрtд мною
показывал и был вычитан•, в котором такъ доложоно, иж tстли быхъ с нихъ
на тот рок нt стал, тая сторона рtч свою тратит›, а сторона, року пилнуючая,
маTт быти jт панов судtи захована водлt jбычаю права посполитог и Статуту
Зtмъского▫. То пак tго млст пан городничии киtвскии за вмоцованtм панtи
малжонки своtt на рок зложоныи в нtдtлю проводную року тtпtрtшнtго
шtстдtсят пtрвого мсца априлu трtтtгнадцат дн~я в замку Луцкомъ ку праву
91 сu становилъ // и пилност в том чинил чtрtз дtн аж до вtчtра и на завтриt
такжt хотячи с нtю скутtчную росправу приняти. А пани Маря Сtмtновая
Томковна Посяговtцкая на тот рок зложоныи ку праву сама нt стала и никого
jт сtбt вмоцованог на мtстцо своt нt присылала. А никотороt причины и
вдомости до врuду j собt знати нt дала•.
И просилъ пан городничии, абы то было записано•. А так я станt и пилност
tго до книг замковых записати казал› ∞ ∆.

[№ 133] 14. Того ж мсца априля ¾і~ [16] дн~я.
Ставши пtрtд врадом замку Луцкого пtрtдо мною, Борисом Ивановичом
Совою, подстаростимъ луцкимъ, виж данныи на потрtбы пану Ивану
Шtлвовскому до пана Aронцка Aаличtвского на имu Ждан Павлович вызнал

1
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то, иж пан Иван Шtлвовъскии дал листы кролtвскиt пану Aронцку
Aаличtвскому j кгрунт зtмлtныи, которыи tму сказан с права под заруками
гсдрскими под шtстмасты копами грошtи. А другии лист далъ ºму
кролtвскии, жt j нtбtзпtчtнство здоровя под заруками тtж под тисtчма
копами грошtи•. А при их млсти на тот час были шлuхта: княз Стtaан
Atдорович Ружинскии•, а пан Atдор Atдорович•.
И просил пан Ива1 Шtлвовскии, абы то было записано. А такъ я тоº
вижово сознанº до книг замъковыхъ записати казал› ∞ ∆.

[№ 134] 15. Того ж мсца априлu ¾і~ [16] дн~я.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког•, на
мTстцы Tго ВоитTх Красовскии, воротныи замку Луцъкого•.
Пришодчи в замок пtрtд мtнt зtмtнин гсдрскии пан Матuс Знкович
Jстриtвскии // жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, в тую суботу
прошлую на свuтои нtдtли по Вtлицtдни мсца априлu второгонадцат дн~я
люди мои симоновскиt, пивши пиво празничноt, ишли до домовъ своих и в тот
час слуга путныи пана Лва Вилгорского Андрtцъ Манюкович симоновскии,
способившися с помочники своими и засдши на доброволнои дорозt,
застрtлил з лука боярина моtго на имu Грицка Кгокглича, которыи з онои
раны трtтtго днu в понtдtлок проводныи yмtр.
Длu чого ж на jглtданt и на jбвожtнt jног трупy тла
нtбожчиковского• брал в мtнt вижомъ боярина гсдрског красноtлског Сtмtна
Гордуновича•. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо
мною тыми словы сознал•, иж будучи мнt в Симоновt, jглtдал tсми тло того
нtбожчика Грицка. И маючи при собt людtи добрых сторонних•, и видtл tсми
рану з лука пострtлtную въ правом боку вышtи пояса, и стрtлу ми
показовали•, которую, повtдают, нtбожчик з сtбt вырвал, и на стрtл знак
крывавыи jт жtлца на пяд•. А по jглtданю тоt тло ховано. Тогды брат
нtбожчиков Юхно чинил поволанt над тлом, повtдаючи, иж тот брат tго
нtбожчик Грицко за причиною того истог Андрtица Манюковича с того свtта
зшол, бо, дtи, jн tго з лука бtзвиннt пострtлил и с тои раны трtтtго дн~я вмtр.
А потом, сховавши тло, на завтриt пан Jстриtвскии при мнt вижу врадовом и
при людtх сторонних посылал врядника своtг симоновског до пана Лва
Вилгорского, приручаючи того мужобоицу, просuчи на нtго права. А кгды
tсмо в пана Вилгорского были y Вилгори, тогды пан Лtв Вtлгорскии повдил,
иж я пану Jстрtвскому права нt [по]кладаю, бо тог слуги своtго во имtню
своtм нt маю и нt вдаю, гдt tст. Естли tго там жt в тои звадt забили, чи пак
поимавши, jсадили, алt, дtи, я tго нt маю. На то врядник пана Jстрtвског
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92 пану Вtлгорскому повдил•, иж скоро по jном застрtлtню, взuвши зъ собою //
сторон и вижа твоtго, вряднику твоtму симоновскому jчtвистоt приручил•,
абы tго до права нt спускал. А пан Вtлгорскии повдил, иж j том ничого нt
вдаtт и длu того праву рок зложит и справtдливости вчинити нt хотtл•.
И хотячи пан Jстриtвскии j то мовити, просил, абы то было записано. А
так я тую жалобу и jповtданt пана Jстрtвского и вижово сознанt до книг
замковых записати казал› ∞ ∆.

92 зв.

[№ 135] 16. Того ж мсца априлu pі~ [17] дн~я.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого, tго
млст пан Пtтръ Пtтрович Дtнисковича, просtчи j вижа, при котором бы мtл
дати лист гсдрскии дtцкованыи. Ино я з ураду замку гсдрског Луцког з
староства пана моtго tго млсти кнз~я Богуша Atдоровича Корtцкого давал tсми
tго млсти вижом служtбника моtго Ивана Лtвковича Лидоховского. Которыи
виж там бывши и jттолu приºхавши, ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал,
иж в понtдtлок прошлыи проводныи мсца априлu чtтвtртогонадцат дн~я
дворtнин гсдрскии пан Богуш Василtвскии при мнt, вижу врадовом и при
людtх добрых сторонних•, знашодчи пана Jлtкся Тихновича Козинского в
Козинt давал tму jчtвисто лист гсдрскии дtцкованыи j моцно кгвалтовноt
наtханº на имtня пана Пtтра Дtнисковича•, тоtст на Столпtц и Бtрtг, j
побранt скарбу з двора Бtрtзского и j забранt чtрtд и всtº маtтности, што
ширtи а достаточнtи на листt ºго кролtвскоº млсти jписано. И рок tму
зложил пtрtд гсдрtмъ королtм tго млст jстати• jт того дн~я понtдtлка
прошлог проводного мсца априлu чtтвtртогнадцат дня за чотыри нtдtли року
тtпtрtшнtг шtстдtсят пtрвого•. И jсвtтчивши то дворtнин гсдрскии пан
Василtвскии мною вижом врадовым и тыми людми добрыми сторонними, //
которыи там на тот часъ при нас были•, tхали tсмо jт пана Козинског проч•.
И просил пан Пtтръ Дtнискович•, абы то было записано•. А так u тоt
вижово сознанъº до книгъ замъковыхъ записати казал› ∞ ∆.
[№ 136] 17. Того ж мсца априлu pі~ [17] дн~я.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког•, на
мTстцы Tго ВоитTх Красовскии, воротныи замку Луцъкого▫.
Пришодчи пtрtд мtнt подданныи tго кролtвскоt млсти Аврам Яковович,
жидъ мtста Ковtлского, жаловал и jповtдал сам jт сtбt и jт брата своtго
Юска тым jбычаtм•, што ж, дtи, зtмtнин гсдрскии пан Михаило Иванович
Дроздtнскии• длu вtликоt а пилноt потрtбы своtt взuл и позычил в нас
тридцат коп грошtи, копу и дtсtт грошtи монtты и личбы литовскоt, которыt,
дtи, пн~зи тыи гроши вс сполна мл нам jтдати на рок пtвныи•, тоtст j
сtрtдопости посту вtликого прошлог в року тtпtрtшнtм шtстдtсят пtрвом. То
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пак yжt тот рок проминулъ, а jн и до сих часов тых пн~зии тридцати копъ,
копы и дtсtти грошtи нt jтдал. Яко ж и лист tго записныи под пtчатми и с
подписю влостноt руки tг в сtбt маючи, пtрtдо мною покладал и был вычитан
с початку аж до конца, y которомъ так tст доложоно, иж tстли бы пан
Михаило Дроздtнскии на рок в листt jписаныи тых пнз~tи нt jтдал, тогды в
тои сумt пн~зии jписал и мtл имъ поступити во имtню своtм y Дрозднtх
чотырtх чоловков подворищных, имtны в листt jписаных мtновитt. А пакли
бы пн~зии на рок jписаныи дати, або людtи своих в дtржанt их им поступити
нT хотTл•, тогды совито тыи пн~зи маTт [jн] платити, тоTст шTстдTсят коп
грошTи дв копT и двадцат грошTи. [А в том] шкоды и наклады нT на жадTн
довод•, jдно на прирTчTнT слова их им заплатити повинTн•. А кгды ж, дTи, тот
рок припал, мы до нTг y домъ ºздили, мовTчи Tму•, абы jн тыT пн~зи наши намъ
jтдалъ // або людTи своих• вTдлT jпису своTго намъ поступил•. То пак, дTи,
пан Михаило ДроздTнскии на тот рок jписаныи грошTи намъ нT jтдал и
людTи своих вTдлT jпису своTго нам нT поступил. И просил нас за то, абых
моTму до трTтTго дн~u тых пн~зTи пождали, jбTцуючи нам добрым словомъ тыи
пн~зи в нTдлю пTрвую по сTрTдопостю в домъ наш до ковалu принTсши jтдати
и на томъ другии лист дал записныи под пTчатю и с подписю влостноT руки
своTT•. И тот лист в сTбT маючи пTрTдо мною покладал и был вычитан•, в
котором рокъ jписано так тTж истизну и совитост шкоды и наклады
помTнTно•. Ино, дTи, и тот рок давно проминул, а пан ДроздTнскии тых пн~зTи
нам jтдати• и людTи своих поступити водлуг двух листов своих записных нT
хочTт, в чом собT шкодy и трудност вTликую быти мTнят.
И хотTчи с паном ДроздTнским j то мовити, просил•, абы то было
записано•. А так я тую жалобу и jповTданº ºго до книгъ замковыхъ записати
казал› ∞ ∆.

[№ 137] 18. Того ж мсца априлu pі~ [17] дн~я∆.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког•, на
мTстцы Tг ВоитTх Красовскии, воротныи замку Луцкого•.
Присылал до мtнt пан Михаило Тихнович Козинскии, городничии
володимTрскии, служTбника своTго Васка Суму, которыи вказовал мнT лист
гсдря королu Tг мл с подписю власноT руки Tго кролTвскоT мл•, в котором
пишT до пана Aронцышка AалчTвского, дTржавцы чTрнчTгородского и иншог j
посту[плTн]º пущъ, лTсов пану Михаилу Козинскому, пану Tго, ку роблTню
лTсных товаров – вантух, уклTпок, попTлов накладом гсдрским•, которыT лTсы
Tст yво имTня дTржан Tго мл, тоTст в ЧtрнчTгородку, в Колку, в Козлиничох, в
Бруховичох•.
И просил j вижа, при котором бы мTл тот лист гсдрскии, вказавши пану
Aронцышку, подат. А так я з ураду замку Луцког давал Tсми вижом // Ждана
Павловича▫. Которыи виж там бывши в пана AалчTвского и jттолu приTхавши,
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ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал•, иж будучи мнT въ дому пн~а
AалчTвского в СадовT на проводнои нTдTли y волторок мсца априлu
пuтогнадцат дн~я служTбник пана Козинского Васко подал лист гсдрскии пану
Aронцышку AалчTвскому в руки Tго самог и при том листT лист тTж пана
своTго зашитыи дал. Пан AалчTвскии, выслухавши листу Tго кролTвскоº
млсти, писаного до сTбT, повTдил, иж я на жадныи лист гсдрскии таковыи тых
лTсов пану Козинскому, пану твоTму, нT поступлю и моцнT боронить того буду,
бо мамъ тыT имTня зо всим и з лTсами в сумT пн~зTи jт Tго кролTвскоT млсти. А
потом, кгды лист пана Козинского чтTн был, в котором писано просTчи j лист
пана AалчTвского, абы дал до своих врадников, которых там в тых имTняхъ jт
сTбT мTшкати зослал, иж бы росказал•, абы тыT лTсы вказали и завTли тому
служTбнику пана Козинског, которого jнъ приглTдати тои роботы лTсноº
прислати бы мTл и пTрTказы тTж Tму и будником нT чинили. Пан AалчTвскии
напротивку тому писаню пана Козинского и мовTню слуги Tго повдил нT
толко так, иж бых мTл лист свои, росказуючи врядникомъ своимъ, жTбы
врядники мои тыº лTсы вказовати и заводити мTли або пTрTказы чинити нT
мTли•, алT и я самъ таковых слугъ пана Козинского и роботниковъ Tго, хто бы
там только робит почат смTлъ, выбит и забить и вTшати роскажу•, и нT
позволuмъ, ани попущу и боронити того моцънT буду, вTдаитT j томъ•.
А такъ я тоº вижовоº сознанъº въ книги замъковыT записати казалъ› ∞ ∆.
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// [№ 138] 19. Лtта БожTго нарож аarа [1561] мс~ца април pі~ [17] дня.
Казано записати. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцког•, на мTстцы Tго ВоитTх Красовскии, воротныи замку Луцкого•.
Пришодчи пTрTд мtнt зTмTнин гсдрскии пан Дмитръ Atдорович
НовосTлицкии, збитыи и зранTныи, жаловал и jповTдал плачливT а
jбтяжливT тымъ jбычаTмъ, што ж, дTи, в суботу прошлую по ВTлицTдни мсца
априлu второгонадцат дн~я пан Яцко Пtтрович ШибTнскии•, приTхавши до
НовосTлок и ставши в подданного своTго в Хомы, присылал до мTнT по
трикрот, просTчи мTнT до сTбT•, абых к нTму пришол, повTдаючи, жT маTт
вTликую потрTбу до мTнT•. Я за тым частым посыланTмъ Tго пошол Tсми к
нTму•. А кгды ж Tсми там до тог чоловка Tго к нTму пришол, тогды пан Яцко
нT чинTчи зо мною жадноT розмовы•, толко заразом стал мu поличковати, а
потом, добывши корда, jкрутнT мu збил и зранил. И с которого збитя и
зранTня трудно маю быти жив, бо мu так бил, жT мu за мTртвого покинул. И в
тот, дTи, час при том бою згинула ми шапка•, за которуюм был дал jсмъ
грш~Tи литовских. И того ж, дTи, дн~я в суботу пан Яцко Пtтрович подданного
моTго на имя Трохимца збил, змордовал, сTрмягу и кожух з нTго зняти казал,
чого и до сих часовъ Tму нT jтдалъ›.
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Длu чого ж на jглTданT ран своих брал y мTнT вижом СтTпана Климовича,
служTбника Tго млсти пана подстаростTг. Которыи виж там бывши и ран Tго
jглTдавши и ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж видTл на пану
Дмитру НовосTлTцкомъ y голов двT раны рубаных вTлми шкодливых• и вся
твар спухла, рука лвая и правая jбTдвT збитыT, раны битыT синиT, такжT з
оного збитя попухли, лвая рука jт плTча аж до запuстя•.
И хотTчи пан Дмитръ НовосTлTцкии j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу, jповTданT Tг и вижово сознанº до книг
замъковыхъ записати казалъ› ∞ ∆.

[№ 139] 20. Того ж мс~ца апрTля кг~ [23] дня›.
В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого•, на
мTстцу Tго• ВоитTх Красовскии•, воротныи замку Луцкого•.
ПришTдчи пTрTд мTнT свTщTннин1 пана Василя ГулTвича на имu Есиaъ, поп
баTвскии ку[з]мыдTмянскии•, жаловал и jповTдал плачливT и jбтяжливT тым
jбычаTм //, што ж, дTи, в тую нTдTлю прошлую пTрTд свTтым ЮрTмъ мсца
априлu двадцатого дн~я, сTдTвши в дому корчTмном с подданными своTго пана
там жT, во имTню БаTвT, и шол Tсми до дому своTго. В тот час пан Юхно
Богданович Лидуховскии, погонивши мTнT на доброволнои дорозT з братом
своимъ, паномъ Иваномъ, нT маючи до мTнT жаднои потрTбы и нT чинTчи зо
мною жадноT розъмовы, толко заразомъ моцно кгвалтом бTзвинT мTнT збил,
змордовал, толко мu за мTртвого покинул•. А кгды бы мu подданныT панскиT
нT рTтовали, снат бы мu насмTрть был забил. И показовал волосT головы своTT,
повTдаючи, иж на тот час пан Юхно, бъючи Tго голову, Tму jборвал›.
Длu чого ж на jглTданT збитя и ран своих брал в мTнT вижомъ з ураду
замку Луцкого Миколая ГринTвича•. Которыи виж ран Tго jглTдавши и
ставши пTрTдо мною тыми словы сознал•, иж видTл в нTго по головT раны
битыT синиT, голова jборвана и коло jчTи на jбличю раны синиT, добрT
значныT•. И просил свTщTнник баTвскии, абы то было записано•.
А так я ту жалобy, jповTданT Tг и вижово сознанT• до книг замковых
записати казал› ∞ ∆.
[№ 140] 21. Того ж мс~ца априля кг~ [23] дня.
В нTбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого•, на
мTстцы Tго• ВоитTх Красовскии•, воротныи замку Луцкого•.
ПришTдчи пTрTд мTнT служTбник пана Василя ГулTвича•, Ян КрушTвскии,
врядник баTвскии•, жаловал и jповTдал тым jбычаTм, што ж, дTи, в тую
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нTдTлю прошлую мсца априлu двадцатог дн~я› жаловал мнT свTщTнник пана
моTго баTвскии на пн~а Юхна Лидуховского•, иж jн з братом своимъ паномъ
Иваном•, погонивши Tг на доброволнои дорозT тамжT в сT(лT)1 БаTвT бTзвиннT
збил, змордовал•. И нT смTючи их ити до дому своTго, боячися, абы Tго
насмTрть нT забили•, просил мTнT, абых Tго до дому jтпровадил•. И кгды ж
Tсми jтпровадил Tго до дому и jпuт шол Tсми до двора пана моTг•, в тот, дTи,
час пан Иван Лидуховскии вTсполTк из братом своим паном Юхном•,
пTрTнTмши мTнT на доброволнои дорозT, нT чинTчи зо мною жадноT розмовы,
толко заразом стал мu поличковати, потом збил, змордовал до воли своTT•.
И просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповTданT ºго• до
книг замковых записати казал› ∞ ∆.
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// [№ 141] 22. Того ж мсца април кд~ ~ [24] дн~u.
ПришTдчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого,
Янъ Буцынскии, служTбник Tго млсти пана Яна JрTховского, подкоморTго
хtлмъског, jповTдал на пана Ивана Яцковича Борзобагатого, воита луцкого,
тым jбычаTм, иж, дTи, служилTм Tму два роки и мTл, дTи, мн врочистого
платити на кон по шTсти коп литовских, а по сукну лунскому и по кожуху. То
пак, дTи, пан Борзобагатыи нT толко абы ми за тыT два годы врочистоT водлT
yмовы платити мTл, алT TшT два кони моих, позычивши в мTнT, мнT их нT
jтдал. К томy тTж коня трTтTго на послузT Tго в мTнT yкрадTно, а чTтвTртыи
кон такжT на послузT Tго здох. Яко ж, дTи, я TщT будучи в пана воита
просилTм и впоминалTм Tго в том вTлTкрот•, абы jн мнT яко врочистыT пн~зи
так тTж и тыT сукна и кожухи поплатил, яко и jныT кони мои мн поjтдавал
и нагородил. Пан воитъ мн яко за службу мою, так и за кони мои мн ничог
заплатити и нагородити нT хотTл. Я, дTи, тых минулых часов jтTхалTмъ был
до пана своTго Tго млсти пана подкоморTго•, забралTм был Tго за то чотыри
возники пана Ивана, братанича Tго•. То пак, дTи, пан Иван JлTхнович,
братанич Tго, писал до пана моTго, просTчи в том, абы Tму кони Tго поворочати
мнT вTлTл, а jбTцуючи jт стрыя своTго вси тыT шкоды мн нагородити. Яко
ж, дTи, пан мои то на писанT и jбTтницу Tго вчинити рачил•, а мн росказал
jныT кони Tму поворочат и мTнT за jным грабTжом Tго млсть послал и лист до
пн~а воита писал•, навпоминаючи Tго в том•, абы мн во всTм в том слушную
нагороду yчинил•, яко бых я в том собT нT шкодовал. То пак, дTи, пан воитъ и
тTпTр мн, яко и пTрво яко за службу мою, так за кони мои заплатити и
нагородити нT хотTл.
А так я тоT jповTданT пана Яна Буцынского в книги замковыT записати
казал› ∞ ∆.

1
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[№ 142] 23. Того ж мсца април ки~ [28] дн~я∆.
ПришTдчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого,
кнuз Томаш ХоTнскии, подданныи костTла Луцкого•, жаловал и jповTдал
имTнTм пана своTг• Tго мл кн~зu Яна АндрошTвича, бискупа луцкого и
бTрTстTиского, и jт всTи капитулы костTла Луцкого и сам jт сTбT тым
jбычаTмъ, што ж, дTи, пан Иван JлTхнович Борзобагатыи восполок з
малжонкою своTю // панTю МарTю и сTстрою TT панною Ганною ВасилTвнами
Сtмашковича Рыканскими, насылаючи врадника, слуг и подданных своих
рыканских на влостивыи кгрунт имTня костTлного на зTмли Лучицкои и
Тополскои моцно, кгвалтомъ хворощи вырубовати, людTи грабити, пастухов
имати• и збивати росказуют, jтповTди и поaалки чинят. Длu которых
кгвалтовных наTздок, боTв и грабTжов подданныT костTлныT, вжо колко
чоловков проч пошли• и иншиT длu того ж хотят проч ити•. Кy тому, дtи,
пан Иван Jлtхнович Борзобагатыи на влостивом кгрунтt имtня костtлного на
зtмли Тополскои jсtни прошлоº року шtстдtсятого на колконадцат дtн полu
поjравши, моцно, кгвалтомъ и житом засtяти казал•. Которых, дtи, имtнtи
костtлных и тог всtг кгрунту зtмлtного ку тым имtням налtжачог капитула
костtла Луцкого в спокоином дtржаню jт двадцати и колка лtт мают и
вживают. А пан Борзобагатыи и панны Рыканскии никгды вступу жадного там
до тог кгрунту нt мtвали. А потом, дtи, тtпtрtшних часов y Вtликодную
суботу року тtпtрtшнtго шtстдtсят пtрвого пан Иван Jлtхнович
Борзобагатыи вtсполtк из жоною и з свtстю своtю Василtвнами Рыканскими,
заложивши пн~а моtг tго мл кн~зя бискупа и всю капитулу костtла Луцкого j
имtнt костtлноº Тополº и сам жt выславши на зtмлю Тополскую имtня
костtлного, моцно, кгвалтом полu на двстt дtн поjрати jвсом и иншими
яринами засtяти казал и копцы-границы звtчистыt попсовал▫.
Длu чого ж на jбвожtнt границ зопсованu и пол поjраня брал в мtнt
вижом з ураду замку Луцкого• служtбника моtго Михаила Мартиновича
Полоцкого. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо
мною тыми словы до книг сознал, иж нынtшнtго днu в понtдtлок мсца априлu
двадцат jсмог дн~u княз Томаш Хоtнскии, поддuкании костtла Луцкого,
маючи при собt людtи добрых сторонних•: подданного tго млсти кн~зu
Алtксандра Чорторыского Савку Пtтровича зо Мстишина и подданног панtи
подскарбиноt Лtнца с Подлtсtцъ• и Воитtха с Подлозtц, боярина tго мл пн~а
Пtтра Загоровского, маршалка tг кролtвскоt мл при мнt, вижу врадовом,
выtжчал на кгрунт зtмлuныи имtня костtлного Тополu. [И знашл]и tсмо там
на зtмли Тополскои врuдника рыканског, служtбника пн~а Ивана Борзобагатог
Станислава Трыстtнског•, которыи стоял при робо[тtх] людми // рыканскими
два плуги jрали, шtст чоловков jвtс сtяли, а jсмtро конtи бороновали•.
Тогды там княз поддякании свtтчил мною, вижом врядовым и тыми людми
сторонними•, иж то tст влостивая зtмлu, на которои тыt люди рыканскиt
робят кгрунт имtня костtлного Тополя•. В тот часъ врадник пана
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Борзобагатог Станислав Трыстtнскии словы нtвчтивыми кн~зu поддяканtго
соромотил, jтповtди и поaалки tму самому, слугам и подданным tго чинил. Я
tго пытал: «Длu чого тую зtмлю робят на чужtмъ кгрунтt и длu котороt
причины jтповtди и поaалки чиниш▫?» Jн мн на то повдил: «Длu того то
чиню, иж ми пан мои и пани моя росказуют». И показовал ми за мtжtю полu
поjраныt и засtяныt jвсом и иншими яринами•.
И просил княз поддuкании, абы то было записано▫. А так я тоt jповtданt
tго и вижово сознанt до книг замковых записати казал› ∞ ∆.

96 зв.

[№ 143] 24. Того ж мсца априля ки~ [28] дн~я∆.
Просил мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого, попъ›
цtркви jрмtнскоt луцкоt свtтого Стtaана jтtцъ Вартикъ j вижа длu поданя
листу заручного j нtбtзпtчtнство здоровя своºго слуг и подданных своих пану
Василю Atдоровича Гулtвича, пану Михаилу и пану Василю Привtрtдовским•,
пану Юхну а пану Ивану Лидуховскимъ•. Ино я з ураду замку гсдрского
Луцкого• из староства пана моtго tго мл кн~зя Богуша Atдоровича Корtцкого
посылал tсми tму вижом служtбника моtго Ивана Лtвковича Лtдуховского.
Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, пришtдъчи пtрtд мtнt тыми
словы сознал, иж [дн~я] вчорашнtго в нtдtлю мсца априлu двадцат сtмог дн~я
попъ цtркви jрмtнскоt свtтого Стtaана jтtцъ Вартик зо мною, вижомъ
врадовымъ при людtхъ добрыхъ стороннихъ // посылал листъ заручныи j
нtбtзпtчtнъство здоровя своtго слугъ и подданныхъ своихъ имtня цtрковног
Цtпорова•. Гдt я, приtхавъши до Баtва, знашодчи в дворt пана Василъя
Гулtвича•, давалъ tсми tму лист заручныи jт tго млсти кн~зu старосты
луцкого писаныи до нtго под шtстмасты копами грошtи заруки jписаноt•. Его
млсть влостивt лист кн~зu старостинъ принuвши вычиталъ и за сu ми tго
jтдал•, а копtю с того листа списаную собt взuлъ•. И повtдил, тымъ
jбычаtмъ дано tму листъ врадовыи, як ся ºму хотtло•, а кгды ж я буду
жаловать, и мн вtдлt жалобы моtt такжt дадут лист•, в чомъ ми tго потрtба
будtт, алt я кгрунту своtго буду боронити подъданныхъ поповых цtпоровских
буду бити имати на своtмъ кгрунтt. А кгды ся и попъ потраaит на моtмъ
кгрунтt, тогды я tго кажу jбвtсит•. А потом был tсми приtхавши до двора
пановъ Привtрtдовских y Баtвt бtз бытности панов Привtрtдовских с того
листа положил tсми копtю списаную и jттолu будучи в дворt пана Ивана
Богдановича Лидуховског, показавши tму тотжt листъ кн~зя старостинъ с
пtчатю под заруками jписаныи, дал tсми tму копtю•, которую jн до рук
своихъ взuлъ•.
И просилъ попъ jрмtнъскии jтtц Вартикъ, абы то было записано. А такъ
я тоº вижово сознанъt до книгъ замъковых записати казалъ∆.

284

// [№ 144] 25. Того ж мсца априля ки~ [28] дtн. ∆
Просилъ мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•, дворtнин
гсдрскии пан Григорtи Потtвич Елtцъ j вижа, при котором бы мtл дати пану
Ивану Яцковичу Борзобагатому, ключнику, городничому, мостовничомy и
воиту луцкому листы гсдрскиt и позовныt•. Ино я з ураду замку гсдрског
луцкого з староства пана моtго кн~зя Богуша tго млсти Atдоровича Корtцкого•
давалъ tсми tму вижомъ служtбника моtго Ивана Василtвича. Которыи вижь
тамъ бывши и jттолu пришtдчи, ставъши пtрtдо мною тыми1 словы сознал,
ижь нынtшнtго дн~я в понtдtлок мсца априлu двадцат jсмого дн~я дворtнинъ
гсдръскии панъ Григорtи Елtцъ при мнt, вижу врадовомъ, и при людtхъ
стороннихъ, знашодчи пана Ивана Борзобагатого на мtстt в дому воитовскомъ
далъ tму листы гсдръскии дtцкованыхъ три, а чtтвtртыt позвы. Пtрвыи листъ
дtцкованыи jт tго млсти пана Григоря Воловича, старосты мъстибоговскии,
городъничии городtнскии, дtржавцы эшишског, воранъского, конtвского,
дубищъского и зэлвtнъског j моцъно, кгвалтовноt насланъt на имtнt зятя
tго млсти пана Алtксанъдра Богдановича Сtмашка Поповичскоº и j збитt
служtбника tго млсти Стtпана Моря•. А другии лист дtцкованыи jт пана
Алtксанъдра Богдановича Сtмашка•, иж сынъ пана Борзобагатого Василtи,
наславъши моцъно, кгвалтовнt врядника своtго мосоръского Посника• и
врядника вtлицкого Гришковского и з ыншими многими помочниками своими
на имtнt ºго млсти Поповичи, врядника tго тамошнtго Стtпана, слугъ и
людtи поповицкихъ позбивали и поранили и в тот, дtи, часъ шкоды вtликиt
подtлали•. А трtтии лист дtцкованыи, што jнъ моцно, кгвалтомъ наславъши
врядника своtг мосорского Станислава Рудского з многими людми,
служtбъники и подданными своими мосорскими з ыншими помочники своими
// на имtнt пана Алtксандра Сtмашка Поповицкоt• служtбника tго млсти
старосты мстибоговског пана Григоря Воловича Стtпана Морu, которыи длu
робот лtсныхъ попtлов и ванчусу и клtпок тамъ в томъ имtню Поповичохъ всt
зложtнº своt маючи, мtшкалъ и имtня Мtлницкии пана Сtмашковы в моцы
своtи за поручtнtмъ пана Сtмашковымъ мtлъ•, збивши и jкрутнt
змордовавъши y вtзtню своtмъ часъ нtмалыи дtръжалъ. И в тот, дtи, часъ при
томъ кгвалтовномъ наtханью шкоды многиt подtлали. А чtтвtртыt позвы jт
пана Алtксанъдра Богдановича Сtмашъка, ижь панъ Иванъ Борзобагатыи того
року прошлого шtстдtсятого• на влостныи кгрунт tго млсти имtня
Поповицкого• за рtчку Дубовицу в лtсъ вtликии впустилъ на зимованt триста
и jсмънадцат jвtцъ зtмtнина гсдрского повту Володимtрского пана Ждана
Томковича Коилtнъского, с которыми, дtи, jвцами волошя в том лсt час
нtмалыи мtшкаючи, шкоды вtликиt починили▫, дtрtво потрtбноt вырубали и
лtсъ спустошили j побранº сtна, j спалtнъt буды, клtпокъ и ванчосу, j
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Слово «тыми» написано двічі.
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розогнанº будъниковъ, j подtланъt шкодъ и j инъшиt многиt рtчи, што
ширtи а достаточнtи на троихъ листtхъ дtцкованых и на чtтвtрътыхъ позвtхъ
ºго кролtвскоt млсти каждая рtчь мtновитt tст jписана. За которыми листы
дtцковаными и за позвы зложилъ tму рокъ• пtрtдъ гсдрtм королtмъ tго
млстью стати jт поданъя листовъ, тоtсть jт сtго дн~я понtдtлъка мсца
98 априлu двадъцать jсмого дн~я за чотыри нtдtли. А jсвtтчивши // то мною
вижомъ врядовымъ и людми сторонними, которыº на тот часъ при нас были,
ишол jт нtго прочъ.
И просил дворtнин гсдрскии пан Елtцъ, абы то было записано. А так я тоt
вижово сознанt до книг замковыхъ записати казалъ› ∞ ∆.
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[№ 145] 26. Того ж мсца априля ки~ [28] дн~я.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•,
бояринъ гсдръскии Михно Иванович Гулuлъницкии жаловал и jповtдалъ
самъ jт сtбt и jт отца своtго Ивана тымъ jбычаtмъ•, што ж, дtи, тыхъ часов
нtдавно прошлыхъ на дtнь свuтого Юря мсца априлu двадъцат трtтtго дн~я в
сtрtду былъ tсми y брата своtго Atдка и пилъ tсми в нtго пиво волноº. И в
тотъ часъ там жt будучи сусtдовt мои Иванъ Маръковичь зъ братомъ своимъ
Стtпаномъ и з сыномъ своимъ Мартиномъ и з ынъшими помочники своими
мtнt бtзнtвинt били, мордовали•. Тогды послышавъши то jтtцъ мои, ижь
мtнt бьют, прибtгъ мtнt jт нихъ ратовати. Jни и jтца моtго збили,
зморъдовали, только за мtртвого зоставили•. И нt вдаю, tстли с того бою
живъ быти можtть. А в тотъ, дtи, часъ при томъ бою згинуло в мtнt полъкопы
грошtи з мошонкою и дв шапъки: jдна моя чорная столбоноватая, куплtная
за сtмъ грошtи•, а другая шапка jтцова чорная, круглая, за чотыри гр~ши.
Длu чого жь на jглtданt збитя своtго и ран jтца своtго брал в мtнt
вижом // з ураду замку Луцкого боярина гсдрьского красносtлского Сtмtна
Горъдуновича. Которыи виж тамъ бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо
мною тыми словы сознал•, иж видtл tсми на Ивану Микитъчичу Гулuлницком
в головt рану битую синюю•, а на лвои руцt двt раны синихъ битыхъ и на
лвомъ боку такжt рана битая синяя. А на сыну tго Михну видtл на jбудву
рукахъ раны битыt синиt.
И просил Михно Иванович, абы то было записано. А так я тую жалобу и
jповtданt tго и вижово сознанt до книг замковых записати казалъ› ∞.
[№ 146] 27. Того ж мсца априля кa~ [29] дн~я›.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•,
ºго млст панъ Климtнтъ Воинич Колtсницкии• вtсполtк из сtстрtнками
своими Михаиломъ а Крыштоaом Богуaаловичи Лабунскими▫ жаловали и
jповtдали тымъ jбычаtм, што ж, дtи, jтtц ихъ пан Богуaалъ Лабунъскии
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правовался с кнз~tмъ Миколаtмъ, с кнз~tмъ Щtaаномъ, с кнз~tмъ Юрtмъ• а с
кнз~tмъ Владиславомъ Андрttвичи Збаражскими j кгрунт зtмлuныи имtнъя
своtго Лотовска а имtня ихъ Грицова•. Тогды пан Богуaалъ Лабунъскии
прtзыскал былъ на кнuзtхъ Збаражскихъ пятсот коп тридцат коп пuт коп и
пят грошtи•, а y двусту копах грошtи кнз~и Збаражскиt заставили tму имtнt
своt Грицово зо всимъ на всt як ся в собt маtт. И tщt над то листомъ своимъ
jписали под заруками нtмалыми и тог имtня Грицова бtз року jписаного в
нtг jкупати и ни в чом кгрунту зtмлuного имtня tго Лотовского посtгати нt
мtли. Которог имtня их Грицова пан Богуaалъ Лабунскии▫, а по смtрти tг я,
jпtкун дtтtи tго, с Климtнт[ом ] // колконадцати лtт в спокоиномъ дtржаню
были, на што ж и лист tднацкии записныи на паркгамtнt с пtчатми
завtсистыми писаныи в сtбt маючи, пtрtдо мною покладал• и былъ вычитанъ с
початку ажь до конца. В котором листt заруки jписано пuть тисtчtи копъ
грошtи•, тоtст на гсдря короля tго млст три тисячи копъ•, паном tдначомъ в
листt jписаным тисячу копъ•, а сторонt тисячу копъ и то доложоно, иж кн~зи
Збаражскиt бtз року того имtнъя Грицова• в пана Лабунъского выкуповати нt
мtли•, а викупивши тому имtнъю пана Лабунъского Логовцt кривдъ жадныхъ
чинити и ни в чомъ кгрунту зtмлuного посtгати нt мtли•, jдно по границахъ
и знакохъ положоныхъ в листt мtновитt jписаных вtчнt дTржати мtли•, што
ширtи а достаточнtи на листt записному tст jписано•. То пак, дtи, кн~яз
Миколаи Андрttвичь Збаражскии, староста крtмuнtцкии, нt jтдавши тых
пнзии двох сотъ копъ грошtи▫, тоt имtнt Грицовъ моцно, кгвалтомъ, нt
дъбаючи на лист записныи и на заруки в нtмъ jписаныt, под свою моцъ взuлъ,
дtржит и вживаtт, а нам тых пн~зии двохсот копъ грошtи jтдати, ани того
имtня Грицова в дtржанº нашt пустити и поступити нt хочtт. И tщt, дtи, надъ
то jт того имtня Грицова позаималъ собt ставы и посыпалъ грtбли ку
влостивому кгрунту имtня нашого Лотовского•.
И хотtчи tго млсть пан Климtнт Воинич восполок из сtстрtнками своими
паномъ Михаиломъ а Крыштоaомъ j то мовити, просили, абы то было
записано. А так я тую жалобу и jповtданt ихъ до книгъ замковыхъ записати
казал› ∞ ∆.
// [№ 147] 28. Того ж мсца априля кa~ [29] дtн.
Писалъ и присылалъ до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцкого•, пан Михаило Нtсвtцкии•, врuдникъ загоровскии, jповtдаючи тымъ
jбычаtмъ, што ж, дtи, пан tго tго млсть пан Пtтръ Богданович Загоровскии,
маршалокъ гсдрскии•, дtржал имtнъя jт пн~а Богуaала Лабунского, тоtст
половицу Судилкова а половицу Титкова а Пtрtгоновцы y двухсот копахъ и в
тридцать копахъ грошtи монtты и личъбы литовъскоt. То пакъ, дtи, tго млсть
панъ мои•, jтtжчаючи до гсдря королu tго млсти, росказал мнt тыt пн~зи• jт
пана Климtнта Воинича Колtсницкого• и jт сtстрtнцовъ Лабунъскихъ взuти
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и тыхъ имtнtи их имъ поступити•. То пакъ, дtи, я водлt росказаня пана своtго
в тую нtдлю прошлую по свuтом Юри• мсца• априлu двадцат сtмого дн~я jт
пана Климtнта Воинича и jт сtстрtнцовъ tго млсти тыt пн~зи вси сполна
двtстt коп и тридцат копъ грошtи личбы литовскоt до рукъ своихъ взuлъ• и
тыt имtнъя половину Судилкова, половину Титкова и Пtрtгоновцы вси их
млсти чtрtз служtбника пана моtго на имu Павла Пашковича поступити и в
дtржанъt ихъ млсти дати тыt имtня зо всимъ на всt як сами в собt здавна
мают• пустит казал›.
И просил, абы то было записано•. А так я то tго jповtданt и чtрtз лист
писаныи вызнанt пн~а Михаила Нtсвtцкого, врuдника загоровского, до книгъ
замковых записати казал› ∞ ∆.
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// [№ 148] 1. Лт Бож нарож а~ a~ r~ а~ [1561] мсца мая в~ [2] днu1.
Казано записати•. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого•, кн~зъ Яков tго млст Василtвич Крокотка Яловицкии,
повtдаючи j aоробt дочки своtt пн~tt Мари Василtвоt Привtрtдовскоt. И
просил j вижа, при котором бы jна за доброt памtти своtt тастамtнт
справовати мtла•.
Ино я з ураду замку гсдрьског Луцког з староства пн~а моtго tго млсти
кн~зu Богуша Atдоровича Корtцкого посылал tсми вижом Михаила
Мартиновича Полоцкого. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши,
ставши пtрtдо мною восполок из служtбникомъ кн~зu Якова Яловицког
вызнавал и jповtдал тым jбычаtм, иж пн~и Маря Якововна Василtвая
Привtрtдовская, будyчи во имtню Привtрtдовt, лtжачи y aоробt своtи tщt за
зуполноt а доброt памtти своtt при мнt, вижу врuдовом и при зацных людtи
[!] добрых шлuхты•, добро и всю маtтност свою кому хотtчи водлt мысли
своtt jтказовала и тастамtнт jстаточноt воли своtt справовати казала. И
кгды ж тастамtнт написано и пtрtд нtю прочитано, тогды jна просила тыхъ
зацных людtи пн~ов а приятtлtи своих, которыº на тот час при тастамtнтt
справованя были, абы пtчати свои приложили их млсть за прозбою tt пtчати
свои до тог тастамtнтy приложити рачили•. Гдt тут жt стоtчи пtрtдо мною
служtбник кнз~я Якова Яловицкого покладал тастамtнтъ под пtчатми людtи
добрых и был вычитан с початку аж до конца, которыи тастамtнт так сu в собt
маtтъ∆.
«Во имu створитtлu моtго я, раба Божя Маря, жона Василя
Привtрtдовского, вырозумtла tсми, иж на сtм свтt нт пtвнtишог кождому
члв~ку ништо иншоº, jдно смtртъ•. Про то я будyчи на свtтt aоробою, а в
цtлом розумt, казам справити сию мою духовницy, иж бых сама пtрtд jсобою
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своtю // tt справила. Напtрtд, tсли мu Гсд~ь Бог с того свtта взuти рачит, дш~у
свою полtцаю tго свtтои млсти, а тtло моt jтtц мои кн~зъ Яков Крокотка
Яловицкии а муж мои пан Василtи Привtрtдовскии поховати мают в1 Чtсног
Крtста y Словичох и муж мои Василtи с тых моих рухомых рtчtи, которыи в
нtг в дому сu достали, дати по дyши моtи по цtрквамъ Яловицким, яко там,
гдt будtт тtло моº лtжати в Чtсного Крtста, так и на тую цtрков свtтог
Дмитрtя, иж бы год jд годy по мн памtт водлуг закону нашог хрtстuнског
бывала. А што сu ткнtт всих маtтностtи, так тtж и готовых грошtи, которыº
по долгом tсть: срtбра, пtрtл, шат вшtлuких, конtи, быдла, цtну, котлов и
всих домовых рtчtи, которыи я вси тыи jт мала и до вtлика з дому jтца
своtго tго млсти• кн~зu Якова Крокотчина привtзла и нагнала в дом мужа моtг
пн~а Привtрtдовского, то вси тыи рtчи мают сu jстати при мужи моtмъ, а jтtц
мои и дочка моя, которую маю с пtрвшим мужом моим Василtмъ
Красовскимъ• и нихто з близких моихъ тых всих моих рtчtи на мужи моtм
пану Василю Привtрtдовском поискивати нt мают. Што сu дотычtт, иж муж
мои пан Василtи Привtрtдовскии зостал мн винtн двстt коп грш~tи, на што и
запис tго tст, а другую двстt коп грш~tи вно мнt jправил на трtтtи части
имtни своtм Привtрtдовскомъ, на што ж и запис по тому ж tсть. Если tго
свuтая млст с тог свtта рачит взuти душу мою, тогды jтtц мои tго млст кн~зъ
Яков Крокотка а дuдко мои пан Дмитръ Козинскии мают вtдлуг записов мужа
моtг пн~а Василtвыхъ Привtрtдовского всю сполна чотыриста копъ грш~tи
литовских на нtм справити або пак вtдлуг записов мают сu в люди в части tго
привtрtдовскиº yвtзати и то в сtбt дtржати, // поки дочка моя, которую мамъ с
пtрвшим мужом моим Василtм Красовскимъ, лtт своих доростtт, в тот час,
выховавши tt, замуж jтtц мои и дuдко мои с тыми чотырмасты копами грш~tи
выдати мают. И jсобливt tсми слtзнt просила jтца своtго кн~зu Якова
Яловицкого и дuдка своtг пн~а Дмитра Козинского, иж бы до лtт тую дочку
мою Jвдюхну, которую-м с пtрвым мужом своим прибыла, цнотливt а добрt в
своих jпtках и yв оборонt мtли. Пакли ж, чого Бж~t yховаи, на тую дочку мою
Jвдюхну смtрти, тогды тая чотириста коп грш~tи малжонок мои пан Василtи
Привtрtдовскии• тtпtр прtз листы свои записал, яко-м пtрвtи всtи духовницы
моtи выjбразила, так и тtпtр прtз руки jтца и дuдка моtго всмъ сtстрамъ
моим рожtным маtт быти jтдана, а сtстры мои тую суму пнз~tи мают
промtжку сtбt роздtлити. А нt мtла tсми при собt гtрбу моtго и просила tсми
tго млсти jтца своtго кнз~u Якова Крокотки• и tго млсть на прозбу мою
вчинит то рачил и пtчат свою приложил к сtи моtи духовницы. А при том
были и тог добрt свдоми люди добрыº tго млст кн~зъ Богдан Василtвич
Масалскии а пан Сtмtн и пан Дахно Михаиловичи Зброховича Пtрtкалскиº.
Яко ж yстнt их млсти всихъ вtрхоjписаных панов просила tсми j приложtнº
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пtчатtи к сtи моtи дyховницы. Их млсть на прозбу мою то вчинити рачили и
пtчати свои к нtи приложили•. Писан y Привtрtдовt лtта Божого нарожtнu
тисtча пuтсот шtсuт пtрвого мсца мая пtрвого дн~я» ∆.
И просил кн~зъ Яков Крокотка чtрtз служtбника своtго мtнt за то, абы то
было записано. А так я вижово сознанº и тастамtнт слово jт слова до книгъ
замковых записати казалъ› ∞ ∆.
101 зв.
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// [№ 149] 2. Того ж мсца мая з~ [2] дн~u.
Казано записати•. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, tго млст пан Михаило Мышка, подстаростии
мозырскии, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, tго млстъ•
кн~зъ Костtнтин Костtнтинович Jстрозскии, воtвода киtвскии, маршалок
Волынскоt зtмли, староста Володимtрскии враднику tго варковскому Матысу
и людtм варковским jтповtди и похвалки чинит на здоровt их стоит, хотtчи
их j горло приправити. Длu которых, дtи, jтповtдtи и похвалок тот врuдник
и подданныt tго млсти люди варковскиt нtбtзпtчни здоровя своtг•. А ку тому,
дtи, часов нtдавно прошлых в пост вtликии пtрtд Вtликоднtмъ за дви нtдtли
мсца марта двадцат трtтtг дн~u врuдник дубtнскии пан Гнtвош Воронович за
росказанtмъ tго млсти кнuз~жtцким, наславши yмыслнt подданных tго млсти
кн~зu Костtнтина погорtлtцких и ратчинских моцно, кгвалтом на влостивыи
кгрунт в дуброву имtня Варковского пuтинадцати члв~ков tго млсти
варковскихъ позбивали и помордовали и пuтtронадцатtро конtи з возы с
хомуты з сокtры•, а з них самых сtрмuги, кожухи, шапки, поясы с калитами и
с пtнuзми в них побрали и шкоды нtмалыи подtлали, которых, дtи, тых всих
шкод рttстръ написаныи в сtбt быти повtдают•. А потомъ, дtи, кухар tго
млсти на имu Станислав з ымtня Варкович tхал до Бородчич чtрtз имtнº tго
млсти кн~зu Костtнтиново Ивань. В тот, дtи, час подданныt кнu~жtцкии
иванскии, пtрtнtмши тог кухара на доброволнои дорозt во Иваню, tг самог
бtзвиннt збили и нt[…]1 рtчtи побрали, домагаючисu в нtг нияког мыта.
Которыt, дtи, jн вси шкоды на рttстрt мtновитt списаныt в сtбt маtт.
Хотuчи tго млст пан Михаило Мышка j то мовити, просил за то, абы то
было записано. А так я тую жалобу и jповtданъº // tго млсти до книг
замковых записати казаль∆.

[№ 150] 3. Того ж мсца мая д~ [4] дн~u∆.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцког, служtбник tго млсти пн~а Jлtксандра Богдановича
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Сtмашка на имu Томко Судовскии•, жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж,
дtи, пан Иван Jлtхнович Борзобогатыи и малжонка tго пн~и Маря и сtстра tt
панна Ганна Василtвны Сtмашковны Рыканскиº кгвалты, наtздъки, бои,
кривды и втиски, jтповtди и похвалки мн самому, слугам и подданным пн~а
моtго людом пtлtпtлtцким завжды чинuт чtрtз врuдника, слуг и подданных
своих бtз бытности пн~а моtг. А тых, дtи, часов нtдавно прошлыхъ мсца апрtлu
двадцат сtмог дн~u в нtдtлю врuдник рыканскии Станислав Трыстинскии во
имtню сполtчном Пtлtпtлках, наславши подданных пн~а своtго на став
посполитыи пtлtпtлtцкии, гуси подданных пн~а моtго колкодtсuт занuвши зо
ставу и на полt яловоº загнавши, самъ з ними побил. Которых всх шкод
подданныхъ пн~а своtго рttстръ мtновитt написаныи в сtбt быти повtдаtт. И
tщt, дtи, над то тот жt врuдник рыканскии Станислав Трыстинскии y
подданных пн~а моtг людtи пtлtпtлtцких моцно, кгвалтом човны поjдбирал
на став посполитыи yзъtжчати [!] рыб ловити, поила быдлу и конtм нt
допущаtт и воды брати заборонutт. Длu чого, дtи, подданныt пн~а моtго yжt
колко члв~ков проч пошли // и иншиt длu таковых кривдъ хотuт проч ити•. Ку
тому, дtи, тых часов нtдавно прошлых жонка пн~а моtг дворная на имu
Марушка, зашкодивши нtмало з двора панског, з Лаврова, втtкла. Котороt
довtдавшисu, иж jна мtшкаtт во имtню пн~а Ивана Jлtхновича Борзобогатог
в Тополю на имu в Тишка y тивона, я, дtи, там приtздил, маючи при собt
людtи сторонних, хотuчи tt прирyчити. Jни, дtи, мtнt в тот час мало нt
забили и jную жонку мtжи собою скрыли.
И просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданº tго до
книг замковых записати казал› ∞ ∆.

[№ 151] 4. Того ж мсца мая t~ [5] дн~u.
Казано записати•. Приtздил до мtнt•, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцког, пан Василtи Atдоровича Гулtвича jповtдал имtнtм tго
млсти пн~а своtг кнз~u Костtнтина Костtнтиновича Jстрозского, воtводы
киtвского, маршалка Волынскоt зtмли, старосты володимtрского, тым
jбычаtм, што ж, дtи, пан Иван Jлtхнович Борзобогатыи Красtнскии сам
имtнtмъ дuдка своtг, ключника луцкого пн~а Ивана Яцковича Борзобогатого
jписал сu листом своим, иж мают дати кнз~ю Костtнтину tго млст в Дубнt
шtстсот коп грш~tи по Вtлицtдни за чотыри нtдtли, которыº, дtи, пн~зи гсдръ
корол рачил росказати имъ tго млсти дати.
И просил j вижа, при котором бы врuдник дубtнскии пан Гнtвош
Воронович тыи пн~зи jт них брати мtл. Ино я з урuду замку гсдръског Луцког
давал tсми tму вижом служtбника моtг Ждана // Кабрияловича
Бортновtцкого. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо
мною тыми словы сознал, иж дн~u вчорашнtго в нtдtлю мсца апрtлu чtтвtртог
дн~u пан Гнtвош Воронович, врuдник дубtнскии, при мнt, вижу врuдовом, и
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маючи при собt людtи добрых сторонних, jжидал пн~ов Борзобогатых чtрtз
дtн споранку аж до вtчора, а пановt Борзобогатыt сами нt были и никого jт
сtбt с пнuзми нt присылали, ани жаднои вtдомости j том знати нt дали. Што
пан Гнtвош, врuдник дубtнскии, свтчил мною, вижомъ и людми добрыми
сторонними.
И просил пан Василtи Гулtвич, абы то было записано. А так я туº1 вижово
сознанº до книг замковыхъ записати казалъ∆ ∞ ∆.

[№ 152] 5. Того ж мсца мая и~ [8] дн~я.
Казано записати•. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtго луцкого▫, зtмtнин гсдрьскии пан Андри Иванович
Колпытовскии, жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, пан Грицко
Холонtвскии заставил tму двох чоловtков в Холонtви, Жука а Климка, на
што и лист tго записныи в сtбt быти повtдаtтъ, которых, дtи, тых двох члв~ков
пан Колпытовскии jт дtсuти лtт в спокоином дtржаню маtт. То пак, дtи, y
волторок прошлыи мсца мая шостого дн~u пан Василtи Андрttвич
Холонtвскии, нашодши моцно, кгвалтом на домы тых подданных tго Жука и
Климка самых позбивал и два кони половых кгвалтовнt в них побрал, в чом
собt кривду и шкоду нtмалую быти мtнит.
И просил, абы то было записано. А такъ я // тую жалобу и jповtданº пн~а
103 зв.
Андрtя Колпытовског до книг замковыхъ записати казаль∆.
[№ 153] 6. Того ж мсца мая і~ [10] дн~u.
Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцког,
служtбник пн~а Станислава Стужинског, ротмистра киtвског, на имu Ян
Длужнtвскии• жаловал и jповtдал на врuд мста Луцког, на Стtпана
Пинчука, лантвоита, и на радtц тым jбычаtм, што ж, дtи, дал tсми пушкарови
мtстскому Костuнтинови гаркабуз направовати. Jн ми tго нt jтдал,
повtдаючи, иж тот аркабуз пан Кросинскии взuл. И кгды ж tсми j то на нtг
жаловал пану воиту Борзобогатому, jн мнt с ним росказал справtдливост
вчинити. Тогды с права вказано tму присuгу. Ино пан лантвоитъ и рuдцы роты
tму на присuгу выдати нt хочут и присuгат tму нt казали, а мнt ку шкодt
нtмалои приправили.
И просил Ян Длужнtвскии, абы то было записано. А так я тую жалобу и
jповtданº tго до книг замковых записати казал•.

1

Виправлено з ю на є, перше було «тую».
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[№ 154] 7. Того ж мсца мая аі~ [11] дн~u.
Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцког, кнuз
Томаш Хоtнскии, поддякании костtла Луцког, восполок з Вацславом
Соколовским, врuдником лысчинским, жаловали и jповtдали тым jбычаtм,
што ж, дtи, дн~u вчорашнtг в суботу мсца мая дtсuтог дн~u мtлник пн~tи
Звровои с Клtчан Стtцyта, приtхавши силою, моцю на дом тивона
лысчицкого на имu Романца, самого збил, змордовал, и хотtли tго поимати,
jн втtк и jтбtг ручницы. Што, дtи, tсми людми сторонними jсвtтчалъ и
збитьº // тивоново и раны jбводил.
И просил, абы то было записано▫. А так я тую жалобу и jповtданº до книг
замкових записати казал∆.
[№ 155] 8. Того ж мсца мая ві~ [12] дн~я.
Казано записати. Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, пан Григорtи Jлизаровскии, врuдовник хорлупскии,
жаловал и jповtдал тым jбычаtм•, што ж, дtи, подданыи пн~а моtг люди
хорлопъскиº Сtнtц, Конон из сыномъ, а Хомица Грицинич зостали были
винны никоторую суму пнз~tи подданным tго млсти воtводы вилtнског жидомъ
jлыцким, за што tсми сам поручилсu, иж то jни мtли на рок пtвныи
заплатити. А jни нt заплативши тог долгу и зашкодивши нtмало з ымtня пн~а
моtго пн~а Марка tго млсти Журавницког, владыки луцкого, проч повтtкали.
То пак тыхъ часов на дtн свtтог Николы y ярмарку Жидичинскомъ будучи,
людt хорлопъскиt в Жидичинt jбачили збtга а властивого jтчича
хорлопъског, по котором я прирtк и поручилсu и вжt tсми за них почал долгъ
платити, дали ми j том знати. Я на завтрtº дн~u свuтог Николы мсца мая
дtсuтого дн~я в суботу посылал tсми служtбников своих Яна а Ивана з людми
сторонними, которыt там приtхавши и yпросивши вижа y врuдника jтца
архимандырова в Михаила Смыковского, служtбника сподинова1, на имu Иtва,
с которым шtдши, поимuли [!] збtга jтчича востивого2 хорлопъског Хомицy
Грицинича и привtдши до манастыра, просили j казнъ, гдt бы tго мtли
jсадити. То пак, дtи, тот врuдник tго млсти jтца архимандрытов Михаило
Смыковскии jног члв~ка в них jтнuвши пустил, а служtбников моих збил. И в
тот, дtи, час при том бою стало им // шкоды j пuтдtсuт копъ грш~tи, которых
всих шкод рttстръ мtновитt написаныи в сtбt быти повtдаtт•. Я, дtи, потом
сам tздил до tго млсти jтца архимандрыта, просuчи справtдливости на того
врuдника. Его млсть jтtц архимандрыт повtдил, иж то tст служtбник того ж

1
2

«сподинова», тобто «господинова» отця архімандрита.
Пропущено літеру «л», треба читати «влостивого».
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пн~а, которого и ты tго млсти владыки луцкого там, дtи, собt права вживаитt.
И справtдливости мн з ним вчинити нt хотtл.
И просил Ян Jлизаровских [!], абы то было записано. А так я тую жалобу
и jповtданº tго до книг замковых записати казал.

[№ 156] 9. Того ж мсца мая ді~ [13] дн~u.
Казано записати•. Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtго луцког•, зtмtнин гсдрьскии пан Ян Павлович Жуковtцкии
жаловал и jповtдал сам jт сtбt и jт жоны своtt пн~tи Зоaи Яцковны
Жуковtцкои тым jбычаtмъ, щто ж, дtи, вчорашнtго дн~я мсца мая
трtтtгнадцат дн~u y волторок пан Ян Хрустицкии сам jсобою своtю зъ
служtбниками и помочники своими приtхавши моцно, кгвалтом на влостивыи
кгрунт имtня моtго Жуковtцког паробков моих дворных пuти члв~ков збил, а
шостог, на имu Гаврила нt вдати, гдt tго задлъ; волов моих с плугами
дванадцат, конtи двоº, сокtр дв побрал и до имtня своtго загнал. А пtрво,
дtи, тог року пuтдtсuт дtвuтого пан Ян Хрустицкии такжt наtхавши моцно,
кгвалтомъ на кгрунтt Жуковtцком волов моих дванадцат с плугами, свtрtп
дв, сtрмuг чотыти, сокtр дв побрал и до сих часов ничого ми нt поворочал•.
И просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданъt tго до
книг замковых записати казаль.
105

// [№ 157] 10. Того ж мсца мая ¾і~ [16] дн~u.
Казано записати•. Приtздил до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, пан Василtи Atдорович Гулtвича, jповtдал имtнtм tго
млсти кнз~u Костtнтина Костtнтиновича Jстрозског, воtводы киtвског,
маршалка Волынскоt зtмли, старосты володимtрског, тым jбычаtмъ, иж, дtи,
гсдръ корол tго млст рачил росказати дати кнuжати tго млсти з мыта коморы
волынскоº пн~омъ Борзобогатым тисuчу копъ грш~tи. То пак, дtи, Борзобагатыt
част jных пнз~tи tго млсти jтдали, а шtстисот коп грш~tи tщt нt jтдали, на
што, дtи, пан Иван Jлtхнович Борзобогатыи Красtнскии и лист свои
записныи дал, иж мtл tго млсти тыt пн~зи на рок пtвныи jтдати. Которыи
лист пан Гулtвич пtрtдо мною jказовал под пtчатю пн~а Ивана Jлtхновича и
под датою року тtпtрtшнtго шtстдtсuт пtрвого апрtлu пtрвого дн~u и был
вычитанъ с початку аж до конца. В котором написано, иж под добрым словом
мtл тыt гр~ши по Вtлицtдни за чотыри нtдtли jтдати. И так доложоно, иж
tсли бы на тот рок нt jтдали, тогды волно tго млсти кн~зю Костtнтину, в
котороº хотtчи имtнº их казати yвtзати, чого нихто заборонuти нt мtл под
yтрачtнtм почтивости•. Што ширtи а достаточнt на листt tго записном tст
jписано. То пак, дtи, тот рок вжt давно проминул, а jн, дtи, и до сих часов
тых пн~зtи шtстисот коп гршtи нt jтдал.
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И просил j вижа, при котором бы сu во имtнº их водлуг листу записног
yвtзати мtл. Ино я з урадy замку гсдрьског Луцкого давал tсми пану Василю
Гулtвичу вижом служtбника моtго Ивана Лtвковича Лидуховского. Которыи
виж там бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал,
иж дн~u вчорашнtго в чtтвtргъ на дtн Вознtсtня Хрыстова // мсца мая
пuтогонадцат дн~u пан Василtи Гулtвич при мнt, вижу врuдовом, и маючи при
собt людtи добрых, шлuхту, будучи в Красном y дворt, jдно ж пана Ивана там
нам нt повtдили, алt, дtи, tсмо застали матку tго панюю Jлtхновую, которои
пан Василtи повtдал, иж пан Иван, сын твои, jписалсu листом своим кн~зю
Костtнтину tго млсти шtстсот коп гр~шtи на рок пtвныи jтдати и нt jтдал. Я,
повtдаtт, тtпtрtчи тут приtхал, хотuчи сu во имtнº вашt yвtзати водлуг листу
записного сына твоtго. На то пн~и Jлtхновая повtдила, tсли жt гсдръ корол
tго млст росказал дати кн~зю Костtнтину, тогды з мыта коморы волынскоº, я,
повtдаtт, сама и сыновt мои мыта нt вживаtмо, дtржит мыто дtвtр мои, пан
Иван Борзобогатыи, ключник луцкии•. А хто мыто дtржит, тот нtхаи и тыt
пнз~и платит. Uвuзаня во имtнº нt поступлю и того дужt боронити буду до
горла моtго. Пан Василtи Гулtвич на то повtдил, иж сын твои, пан Иван
jписалсu под почтивостю своtю тыº пн~зи шtстсот коп гр~шtи дати, або во
имtню своtм, в котором tго млсть кн~зъ Костtнтин похочtт yвuзаня
поступити•. А кгды ж пнз~tи на рок пtвныи нt jтдал, я водлt jпису tго во
имtнº yвtзуюсu. Jна повtдила, иж мн сын мои тог нt повtдал, ани я j том
вtдаю, jдно як пtрво, так и тtпtр тобt, пн~t Гулtвичу, повtдаю, иж yвuзаня во
имtни нt поступлю, а ты tд собt jт мtнt проч. Што пан Василtи Гулtвич
jсвtтчил мною, вижом врuдовым и шлuхтою, людми добрыми, которыt на тот
час при нас были.
И просил пан Гулtвич, абы то было записано. А так я тоt jповtданº tго и
вижово сознанº до книг замковых записати казаль∆.
// [№ 158] 11. Того ж мсца мая иі~ [18] дн~u.
Казано записати•. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, tго млст пан Григорtи Василtвич Чаплич, жалуючи и
jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов нtдавно прошлых мсца мая
трtтtгнадцат дн~u y волторок пан Мартин Ясtницкии сам jсобою своtю з
служtбниками и помочниками своими, приtхавши моцно, кгвалтом на
влостивыи кгрунт имtня tго млсти Понtбылског, людtи понtбылскихъ на
поли боронуючих чотырох члв~ков на имu Сtнца Пtрича, Мишка Гостиловича,
Пилипца Мицинича, Гарасима Тишича збил и поранил jкрутнt, с которых,
дtи, ран вTлми сu злT мают и нT вTдомо Tстли живы будут. И в тот, дTи, час при
том бою шкоды нtмалыи им сu стали, которых шкод рtистръ мtновитt
написаныи всt быти повtдаtт▫.
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Длu чого ж брал в мtнt з урuду замку гсдрьског Луцкого на jглtданº тых
людtи збитых и поранtных вижом служtбника моtг Ждана Кгабрияловича
Бортновtцког. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо
мною тыми словы сознал, иж jглtдал подданных tго млсти пн~а Григоря
Чаплича людtи понtбылских и видtл в Пилипа Жуковича три раны в голов
крывавых, в Мишка Гостиловича такжt в голов три раны крывавых, в
Гарасима Тишича двt рани крывавыº, jдна в голов, а другая за плtчима, в
чtтвtртого Сtнца в голов рана крывавая.
И просил, абы то было записано▫. А так я тую жалобу и jповtданº tго
млсти до книг замковых так тtж и вижово сознанº записати казаль∆.
106 зв.
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// [№ 159] 12. Того ж мсца мая иі~ [18] дн~u.
Казано записати. Писала и присылала до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, кнг~ни Ивановая Atдоровича Чtтвtртtнская, кнг~ни
Марина Кисtлtвна j вижа, при котором бы мла дати позвы tго кролtвскои
млсти кн~зю Матaю Василtвичу Чtтвtртtнскому j моцно кгвалтовноº
насланt врuдника чtтвtртtнског на влостивыи кгрунт имtня tt Литогощи
jвtс пожати казал и поjранt полu tt влостивого на дванадцат мац кгвалтовнt
поjрати и посяти казал, и подранt бчол, и побранt сtна и j иншиt многиº
рtчи, што ширtи, а достаточнtи на позвtх гсдръских tст jписано.
Ино я з урuду замку гсдрьског Луцкого посылал tсми вижом служtбника
моtго Стtпана Климовича. Которыи виж там бывши и ставши пtрtдо мною
тыми словы сознал, иж мсца мая пuтог дн~u в понtдлок кн~ги Ивановая
Чtтвtртtнская при мнt вижу врuдовом посылала кнз~u Юря Свирског и при
нtм служtбника своtг Хому до кнз~u Матaя Чtтвtртtнского с позвы
гсдръскими и кгды ж tсмо на Яровицу до двора кн~зu Матatва приtхали,
питали tсмо служtбников j кнuзи tго млсти. Jни повtдили, иж tщt tго млст
спит. Мы там ждали час нtмалыи, а потом кн~зь Матaи вышодчи на двор, стал
пытати кнз~u Свирского: «Чии tст, а j чом пришtл?» Jн повtдил: «Кнг~ни
Ивановои». И почал позвы давати•. Его млст кн~зь Матaи позвов нt брал и tго
jт сtбt посохом закованым пхнул, а тог служtбника кнг~ни Ивановои Хому
поимавши, збити и до вtзtня своtг jсадити казал, повtдаючи, иж то tст
забиица брата моtг нtбожчика кн~зu Ивана Чtтвtртtнского. И конu tго зъ
сtдломъ и з опанчою взuти казал•. А потом того ж дн~u кнг~ни Ивановая при
мнt вижу врuдовом з людми сторонними посылала // повторt тыt позвы чtрtз
того ж кн~зu Свирского, которыи приtхавши до двора на Яровицy позвы tго
кролtвскои млсти на дворt видtчи кн~зu Матaя положил и рок jзнаимил, абы
за тыми позвы tго млст кнuз Матaи пtрtд гсдрtм королtм tго млстю стал jт
поданя позвов, тоtст jт понtдtлка, мсца мая пuтог дн~я за jсмъ нtдtл▫.
И просила кнг~нu, абы то было записано. А так я тоt сознанº вижово до
книг замковых записати казал∆.
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[№ 160] 13. Того ж мсца мая к~ [20] дн~я.
Казано записати▫. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцког•, tго мл jтtц Иjна, архимандрыт жидичинскии,
jповtдаючи и jбтtжливаt жалуючи тымъ jбычаtм, што ж, дtи, вчорашнtго
дн~u в понtдtлок мсца мая дtвuтогнадцат дн~u пан Иван Jлtхнович
Борзобогатыи, ключник, городничии, мостовничии замку Луцкого, сына своtг
Пtтра з многими слугами1 своими а помочниками tго, наславши моцно
кгвалтом на двор имtня tго млсти цtрковного Боголюбскии, свtтлицы2 замок
jтбили и jкна повыбирали и в клtти замок, защtпки и прибои побили и
поламали•, а врuдника tго млсти боголюбского Игната самого поимавши,
збили, змордовали и за шию jчtпивши, по полю tго водили.
Длu чого tго млст jтtц архимандрыт на jбвожtнº того кгвалту и на
jглtданº ран врuдника своtго• брал в мtнt вижом служtбника моtго Матыса
Лtщинског. Которыи виж тамъ бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо
мною тыми словы созналъ, иж будучи в дворt Боголюбскомъ видtл tсми в
свtтлицы jкна // повыбиваныи замки, защtпки и прибои в клtти побиты и
поламаны, а потом jглtдал tсми врuдника боголюбського Игната, збитого, и
видtл tсми в нtго за плtчима три раны битых синuвых, рука правая збита и всu
jпухла.
И хотtчи tго млст jтtц архимандрыт j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу и jповtданº и вижово сознанº в книги замковыи
записати казаль∆.
[№ 161] 14. Того ж мсца мая к~ [20] дн~я.
Казано записати. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцког, врuдник жуковскии пан Сабостuн Костtновскии,
жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов, нtдавно
прошлых в чtтвtргъ на дtн Вознtсtня Гд~нu• мсца мая пuтогнадцат дн~u
подданныи tt млсти кнг~ни Илиноº люди зарtцкиt на имu Atдtц Мацынич с
помочниками своими, tдучи з Билtвског торгу, поткавши на доброволнои
дорозt мtщанина tt млсти пн~tt Богушовоº жуковског Савостиuна, самог збил
и наимита tго Максима, звtзавши и двоt конtи з возы и зо всмъ на всt
побравши, до двора Сатыtвског jтвtли и до сих, дtи, часов тог наимита y
вtзtню дtржат. J што, дtи, вжо подвакрот посылал до врuдника сатыtвског,
просuчи справtдливости. Jн, дtи, тог наимита выпустити, конtи поворочати и
справtдливости на людtи зарцких вчинити нt хочtт•.

1
2

Слово «слугами» написано двічі.
Можливо, пропущений прийменник в – «в свtтлицы».
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И просил врuдник жуковскии, абы то было записано. А так я тую жалобу
и jповtданº tго до книг замковых записати казал.
108

// [№ 162] [15] 1. Того ж мсца мая кв~ [23] дн~я.
Казано записати. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого• зtмtнин гсдрьскии пан Богдан Богданович
Колмовищъскии, служtбник tго млсти кн~зu Романа Сонкгушковича, старосты
Житомирског, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов
нtдавно прошлыхъ мсца мая чtтвtртогонадцат дн~u в сtрtду врuдник tго
кнtгининскии Валtнтыи с подданными tго кнг~нинскими на просо новину
копал. То пак, дtи, в тои час пан Сtмtн и пан Дахно Михаиловичи
Пtрtкалскии, нt маючи до тог жаднои причины, пришодчи з слугами и с
подданными своими, моцно, кгвалтом на влостивыи кгрyнт зtмли
кнtгининскоº врuдника tго Валtнтыя и подданных tго дtсtти члв~ков збили,
поранили и полупили, взuли, дtи, в них сокръ чотыри, мотык шtст, сtрмuг
дtсuт, шапок дtсtт.
И хотtчи пан Богдан Колмовищскии j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу и jповtданº tго до книг замковых записати
казаль.

[№ 163] 15 [16]. Того ж мсца мая кг~ [23] дн~u.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, зtмtнин гсдрьскии пан Иван Михаилович Гулtвича
jповtдал и вызнавал тымъ jбычаtм, што ж, дtи з выроку tго млсти пн~а
Миколая Радивила, воtводы вилtнског, маршалка зtмского, канцлtра Вtликог
Кн~зъства Литовского, старосты бtрtстtиског, дtржавцы борисовског и
шовлtнского, всказано на мн tго млсти пану Гарасиму Дахновичу, старостичу
крtмuнtцкому сто коп пuт коп и сорок грошtи. И в тои сумt пнз~tи yвuзано
108 зв. было tго мл пн~а Дахновича // в полjдиннадцаты службы людtи моихъ, j што
ж, дtи, тtпtрtшних часов застановtнº приятtлскоº пан Гарасим Дахнович со
мною принuл и за прозбою моtю так зо мною постановил, иж маю tг млсти
дати на рок пtвныи, тоtст jт сtº нtдtли, свuта пришлог Сошtствия Свtтог
Дyха в року тtпtрtшнtмъ шtстдtсuт пtрвомъ, мсца мая двадцат пuтого дн~u за
три нtдtли коров бtз тtлuт або яловиц двадцат и дв а волов сtмъ таковых,
которыи бы сu Tго млсти самому подобат мTли. А кгды Tго мл тоT быдло jт
мTнT jзмTт, тогды маTт ми Tго млст всю справу свою, што j то на мTнT мTл,

1

Нумерацію цього запису пропущено, відтак нумерація наступних записів за травень зсунута.
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пTрTдо мною подрати. А сли1 бых я на тот рок jписаныи того быдла двадцати
и двох коров и сTми волов пану Гарасиму Дахновичу нT jтдал, тогды маю и
винTн буду Tго млсти пану Дахновичу заруки заплатити сто коп грш~Tи, а
заплативши тую заруку, прTд сu буду винTн и маю Tго млсти дати водлуг
змовы и застановTня нашого тTпTрTшнTго тоº быдло, коровы и волы, яко Tст
вышTи написано•.
И просил пан Иван ГулTвич, абы то было записано•. А так я тоT jповTданº
и доброволноº сознанº Tго до книг замковых записати казаль∆.

[№ 164] 16 [17]. Того ж мсца мая кд~ [24] дн~я.
Казано записати. Просил мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого, служTбник Tго млсти кн~зu Михаила ВишнTвTцкого, старосты
чTркаского и канTвского, Станислав ЕзTрскии j вижа длu поданя листув
врuдовых пану Щастному КгTсинскому.
Ино я з урuду замку Луцкого давал Tсми Tму вижом служTбника моTго
СтTпана Климовича. Которыи там бывши // и jттолu приTхавши, ставши
пTрTдо мною тыми словы сознал, иж тых часов мсца мая двадцатого дн~u y
волторок пан Станислав ЕзTрскии при мнT, вижу врuдовом, маючи при собT
людTи сторонних, приTхавши до Дублuн, до имTнu и двора пн~а Щастного
КгTсинского и пытали Tсмо пн~а, гдT бы был? И повTдили намъ, иж пан Tхал на
полT до стада. И ждали Tсмо Tго час нTмалыи, а потом пан КгTсинскии до
двора приTхал и мы за ним до двора пошли. Пан КгTсинскии нас jбачивши,
пыталъ Станислава ЕзTрского, с чим до нTго приTхал? Jн почал Tму давати
лист навпоминалныи•. А пан КгTсинскии взuвши и jт нTг лист нT вычитавши
jпьuт Tму yв очи кинул и стал на служTбники свои валати, абы нас били. А
сам заразомъ добывши кия, почал Tго бити, а jн, yходTчи, давал Tму лист
заручныи jт кнз~u Богуша Tго млсти Atдоровича КорTцкого, старосты
луцкого, браславског и вTницкого, писаныи под заруками jсмасты копами
гр~шTи j нTбTзпTчTнство здоровя Tго. Пан КгTсинскии, нT дбаючи на заруки
jписаныº, прTдца tго бил и служtбником своим бити казал. И там жt в дворt
tго лист навпоминалныи и заручныи jстали. И кгды нас з двора выбили, там
пtрtд двором шапку ис позвы з нtго збили и кордъ tму з рук выбили и tго
jкрутнt збили и зранили, и мы jт них вкtкши2, на воз были всtли. Пан
Кгtсинскии повторt за нами служtбников своимъ казал гонити и так жt y
ворот jсtлищъныхъ в нас воз jтбили, а на возt jстала tпанча и сагаидак. А
Станиславъ // Езtрскии впадши на кон и втtк, а кгды был прtд ними нt втtк,
подобно бы tго на смtрть были забили.
А так я тоº вижово сознанº до книг замковых записати казаль∆.

1
2

Треба читати «tсли», очевидно, пропущена початкова літера «t».
Треба читати «втtкши».
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[№ 165] 17 [18]. Того ж мсца мая кд~ [24] дн~u.
Казано записати•. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича, подстаростtг
луцкого, tго млст пан Михаило Харлинскии восполок с пн~tю малжонкою
своtю пнtю Ганною Богдановною, кнuжною Любtцкою, жалуючи и
jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, jсtни прошлои року шtстдtсuтог пн~и
Михаиловая Михаиловича Свинюская tt млст пн~и Atдора Atдоровна кнж~на
Чорторыиская, наславши врuдника своtго блудовског Михаила с подданними
своими блудовскими на влостивыи кгрунт имtня tго млсти Скорtчцког на
jстров Мутишов моцно, кгвалтом чtрtз границy полu на колконадцат днии
поjрати и засяти казала. А тtпtрtчи, дtи, навtсн, року тtпtрTшнtг
шtстдtсuт пtрвого в том жt jстрови Мутишови за росказанtм пн~tи
Свинюскои тот жt врuдник блудовскии Михаило с под(дан)ными tt млсти
блудовскими такжt моцно, кгвалтомъ границу попсовали, копцы поjрали, в
дtрtвtх грани вырубали и чtрtз границу полu поjрали и яринами засяли•.
Длu чого ж на jбвожtнº того кгвалту и на jглtданº копцов зопсованя,
гранtи вырубаня и зораня пол брал tго млст y мtнt з урuду замку Луцког
вижом боярина гсдрьског красносtлского Михна Павловича. Которыи виж там
бывши и jттолu приtхавши, ставши // пtрtдо мною, тыми словы сознал, иж
будучи в пана Миколая Харлинского и маючи при собt людtи сторонних,
выtхавши там на тот jстров Мутишов за jбвожtнtмъ врuдника скорtцкого,
видtл tсми на долини Мотишовскои пtрвыи копtц плугомъ зорано, в котором
копцы дуб был jсыпаныи, то jдно корtн, а дуб вырубаныи. И повдил нам
врuдник, иж в том дубt были грани положоныº, нижли, дtи, врuдник и
подданныº пнt~и Свинюскои тот дуб вырубали, и выдtл tсми в того копца полt
поjрано и посtяно, и jт того копца tдучи посродком тои долины
Мутишовскои, видtл tсми пuт копцов цtлых стародавних•. И за тыми копцы на
jстровt Мотишовскомъ полu нtмало зорано и збожtмъ jзимым и яринами
засtяного.
А так я тоº jповtданº и вижово сознанº до книг замковых записати
казаль∆.

[№ 166] 18 [19]. Того ж мсца мая кt~ [25] дн~u.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого,
врuдник блудовскии tt млсти пнt~и Михаиловои Михаиловича Свинюскои пнtи
Atдоры Atдоровны кнж~ны Чорторыискои на имu Михаило, жалуючи и
jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов в чtтвtргъ прошлыи мсца
мая двадцат второг дн~u бtз бытности tt млсти пнt~и Свинюскои пан Миколаи
110 зв. Харлинскии jсобою своtю, способившисu з слугами и с подданными своими //
скорчtнскими, приtхавши моцно, кгвалтом на влостивыи кгрунт имtня tt
млсти Блудовског, знашодчи людtи блудовских на jстровt, прозываtмом
Мутишови, подданных tt млсти позбивал и плуги порубал и с полu их согнал.

300

Которог, дtи, jстрова пан Михаило Свинюскии и подданныи tго млсти
колкодtсuт лт в спокоином дtржаню были и вживали. А пан Миколаи
Харлинскии и прtдковt tго, которыи Скочtр в моцы своtи дtржали до тог
jстрова вступу жадного нt мtвали.
Длu чого ж на jбвожtнº jного кгвалтовног наtханя и на jглtданº людtи
позбиваня и границы зопсованя брал в мtнt вижом з урuду замку Луцкого
служtбника моtго Матыса Лtщинског, которыи там бывши и jттолu
приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж врuдник блудовскии
Михаило зо мною, вижом врuдовым, и з людми добрыми, шлuхтою, выtжчали
tсмо на кгрунт зtмлtныи. И приtхавши дорогою блудовскою к долин
Мотишови, поминувши jзtрцt, видtли tсмо там зtмлю новозораную. Повtдил
врuдник блудовскии, иж то границy звtчистую пан Харлинскии кгвалтом
зопсоват и поjрати казал. А далtи троха jттолu поtхавши, на гор, за
дорогою видtл tсми на трох мtстцох снаст плуговая порубана. А потом
jглtдал tсми члв~а блудовског Ина1 Попtлнуха. Видtл tсми в нtг на бород
рану битую синюю. Повдил, иж пан Харлинскии границy зопсовати, плуги
порyбати и тог чл~вка зранити вtлtл.
А так я тую жалобу и jповtданº и вижово сознанº до книг замковых
записати казаль∆.
// [№ 167] 19 [20]. Того ж мсца мая кз~ [26] дн~я.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого,
зTмuнT гсдрьскиº пан ПTтръ и пан Atдор АндрTвичи НTсвцкиº жаловали и
jповTдали имTнTм jтца своTго пн~а АндрTя НtсвTцког а брата своTго Василя и
сами jт сTбT тым jбычаTм, што ж, дTи, пан Иван, пан СтTпан JлTхновичи
Борзобогатыии КрасTнскии моцно, кгвалтом зTмлю нш~у влостивую имTня
Лавровског Дуброву покопати и полT поjрати болшT нижли полтрTтuста дTн
и засTяти казали.
Длu чого ж на jбвожTнº тоT зTмли своTT брали в мTнT вижом боярина
гсдрског красносTлског Пилипа Созоновича. Которыи там бывши и ставши
пTрTдо мною, тыми словы до книг сознал, иж пно~вT НtсвTцкиº при мнT, вижу
врuдовом и маючи при собT людTи добрых сторонних, выTжчали на кгрунт
свои зTмлTныи, почавши jт врочища Грuдного Путu къ сTлищy ку ХрTновT
Гор показовали мн дуброву покопаня и пол поjраня и видTл Tсми дубровы
покопаноº, яко на сTмдTсuт дTн, а пол зораныхъ и яринами засTяных, яко бы j
двстT дTн и там жT стоячи на том кгрунтT пн~овT НTсвцкиº повTдали мн, иж
то Tст властивыи кгрунт и зTмлu ихъ jтчизная имTня Лавровского, которого,

1
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повTдаTт, jни сами и прTдковT ихъ то дTржали и спокоинT вживали, а
радомышлuнT никгды пTрTд тым до того кгрунту вступу жадного нT мTвали•.
И хотTчи пно~вT НTсвtцкиº j то мовити, просили, абы то было записано.
А так я тую жалобу и jповTданº их и вижово сознанº до книг замковых
записати казаль∆.
111 зв.
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// [№ 168] 20 [21]. Того ж мсца мая ки~ [28] дн~u.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцког, Tго
млст кн~зь Матaи ВасилTвич ЧtтвTртTнскии, жаловал и jповtдал чtрtз
служtбника своtго Бартоша Цыбулского тым jбычаtм, иж, дtи, дн~я
вчорашнtго в понtдtлок на дtн Свtтои Троицы мсца мая двадцат шостог дн~u
боярин tго млсти на имu Иван Мицtвич, маючи приятtлu своtг в Чtтвtртни и
приtхал до нtго с Подлtс, яко до приятtлu, будучи в нtг в дому, свtрtпу свою
вороную выпутал на полt, которая была побtгла зас до дому, до Подлtсъ, и
траaила до двора пн~а Пtтра Богдановича Загоровског, до Лукова. И коли то
тот молодtц приятtлu тог боярина, которыи за тою клuчtю гонил, пришодчи
до дому, знати дал, жt тая клuча в дворt Луковском, врuдник кн~зu tго млсти
Чtтвtртtнскии послал трtх бояринов кн~зu tго млсти с Чtтвtртьнu до
врuдника луковског Сtмtна Вtрtсковског, просtчи, абы тую клuчу вtрнул. И
кгды ж, дtи, тыи бояровt до Лукова Гацко Мартинцtвич, Иван а Кузма
Сидковичи1, до врuдника приtхали и нашли, дtи, tго на сtл, почали ºго
просити, абы тую клuчу вtрнул. Jн клuчу в сtбt повtдил и вtрнути имъ
jбtцал, до (д)вора имъ за собою ити казал. А скоро y двор yвошол, того ж
часу, нt давши имъ жадноº причины, самъ и с подданными пн~а своtго
луковскими тыхъ бояр tго млсти кн~зu позбивал и jкрутнt помордовал. При
котором бою и шкоды сu им нtмалыи ста[ли].
И просил на jглtданº битых и тtж jпытанº того врuдника пн~а
Загоровского Сtмtна Вtрtсковского, абых послал вижа. Я вижом посылал
боярина королu tг млсти красносtлског Михна // Ротковича. Которыи виж
там бывши и jттолu приtхавши, пtрtдо мною до книг тым jбычаtм сознал,
иж видtл tсми в тых вышtи писаных бояр кн~зu Матaя Чtтвtртtнског раны
синиº киtм побитыº: в Гацка Мартинцtвича рана в потылици вtлми вtликая,
другая на плtчи, трtтuя на бокy, а рукою, нt вtдаю, tстли жt владнути будtт,
бо, дtи, вtлми выбита, а инших ран много синих. Шкоды собt мtнуtт, што на
тот час jтнuто пuтдtсuт грш~tи литовских а шапку; yво Ивана Сидорковича
рана синuя на руцt лtвои, а шкоды собt мtнуtт быти, што на тот час jтнuто
полкопы гр~шtи; в брата tго Кузмицы Сидковича рана на правои руцt синuя. А
шкоды собt быти мtнуtт толко шапку jтнuто при jном збитю jт врuдника
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луковtцког Сtмtна Вtрtсковског. А потом, дtи, tздили tсмо до Лукова, до тог
врuдника з боярином кнз~u tго млсти, пытаючи, што бы тог за причина была,
иж клuчи нt jтдал и tщt тых бояр позбывал. Jн к тои клuчи сu знал,
повtдил: «Маю я тую клuчу вороную, поимано tt на1 паши. Нtхаи до мtнt
кн~зъ Матaи лист пишtт, я тую клuчу вtрну, алt бояр tсми tго нt бил, могли
сu гдt сами j плот поjбражати».
А так я тоº jповtданº tго млсти и сознанº вижово до книг замковых
записати казаль.
// [№ 169] 21 [22]. Того ж мсца мая л~ [30] дн~u.
Запис книг замку гсдрьског Луцкого Гаврила Василtвича Бокия, суди
повtту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого. Што
зtмtнин гсдрьскии пан Иван Пtрtкладовскии позывал позвы врuдовыми брата
своtго пн~а Богдана Пtрtкладовског j част имtня Пtрtкладовского, которая
на них спала по смtрти нtбожчика брата их Насона в Пtрtкладовичох – в
людtх, в полuх, в сtножатtх, в быдлt и в ынших рухомых чtчах2 – то всt пан
Богдан сам на сtбt дtржал, а tго части на нtг спалоº tму выдtлити и
поступити нt хотtл: j попасtнº проса двох дtн; j поjранº пол и нtвчинtнº
справtдливости на подданныхъ;• j yкрадtнº яловицы•. Што ширtи а
достаточнtи на позвtх tст jписано. J што вжt пан Богдан Пtрtкладовскии и
рок был принuл на дtн Вознtсtня Гд~нu св~та нtдавно прошлог в року
тtпtрtшнtм шtстдtсuт пtрвомъ, jбtцуючи tму на имtню во всtмъ половицy
выдtлити части нtбожчиковскоº. А я, дtи, добываючи тог имtня, выложил
tсми своих властивых пнз~tи на полтораста коп грш~tи. На то пан Иван
Пtрtкладовскии jказал намъ лист tго вызнаныи, иж tму за то досыт yчинил
пан Богдан Пtрtкладовскии и сам сu к тому признал, иж tму вжt jт нtг досыт
сu стала, алt, повtдаtт, брат нш~ъ нtбожчик Насон jстал мнt винtн // пtтдtсuт
коп грш~tи литовскоt личбы, а што, дtи, брат мои хочtт зо мною дtл мtти в
людtх, ино там люди нt jтчизныt, алt похожалыº, а3, дtи, их призвавши и за
собою jсадил и своим добром запомагал. А так мы, розумtючи, иж тут, на
врuдt, j кгрунт зtмлtныи нлзt кончити, jдно там, на имtню•, длu того ж з
урuду проложили tсмо им рок зtмскии, тоtст jт сtи нtдtли мсца июнu
пtрвого дн~u за дви нtдtли, на которыи рок jни з обу сторон приятtлTи своих,
кого собt прозбами своими могут звtсти там жt во имtню Пtрtкладовичох, нt в
дворt пн~а Богдановом ани пн~а Ивановом•, jдно на jбчом мtстцy на том
засадити, а пан Богдан с части нtбожчика брата своtг Насона в людtх, в
полuх, в сtножатtх, в конtх, в быдлt и в ынших рухомых рtчах во всtм
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половицy выдtлити маtт. А иж пан Богдан Пtрtкладовскии мtнит быти людtи
похожалых, а нt jтчизных, ино маtт на то слушныи довод вчинити. И tстли
довод вчинит, тогды волно tму тыº люди изнtсти и на своих дворищах
исадити1, а тыº дворища части нtбожчиковскоº, полu, сtножати в лыко
роздtлити наполы промtжку сtбt мают, а што сu дотычtт накладу tго, што jн
выложил, доходuчи тог имtня yказали tсмо на тот жt рок пану Богдану
Пtрtкладовскому присtгу, яко jн своим властивым, а нt посполитым их
докладал. А кгды присuгнtт, тогды брат tго пан Иван винtн tму будtтъ
113 зв. полтрtтuдцат коп грш~tи личбы литовскоº дати. А што сu // дотычtт j
попасtнº проса, то так j всtм том на тот жt рок пан Богдан пtрtд тыми
приятtлми на то высажоными сам сu yсправtдливити и на подданных своих
справtдливость вчинити маtт. А пакли бы пан Богдан и на тот рок jт нас
врuду зложоныи тои части нtбожчиковскоº в людtх, в полuх, в сtножатtхъ, в
конtх, в быдлt и в ынших рухомых рtчах части ровноº брату своtму Ивану
выдtлити и поступити нt хотtл, тогды мы даtмо моц приятtлtм Ивановым,
которыº на тот час при нtмъ будут : мают моцно тую част нtбожчиковскую во
всtм наполы роздtливши, половицу tго tму дати. А tстли бы в том часt
служба гсдрьская зашла, тогды по зtханю службы за чотыри нtдtли мают тот
дtл принuти. На што jни, jбоя сторона, на то позволили.
Яко ж tсмо тоt застановtнº нш~t а позволtнº их до книг замковых записати
казали∆.
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// [№ 170] 22 [23]. Того ж мсца мая [28-30]2 дн~u.
Пришодчи до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого, tго мл
кнuз Матaи Василtвич Чtтвtртtнскии и просил мu на право, котороt tго
млсти зложоно jт лантвоита мtста Луцкого, j забииство боярина tго Ивана
Васковича зъ Яровицы, которыи мtнил быти забит jт шtвцов мtста Луцкого
на имu Мируты Пилtцкого а Васка Дорошковича. Я, маючи пилныи потрtбы
свои, мусuлом на тот час зъtхати зъ замку проч, алt просил tсми товарыша
моtго пн~а Воитtха Красовского, воротного Луцкого, жtбы на том правt y tго
млсти был. Яко ж jн там бывши и пришол до книг пtрtдо мною тыми словы
сознал, иж, дtи, коли лантвоитъ луцкии з лавники луцкими на том правt
засtли, tго млсть кнuз Матaи Чtтвtртtнскии чtрtз служtбника своtг
Богдана жалобy пtрtложил тым jбычаtм, иж тыи шtвци – Мирюта, которыи
на завтрtº послt замордованя jного боярина, которого и тtпtр тtло на правt
стоит пtрtд вижом мtстским, поиман tст и до казни мtстцкои jсажон, с
товарышми своими Пилtцким а Васком Дорошковичом на ярмарку
Жидичинскомъ, – нt маючи до нtго жаднои причины, пtрвtи tго киtмъ y
1
2
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голову ранили и нt могучи tго промtжку людми поконати на тот час втtкли.
И кгды, дtи, тот истыи боярин вжо до дому своtго на Яровицy шол и мtл при
собt грш~tи нtмало кн~зu tго млсти, што в томъ ярмарку продавал бараны,
молочноt, волну, тот, дtи, истыи Мирюта с товарышми своими Пилtцким а
Васком за початком своимъ, пtрtнtмши tго на доброволнои дорозt tго самого
забили и до смtрти замордовали и тыи гроши, которыи при нtм были на тот
час при jномъ замордованю, згинули. И просил, абы тая справtдливост стала,
яко в Статутt Зtмскомъ коло таких рtчtи tст jписано. Гдt батко рожоныи з
дuдкомъ того забитого а братом своим и tго жоною тут жt стоячи // повtдили,
жt tсмо готовы на того истого Мирюту и на товарышов tго вtдлt права довод
при тtлt yчинити сторона jбвинtная як ку зранtню, так ку забитю и
замордованю, ни к жаднои рtчи сu нt знала и згола просто вtдлt Статуту
Маtтборского повtдил, иж готов сu tсми jтприсuгнути лантвоитъ jбвинtныи
jт того вtдлt права маtтборского jтвtстисu мtл. Служtбник tго млсти кн~зu
Матatв, того нt приимуючи, того сu допирал, абы был кн~uз tго млсти
захован вtдлt Статуту Зtмского, як в нtм jписано, иж головщизна раны
самых шлuхтъ, слуг и подданных их нt мают быти сужоны jт мtщан правомъ
маtтборским, алt зtмским, на што и Статут Зtмскии показал. Лантвоитъ з
бурмистры и лавники на то позволити нt хотtли. Его мл кнuз Матaи
Чtтвtртtнскии, видtчи тоº, иж сu tму справtдливост вtдлt Статута стати jт
пн~ов мtщан нt можtт, того истог Мирюту тут жt на jко, яко при jномъ тtлt
jбвинtного и поиманого под тою мtрою, гдt tго кролtвская млст роскажtт
того досмотрtти, жtбы того Мирюту и тtло лантвоитъ и всt право мtстцкоº
поставили, приручил на гсдрu y тисtчи копах грш~tи тут жt и тtло с трунною
jставивши, взuл то собt до tго кролtвскоº млсти.
И просил мu за то tго млсть кн~зь Матaи Чtтвtртtнскии, абы то было до
книгъ замковых записано. А так я тоº jповtданº и сознанº товарыша моtго пн~а
Воитtха Красовског, воротного луцкого, до книг замковых записати казал.
// [№ 171] 23 [24]. Лт Бож нарож а~a~rа~ [1561] мсца мая к~и [28] дtн.
Выпис книг замку гсдрьског Луцкого Гаврила Василtвича Бокия, суди
повtту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцког.
Што зtмtнин гсдрьскии пан Дtнис Богyшtвич Нtсвtцкии позывал брата
своtго пн~а Иляша Бг~ушtвича Нtсвtцког позвы врuдовыми, а потомъ и дtцким,
иж, дtи, jн нt вдати длu котороt причины и за которым правомъ дtржить
под собою част tго имtня jтчизного Нtсвцког зъ дворцомъ з людми и зо
всим як сu въ собt маtт tго во всuких пожиткохъ yживаtт, а tму поступити и
права своtг за чим дtржит показати нt хочtт. За которыми позвы так тtж и за
листом дtцкованым на роки припалыt пан Дtнис Богyшtвич Нtсвцкии ку
праву готов был пtрtд нами ставал и пилност в том чинил, хотtчи з братом
своимъ j властивую jтчизну свою мовити. А брат tг пан Иляш Нtсвtцкии, яко
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за позвы на рок jт нtг позваныи, так тtж и за дtцкимъ на рок зложоныи, пtрtд
нами сu ку праву нt становил и никог ку jтказу jт сtбt вмоцованог на мtстцt
своt нt присылал, а никотороt причины слушноº пtрtд рокомъ до врuду j собt
знати нt дал. А так мы, заховываючи пн~а Дtниса Богушtвича Нtсвtцког вtдлt
jбычаю права посполитог и Статуту Зtмског за нtстанtмъ пн~а Ильяша
Нtсвtцкого ку праву, yсказали tсмо tму до права тую част имtня tг Нtсвtцкого
зъ дворомъ, зъ людми, с полми и сtножатми и зо всuкими1 як сu в собt маtт.
Котороt всказанº нш~t до книг замковых записати tсмо tму казали и выпис
книг под пtчатми своими пану Дtнисy Богушtвичу на то дали•.

[№ 172] 24 [25]. Року того ж rа~ [61] мсца ма~я ки~ [28] дtн.
Выпис книг замку гсдрьског Луцког Гаврила Василtвича Бокия, суди
повtту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцког.
Што боярин tго мл кн~зu Михаила Вишнtвtцкого, старосты чtркаского и
канtвског, пан Василtи Лукошко позывал позвы врuдовыми зtмtнина
гсдрьског пн~а Богдана Jлtхновича Кн~uгининског, иж tму jстал винtн
пtнного долгу двадцат коп грш~tи, на што ж и лист tго записныи по2 пtчатми
людtи добрых на то в сtбt мtл. То пак Богдан Кн~uгининскии, нt
115 зв. припускаючисu за позвы ку праву, tднал tго приятtлским // jбычаtмъ, и
погодивши мtжи собою, ставши пtрtд нами jбоя сторона: пан Богдан
Кн~uгининскии повtдил•, иж вжt пн~а Василя, боярина tго млсти кн~зu
Вишнtвtцкого пtрttднал и за то tму досыт вчинил и лист свои записныи jт
нtг до сtбt взuл и то вызнал, иж што колвtкъ в тои рtчи, которую причинY до
пн~а Василя мtл, тогды вжt j то мовити ани tго в томъ поискивати и ку
жадномY праву притtгати нt маtт, tдно вtчнt j то молчати маtт. А tстли бы j
то мовити або ку праву tго притtгати мtл, тогды бYдtт винtн зарYки платити
на замок гсдрскии Луцкии пuтдtсuт коп, а tму двадцат коп грошtи и вси
шкоды и наклады tго нt на жадtн довод, jдно на прирtчtнº слова tг tму
заплатити•. Яко ж и пан Василtи Лукошко, боярин tго мл кн~зu Михаила
Вишнtвtцкого, тут жt стоячи пtрtд нами вызнал, иж сu tму jт нtг вжt досыт
стало.
И просил пан Богдан Кнu~гининскии абы то было записано. А так мы тоt
jчtвистоº вызнанt их до книг замковых записати казали и выпис с книг под
пtчатми нш~ми пану Василю Лукошку на то подали∆.

1
2

Очевидно, пропущене слово «пожитки».
Недописано літеру «д», треба читати «под».
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[№ 173] 25 [26]. Року за~ [61] мсца ма~я кa [29] дtн.
Выпис с книг замку гсдрског Луцког кн~зu Матaя Василtвича
Чtтвtртtнского с порYчtнства старосты луцког, брuславского и виницкого
кн~зu Богуша tг млсти Atдоровича Корtцкого, Гаврила Василtвича Бокия, суди
повtту Луцког, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого.
Што зtмuнка гсдрьская пн~и Ивановая Павловича пн~и Jпранка Atдоровна
Сtрбиновна, хоружанка, позывала позвы врuдовыми до замку Луцког свtкров
свою пнюю ЯцковYю Жабокрыцкую Зtновю МордвиновнY1 j jправу вtна jт
мужа своtго пtршог нtбожчика Василя Жабокрыкого, иж tи записалъ на
трtтtи части имtня своtго Жабокрыцкого чотыриста коп гр~шtи, котороt jна
с тоt трtтtt части в Жабокрыках дtржала и вживала. То пак, дtи, тоt имtнº
Жабокрыки и с тою tt трtтtю частю Y внt tи записаною в моц свою взtла,
дtржала и вживала, а tи, нtвtстцt, своtи, поступити и выдtлити нt хотtла, што
ширtи // а достаточнtи на позвtх tст jписано. За которыми позвы на рок
припалыи мсца ма~я двадцат дtвuтог дн~u в чtтвtргъ по сошtствию Свтог Дх~а,
ставши jни jбоя сторона и нtYступаючи Y право, пн~и Яцковая Жабокрыцкая
приятtлскимъ jбычаtмъ в томъ з нtвtсткою своtю погодила. И ставши2 пtрtд
нами jчtвисто повtдили3 и jбъявили, иж нtвtстцt своtи пн~tи Jпранцt
Сtрбиновнt поступили трtтtt части имtня своtг Жабокрыцкого вtдлt записY
нtбожчика Василя Жабокрыцкого, сына своtго а мужа tt, ничим tго нt
нарушYваючи и jвшtм при моцы зоставивши и рок выдtлtню тоt трtтtt части
имtня Жабокрык jзнаимила в сюю пришлYю нtдtлю мсца июлu пtршого дн~u,
тоtст на запусты Пtтрова посту, пн~и Jпранка Сtрбиновна, взuвши при собt
вижа врuдового и людtи добрых сторонних, в тую трtтюю част имtня
Жабокрыцкого – в двор, в люди, в полu, в сtножати, в ставы, в млыны и во
всuкие пожитки к тои трtтtи части прислYхаючии, Ytхати, дtржати и вживати
маtт. А tстли бы на тот рок jписаныи пн~и Яцковая Жабокрыцкая нtвtстцt
своtи пн~и Jпранцt трtтtt части во имºню Жабокрыцкомъ▫ вынаидYючи яко4
колвtк причины▫ поступити нt хотtла, тогды будtт винна заруки заплатити
tго млсти старостt луцкомY двtстt коп грш~tи, а нtвtстцt своtи пн~tи Jпранцt
другYю двtстt коп грш~tи. И заплативши разYки5 прtдца в то сu доброволнt
подала, гдt бы вгодt тои помtнtнои досыт нt вчинила, тогды врuд здtшнии
маtт моц мtти до тог имtня, яко бы и за сYдомъ, зослати и казати трtтюю част
вtдлt листу вtновног выдtлити пнtи Ивановои Павловичовои в дtржанt
подати.

1

Виправлено з «Мордвиновую».
«и ставши» написано двічі.
У слові «повtдили» остання літера «и» виправлена з літери «а» – спочатку писар написав в однині
«повtдила».
4
Недописано літеру: треба читати «якоt».
5
Треба читати «заруки».
2
3
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Яко ж tсмо тоt застановtнº их зобусторонtt и jчtвистоt сознанº пн~tº
Яцковоt Жабокрыцкоt, так и стороны жалобноº, до книг замковых записати
казалали и выпис с книг под пtчатми нш~ими пн~tи Ивановои Павловичовои
пн~tи Jпранцt, хорYжанцt, на то дали∆.

[№ 174] 26 [27]. Року за~ [61] мсца ма~я кa [29] дtн.
Выпис с книг замку гсдрског Луцкого Гаврила Василtвича Бокия, суди
повtту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого.
Пришодчи и поста- // новившисu пtрtд нами jбличнt зtмuнка гсдрьская
116 зв.
пани Сtмtновая Бtлостоцкая Yльяна Ивановна jповtдала и jбявила тым
jбычаtмъ, што ж, дtи, муж мои пан Сtмtн Бtлостоцкии напротивку вношtня
вtна моtго jписал мн на трtтtи части имtня своtго jтчизного в Бtлом Стоцt
и в Городищи сто коп гршtи личбы литовскоt, яко в дворt, так и в полuх
дворных и в сtножатtхъ, в людtх из ихь дворищами, с платы и роботами и зо
всuкими пожитки во всихъ доходtх, в млынt, в ставt, в млынtх, в запустtх, в
дубровах и зо всмъ по тому, яко сu тая трtтuя част сама в собt и jбыходtх
своих маtт. А ку тому маtтност свою всю, гр~ши, кони, быдло, шаты и иншиt
рtчи водлуг листу моtго вtновного, и иж муж мои бtз потомства с тог св~та
изшол. И, розумtючи я то, иж на том св~тt каждому члв~ку ничог пtвног, яко
час смtртtлныи, длu того ж за доброго а способного здоровя своtго тую
jправу jт мужа моtг на трtтtи части имtня tго Бtлостоцког и
Городищъского сто коп гр~шtи даю, дарую брати своtи пану Якову и пану
Андрtю Ивановичом Колпытовским. Братя моя по смtрти моtи тую трtтю част
мн jписаную в том сту копах дtржати зо всмъ тымъ, яко мнt записано,
мают. А кгды крtвныt близкиt малжонка моtго нtбожчика пн~а Сtмtна
Бtлостоцкого тыt пн~зи сто коп грш~tи имъ jтдана будtт, тогды jни, взuвши
пн~зи тыt трtтtt части мн jписаноt, паномь Бtлостоцкимъ поступити мают.
Яко ж и лист свои вtновныи под пtчатми людtи зацных в сtбt маючи пtрtд
нами покладала и был вычитан с початку аж до конца, в которомъ jписано
вtно tt jт мужа tt нtбожчика Сtмtна Билостоцкого на трtтtи части имtня
tго Билостоцкого и Городищъского, што jн мtл yв отдtлt jт брати своtt пн~ов
Билостоцкихь в дворt, в полuх, дворных и в сtножатtхъ, в людtх, в млынt, в
гаtхъ, в запустtх, в дубровах и всuких пожиткох по томy, яко сu тая част
трtтuя в собt маtт сто коп грш~tи к тому маtтност свою всю: гр~ши, кони,
быдло, шаты и иншиt рtчи тоtи всt жонt своtи jтписал и то доложоно, иж
пн~и Yльяна тыми пнз~и – и стома копами грш~tи и всtю маtтностю своtю – волна
кому хотtчи дати, даровати и записати – водлt воли своtи тым шаaовати, што
117 ширtи, а достаточнtи // на листT TT вTновномъ Tст jписано. А по вычитаню

308

взuвши jт нас пани Yльяна лист свои вTновныи и дала Tго брати своTи пану
Якову и пану Андрю Полпытовским1.
И просила, абы то было записано. А так мы тоT jповTданT TT доброволноT и
jчTвистоT зознанT до книг замковых записати казали. И выпис книг под
пTчатми своими пану Якову и пану АндрTю Ивановичом Колпытовским на то
дали›.

[№ 175] 27 [28]. Року rа~ [61] мсца мая кa~ [29] дTн.
Выпис книг замку гсдрьског Луцког Гаврила Василtвича Бокия, суди
повtту Луцког, а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого.
Што TT млсть пн~и Михаиловая Михаиловича Свинюская, пн~и Atдора
Atдоровна кнж~на Чtрторыская, позывала позвы врuдовыми, а потомъ и
дTцкимъ замку Луцкого пн~юю Яцковую Жабокрыцкую Зtновю Мордвиновну
j моцноT, кгвалтовноT yTханº и в двор и в половицу имTня Жабокрык – во
властную куплю малжонка TT млсти пн~а Михаила Свинюског, котороT, дTи,
купил в сына TT Василя Жабокрыцкого, и j збитT дворника TT млсти
тамошнTго жабокрыцкого j побранT збожя – жита, пшTницы и ярин, к тому и
j иншиT рTчи, што ширTи а достаточнTи на позвTх и на листT дTцкованом Tст
jписано. И кгды ж за дTцким в рокох прошлых в пост вTликии в замку
Луцкомъ стати был припал мсца марта второго дн~u в нTдTлю, тогды jни jбоя
сторона чTрTз вмоцованых своих ку праву ставали, нижли мы, врuд, будучи на
тот час затруднTны иншими справами длu тог и зложили тую справу на
пришлыT рокы судовыT, тоTст по сTмои субобT2 пuтог дн~я в сTрTду в року
тTпTрTшнTм шTстдTсuт пTрвомъ. На што jни jбоя сторона позволили и до
книг замковых записати казали и выписы под пTчатми собT побрали. А кгды ж
тож3 рок по сTмои суботT стати припал, пн~и Яцковая Жабокрыцкая Зtновна
Мордвиновна пTрTд нами сu становила, ку праву готова была и пилност в том
чинила аж до трTтTго дн~u. А TT млст пн~и Михаиловая Свинюская рок з урuду
зложоныи jбусторонним принuтыи // сама ку праву нT стала и никого ку
jтказу з моцю зyполною на мTстцT своT нT присылала и никотороT причины
слушноT пTрTд роком до врuду j собT знати нT дала.
И просила пн~и Жабокрыцкая, абы то было записано. А так мы станT и
пилност TT а нTстанT пн~TT СвинюскоT до книг замковых записати казали и
выпис книг под пTчатми своими пн~Tи Яцковои Жабокрыцкои Зtнови
Мордвиновни на то дали.

1

Написано помилково, треба читати «Колпытовским»
Написано помилково, треба читати «суботt».
3
Написано помилково, треба читати «тот».
2
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117 зв.
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[№ 176] 28 [29]. Року rа~ [61] мсца мая кa~ [29] дTн.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого, пан
Гаврило Янович Загоровскии, просtчи j вижа, при котором бы мtл в1 ымtнt
свои jтчизныи ytхати. А так я з yрuдy замку гсдрьского Луцкого посылал
tсми tму вижtмъ Пtтра Якубовича. Которыи вижъ там бивши и jттолt
приtхавши, ставши пtрtд мною, тыми словы вызнал, иж пан Гаврило
Загоровскии при мнt, вижy врuдовомъ, и при поtзднику замку Володимtрского
Тtрtшку, маючи при собt сторону подданного кн~зu подяканого
Звихтурuнмока [!] в понtдtлок прошлыи на завтрtt Сошtствия Свт~го Дх~а мсца
мая двадцат шостого дн~u, приtхавши до двора пн~а дuдка своtго ºго млсти пн~а
Пtтра Загоровског, маршалка гсдрьског, до Хорова, и пытал врuдника
хоровского Михаила Нtсвtцкого, tстли jн двор Загоровскии и млыны дtржит,
и боярt, и гумно, бо то, повtдаtт, пн~и матка нш~а была поступила tго млсти пн~у
Jстаaъю Воловичу, маршалку и писару гсдрьскому, jпtкуну нш~ому. Jн
повtдил: «Я сu, дtи, ни вступую ни в двор, ни в млыны, ани в гумно». Пан
Гаврило Загоровскии мовил tмy: «Длu чого ж ты, пришодчи кгвалтом на
гумно нашt и збил tси боярина пн~tt матки нш~оt Грицка а люди ратновскиt зъ
гумна согнал и jвса на кони пн~а Jставtвы вымолотити нt допустил». Врuдник
хорtвскии повtдил: «Я сu, – повtдаtт, – тм~ в томъ хотtл прислужити, иж бы
тот боярин jвtс помолотивши, самь нt втtк и [……]2 // Tго бил а подданных
пн~TT матки вм~ ратновских доброволнT пустил3 и боярина Пацика и боярина
того, дTи, будy до горла боронити – ни Хрибтовичу, ни Воловичу, ани воTводи
вилTнскому и самомy королю нT поступлю». Пан Гаврило Загоровскии
jсвTтчивши то нами, вижами и стороною, Tхал з нами до двора своTго
Загоровского, аж y дворT Tго быдла пасут бояр и подданных Tго млсти пн~а
Пtтра Загоровского люди загаTцкиT. А тамъ было быдло Кондратово
бояриново, Грицково бояриново, Пушчичово, Atдцово, Пацуково, Пушчичово4,
ЧtрницовоT, ИвановоT и инших подданных. ВидTли Tсмо y двора ворота
jтбиты, и жTлTза побраны, а дощъки поjтбиваны; коло двора jстрог поламан,
y свTтлицох чотырох ни двTрTи, ни jкон, ни jболон, ани столов, пTчи побиты,
защTпки и замки нутрьныT повыбиваны и в подклтах такжT, а вь свTтлицах
знати, што быдло запирано. И пытал пан Гаврило Загоровскии подданных
загоровских: «Хто таковую шкоду y дворT починил?» Jни повTдили, иж
подданыи пн~а Пtтра Загоровского хорTвскиT, загаTцкиT. И то пан Гаврило
намъ вижов5 своим и сторонt jбявил. А в гумн знашли tсмо чотыри стоги
жита, а пuтая стирта. Потом шолши до млына вtликог ставу, знашли tсмо y
млыни розмtру збожя могло быти мац с тридцат. А то сu, повtдают, собрало

1

Літера «в» виправлена з іншої літери з нижнім хвостиком на зразок «р» або «д».
Край аркуша затерто – не читається 4-5 літер.
Тут по тексту смисловий розрив: або пропущені слова, або нелогічно сформульоване речення.
4
Ймовірно, ім’я «Пушчичово» помилково написано двічі.
5
Написано помилково з невірним відмінком, треба читати «нам вижом».
2
3
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по вымtру братковича врuдника tго млсти пн~а Jстаaъtва jт божtго
нарожtнья аж до сtго часу, тоtст аж до сошtствия Свт~ого Дх~а. К тому тtж
видtли в садy щtпи покопаны, а другиt поламаны и порyбаны. И то пан Гаврило
Загоровскии нами jсвtтчил. А став под дворомъ, которог служtбник tго
млсти пн~а Jстаaъtвъ браткович Андри jсtни прошлоº спускал, тот и до сих
часов нt занuт. А потом jглtдали tсмо збитя боярина пн~а Гаврилова Грицка
Турка. Видtли tсмо в нtго за плtчима раны синиt битыt, а рyка правая збита
всu, jпухла. Повtдил намъ иж врuдник хорtвскии Михаило Нtсвtцкии tго
бtзвиннt пръначtм збил.
И хотtчи пан Гаврило Загоровскии j то мовити, просил абы то было
записано. А такъ я тоt сознанt вижоно1 до книгъ замковых записати казал и
выпис книг под пtчатю моtю пану Гаврилу Загоровскому на то дал.

// [№ 177] 29 [30]. Лт Бож нарож а~a~rа~ [1561] мсца мая л~ [30] дtн.
Про памtт казано записати. Присылали до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго Луцкого, зtмuнt гсдрьскии пан Иван, а пан Андри Юхновичи
Кошки, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtмъ, што ж, дtи, тых часов нtдавно
прошлых на дtн Вознtсtня Гд~нu мсца мая пuтогонадцат дн~u пан Aранцышок
Aалчовскии, наславши моцно кгвалтом слуг, бояр и подданных своих людtи
колковских и рудницких, границy чtрtз комисарtи положоную jт имtня их
Жировицкого, а имtня пн~а Aалчовского Колку и Рудник запсовал, копци
пороскопувал и дtрtво гранноt по границы и на властивом кгрунтt их за
границtю j колконадцат сот дtрtва погожог почtрти казал.
Длu чого ж на jбвожtнº границы зопсованя и копцов роскопаня и дtрtва
почtртtня брали вижом з yрuду замку Луцкого боярина гсдрьского
красносtлского Юрка. Которыи виж там бывши и jттолu приtхавши, ставши
пtрtд мною, тыми словы вызнал, иж пан Иван а пан Андри Кошки при мнt,
вижy врuдовомъ, маючи при собt людtи добрых, шлuхту, выtхавши и показали
намъ копцы роскопаня и дtрtво почtртtня. И видtл tсми, почtнши jт рчки
Грушвицы и jт могилы Чирчины до Чижова мостка, а jттолu аж до врочища
до Липова Снтя, тоtст до зtмли и границы tг млсти пн~а воtводы вилtнског
имtня Бtрtстиянского пuтдtсuт копцов и копtц роскопаных, а дtрtва гранног
болшtи сорока. К тому за границtю дtрtва [по]гож[о]го2 и иншог сплош
болшtи тисtчи почtртtно.
И просили пан Иван и пан Андрtи Кошки, абы то было записано. А так я
тую жалобу и jповtданt их и вижово сознанt y книги замковыt записати казал
и выпис с книг под пtчатю моtю имъ на то дал›∞›.

1
2

Написано помилково, треба читати «вижово».
Слово виправлено з іншого, читається нерозбірливо, очевидно, тут йдеться про «погожого».
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118 зв.

[№ 178] 30 [31]. Того ж мсца мая л~ [30] дн~u.
Приtздил до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого,
119 зtмtнин гсдрьскии пан Богдан Иванович ДроздTнскии // жалуючи и
jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов з олторка на сtрtду ночи
вчорашнtt, якобы трtма годинами в ноч, служtбники, тивон и паробки
дворныº брата моtго пн~а Яцка Дроздtнского на имu Логун, Сtнчина, Пацюк,
Тишко, Якуб, Jношко и з ыншими многими помочниками своими за
росказанtмъ пн~а своtго, пришодчи моцно, кгвалтом y воротtх двора tго
служtбника ºго Матыса и подданного ºго Кронu збили, змордовали. А потом,
дtи, добываючисu в двор мои, ворота потолкли; с пустками в двор на нtг
самого и на слуг tго тискали и словы нTвцтивыми ºго соромотили. Што, дTи,
jн розумючи то, иж длu нTбTзпTчTнства здоровя своTго, слуг и подданных
своих заложил был листом заручным ºго кролTвскоT млсти под тисTчма
копами грошTи, а другим листом старосты луцког нTбожчика кн~зu Андря
Сонкгушковича КошTрского под пuтмасты копами гр~шTи1, ач видTл таковыи
кгвалт и набTганº jт них прTд сu напротивко них спокоинT заховалсu.
Которыи, дTи, кгвалт и збитT служTбника и подданого своTго того ж часу на
завтрTº на врuдT замку КовTлског и jбаполным сусTдом своим jповTдал и
jсвTтчал.
Длu чого ж на jбвожTнº jного кгвалтувного нахожTня на двор Tго
ДроздTнскии и на jглTданº ран, збитя служTбника и подданного своTго брал в
мTнT вижом боярина гсдрьског красносTлског Миколая Марковича. Которыи
там бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж
будучи в пана Богдана ДроздTнского в Дрозднuх видTл Tсми ворота збиты и
поламаны. А потомъ jглTдал Tсми служTбника и подданного пн~а ДроздTнског
и видTл Tсми в Матыса, служTбника панского, на правои руцT три палцы збиты,
119 зв. раны кривавыT, в нозT рана битая кривавая, а плTчи // збиты, раны синии. А в
подданного пн~а ДроздTнского, в Кронu видTл Tсми плTчи и руки збиты, раны
синиº и руки jт битя попухли. И хотTчи пан Богдан на том пTвност мTти,
посылал зо мною, вижомъ и людми сторонними, служTбника своTго Jниска до
пн~а Яцка, припоручаючи тых кгвалтовников. Ино пн~а Яцка ДроздTнского в
дворT Tсмо Tго нT застали, алT тивунy Tсмо приповTдали, абы тыи кгвалтовники
до росправы были yвыищоны. Тивон пн~а Яцков повTдил, яко н2, дTи, кому, алT
тому служTбнику Матысу, стрTлцy, jт нас живому нT быти. И то служTбник
пн~а Богдана ДроздTнского jсвTтчивши мною, вижомъ и людми сторонними
Tхали Tсмо з двора.

1

Смислова вставка про заручні листи великого князя литовського і луцького старости, не пов’язані з цим
наїздом, бо могли бути видані до цього наїзду – за старостування попереднього луцького старости кн.
А. М. Сангушковича Коширського (пом. у жовтні 1560 р.).
2
Ймовірно, написано помилково «н» замість «ж» – треба читати «яко ж».
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И просил пан Богдан ДроздTнскии, абы то было записано. А так я тую
жалобy и jповTданº Tго и вижово сознанT до книг замковых записати казаль.

[№ 179] 1. Року БожTго rа~ [61] мсца июнu г~ [3] дн~я.
Казано записати. Пришодши до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, зTмTнин гсдрьскии пан Богдан Иванович ДроздTнскии
жаловал и jповTдал тымъ jбычаTм, што ж, дTи, братя Tго Яцко, СTмTн,
Михаило ДроздTнскиº в подданных Tго влостивыи полu их подворищъныи
сами jтнимают и подданным своим кажут, кривды и втиски вTликиº Tму
самому и подным Tго завшT чинuт. А тых, дTи, часов пTрTд СошTствиTм
Свuтого Дх~а в чTтвTргъ мсца мая двадцат второго дн~u брат Tго пан СTмTн,
наславши моцно, кгвалтом мTжу зорати и полu ºго влостивыи Tму jт них
выдTлTныи, которых болшTи дTсTти лт спокоино вживал, кгвалтовнT на
грTчку поjрати казал.
Длu чого ж на jглTданº, мTжи зопсованя и пол зораня брал в мTнT вижом
боярина красносTлског Миколая Марковича. Которыи там бывши и jттолu
приtхавши а ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж будучи в пана
Богдана Дроздtнского в Дрозднuх, маючи при собt // сторону, jглtдал jного
полu и видtл мtжy зораную и за тою мtжою полu поjрано, яко на пuт дtн. И
повдил ми пан Богдан, иж то мtжа мtжи нас брати положоная, а за мtжою
полt моº влостивоº брат мои пан Сtмtн кгвалтовнt поjрал.
И хотtчи пан Богдан Дроздtнскии j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу и jповtданt ºго и вижово сознанº до книгъ
замковых записати казаль.
[№ 180] 2. Того ж мсца июнu г~ [3] дн~я.
Казано записати. Просил мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, зTмTнин гсдрьскии пан Богдан Иванович ДроздTнскии j вижа длu
поданu листу врuдового навпоминалного пану Василю Витонизкому, иж, дtи,
jн в року прошлом шtстдtсuтомъ мсца июнu второгонадцат дн~я yпросил tго,
абы восполок з братtю ºго Яцкомъ, Сtмtном а Михаиломъ пн~ы Дроздtнскими
tхал до пн~а Пtтра Костюшковича имtня их Зубtлна выкупати. На што, дtи, и
лист поручоныи а под пtчатю и с подписю властноt руки своtt tму на то дал,
которым jбычаtм jноt имtнº Зубилно мло быти выкуплtно. То пак, дtи, jн
за листом ºго поручоным вtсполок з братtю ºго y пн~а Пtтра Костюшковича
бывши а jттолu приtхавши и до сих чс~ов tму j том никоторох [!] вдомости
нt вчинил, ани листа jного постановtня, яким jбычаtм jноt имtнº Зубилно
jткупили, а до которого часу пану Пtтру Костюшковичу того имtня дtржати
были поступили, нt дал и нt вtдати длu которои причины пн~зи jтдавши того
имtня Зубилна на тот час до рук своихъ ани листа jтца ихъ записного,
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которым был нtбожчик jтtц ихъ пану Пtтру Костюшковичу тоº имtнt
записал, ани квиту на jныи пн~зи jт пн~а Пtтра Костюшковича нt взuли. На
120 зв. што, дtи, jн нtпоjднокрот пн~а Василя Витонизского прозбами вживал, // абы
ºму jного постановtня яко вмоцованыи ºго лист под пtчатю своtю на то дал.
А jн, дtи, и до сих часов листа tму нt дал и tго в том вдомым нt вчинил. А
пан Богдан Дроздtнскии бtз вдомости и листу tго в тоt имtнº Зубилно
въtхати нt смtт.
Ино я з урuду замку гсдрьского Луцкого давал tсми tму вижом боярина
красносtлского Миколая Марковича. Которыи тамъ бывши и jттолu
приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж дн~я вчорашнtго в
понtдtлок мсца июнu второго дн~я посылал пан Богдан Дроздtнскии
служtбника своtго Яцка Дъяка, мtнt вижа врuдового и людtи сторонних до
пн~а Василя Витонизского з листомъ навпоминалным. Пан Василtи Витонизкии
по вычитаню листа повtдил, иж пан Богдан Дроздtнскии никгды мu j то нt
просил, а tстли до мtнt приtдtт, хотu и сtгоднu а будtт мu j то просити, я
tму лист дамъ▫. И кгды tсмо то пану Богдану повtдили, jн того ж часу самъ
jсобою своtю зо мною, вижом, tхавши до пн~а Василя Витонизкого просил tго,
абы tму лист застановtня своtго с пн~омъ Пtтром Костюшковичомъ j имtнº
Зубилно tму дал и припомtнул tму пtршиº прозбы свои, иж tму j то
нtпоjднокрот прозбами своими просил. Jн tму на то повtдил: «Заправды ижtм тоб за прозбою твоtю слюбил лист дати, алt, кгды ж мu так з вижами
врuдовыми в том набtгаtш, я тобt листу нt дам». И с тых причин листу своtго
дати ани вдомости жадноº jног застановtня своtго вчинити tму нt хотtл▫.
А так я тоt вижово сознанº до книг замковых записати казал.
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[№ 181] 3. Того ж мсца июнu д~ [4] дн~я.
Казано записати. Просила мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, зTмuнка гсдръская пн~и Ивановая Павловичовая Jпрuнка Atдоровна
Сtрбиновна j вижа, при котором бы свTкров TT пн~и Яцковая Жабокрицкая //
Зtновя Мордвиновна во имTню своTмъ Жабокрыкох трTтюю част водлT листу
вTновного сына TT, нTбожчика Василя Жабокрыцкого, Tи выдTлит мTла.
Ино я з урuду замку гсдрьског Луцкого посылал Tсми вижомъ служTбника
моTго Ивана Лtвковича Лидуховского. Которыи там бывши и jттолu
приTхавши, ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж в тую нTдTлю
прошлую мсца июнu пTрвого дн~u пн~и Ивановая Павловичовая Jпрuнка
Atдоровна при мнT, вижy врuдовом, и маючи при собT людTи зацныхъ шлuхтъ
пн~а Пtтра Ивановича ХомTка, пн~а Михаила Atдоровича КорытTнского, пн~а
АндрTя РудTцкого, Василя, Дмитра и AалTлTя пн~ов РогозTнских, Михаила
ПривTрTдовского, принuла роздTлок з свTкровю своTю пн~Tю Яцковою
Жабокрыцкою в дворT, полuх и сTножатTх дворныхъ, в ставTх, в млынTх, в
людTх зъ их полми и сTножатми, с платы, з роботами и зо всuкими
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повинностuми во всTмъ як сu тоº имTнº Жабокрыцкоº здавна само в собT маTт
трTтюю част в чотырохъсот копах грошTи вна Tи jписано jт пTрвъшого
мужа TT нTбожчика Василя Жабокрыцкого вTдлуг листу вTновного и выпису
врuдового, jставуючи дв части во всuких пожитках имTня тог
Жабокрыцкого пн~Tи Яцковои Жабокрыцкои, а трTтюю част выдTлили пн~Tи
JпранцT СtрбиновнT – полu и сTножати в лыко розмTрили, так тTж и людми, и
дворищами под тым способомъ пн~Tи Яцковои Жабокрыцкои на двT части тыT
люди Tи сu достали. НапTрвTи: Климко, Грицик, Харко, Макар, Сидоръ,
ИванTц, Якимович, Грицко, Еско, Данило, [Илья]шка, Дtнис, Сушко, Дtмко. А
на трTтюю част пн~Tи JпранцT Павловичовои: Пилип, Климъ, ЛукянTцъ,
СтTпан, Игнатко, Радко, Jпанасиха, СTн – члв~къ посполитыи. Т[…]о пн~Tи
Яцковои двT части, а пн~Tи Павловичовои трTтuя част // дворища Игнатовского
Пустовского. Так жT во всTмъ пн~Tи Яцковои Жабокрыцкои двT части, а пн~Tи
Jпранци Ивановои Павловичовои трTтuя част. А што сu дотычTт члв~ка
Игнатка, которыи з ымTня их втTк, тог jни сполTчнT выискивати мают, а
выискавши того, посполитT дTржати мают до слушного поровнаня. Которыи
роздTлок и поровнанº пн~и Яцковая Жабокрицкая з нTвстъкою своTю пн~Tю
Jпранкою з обу сторон принuли и на том застановили, иж пн~и Jпранка
Сtрбиновна тую трTтюю част имTня Жабокрыцкого дTржати и вживати маTт
вTдлуг листу вTновного, а пн~и Яцковая Жабокрыцкая з дTтми и з близкими
своими ничим сu в то вступовати, и тоº трTтTT части, што Tи выдTлTно, з моцы
и дTржаня TT выимовати и пTрTказы жадноº чинити нT маTт до зуполноT
заплаты суми jписаноº чотырTхсот коп гр~шTи. Яко ж тыº пн~овT дльчиº
вышTи помTнTныT и листы свои под пTчатми и под заруками jписаными им на
jбT сторонT подавали. А на тот час при томъ роздTлку и помTркованю ку тому
имTню Жабокрыцкомy нихто сu иншии з стороны нT припоминал и того длу
жадTн члв~къ нT заборонuл▫.
А так я тоº сознанº вижово в книги замковыT записати казаль.

[№ 182] 4. Того ж мсца июнu д~ [4] дн~я.
Казано записати. Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, зTмTнин гсдрьскии пан Яцко Иванович Русин жаловал
и jповTдал jбтTжливT тым jбычаTм, што ж, дTи, дн~u вчорашнTго мсца июнu
трTтTго дн~u y волторок позно на смTрканю ишол Tсми з мста Луцкого на
Замостº до подворя своTго и в тот, дTи, час подданныº пн~а Василя ГулTвича,
люди затурTцкиT на им[u] // Иван Годунко, Яцко ТулиголовTц, Курило
Заставскии, Жук, НTстTръ, ГринTцъ, Локот, Маско, Костюк, ЖданTцъ и з
ыншими многими помочниками своими, нT маючи до мTнT жадноº причины,
засTгчи мнT доброволную дорогу, вырвавшисu с подмостя, розбоиным а
злодискимъ jбычаTм мTнT самого розбили и шкодливT на jбличю зранили и
при мн сына моTго Стасu и служTбника ЕрTмя, шлuхтича и врuдника моTго
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замостского Якимца и двох подданных моих Щастного а Володка збили,
змордовали и jкрутнT зранили. И в тот, дTи, час при том бою зъ служTбника
моTго ЄрTмя торбу с пн~зми, з листы потрTбными и з ыншими рTчми jтнuли.
И в которои торбT было готовых пн~зTи пuтдTсuт коп грошTи личбы литовскоº,
што Tсми мTл jтдавати брати своTи, пану Atдору и пану АндрTю Русином а
жиду луцкому ЛTвTви, к тому дв кошули колTнскихъ а ручник зашитыи,
листы записныT и выписы врuдовыº, то всT с торбою розбоинымъ а злодTиским
jбычаTмъ jтнuли.
Длu чого ж того ж часу на jглTданº ран сTбT самого, сына, слуг и
подданныхъ свох брал в мTнT вижомъ служTбника моTго Ждана
Кгабрияловича БортновTцкого. Которыи виж ран их jглTдавши и ставши
пTрTдо мною тыми словы сознал, иж выдTл в пана Яцка Рyсина три раны
jбличныхъ крывавыхъ, а на лTвои руцT рана битая синuя, а на сыну Tго Стасю
рану битую синюю y потылицы•, Y служTбника ºго ЕрTмя в голов рана
рубаная кривавая; y Якимца, врuдника замостского, в голов рана битая
кривавая, на хрыбтT рана битая синuя; y Щастного раны битыT синиº по
хрыбту и по руках; y Володка раны битыT синиº.
И хотTчи пан Яцко Русин j то мовити, просил, абы то было записано. А
так я тую жалобy и jповTданº Tго и вижово сознанº до книг замковыхъ
записати казаль∆.
122 зв.

// [№ 183] 5. Того ж мсца июнu д~ [4] дн~я.
Казано записати. Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, зTмTнин гсдрьскии пан ВасилTи Atдорович ГулTвич,
жаловал и jповTдал jбтuжливT тым jбычаTм, што ж, дTи, подданныи мои
затурTцкии, будучи тут, в Луцкy, на роботT Tго кролTвскои млсти, робили на
мосту городню. То пак, дTи, на заходT солънъца мсца июнu трTтTго дн~u y
волторок пан Яцко Иванович Русин, впившисu, ишол з мста з слугами и с
подданными своими, знашодчи подданных моих робuчи, позбивал, аж пTрTд
ними з мосту скакат мусTли. А jн на том мало маючи, а наповнившисu воли
своTT и способившисu с приятTлми, зъ слугами и с подданными своими и з
иншими многими помочниками повторT нашодши моцно, кгвалтомъ в ночи на
стан ихъ, гдT подданныи мои начовали, самих колко члв~ков позбивал и
поранил, возы их порyбал. И в тот, дtи, час стало имъ шкод нtмало, згинуло в
нихъ сtрмаг чотыри, шапок чотыри, jпанtч чотыри, сокръ дtсuт, два мtхи с
хлбомъ и з ыншими живностuми, к тому пн~зtи готовых в ког што было•.
Длu чого ж на jбвожtнº и на jглtданº ран подданных своих брал в мtнt
вижом служtбника моtго Jникия Пугача. Которыи ран ихъ jглtдавши пtрtдо
мною тыми словы сознал, иж видtл в подданныхъ пн~а Василя Гулtвича в
людtи затурtцких раны•: Y Яцка на чол рана битая кривавая, повдил тот, иж
на тот час в нtг згинуло полкопы грш~tи, y Грицка Луцtвича в ноз рана
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штыховая, а повдил шкоды своtt дванадцат грошtи. И тыи jбадва повдили,
иж ихъ пан Яцко Русин поранил на мостy. У Atдца рана рубана на долони, в
Маска рана рyбаная на палцы подлt мtзиного. Борис повдил шкоды своº
jсмънадцат грошtи. И тыt ранныº повдили, иж ихъ пан Яцко Русин с
помочниками своими, пришодши на стан ихъ вночи, позбивал и поранил.
И просил пан Василtи Гулtвич, абы то было записано. А так я тую жалобу
// и jповtданº tго и вижово сознанº до книг замковых записати казаль.

[№ 184] 6. Того ж мсца июнu д~ [04] дн~я.
Казано записати. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцког, врuдник tt млсти кн~гни Иллиноt Костtнтиновича
Jстрозскоº кн~гни Бtяты с Костtлца шулжинскии пан Аврамъ Atдорович,
jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи врuдник tt млсти кн~зu Костtнтина
Костtнтиновича Jстрозског, воtводы киtвского, маршалка зtмли Волынскоº,
старосты володимtрского колысчинскии, заtхавши влостную зtмлю звtчистыи
кгрунт имtня кнг~ни tt млсти Чtрнuтинског чtрtз границy, рtчку Грtбtницу,
которая дtлит зtмлю Колыщинскую▫, Чtрнuтинскую и мtстскую посtдаtт,
кривды и втиски вtликии чинит и полu на влостивом кгрунтt кнг~ни tt млсти
моцно кгвалтом поjрати, jвсом и иншими яринами засtяти казал ку вtликои
кривдt и шкодt tt млсти•.
Длu чого ж на jбвожtнº тои зtмли брал в мtнt вижом служtбника моtго
Гарасима. Которыи тамъ бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною
тыми словы сознал, иж будучи мн в Шулжинцох, врuдник шулжинскии пан
Аврам зо мною, вижом, и маючи при собt людtи добрых, сторонних, выtхавши
на кгрунт зtмлtныи, jбводил нами зtмлю tt млсти кнг~ни Иллиноº, почонши
jт Чtрнuтина, до сtлища Пашковоº. И повдил нам врuдник шулжинскии, иж
на том сtлищи мtшкала боярка tt млсти панновая, которая, дtи, длu вtликих
кривдъ врuдников и подданных кн~зu Костtнтиновых jттол знtсласu до имtнu
tt млсти Марковtцъ. И видtл tсми на томъ сtлищи полu на парtнину
поjраныи, сtлитбу спустошоную и избы собраныº […1 п]овtдают Колыщинцы
чtрtз границу звtчистую моцно, // кгвалтомъ тыT полu поjрали и избы с того
сTлища на зTмлю Колыщинскую пTрTвозили. А с того сTлища поTхали Tсмо
границTю ГрTбTниною до сTла ЛисTго Полu – до бояр кнг~ни TT млсти
СилTполскихъ2. И там приTхавши, повдил намъ врuдникъ шулжинскии, иж
врuдник кн~зu КостTнтиновъ колысчинскии моцно, кгвалтомъ заTхавши тыхъ
бояр кнг~ни TT млсти лисºполскихъ и там жT в ЛисTм Поли бояромъ своимъ
сTлитисu кажTт. И на тот час знашли Tсмо там боярина Tго млсти кн~зu

1
2

Затерто три літери, які не читаються.
Написано помилково, треба читати «Лисtполскихъ».
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КостTнтиновича, а jн сu тамъ сTлит▫. И пытал Tго врuдникъ шулжинскии:
«Длu чого, дTи, ты тут на влостивомъ кгрунтT TT млсти сTлитисu и мTшкати
хочTш?». Тот боярин повдил: «Я, дTи, и самъ вдаю, иж то зTмлu кнг~ни TT
млсти, алT мн пан мои Tго мл кнuз КостTнтин тут сu сTлити казал». Пан
Аврамъ, jсвTтчивши то мною, вижом врuдовым и людми сторонними, Tхали
Tсмо jттол.
И просил врuдник шулжинскии пан Аврам Atдорович, абы то было
записано. А так я тоº jповTданº и вижово сознанº до книг замковых записати
казаль∆.
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[№ 185] 7. Того ж мсца июнu д~ [4] дн~я.
Казано записати. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, врuдник tt млсти кн~гни Иллиноº Jстрозскоº кн~гни
Бtяты с Костtлца шулжинскии пан Аврамъ Atдоровичъ, jповtдаючи тым
jбычаtм, што ж, дTи, кнuз Миколаи Tго млст АндрTTвич Збаразскии, староста
крTмuнTцкии, чTрTз границy звTчистую влостивыи кгрунт, зTмлю кнг~ни TT мл
Косковског моцно, кгвалтом плуги своими нивы людTи косковских поjрати
казал.
Длu чого ж на jбвожTнº и на jглTданº тои зTмли брал въ мTнT вижомъ з
урuду замку Луцкого служTбника моTго Гарасима. Которыи там бывши и
jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж врuдник
шулжинскии пан Аврам // со мною вижом, и маючи при собT людTи добрых
сторонних, выTжчали ºсмо на кгрунт зTмлTныи jт имTня кнг~ни TT млсти
Косковског и знашли ºсмо на поли Косковскомъ подданных кн~зu Миколая
Збаразкого, людtи грицовскихъ с плугами, а jни полt Косковскоº jрут.
Врuдник шулжинскии тых людtи с полu и с плугами их согнал, повtдаючи,
иж то tст влостивая зtмлu кнг~ни tt млсти Косковская по границy звtчистую
Яблонцy. Яко ж и границy над рtкою Хоморомъ видtл tсми яблон, а jт тои
яблони идtт граница значная чtрtз полt аж до Лотовки. И видtл tсми чtрtз
границy полu Косковского поjрано нtмало.
И просил пан Аврам, врuдник шулжинскии, абы то было записано. А так я
тоt jповtданº tго и вижово сознанº в книги замковыи записати казаль.
[№ 186] 8. Того ж мсца июнu и~ [08] дн~u.
Казано записати. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого, tго млст пан Михаило Atдорович Мышка Варковскии,
подстаростии мозырскии▫, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи,
тых часов нtдавно прошлыхъ мсца мая двадцат дtвuтого дн~u y волторок
врuдникъ пн~а Василя Гулtвича затурtцкии Сtргtи Созонович а воитъ Глtбко
зо всими людми затурtцкими, нt вtдати tстли жt з росказаня пн~а своtго, або
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своволнt, стадо пн~а Гулtвичово и всю чtрtду сtла Затурtцкого yмыслънt
нагнавши моцно, кгвалтомъ на влостивyю зtмлю tго млсти Сtрницкую чtрtз
границy звtчистую пашни вытравили и вытоптали и шкоды нtмалыt подtлали.
Длu чого ж на jбвожtнº и на jглtданº шкод подtланыхъ служtбник tго
млсти Роман Пtрtвскии брал y мtнt вижtмъ з урuду замку луцкого боярина
гсдрьског красносtлского Юрка. Которыи там tздил, шкод jглtдавши и
jттолu приtхавши, ставши // пtрtдо мною тыми словы сознал, иж маючи при
собt людtи сторонних, врuдник tго млсти пн~а Мыщин сtрницкии, выtхавши со
мною на зtмлю Сtрницкую, показовал ми пашню потравлtную и вытоптаную,
видtл tсми шкод нtмало подланыхъ, которых шкод jшацовано с паши, яко
на пuтдtсuт копъ пшtницы вытравлtноº и вытоптаноº.
А так я тую жалобу и jповtданº tго млсти пн~а Михаила Мышки и вижово
сознанº в книги замковыt записати казаль.

[№ 187] 9. Того ж мсца июнu и~ [8] дн~u.
Казано записати. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, зtмtнин гсдрьскии tго млст пан Дмитръ Jлtхнович
Козинскии, jповtдаючи aоробу пн~tи малжонки своtи, жt з Божtго допущtня
tст вtлми aора. И просил j вижа, при котором бы тастамtнт водлуг воли и
доброи памtти tt справован быти мuл.
Ино я з урuду замку гсдрьского луцког посылал tсми вижом служtбника
моtго Ивана Лtвковича Лидуховского. Которыи виж там бывши и jттолu
приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж кгды приtхал до
Козина, тогды на тот час пн~и Jгрtaина Ивановна Масалского Дмитровая
Козинскаu▫ дyховницy свою справtную под пtчатми людtи зацныхъ влостною
рукою своtю tму показавши, yстнt ºго просила, абы то на врuдt замку Луцког
вызналъ. При которомъ вызнаню ºго тут жt, стоя з ним, служtбник пн~а
Козинского jныи тастамtнтъ под пtчатми людtи добрых пtрtдо мною
покладал и был вычитанъ с початку ажъ до конъца. Которыи тастамtнт так сu
в собt маtтъ: // «Во имu СтворитTлu моtго аминъ. Я, Jгрtaина, дочка кн~зu
Ивана Василtвича Масалског а жона Дмитра Козинского, зрозумtла, иж нtт
на сtмъ свtтt ничог пtвнtшого над смtртъ кождому члв~ку. Про то я, будучи
jт нtмалого часу нtвtстою хорою и tстtм в цлом розумt и в доброи своtи
памuти, нt припужоною, ани тtж намовлtною, хиба по своtи доброи воли
справила tсми сую1 мою дyховницу пtрtд jбличtм своим, иж бы сuдtчи и муж
мои, Дмитръ Козинскии, а нихто з близких и брати моtt рожtноt заводитисu
нt мtли y пришлых часtх, яко ж сuя моя духовница так сu в собt маtт.
Напtрвtи дш~у мою поручаю в руки ºго насвtтшои млсти, а тtло моt зtмли.

1

Написано помилково, треба писати «тую».
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Муж мои Дмитръ Козинскии тtло моt положит в манастыри Дорогобузкомъ
маtт, а дtти нш~и, которыº прибыла з мужtм своим, Дмитром Козинским, Ивана
а дочку Atдорy, тыt злtцывши их Богу во троицы tдиномy и даю их yв опtку
jтцу их а мужу своtму Дмитрy Козинскому▫. А што сu ткнtт тых имtнtи
моихъ матtристых, которыº я тtпtрtшнtг часу в сtбt дtржу, тоtст имtнº
Моквин, Тишицы, Тtрtшов, тых моих имtнtи никомy нt даю, ани их злtцывам
толко двt части двом дtткам нашим Ивану а Atдорt•. А трtтюю1 част тых
имtнtи моих Мокквина а Тишици, Тtрtшова записую и дарую на вtчныt часы
мужу моtму Дмитрy Козинскому. Яко ж муж мои за тым jбдарованtмъ всtи
моtи дyховницы волtн тую трtтюю част jных имtнtи моих jтдати, продати и
к своtму yжиточному jборочати водлугъ воли своtt шаaовати. И длu того
дарую и записую прtз сюю дyховницy тыхъ трtх имtнtи своих тую трtтюю част
мужy своtму, иж муж мои, доходtчи правомъ на jтцу нш~ом кн~зю Иванt
Масалском, выложил на тыº матtристыt имtня мои суму грошtи нtмалую,
чого ж и я tстtм ясна, бо зо мною, доходtчи матtристого моtго на jтцы моtм,
час нtмалыи y Вилни лtжал. А што сu дотычtт, иж мu прtз лист свои даровал
125 зв. муж мои, // пан Дмитръ Козинскии, так много двtстt золотых або полтрtтuста
золотых, которыи лист yв отца моtго кн~зu Ивана Масалског y захованю, яко-м
yстнt жtдала мужа моtго Дмитра Козинского, иж бы цнотливt а в добром
выхованю мtл в дому своtмъ и на тых имtняхъ моих тых двоº дtток нш~ихъ
Ивана а Atдорy до лtт их, яко ж и тыt золотыº, которыt мн муж мои Дмитръ
прtз лист свои даровал, которыи жt лист y захованю jтца моtго tст, а тыt
золотыº нtхаи муж мои Дмитръ Козинскии дtткам моим на доброº а цнотливоº
выхованº даtт, як жt сu и поднuл, то полнити и тот лист tго мн
jбдарованыи, которыи в захованю jтца моtг tст, прtз сюю дyховницу мою
yморuю: дtти и нихто з близких моих тым листом tго мн jбдарованым, нt
мают на нtм ничого поискивати▫. А што сu ткнtт рtчtи рухомых, так тtж
готовизны, быдла, ани тtж иных статков, того-м ничого нt мtла даного jтца
моtго кн~зu Ивана Масалского, кгды мu y малжtнство давал за пн~а Дмитра
Козинског. И том тtпtрtшнtго часу з мужом зобрала всuкого домового
статку, так тtж по части и шаток справили tсмо, то всt в дому мужа моtго
Дмитрови jстатсu ма. А tстли бы муж мои Дмитръ yзрtл собt и дtткамъ нш~им
с кривдою, якъ yво имtнях своих нш~их матtристыхъ, як в Торговицы, y
Рудлtви, Баболоках и в ынших своих маtтностuхъ jсталыхъ по нtбожчицы
матцt нш~tи кнг~ни Корtцкои, jт jтца моtго кн~зu Ивана Масалского, тогды
маtт сполочнt з рожtною братtю моtю кнз~tмъ Василtмъ а кнз~tмъ Богданом
стати и правным jбычаtмъ против jтцу моtму2. И хот жt имtнu нш~и вси

В слові «трtтюю» літера «р» вписана пізніше, ймовірно, в ХІХ ст., олівцем, а початково була
пропущена писарем.
2
Ймовірно, недописане дієслово «отказывати», тобто відповідати правовим чином по суду.
1
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матtристыº сплитивши1 и свои имtня братя моя, которыt тtпtр дtржат, на
одно мtстцо, а в ровно на три части роздtливши: jдна част брату моtму кн~зю
Василю, а другая част другому брату моtму кн~зю Богдану, а трtтuя част
дtткам моим, Ивану а Atдорt. Яко-м писала и пtрвtи сtго в тои жt дyховницы
моtи, tстли муж мои похочtт з братtю моtю стати против jтцу моtму и вси
имtня сплытивши // на jдно мtстцt и кгды трtтuя част jстанtт дtтtм нш~им
Ивану а Atдорt jт брати моtи и с тои трtтtи части дtтtи нш~их трtтuя част
мужy моtму Дмитру Козинскому даю и дарую на вtки нtпорушно. Маtт муж
мои вtдлуг воли своtt тым jбдарованtмъ моим шаaоват, а дtтtм моим дви
части всtго имtня моtго матtристог маtт приити истыми частми своими. Дtти
мои мают быти y jпtци и jборони jтца своtго. Братя и нихто з близких моих
с тыми частми дtтtи моих нt мают з моцы и jпtки в мужа моtго Дмитра брати.
А чого, Бж~t створитtлю вховаи, на тыt jбоº дtток моих смtрти, тогды тыи
дв части их ни на кого иншого нt мают спасти, jдно на братю мою рожtную,
на кн~зu Василя а Богдана Масалских. Длu чого покорнt прошу братя моя
рожtная и вас близких своих, будучи щt за цалог розума и доброt своtt
памtти, иж бы сuя моя духовница jт вш~tt млсти нt была ни в чом нарушона, а
которыи бы з вш~tt млсти хотtл бы сюю мою духовницу чим-колвtк нарyшити,
тот сu зо мною россудит на страшном судищи Хрыстов. Длu чого ж и сtрбот
[!]2, которыи мtла-м при собt, к сtи моtи духовницы приложила. А при
справованю сtt духовницы моtt были их млст люди добрыи, которыt за yстною
прозбою моtю и пtчати свои приложити рачили. Напtрвtи, зtмtнин tго
кролtвскои млсти а крtвныи мои брат стрынии3 tго млст пан Дахно
Пtрtкалскии, а пан Андрtи Рудtцкии, а пан Jлtксtи Тихнович Козинскии, а
пан Иван Жабокрыцкии, а служtбник tго млсти пн~а Григоря Воловича,
старосты мъстибоговского, подканцлtрог гсдрьского, пан Лtвко Гоголtвскии.
Писан y Козинt лта Божого нарожtня тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого
мсца июнu шостог дн~u».
А так я тот тастамtнт пн~tt Дмитровоº Козинскоº слово jт слова с початку
аж до конца так тtж и вижово сознанº до книг замковыхъ записати казаль∆.
// [№ 188] 10. Того ж мсца июнu і~ [10] дн~u.
Казано записати. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, зtмtнин гсдрьскии пан Иван Шtлвовскии, жалуючи и
jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, пан Aронцышко Aалчtвскии,
насылаючи моцно, кгвалтом на влостивыи кгрунт, на зtмлю имtня tго
Шtлвовского, кгвалтовныt наtздъки, бои, грабtжи подданным tго
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шtлвовскимъ чинити кажtт. А тtпtрtшних, дtи, часов мсца июнu пuтог днu в
чtтвtргъ такжt наславши моцно, кгвалтом слуг, бояр и подданных своих
садовских на влостивыи кгрунт имtня tго в лсъ Шtлвовскии, людtи tго пuти
члв~ков збити и пограбити казал, на имu: Зtнова – в тог сtрмuгу и сокtру
взuто; Масца Прибытковича – тог, дtи, збито, сtрмuгу, шапку, поtс с калитою,
з ножами и yбранº, и сокру в нtго взuто, толко, дtи, yв однои кошули збитого
а лtдво живого пустили; Данила – збили, кожух, сtрмuгу и сокtру в нtго
взuли; Матtица Вtличка – збили, сtрмuгу, сокtру в нtго взuли. Ку тому, дtи,
границy, чtрtз пн~ов комисаров положоную и под заруками jписаную,
зопсовати и в дtрtвtх грани вырубати казал▫.
Длu чого ж на jглtданº ран подданныхъ своих и на jбвожtнº границы
скажtня бралъ y мtнt вижом боярина гсдрьског красносtлског Михна
Павловича. Которыи там бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною
тыми словы сознал, иж пан Иван Шtлвовскии, маючи при собt людtи зацных,
выtхавши на кгрунт имtня своtг Шtлвовского, показоваль ми границy на
зtмли положоную, почонши jт врочища Jсовог Луга аж до дороги Вtликого
Гостинца, которая идtт jт Садова бtрtгом гая Линtвского до Локач, и видtл
tсми тамъ два дубы гранныº в корtн порубаныº, а в трtх дубtх стоячихъ грани
вытtсаныº и копtц нtдалtко дороги значно быдлом нагнаня попсованыи. А
потом jглtдал tсми ран подданных tго людtи шtлвовскихъ видtл tсми y
Масца Прибытковича раны битыº, синuвыt на правои руцt дв, а на кулши
трtтuя // в Данила, y Матtица Вtличка и в Зtнова на тых так жt раны битыº,
синиº.
И просил пан Шtлвовскии, абы то было записано. А так я тую жалобу и
jповtданº tго и вижово сознанº до книг замковыхъ записати казаль∆.

[№ 189] 11. Того ж мсца июнu і~~ [10] дн~u.
Казано записати. Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцкого, служtбник подстаростtго володимtрског пн~а Василu
Гулtвича на имu Дмитръ Иванович жаловал и jповtдал тым jбычаtмъ, што
ж, дtи, в нtдtлю прошлую мсца июнu jсмог дн~u, маючи jн при собt людtи
сторонних, знашодчи пн~а Ивана Романовича Сtнютy во имtню пн~ов
Jлtхновичов Борзобогатых в Красном, позывал tго листом дtцкованым jт пн~а
Волчка Якимовича Жасковског, суди повту Володимtрског. И в тот, дtи, час
Стtпан Jлtхнович Борзобогатыи, нt маючи до нtго жаднои причины,
пробачивши послушtнства врuдовог и наполнившисu воли своtt, восполок с
пн~ом Иваном Сtнютою, зuтtм своим, сами руками своими tго збили,
змордовали и служtбником своим tго бити казали. А в тот, дtи, час при том
бою згинуло в нtг монtты дtсtт коп гр~шtи литовских, талuров пuтнадцат, а
чирвоных золотых двадцат, с которыми, дtи, пн~зми хотtл tхати до Jстрога на
купованº конtи.

322

Длu чого ж на jглtданº ран своих брал y мtнt вижом служtбника моtг
Стtпана Климовича, которыи ран tго jглtдавши и ставши пtрtдо мною тыми
словы сознал, иж видtл в нtг на лtвои руцt рана битая синuя, а на хрыбтt ран
пuт синих жt.
И просил Дмитръ Иванович, абы то было записано. А так я тую жалобу и
jповtданº tго и вижово сознанº до книг замковых записати казал.
// [№ 190] 12. Того ж мсца июнu аі~~ [11] дн~u.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцког, врuдник пн~а Василя Гулtвича баtвскии Ян
Кг(р)ушовскии1, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов
в нtдлю прошлую мсца июнu jсмог дн~u ходил по сtлу, замышлuючи людtи
на роботу, и вжо, дtи, tсми ишол до двора пн~а своtго. В тот, дtи, час пан Юхно
Богданович Лидуховскии, пtрtнtмши мtнt з слугами и помочниками своими
пtрtд вороты подданного пн~а Гулtвичова Карпа, мtнt самого и при мнt двох
подданных пн~а моtго Жука и Павла, мtлника, збил, змордовал и поранил. И в
тот, дtи, час при том бою згинул в мtнt мшок jксамитныи, в котором, дtи,
было копа грш~tи а сtкгнtт срtбрыи – в нtм важило шtст золотников срtбра.
Длu чого ж на jглtданº ран своих и тых подданных панских брал y мtнt
вижом служtбника моtг Ждана Аристовског. Которыи ран их jглtдавши,
ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж видtл на Яну Кг(р)ушовском2
рану рубаную в ноз правои, а в Жука на лвои рyц вышtи локтu рана
рубаная, а другая на стtгн лвомъ рана колотая, а на Павлу на мtлнику ран
нtзначно. Тот повдил, иж tго пан Юхно поличковал. y подданног пн~а
Гулtвичова Занца видtл tсми крывавых битых на руцt правои три, а по хрыбту
ран битых синих чотыри. Тот повдил, иж tго пан Яцко Русин с помочники
своими бtзвиннt вчорашнtго дн~u y волторок збил, змордовал.
И просил врuдник баtвскии Ян Кгрушtвскии, абы то было записано. А так
я тую жалобу и jповtданº tго и вижово сознанº до книг замковых записати
казаль∆.

[№ 191] 13. Того ж мсца июнu аі~~ [11] дн~u.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtг луцкого, врuдник пн~а Василя Гулtвича баtвскии Ян
Кгрушовскии жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, вчорашнtго дн~u
y волторок мсца июнu дtсuтого дн~u пан Иван Пtтрович Колусовскии с
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помочниками своими, пtрtнtмши подданого пн~а Василtва Знца […]1, // нt
маючи до нtго жаднои потрtбы, поимавши и вывtдши пtрtд сtло и знавши [!] с
нtго сtрмuгу, шапку, пояс, толко в однои сорочцt положивши, киими бити
казал. И в тот, дtи, час згинуло в нtго jсмъдtсuт грш~tи.
Длu чого ж на jглtданt збитя и ран tго брал в мtнt вижом служtбника
моtг Ждана Аристовского. Которыи ставши пtрtдо мною тыми словы сознал,
иж видtл на Знцу три раны на лвои руцt битыи, кривавыи и за плtчима ран
битыхъ синих чотыри.
И просил врuдник пн~а Гулtвичов, абы то было записано. А так я тую
жалобу и jповtданº tго и вижово сознанº до книг замковых записати казаль.

[№ 192] 14. Того ж мсца июнu іг~~ [14] дн~я.
Казано записати. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцког, на мtстцy tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого.
Писал и присылал до мtнt tго млст кн~зъ Алtксандро Андрttвич
Санкгушковича Кошtрскии, маршалок гсдрьскии, жалуючи и jповtдаючи
тым jбычаtм, што ж, дtи, вчорашнtго часу мсца июнu второгнадцат дн~я в
чtтвtргъ подданныº tго млсти горуховскиt tхали з Луцка. В тот, дtи, час пан
Иван Яцкович Борзобогатыи, воитъ луцкии, самъ jсобою своtю з слугами и
помочниками своими, пtрtнtмши ихъ на доброволнои дорозt подлt
Пtрtпарова, розбоиным jбычаtмъ тых подданных tго млсти на имu Тимоша,
Васка, Калtника, Jнацка, Гринчука, Яцка, Грицка самых позбивалъ и сtмtро
конtи в нихъ з возы а из нихъ сукманы, кожухи и чотырнадцtт копъ гр~шtи
jтнuти казал. А двох, дtи, члв~ков, Jнацка а Гринчука, поимал и нт вдома,
гдt их подtвал, которых, дtи, и до сих чс~ов нt машъ. В чом собt tго млст
шкодy нtмалую быти мtнит.
И хотtчи tго млст кнuз Алtксандро Кошtрскии з нимъ j то мовити,
просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданº tго млсти до
книг замковых записати казаль∆.
[№ 193] 15. Того ж мсца июнu гі~ [14] дн~я∆.
128 зв.
Казано записати. Пришtдчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы, //
подстаростtг луцког▫, зtмtнин гсдрьскии пан Юхно Богданович Лидуховскии
жаловал и jповtдал jбтtжливt тым jбычаtм, што ж, дtи, дн~u вчорашнtго
мсца июнu второгнадцат дн~u в чtтвtргъ, tдучи мнt в потрtбt своtи до пн~а
ключника луцкого, до Полонои, и jбачил tсми конtи двоt на jвс своtм
дворномъ, которыи jвtс мои выпсовали. И вступивши з дороги, казал tсми
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врuднику своtму баtвскомy тыи конtи двоt з овса занuвши и до двора своtго
загнати, хотtчи вtдомост мtти, чиt то кони мнt шкоду починили, а сам, дtи,
tсми к Полонои в дорогу поtхал. А кгды ж, дtи, врuдничок мои Пронtц тыи
кони двоº з овса моtг занuл и до дворца моtго Баtвского пригнавши, y jборt
их запtр, тогды врuдник пн~а Василя Гулtвича баtвскии Ян Кгрушtвскии,
нtвдомо длu которои причины, наполнившисu воли своtt, взuвши зъ собо [!]
товарыша своtго а служtбника пн~а Гулtвичова Янка и инших служtбников, к
тому людtи баtвских, подданных пн~а своtго, пришtдчи моцно, кгвалтом з
ручницами, з рогатинами и з ыншими бронuми на двор мои Баtвскии, врuдника
моtго Пронца збили, змордовали и свtрпy мою дворную мышастую ранили, на
которои врuдник мои тыи двоt конtи занuль. А потом, дtи, выломивши двtри в
загороды, yзuли тыхъ двоt конtи, на jвсt занuтыхъ. Врuдничок, дtи, мои из
служtбником моимъ Станиславом, вышодчи з ызбы, почали имъ мовити, абы
таковог кгвалту дворy моtму нt чинили и тых конtи занuтых кгвалтовнt нt
брали, хотtчи их до испаси вtсти. А врuдник, дtи, пн~а Гулtвичов с
помочниками своими и там жt y дворt моtмъ врuдничка и служtбника моtго
Станислава збили, змордовали и зранили. Jни, дtи, видtчи таковыи кгвалт,
yтtкли пtрtд ними и заткнулисu в снtхъ, а jни, дtи, нt дбаючи на покои
посполитыи, двtри снныи порубали и выламали, а их из сtнtи выволокши,
били, мордовали. И в тот, дtи, час при том кгвалтовномъ нахожtню их шкоды
нtмалыи в дворt моtм Баtвском стали, которых всх шкод рtистръ мtновитt
написаныи в сtбt быти мtнит.
Длu чого ж на jбвожtнº кгвалту дворного и на jглtданº ран врuдничка и
служtбника своtго брал y мtнt вижомъ з урuду замку Луцкого боярина
гсдрьског красносtлского Сtмtна Гордуновича. Которыи там бывши // и
jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж будучи y
Баtви y дворt пана Юхна Лидуховского видtл tсми y ворот дворных jдвtрки
порубаныº, y снtх в дворt двtри выламаны и подвои порубаныи, в загороды
такжt ворота выламаныº. А потом jглtдал tсми ранныхъ: врuдника пн~а
Лидуховского Пронца – видtл tсми в нtго раны битыt синиº по хрыбту и по
плtчох, и по руках; а в служtбника Станислава рана штыховая шкодливая на
боку лtвом, а ран синих килка. И к тому видtл tсми свtрtпу мышастую ранtно,
заимуючи клуба.
А так я тую жалобу и jповtданº пн~а Юхна Лидуховского и вижово
сознанº до книг замковых записати казаль.

[№ 194] 16. Того ж мсца июнu ¾~і [16] дн~я.
Казано записати. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцкого, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замкy Луцкого.
Пришодчи до мtнt врuдник tго млсти пн~а Алtксандра Богдановича
Сtмашка вышковскии Андрtи с подданными пн~а своtг, з людми вишнtвскими,
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жаловал и jповtдал тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов в пuтницу прошлую
мсца июнu трtтtгонадцат дн~u люди вишнtвскиº ходили yв остров панскии
лозины драти. В тот, дtи, час врuдник пн~а Богдана Сосницког jгавчицькии
Дtмян з Лукяновичом, з Гавриловичом, з Мtлниковичом, з унуком Шахновым,
нашодчи силою, моцью трох члв~ков вишнtвских на влостивом кгрунтt пн~а
Сtмашковом, на зtмли Вишнtвtцкои, самих позбивали и помордовали. И в тот,
дtи, час при том бою шкоды им стало: зъ Яска знято сtрмuгу, шапку, пояс с
калитою, jсмъ грш~tи и сокру взuто; в Бартоша – сtрмuгу, шапку, пuт грш~tи
с мошною и сокру; в наимита Матtва Шимка взuто сtрмuгу, шапку, з
мошною сtмъ грш~tи и сокиру взuто. Того, дtи, Шимка jкрутнt бито, иж нt
мог тут до замку приtхати.
Длu чого ж на jглtданº ран брали в мtнt вижом пана Чапъског, которыи
ран jглtдавши и ставши пtрtдо мною до книг тыми словы сознал, иж видtлъ
129 зв. // на Яну три раны битых, синих на лвомъ плtчи дв, а на руц трtтuя.
И просил врuдник пн~а Алtксандров, абы то было записано. А так я тую
жалобу и jповtданº tго и вижово сознанº в книги замковыи записаль∆.

[№ 195] 17. Того ж мсца июнu pі~ [17] дн~u.
Про памtт казано записати. Пришодчи до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого прtjр клuштора Луцкого панны Марии, кн~зъ Сtвtрин
жаловал и jповtдал jбтtжливо тым jбычаtм, што ж, дtи, запродал став свои
имtня костtлного Новоставскии жидум луцкимъ1 Июди а Мордухаю за
пtтдtсuт коп полских и к тои жt сумt пн~зtи пtтмадtсuт копам грш~tи
припустили tго с половицы, иж мtл с ними тот став наполы дtржати: их два
половицу, а jн самъ другую половицу. То пак, дtи, jни грtблю роскопавши,
воду спустивши, бtз вtдомости став покинули, рыбы з водою выпустили, а
другую въ ставу поморили. В чом собt шкоду jт нихъ нtмалую быти мtнит.
Длu чого ж на jглtданº тог ставу своtго брал y мtнt вижом служtбника
моtго Стtпана Климовича. Которыи там бывши, грtбли и ставу jглtдавши и
jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж будучи вы
имtню костtлном в Новом Ставу за jбвожtнtмъ кн~зu прtjровымъ видtл tсми
грtбрu2 в трох мстtх роскопана глубоко и широко, а тых спустув нt
застановлtно ничим. Жидов самых, ни рыболовов, ани жадног сторожа там
tсмо нt нашли.
И просил кн~зъ прtjр, абы то было записано. А так тоt jповtданº tго и
вижово сознанº до книг замковых записати казаль.

1
2

Остання літера виправлена з іншого нечитабельного знака, схожого на «р».
Треба читати: «грtбля».

326

[№ 196] 18. Того ж мсца июнu pі~ [17] дн~я.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtго луцког, врuдник tго млсти пн~а Василя Гулtвича баtвскии Ян
Кгрушtвскии жаловал и jповtдал тым jбычаtмъ, што ж, дtи, пан Юхно а пан
Иван Богдановичи Лидуховскиº yмысльнt на[ганя]ют // и напущают быдла
свои дворныи на пашню пн~а tго. В чом шкоду нtмалую y выпасtню и
потоптаню пашни быти мtнил.
Длu чого ж на jбвожtнº и на jглtданº шкод подtланых брал в мtнt
вижом боярина гсдрьског красносtлского Михна Павловича. Которыи там
бывши в Баtвt, шкод jглtдавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж
врuдник баtвскии Ян Кгрушовскии показовал мнt пашню вытравлtную и
потоптаную, и видtл tсми на пuти днtх jвtс выпасtно и потоптано, а два до
полудtнки ячмtню такжt потравлtно и попсовано. И повtдил ми врuдник
баtвскии, иж тоt шкоды: выпасtнº и потоптанt пашн ни jт кого иншого,
jдно jт пн~ов Лидуховских. Яко ж и на тот час врuдник пн~а Гулtвичов
баtвскии при мнt, вижу, быдло и свини пн~ов Лtдyховских занuтыº в пашни
панскои з двора пн~а Василtва выпустил.
А так я тую жалобу и jповtданº врuдника пн~а Гулtвичова баtвского и
вижово сознанº до книг замковых записати казаль›.
[№ 197] 19. Того ж мсца июнu иі~ [18] дн~я.
Запис книг замку гсдрьского луцкого Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила Василtвича Бокия, судtи повту Луцкого, а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого.
Смотрtли tсмо тог дла. Ставши под нами на рок припалыи jбоя сторона
жалобная и jтпорная: зtмuнка гсдрьская пн~и Богдановая Костюшковича
Хоболтовская пн~и Jлtна Кисtлtвна жаловала водлуг позву на сtстрy свою
кнг~ни Ивановую Чtтвtртtнскую Марину Кисtлtвну, иж jна по смtрти
нtбожчика Михаила Яковицкого, пtрвъшог мужа пн~tи Jлtны, позычила в нtи
шубу кунюю наголо, jднорuдок влоского сукна чирвоныи, на котором, дtи,
было сtм кнаaлtи позлотистых, жупан влоскии бурнатныи. А потом, дtи,
приславши служtбника своtго Богданца позычила в нtи три зо(ло)тых1
чирвоных. Кнг~ни Марина Кисtлtвна ку тым сu рtчам помtнtным [нt знала,]
повдаючи, иж того никгды в нtи нt брала. А пн~и Jлtна // Богдановая
Костюшковича инuласu присuги, хотtчи того довtсти и присuгою своtю
кнг~ни Ивановая присuги tt допустила. А так мы промtжку них час присuзt до
завтрtя были положили, иж кгды пн~и Jлtна Костюсковичовая на том
присuгнtт, тогды кнг~ни Ивановая будtт tи винна за тыи вс рtчи дtсuт коп

1

Написано помилково «зотых», треба читати «золотых».
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грш~tи заплатити. А кгды ж рок присuги припал, мы роту присuги водлt позвy
казали написати. Пн~и Jлtна хотtла и готова была присuгою своtю того
доводити, нижли кнг~ни Ивановая tt ку присuзt нt хотtла, j што была пытана
чtрtз приводцу до трохкрот, а иж нt хотtла tt ку присuзt вtсти. Пн~и
Костушковичовая на том помочноt дала и мы водлt судовог знаидtня всказали
tсмо tи на кнг~ни Марини Кисtлtвни за вс тыи рtчи вышtи помtнtныи дtсtт
копъ грш~tи, которым пнз~tм и рок заплатt положили tсмо jт сtгоднu, сtрtды,
мсца июнu jсмогнадцат дн~u за чотыри нtдtли.
Котороº всказанº нш~t до книг замковых записати tсмо казали›.
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[№ 198] 20. Того ж мсца июнu иі~ [18] дн~u.
Запис книг замку гсдрьского Луцкого Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила Василtвича Бокия, судtи повту Луцкого, и Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого.
Што зtмuнка гсдрьская пн~и Любка Романовая Бtлостоцкая позывала
позвы врuдовыми, а потомъ и дtцким до замку Луцкого пtрtд нас, зtмtнина
гсдрьского пн~а Atдора Гавриловича Воютинског, што ж, дtи, jн року
прошлого, пuтдtсuт дtвuтого моцно, кгвалтом полt tt влостивоº имtня
Цtвовского Копани чtртtжи поjрал и просом засtял. Ку томy, дtи, сtножат tt
влостивую покосил и сtна тог колконадцат воз набрал, так тtж и просо чtрtз
заповtд врuдовую побрал, а потом1, дtи, повторt тую зtмлю на сtбt поjрал. Ку
тому, дtи, подданная tt Дtшковая позычила свtрtпы своtt подданному tго
Аросту до плуга. Jн, дtи, тоº свtрtпы и до сих часов tи нt jтдал. За которую,
дtи, свtрtпу // давано tи три копы грошtи. И при том, дtи, подданныи tго
пограбил людtи заграницких с Тtтtвчич и взuл двоt конtи. А тыt, дtи, люди
тtтtвчицкиº за свои грабtж y подданного tt Яцука взuли свtрtпу сtрyю,
котороя, дtи, стояла трtх коп грш~tи. А тот жt, дtи, подданныи ºго Арост
подданного tt Устимца силою, моцю збил, змордовал. А jн, дtи, j вси тыº
речи сравtдливости вчинити нt хотtл. За которыми позвы, так тtж и за
дtцкимъ на роки припалыt пн~и Любка Романовая Бtлостоцкая пtрtд нами сu
становила ку праву готова была и пилност в том чинила, хотtчи водлt позву и
листу дtцкого справtдливости своtt собt доводити. А пан Atдор Воютинскии
яко за позвы пtрво на рок jт нtº позваныи, так тtж потом и за дtцким на рок
зложоныи мсца июнu jсмогонадцат дн~я ку праву самъ нt стал, ани кого ку
jтказу з моцю зуполною jт сtбt вмоцованого на мtстцо своº нt присылал, ани
котороt причины слушноt до врuду j собt знати нt дал. А так мы
заховываючи панюю Романовую Бtлостоцкую водлt jбычаю права
посполитого и Статуту Зtмского за нtстанtмъ пн~а Atдора Воютинского ку

1

Літера «п» виправлена з іншої літери.
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праву присудили tсмо пн~tи Романовои Бtлостоцкои до права тую ниву, на
которои просо Воютинскии побрал и сtножат tи в дtржанº, а за дванадцат воз
сtна всказали tсмо за каждыи воз по три гроши сtмдTсuт и два грш~и з
навtзкою за свtрtпу подданноº три копы грш~tи бtз навtзки, а за збитº
подданного tt Устимца пuтдtсuт грошtи того всtго сумою всказали tсмо tи на
Воютинском до права дtсtт копъ сtмдtсuт грш~tи и два грш~и.
Котороº всказанt нш~t до книг замковых записати tсмо казали› .

[№ 199] 21. Того ж мсца июнu ка~ [21] дн~u.
Казано записати. Пришодчи и постановивши сu jбличнt пtрtд нами,
Гаврилом Василtвичом Бокиtм, судtю повту Луцког, а Борисом Ивановичом
Совою, подстаростим луцким, зtмtнин гсдрьскии с повтy Пинского пан
Антонtи Кузминич Колбовича1 jповtдал и сознал тым // jбычаtм, што ж, дtи,
которая част трtтuя имtня моtг Сtлtцког в повтt Пинском з длу jт брати
моtt стрыtчноt пн~ов Колбовичов, зtмuн повtту Пинского, и к тому в дворищи
Лопатском Сопчинском част ровная на мtнt пришла, ино я, нt маючи чимъ
долгов своих выплачовати длu тог двt части того имtня моtго Сtлtцкого и
част ровную Сопчинскую заставил tсми братаничу своtму пану Богдану
Ивановичy Колбу Сtлtцкомy, дворtнину гсдрьскому, y сту копах грш~tи монtты
литовскоº, личtчи по дtсtти пнз~tи в грош наш. Тож и лист свои записныи под
пtчатю своtю и пtчатми людtи добрых на то tму jт сtбt даныи пtрtд нами
покладал и был вычитан с початку аж до конца, которыи лист так сu в собt
маtт∆: «Я, Антонtи Кузминич Колбовича, будучи jтчич а прирожtнtц,
зtмtнин гсдрьскии повtту Пинского, вызнаваю сам на сtбt симъ моим листом,
кому будtт потрtбъ того вдати або чтучи tго слышати, нинtшним и на потом
будучим, иж што кот(ор)ая2 част трtтuя имtня Сtлtцкого y повtтt Пинскомъ з
дtлу j брати моtt стрыtчноº пн~ов Колбовичов, зtмuн повtту Пинского, и к
тому y дворищи Лопатском Сопчинскомъ част ровная на мtнt пришла. Нижли
я за нtкоторыми нtдостатками своими jтtхал tсми сtздt до зtмли Волынскои
и тую tсми част имtня моtго Сtлtцкого jтtжчаючи, поручил tсми yв опtку до
часу слушного тои жt брати моtи, пн~ом Колбовичомъ, дtржати. Алt иж за
ласкою милог Б~г~а, маючи сtздt, y зtмли Волынскои, слушноº выхованº, jдно
нt маючи чим давных долгов своих выплатити, того имtня моtго Сtлtцкого
двt части и jную част ровную Сопчинскую заставил tсми y пtвнои сум пнз~tи
братаничу моtму пану Богдану Ивановичу Колбy Сtлtцкому, дворtнину
гсдрьскому, тоtст y сту копах грошtи монtты литовскои по дtсtти пнз~tи в
грош. Которыt пнз~и сто коп грошtи сполна tсми jт пн~а Богдана Сtлtцкого до
рук своих взuл, тоtст: ис сtлищом старым, на котором jтtц мои, нtбожчик
1
2

Ймовірно, описка, треба читати «Колботовича».
Написано помилково «котая», треба читати «которая».
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Кузма Колбович сtдtл; к тому с полми пашными и нtпашными, з гаи и
зарослъми, сtножатми и дtрtвомъ бортным, з ловы рыбными и пташими, з
рtками, рtчками, jзtры и рtчищами и со всмъ на всt так, яко тыº двt части
имtня моtго и част Сопчинская сами в соб мают. И до того часу панy //
Богдану тыt дви части имtня моtго Сtлtцкого и част Сопчинская дtржати и
вживати маtт, поки я сам або дти и хто з близких моих тую суму пнз~tи сто
коп грш~tи пану Богдану jтдадут. А jтдавши tму тыº пнз~и прtд сu пан Богдан
y тых двyх частtх имtня моtго ровную част выдtлу, волtн будtт мtти и tt
дtржати. А tстли бы пан Богдан Сtлtцкии нt похотtл самъ тых двух частtи
имtня моtг дtржати, тогды кому похочtт волно tму будtт y тых жt пнз~tх y сту
копах грш~tи заставити. А я, Антонtи вtрхупомtнtныи, сам, дtти и повиноватыº
мои сtго запису моtго ничимъ нарушивати и jт tго jтступати нt маtм под
виною на гсдрu королu tго млсти пuтмадtсuт копами грш~tи, а на старосту
пинского тридцат коп грш~tи, а пану Богдану двадцат коп грш~tи. А при том
были и тог добрt свtдоми пан Василtи Atдорович Гулtвича, пан Андрtи
Иванович Колпытовскии и пан Atдор Василtвич Рудtцкии, зtмuнt гсдрьских
[!] зtмли Волынскои. И на то я, Антонtи вtрхупомtнtныи, дал tсми братаничу
моtму, пану Богдану Сtлtцкому лист вызнаныи з моtю пtчатю и длu лпшои
твtрдости просил tсми их млсти пн~ов вtрхупомtнtных j пtчати. Их млст на
прозбу мою то вчинили и пtчати свои приложили к сtму моtмy листу.
Писан в Луцку лта Божого нарожtня тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого
мсца июнu двадцатыи дtнь».
А по вычитаню листа пан Антонtи Кузминич просил, абы то было
записано. А так мы jчtвистоº сознанº и лист tго записныи слово y слово до
книг замковых записати казали.

[№ 200] 22. Того ж мсца июнu ка~ [21] дн~я.
Казано записати. Пришодчи и постановивши сu jбличнt пtрtд нами,
Гаврилом Василtвичом Бокиtмъ, судtю повту Луцкого, а Борисом
Ивановичом Совою, подстаростим луцким, зtмtнин гсдрьскии повту
Пинского пан Антонtи Кузминич Колбовича jповtдал и сознал тым jбычаtм,
што ж, дtи, которая част трtтuя имtня моtг Сtлtцкого в повтt Пинском з
длу jт брати моtи стрыtчнои пн~ов Колбовичов, зtмuн повту Пинског, и к
тому в дворищи Лопатском Сопчинском част ровная на мtнt пришла. Ино я нt
132 зв. маючи чим долгов своих выплачовати, // длu того ж трtтюю част того имtня
моtго Сtлtцкого, трtтюю част в части моtи в дворищи Сопчинском продал
tсми на вчност братаничy своtму пану Богдану Ивановичу Колбу Сtлtцкому,
дворtнину гсдрьскому, за пuтдtсuт копъ грш~tи монtты литовскои, личачи по
дtсtти пнз~tи в грош. На што ж и лист свои записныи под пtчатю своtю и
пtчатми людtи добрых на то jт сtбt tму даныи пtрtд нами покладал и был
вычитан с початку аж до конца. Которыи лист так сu в собt маtть∆: «Я,
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Антонtи Кузмич Колбовича, будучи jтчич а прирожtнtц зtмtнин гсдрьскии
повту Пинского, вызнаваю самъ на сtбt сим моим листом, кому будtт потрtбъ
того вдати або чтучи tго слышати нинtшним и на потом будучимъ, иж што
которая част трtтuя имtня Сtлtцког y повтt Пинском з длу jт брати моtt
стрыtчноº пн~ов Колбовичов, зtмuн повту Пинского, и к тому y дворищи
Лопатском Сопчинском част ровная на мtнt пришла, нижли я за нtкоторыми
нtдостатки своими jтtхал tсми сtздt до зtмли Волынскоº и тую tсми част
имtня моtго Сtлtцкого jтtжчаючи, поручил ºсми yв опtку до часу слушного
тои жt брати моtи пн~ом Колботовичом дtржати. Алt иж я за ласкою милог
Бг~а, маючи сtздt y зtмли Волынскои слушноº выхованº, jдно, нt могучи чим
давных долгов своих выплатити, ино я ачколвtк того имtня моtго Сtлtцкого
двt части и к тому част ровную y дворищи Лопатском Сопчинском заставил
tсми y пtвнои сум пнз~tи y сту копах грш~tи братаничу моtму пану Богдану
Сtлtцкому, дворtнину гсдрьскому, на што tсми jсобливыи лист свои
вызнаныи пану Богдану дал. Jдно я и тыми пнз~ми стома копами грш~tи нt
могучи сu з долгов своих выплатити, трtтюю част того имtня моtг Сtлtцкого
и част трtтюю в части моtи y дворищи Сопчинском продал tсми за пtвную
суму пнз~tи братаничу моtму пану Богдану Ивановичу Колбу Сtлtцкому,
дворtнину гсдрьскому, за пuтдtсuт копъ грш~tи монtты литовскоt по дtсtти
пнз~tи в грош, тоtст из сtлищомъ старым, на котором jтtц мои, нtбожчик
Кузма Колбович сtдtл. К томy с полми пашными и нtпашными, з гаи и
зарослъми, сtножатми, дtрtвомъ бортным, з ловы рыбними и пташими, з
рtками //, рtчками, jзtры и рtчищами и зо всмъ на всt так, яко тая трtтuя
част имtня моtго Сtлtцкого и част Сопчинская сама в собt маtт, котороº пан
Богдан Сtлtцкии самъ, жона, дtти и потомки tго вtчными чс~ы дtржати и tt
вживати маtт. А я, Антонtи вtрхупомtнtныи, сам, жона, дtти и близкиº мои нt
мают того на пану Богдану, на дtтtх и потомкох tго поискивати и сtго запису
моtго ничим нарyшовати и jт tго jтступати нt маtмъ под виною на гсдрu
королu tго млсти тридцатма копами грш~tи, а на старосту пинского двадцатма
копами грш~tи, а пану Богдану дtсtтма копами грш~tи. А при том были и того
добрt свtдоми пан Василtи Atдорович Гулtвича пан Андрtи Иванович
Колпытовскии а пан Atдор Василtвич Рудtцкии, зtмuнt гсдрьскиº зtмли
Волынскоt. И на то я, Антонtи вtрхупомtнtныи, далъ tсми братаничy моtму
пану Богдану Сtлtцкому сtс мои лист вызнаныи з моtю пtчатю и длu лtпшоº
твtрдости просил tсми их млсти пн~ов вtрхупомtнtныхъ j приложtнº пtчатtи.
Ихъ млст на прозбy мою то вчинили и пtчати свои приложили к сtму моtмy
листу.
Писан в Луцку лта Божtго нарожtнья тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого
мсца июня двадцатого дн~я».
А по вычитаню листа пан Антонtи Кузминич просил, абы то было
записано. А так мы jчtвистоº сознанº и лист tго записныи слово y слово до
книгъ замковыхъ записати казаль.
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[№ 201] 23. Того ж мсца июнu ка~ [21] дн~u.
Казано записати. Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову,
подстаростtго луцкого, кухары tго кролtвскои млсти вtлицкии на имu Ян а
Мали просили j вижа длu поданя листу врuдового навпоминалного пану
Ивану Яцковичу Борзобогатому, ключнику, городничомy, мостовничому и
воиту луцкому, j подtланº кривдъ и шкод чtрtз врuдника tго вtлицкого,
тоtст j покопанº и поjранº влостивог jстрова их Заполя, ко томy тºж1 j
збитº и j согнанº плугов их з нив их стародавных.
Ино я з урuду замку гсдрьског Луцкого давал tсми им вижом служtбника
133 зв. моtго Ждана Кгабрияловича Бортновtцкого. Которыи // тамъ бывши и
jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж будучи намъ в
Полонои в пн~а Борзобогатого кухары tго кролtвскои млсти вtлицкии Ян а
Мали, маючи при собt сторону, при мнt, вижу врuдовомъ, сами jт сtбt и jт
всих потужников своих дали пану Борзобагатому лист врuдовыи
навпоминалныи. Jн взuл и вычитал и за сu имъ того листу нt вtрнул и ºщt
ихъ соромотин2, повtдаючи, иж служtбник мои добрt чинит, што вас бьtт и
плуги вш~и зъганutт, tщt вас кажу бити, бо, дtи, вас, хлопи, в моцы своtи маю.
А затым их с очю своих согнал. Jни, jсвtтчивши то мною, вижом врuдовым и
стороною, ишли jт нtго проч.
И просили кухари tго кролtвскои млсти, абы то было записано. А так я тоº
вижово сознанº до книг замковых записати казаль.
[№ 202] 24. Того ж мсца июнu ка~ [21] дн~u.
Запис книг замку гсдрьског Луцкого Гаврила Василtвича Бокия, суди
повту Луцкого а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцког.
Смотрtли tсмо того дла. Ставши пtрtд нами на рок припалыи зtмtнин
гсдрьскии пан Василtи tго млст Atдорович Гулtвич вtдлt позву и листу
дtцкованого жаловал на пн~а Ивана Богдановича Лидyховского, иж jн,
пtрtбгши в Баtви врuдника tго, шлuхтича Яна Кгрушtвског, збил,
змордовал▫. Пан Иван Лидyховскии постановившисu jбличнt jтпор на то
чинил, повtдаючи, иж я врuдника твоtго нt бил, алt врuдник твои мtнt бил и
зранил. J што, дtи, tсми в тtбt на нtго права просил, а тм~ права дати и
справtдливости вчинити нt хотtл. Я-мь тtбt j то позвал и показаль позов свои,
которым пн~а Василя позвал, иж бы сам стал и врuдника своtго пtрtд нами ку
праву поставил. Пан Василtи на то мовил, иж, дtи, ты хотtчи бои врuдника
моtго затлумит, мн tг нt жаловал и в мtнt справtдливости николи на нtго нt
просил, а мtнt tг j то бtзвиннt позвал. Мы пытали ихъ: «Чим бы того
доводити мли?» Врuдник пн~а Гулtвичов Ян Кгрушtвскии повдил, иж тот
1
2

Слово виправлено з іншого слова.
Остання літера «н» написана помилково, треба читати «соромотил».
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бои свои того ж часу на врuдt замку Луцкого jповtдал и до книг записал.
Которыи запис tго был вычитан, // жалоба и jповtданº tго записано, а вижова
сознаня, жtбы ран tго jглtдал, нt jписано. А пан Иван Лидуховскии
jповtданя своtго на врuдt нt показал и свидоцтва жадного нt становил: ани
того сумнtнъtмъ своим доводити нt хотtл. А врuдник пн~а Гулtвичов, хотuчи
бою своtго собt доводити, инuлся присяги. Пан Лидоховскии присuги tго
допустил, повдаючи, tсли того поправиш присuгою своtю тtлtсною, я тоб
хочу водлуг стану твоtго заплатити. И кгды ж tсмо роту присuги написати
казали, врuдник пн~а Гулtвичов присuгнути хотtл и вжt был початком
присuги. Пан Лидоховскии присuгати tму нt дал. Мы, заховываючисu водлt
jбычаю права посполитого и Статуту Зtмского, всказали tсмо врuднику пн~а
Василtву Яну Кгрушtвскому за бои tго на Ивану Лидоховском двадцат коп
грш~tи и рок заплати зложили tсмо jт сtго дн~я суботы мсца июня двадцат
пtрвого дн~u за чотыри нtдtли, которыи рок припа сти маtт y вилию свuтог
пророка Или, нижли пан Иван вtрит тому нt хотtл, иж бы был шлuхтич. И
повдил, иж бы тот Кгрушовскии вtдлt jбычаю права посполитого
шлuхtтство своº вывtл. Я, дtи, tму повинtн будy навtзат яко шлuхтича. Мы
всказали вtдлt Статуту, иж врuдникъ пн~а Василtвъ повинtн tст до повту
своtго tхат и там постановившисu на yрuдt своtм з братtю своtю и принtсли
вtдомост з урtду, под которымъ jн tст, иж jн tстъ шлuхтич. Тогды повинtн
будtт пан Иван Лидуховскии вtдлt стану tго навtзат и вси шкоды и наклады
ºго tму заплатит, што, tдучи до повту своtго, на то наложит вtдлt присtги
tг. А пакли бы шлuхtтства своtго на тот рок зложоныи Ян Кгрушtвскии нt
вывtл, тогды пан Иван Лидуховскии винtн будtт tму дати пuт коп грш~tи, яко
слуз, водлt Статуту. А што пан Иван Лидуховскии позывал пн~а Василu
Гулtвича j нtвчинtнº справtдливости на того ж врuдника Яна Кгрушtвског,
мtнуючи, жtбы tго збил и зранил, на то доводy слушного нt показал,
свидоцства нt ставил и сумнtнtмъ своим того доводити нt хотtл. С тых причин
вчинили tсмо пн~а Василя Гулtвича и врuдника tго баtвского // Яна
Кгрушtвского jт пн~а Ивана Лидуховского j том волных.
Яко ж тот суд нш~ъ до книг замковых записати казали.

[№ 203] 25. Того ж мсца июнu [15]1 дн~u.
Запис книг замку гсдрьског Луцкого Василя Михаиловича Сtмашка и
Гаврила Василtвича Бокия, судtи повту Луцкого.
Што tго млст пан Роман Гостскии позывал позвы врuдовыми до замку
Луцког пtрtд нас зtмuнку гсдрьскую пн~юю Марю Ивановую Турчиновича j
том, иж, дtи, малжонок tt пан Иван, tдучи до Киtва зъ tго млстю кнз~tм
1

В тексті місце пропущено писарем для вставки дати. Дату реконструйовано за текстом цього запису
судового листа.
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Костtнтином, воtводою киtвским, позычил в нtго конu половог так доброго,
которыи коштовал яко тридцат коп грш~tи, а мохры, шолку зtлtного зо злотом
и лысину, тканица вtнtцкого золота, пtрлы сажоная, ку тому, дtи, заставил
tму гtлшпан срtбръныи позлотистыи в осми копах грш~tи. J што, дtи,
колкокрот до нtго посылал j вси тыt рtчи. А малжонок tt нt jтдавши тых
рtчtи сам с тог свtта зшол. А потом, дtи, по смtрти пн~а Ивана Турчиновича
посылал до нtи, впоминаючисu тых всих рtчtи. Jна, дtи, тог поворочати нt
хотtла.
За которыми позвы, кгды рок станя их в замку Луцкомъ стати был припал
мсца июнu пuтогнадцtт дн~u в нtдtлю, пн~и Ивановая Турчиновича Маря
Суринова ку праву готова была, пtрtд нами сu становила и пилност в том
чинила прtз дtн аж до вtчора и на завтрtt такжt. А Роман Гостскии, позвавши
сам на рок позваныи, ку праву нt стал и никог ку jтказу з моцю зуполною на
мtстцо своt нt прысылал, ани которои причины слушнои пtрtд роком до врuду
j собt знати нt дал.
И просила пн~и Ивановая Турчиновича, абы то было записано. А так [мы]
станt и пилност пн~tи Ивановои, а нtстанt пн~а Романа Гостског в книги
замковыи записати казали∆.
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// [ № 204] 26. Лта Божог нарож а~ф~ r~а~ [1561] мсца июн к~¾~ [26] дtн.
Про памTт казано записати. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, на мTстцы Tго млст ВасилTи ДTшковскии, писаръ
замку Луцкого•.
Пришодчи до мtнt служtбник яснtвtлможного пана tго млсти пана
Миколая Юрtвича Радивила, воtводы троцкого, гTтмана ВTликог Кнз~ства
Литовского, старосты мозырского, дTржавцы лидского, бTлицкого и
сомилишского•, пан Иван ТимоaTвич jповTдал тым jбычаTм, што ж, дTи, Tго
млст пан Иван мои за жалобою подданых своих полонских и инших всих
имнTи своих волынских и полских, которыи был Tго млст арTндовал
ключнику луцкому пану Ивану Яцковичу Борзобогатому, присылал мTнT до
имнTи своих, абых я вси кривды, шкоды, бои, грабTжи и розогнанº людTи,
што сu за дTржаня пн~а Борзобогатого стало, списал. Я, дTи, водлT росказаня
Tго млсти, пн~а моTго, з боuры полонскими Иваном Гарабурдою а Иваном
Балдою тыи вси шкоды и кривды, которыи jн над повинност поданых панских
чинил, списавши и то на врuдT замку Луцком jповTдам. И показовал пTрTдо
мною рTистръ шкод подTланя и людTи jтчизных розогнаня, которыи рTистръ
так написан•, иж за дTржаня пн~а Ивана Борзобогатого с Полонои, имTня Tго
млсти пн~а воTводы троцкого, jтчичов панских добрT jслых проч пошло•.
НапTрвTи ГринTц Владычка, з ним сынов три а дочка•, Панко з сыном•,
Ярошина, с тым сынов три а дочка•, Конаш з двTма сыны и з двTма дочками•,
СTнко з сыном а дочок двT•, Сачко•, Тишко з сыном•, СавостuнTц з сыном и з
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дочкою•, ХвTдTц самотрTтии•, ЯрмолTц КисTлTвич – з ним сынов три а дочок
дв•, КарпTц з сыном а братаничов два•, Малко з двtма сыны и дочок дв•,
СтTпанTц // з двма сыны а дочок три•, Савка, слюсар, с трtма сыны и з
дочкою•, СтTцко а с ним дочок чотыри•, Пасюк – з ним сынов два а дочка•,
Хомица•, ATдTц из сыном•, Жук из сыном› . Подданныи Tго млсти вси до Буга
попTл jтвTзли, а jн их там жT загамовавши, казал имь к Бугу дTрTво возити и
тыждTн возили дTрTво. А которыи возити нT хотTли, jн их бити казал•.
Гарасима збито•, Михна збито•, Грицка збито, Курила збито, Саву збито,
Ярмолца збито, тот проч пошол, а тых, дTи, всих ВасилTи, сын воитов,
позбивал•. А повторT им кривду над повинност их вчинил, иж што jни
повинни jрати, то были jтjрали, а jн, дTи, побравши плуги из волы гонил их
до Заборовлu jрати. Там, дTи, сTм дTн jрали и на тои роботT чотыри волы
здохли, а их всих позбивали•. Савку посылал до Лвова, там жT, дTи, в нTго
конu взuто, за которого Tму давано дв копи и двадцат грошTи•, в Матaя там
жT взuто два кони, за jдного, дTи, давано сTм копь, а за другого дв копи
грошTи. Гринца бTзвиннT с попTлом выгнали, там жT Tму кон здох. Подданныи
Tго млсти, видuчи таковыи кривды, поTхали были до Tго млсти пана, до
Литвы, то пак, дTи, пан воит казал их на дорозT погонити, а поимавши и до
Заборовлu привTдши, там жT пTрTд собою казал их линами бити•: Назарца,
Гулка, Савку, Гуцину, Малашину збито. И взuли в них полтрTт копы и
двадцат грошTи. А с Оздова, за дTржаня пн~а Борзобогатого, людT jтчизныи
проч пошли•: Костюк з двTма сыны и з дочкою•, ПилипTц, Ивашко, в тог вола
взuл, а в боuрина Tго млсти Воины взuли двадцат коп жита•, Ивана Кисла
бTзвиннT збито•, Євтуха такжT збили•, Костюка НадчTргу с попTлом выгнали,
там жT Tму клuча здохла, а [Tго] // самого бTзвинT тыждTн Y вTжи дTржали› . З
ымTня Tго млсти Чtрукова за дTржаня Борзобогатого jтчичов Tго млсти проч
пошло•: Куприян с трTма сыны и з дочкою•, Костюк з двTма дочками,
Ивашко•, Лашко с чотырма дочками•, КалTник з сыном дочок чотыри, Пtтрок,
Тимош, Мартин, Матaи, Павлюк•. В попа чаруковского jтнuли Tго мрки,
што Tму зо млина приходили и дTржали на сTбT полтора року•. В мTлника
взuли полсTмы мацы жита, Масюка бTзвиннT збивши, свTчами пTкли•. Дъuка
Иtвца збито•, ATдину збито, Лукяна линами били. U Васка двку взuли и нTвдомо гдT Tи задли•, до Якубца, приславши на jгород, росаду порвати казали;
jн, дTи, пришол жаловати, jни Tго казали линами бити; Игнатова сына
Грицка так жT линами збили•, Мишкову жону, пришодчи в двор, взuли, а кгды
ж по жону пришол, Tго самого линами били•, Єлтухова сына бTзвиннT збили и
в колодT Tго час нTмалыи дTржали•, СтTцка линами збили•, Троца збили, а
грошTи двадцат и сукна чотыри локти в нTго взuли. Андри Гирка служил год
в двор, мли Tму дати дTн жита а дTн jвса, и кгдыж наиму своTго просил,
jни Tго подвакрот линами бити казали, и клuчу в нTго взuли•. Во Ивана сTдло
и взду взuли, а дTн парTнины jтнuли•, в Гринца сTм возь сна взuли•, в Лашка
шtст воз сна, барана и кур троº взuли•, в Мартина двадцат воз сна взuли, а

335

135 зв.

136

Tго самого и жону Tго збили•, в Матыска, в Лучки взuли сTм воз сна, Y Яна
Грабара сTножат на пuтнадцат воз вытравити казали, в Гацка Хомича днину
136 зв. жита // пожали и пuт воз сTна взuли•, в Михна Jвлучимскии взuл клuчу, а в
товариша Tго другую›. З ымTня Tго млсти Коршова за дTржаня пн~а
Борзобогатого людTи jтчизных проч пошло•: Иван•, Мордышовая с трTма
сыны, ЖданTц•, НTстTр з сыном а дочок чотыри•, Юшко з сыном, Тит з сыном
и з дочкою•. И в тых жT мужTи коршовских казал во всих плуги из волы
мужиком своимь побрати, иж над повинност свою нT шли jрати. И на тои жT
роботT волы их поморил› : в Сtнца два волы (з)дохли, в Климца вол здох, в
Лазара вол здох, y ХвTдка вол здох•, в Кунаша вол здох•, во Иванца вол здох•, в
Мартинца вол здох, в Пилипца вол здох. Марко, шурин воитов, взuл в Конаша
чотыри копы грошTи, ВасилTи Воитович во Ивана взuл на мстT мацу гороху
за полкопы грошTи и нT заплатил•. Y Яцука взuли клuчу, за которую, дTи,
давано чотыри копы грошTи, в Маска взuли сорок грошTи, в Пилипца взuли
вTпрu•, в Ждана взuли дTсuт коп жита и тридцат локот полотна, Y Atдца
стравили конми дванадцат коп грTчки а сTм коп жита•, во Иванца шTст коп
жита стравили, в Гаврилца сTм коп проса стравили› . Боuрина панского
Павлыша служTбник воитов Бузынскии подвакрот збивал а пан Борзобогатыи
справTдливости Tму нT вчинил. Иванца тот жT служTбник збил бTзвиннT•.
Постник боuрина полонского Труша бTзвиннT збил и в вTзTню дTржал•,
Балдина сына Ивашка Atдорко з БлажTвским збили•, старца чtрвиского Махна
збивши, Y вTзTню тыждTн дTржали, а з ним мужиков сTми: ХвTдца, Кузму,
137 Станца, Иванца, Тишка, Юрка, Панца так жT збивши, тыждTн Y вTжи //
дTржали•, в Сtнка, слюсара полонского, взuл со млына шTстнадцат мац жита•.
А по вычитаню того рTистра тут жT ставши боuрT полонскии Tго млсти
пн~а воTводы троцкого Иван Гарабурда а Иван Балда jповTдали и вызнавали,
иж так много подданных панских длu вTликих кривдъ проч пошло и так имь
вTлT шкод подTлано, яко в том рTистрT мTновитT Tст написано.
А так я тот рTистръ спочатку аж до конца слово jт слова, так тTж
jповTданº служTбника Tго млсти пн~а воTводы троцкого и jчTвистоT сознанº
боuр Tго млсти полонских до книг замковых записати казал.
[№ 205] 27. Року шTстдTсuт пTрвого мсца июнu к~¾~ [26] дTн.
Про памuт казано записати. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, на мTстцы Tго млсти ВасилTи Дtшковскии, писар
замку Луцкого•.
Пришодчи до мTнT зTмuнка гсдрьская пани Иляшовая НTсвцкая JлTна
Atдоровна, жаловала и jповTдала тым jбычаTм, што ж, дTи, пан Януш
Прокопович Вгриновскии, заручивши дочку мою, пан~ну Богдану, за сTбT в
малжонство, взuль в мужа моTго и в мTнT триста коп грошTи личбы литовскоº
вна jписаного, алT иж TщT тот рок вTсTля далTко, нT хотли Tсмо Tму тых
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пн~зTи дати, алиж jн пTрво имTнº своT Вгриновскоº в тои сум пн~зTи нам
поступил и то на врuдT замку Луцком вызнал, иж мы того имTня Вгриновского
зо всим на всT дTржати, вживати и Tго в опTцT своTи мти мTли до року
помTнTного, тоTст до вTсTля дочки моTи•. То пак, дTи, пан Вгриновскии▫, //
наполнившисu воли своTи а запомTтавши постановTня и позволTня своTго,
пустивши в руки наши тоT имнº своT Вгриновскоº, которого Tсмо
колконадцат нTдTл были в дTржаню, а тTпTрTшних часов, бTз бытности мужа
моTго, мTнT словы нTвцтивыми соромотивши, jт всTи маTтности моTи проч
выгнал, jтповTд и похвалки чинит и на здоровº моT стоит. Длu чого ж,
jдTржавши лист врuдовыи заручныи j нTбTзпTчTнство здоровя своTго, а
другии лист навпоминалныи, Tздила Tсми до нTго з вижом врuдовым и з людми
добрыми шлuхтою, хотuчи там в дворT Вгриновском маTтности своTи
jглTдати и того имTня своTго, яко заставы своTи, вживати. А кгды ж, дTи,
Tсмо до Вгринова приTхала, и шодчи з вижом до схованя своTго, jдно Tсми
бодню порожнюю нашла, в которои были полотна, скатTрти а ручники
нTпорзаныº, а скринка моя зо всим згинула, в которои, дTи, было пuтнадцат
золотых чирвоных, два поuсы срTбрTных позлотистых, ковшъ срTбрuныи а
дванадцат лыжок срTбрных•, цат заставных срTбрuных позлотистых двадцат и
дв•, а тканиц пTрловых дв•, свuтостTи срTбрuных позлотистых три, а
Вгриновского чTтвTртаu панагия. К тому листы записныи на заставу•: jдTн
лист на jсмдTсuт коп грошTи•, другии на сорок коп, трTтии на
полчTтвTртадTсuт коп грошTи и иншии листы, привиля и твTрдости на имTня
пн~а Иляша НTсвцкого и пана Вгриновского в тои жT скринцT были. И то, дTи,
всT скрынкою по выгнаню моTм с того имTня бTз мTнT погинуло. А потом, дTи,
давала Tсми Tму листь // навпоминалныи, абы ми того имTня своTго
Вгриновского водлуг заставы поступил. Jн нT поступил•.
Яко ж то и виж врuдовыи боuрин гсд~рьскии красносTлскии СтTпан
Павлович, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж пани Иляшовая
НTсвцкая при мн, вижу врuдовом, и маючи при собT людTи зацных шлuхтъ
пн~а СtмTна и пн~а Гаврила Зброховичов Воютинских вчорашнTго дн~u, в сTрTду
мс~ца июнu двадцат пuтого дн~u, приTхавши до Вгринова, напTрви пошла со
мною до схованя своTг jглTдати маTтности своTи. И нашли Tсмо там в коморы
бодню порожнюю, с котороº, повTдаTт, згинуло полотна кужTлного сто
локот•, скатtртии сTмдTсuт локот•, а ручников тридцат локот нTпорзаных•, а
скрынка, повдаTт, зо всими рTчами вышTи помTнTными згинула•. Што того ж
часу пану Вгриновскому пTрTд тыми паны мTновитT шкоды свои jповTдала• и
дала Tму лист навпоминалныи, абы Tи того имTня своTго Вгриновского водлT
заставы поступил, повTдаючи Tму, иж я приTхала в тоT имTнº, хотuчи Tго
вживати в грошTх своих•. Пан Вгриновскии, лист вычитавши, повдил: «Я,
дTи, тTбT, пани, с того имTня своTго нT выганuл, алT ты сама бTз бытности
моTи, яко-м был в Луцку, поTхала и тTпTрTчи тобT мTшкати нt заборонuю». А
за тым пани НTсвцкая дала Tму лист заручныи j нTбTзпTчTнство здоровя
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своTго• под пuтмасты копами грошTи заруки jписаноT•. Jн тот лист
138 зв. вычитавши, повдил Tи: «Кгды ж, дTи, ты // такии листы на мTнT маTш, я тобT
имTня своTго нT поступлю, а будTш jттолu вылTтати и поTдTш на блом»•.
Пани НTсвцкая, jсвтчивши то мною, вижом врuдовым и шлuхтою, Tхала jт
нTго проч, а приTхавши до НTсвча, в двор панTи Иляшовои видTл Tсми
нTвсту aорую, на имu Марушу, которои пани НTсвцкая пытала, с чого маTт
aоробу. Jна повдила, иж TT пан Вгриновскии збил в чTтвTргь прошлыи, послT
того, як панюю выгнал.
И просила пани НTсвцкая, абы то было записано. А так я тую жалобу
и jповTданº TT млс~ти и вижово сознанº до книг замковых записати казал›.
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[№ 206] 28. Року Божого шTстдTсuт пTрвого мс~ца июнu двадцат сTмого
дн~u∆.
Про памTт казано записати. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы
подстаростTго луцкого, на мTстцы Tго млст ВасилTи Дtшковскии, писар замку
луцкого.
Пришодчи до мTнT служTбник TT млсти панTи Богушовои подскарбиноT
пан Atдор ГригорTвичь, врuдник ярославицкии, жаловал и jповTдал тым
jбычаTм, што ж, дTи, служTбник панTи Богушовои Роман Москвитин заставил
шубу адамашки гвоздиковоº, брушками лисими подшитую, с кнаaлuми
срTбрTными позлотистыми• в пuти копах грошTи, а другую шубу зTлTную
влоского сукна, лисами чорными подшитую, дал в захованº Юску, жиду
луцкому, чTрTз руки• Аврама Хамка. То пак тот служTбник YмTръ, а TT млсть
пани Богушовая чTрTз мTнT тыи пн~зи пuт коп грошTи // Tму прислала, хотuчи
тыT шаты в сTбT мти. Ино, дTи, Хамко и Юско тыи пн~зи пuт коп грошTи а
лиaы полкопы пTрTд кн~зTм Томашом ХоTнским, подяканим костTла замку
Луцкого, в мTнT взuли, а тых шат чTрTз мTнT панTи моTи дати нT хочут ку
шкодT и трудности бTзвиннT приправуют. Яко ж то и кн~зь подякании jчTвисто
вызнал, иж jни в нTго полшосты копы грошTи взuли, а тых шат Tму нT
подавали.
И просил врuдник панTи Богушовои ярославицкии, абы то было записано.
А так я тую жалобу и jповTданº Tго до книг замковых записати казал∆.
[№ 207] 29. Того ж мс~ца июнu к~з~ [27] днu.
Казано записати. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, на мстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку Луцкого.
Писал и присылал до мTнT зTмTнин гс~дръскии пан Atдор Гаврилович
Воютинскии, жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTм, што ж, дTи, выпросил был
Y врuдника кнг~ни КошTрскоº нTсвцког полu изъ скопи на парTнину. И тых,
дTи, часов нTдавно прошлых мс~ца июнu шостогонадцат дн~u в понTдлок, бTз
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бытности Tго подданныи Tго воютинскии jрали полT нTсвцкоº, котороT им
врuдник нTсвцкии завTл. То пак, дTи, пан Миколаи Харлинскии, нT маючи до
нTго и до Tго подданных жаднои причины, наславши врuдника своTго
скорTчского Павла и з ним инших служTбников и подданых своих на
влостивыи кгрунт имTня TT млс~ти кнг~ни старостинои луцкои на зTмлю
нTсвцкую врuдника Tго Лtвка, которыи был // при роботT, и подданых Tго
чотырох чоловков Матaя, Лучку, Мартинца а ЛаврTнца позбивати и
помордовати казал. И в тот, дTи, час при том бою во врuдника Tго Лtвка
згинуло сTмдTсuт грошTи литовских, которыи, дTи, Tму пан Воютинскии дал
был на скупованº домовых рTчTи Y ярмарку торчинском, к тому сукман
муравскии а подданных, дTи, Tго на тот час сTрмuги погинули.
И просил пан Atдор Воютинскии, абы то было записано. А так я тую
жалобу и jповTданº Tго до книг замковых записати казал.
// [ № 208] 30. Того ж мс~ца июн к~и~ [28] дн~я•1.
Про памTт казано записати•. В нTбытности пана Бориса• Ивановича Совы•,
подстаростTго• луцкого, на мTстцы• Tго• мл• ВасилTи Дtшковъскии•, писаръ
замъкY Луцкого•.
Пришодши пTрTд мTнT служTбник яснивTлможного кнжати• Tго млс~ти
кн~зu КостTнтина• КостTнтиновича• Jстрозкого•, воtводы киTвъского,
маршалъка ВолынскоT• зTмли•, старосты володимTрского•, на имT ВасилTи
Пархомович• жаловалъ и jповTдал• jбтuжливT• тым jбычаTмъ•, што ж, дTи,
дTржалъ Tсми имTнT• цTркви столTчноT влдчства Луцкого• НtмTцкоT•
побълизY• Лyцка, которого, дTи, имTня jсTливши• своим властивым• грошTм• и
накладом• дTржал и вживалъ• Tсми болшTи двадцати лт•, тоTст за владыки
луцкого нTбожчика• ATдосия ГулTвича•, а по животT Tго мл• за Иjсиaа•,
нTбожчика влдки луцкого ж бывшого•. А кгды ж пан Марко Жоравницъкии•
нарTчTннымъ // влдкою зосталъ, тогды давал ми индTи помTшканT, а тоT имTнT
НtмTцкоT, котороT я своим властивымъ грошTмъ и накладомъ jсадилъ, двор
збудовалъ и зо всм на всtм Yкрунтовалъ, соб взuти. Я, нT хотuчи накладу и
працы своTи jставити, просил Tсми Tго мл пана Марка поколкукрот, абы мu с
того имTнячъка нT рушил, хотuчи Tго млс~ти так служити, по тому, яком и
пTрвымъ владыкам с того имTница служилъ. Пан Марко Tго мл мнT в том
ласки своTи панскои показати нT хотTл. Я по своTи тuжкои нTволи шукалъ
Tсми соб пана, кому бых мuлъ служити и заложилсu Tсми за Tго млс~ти кн~зu
КостTнтина воTводы киTвского. Его млс~ть пан мои млс~тивыи кнuз КостTнтинъ
рачил росказати лист свои панскии до пана Марка писати, абы мu зо всм на

1

Справа записана іншим почерком. Його особливістю є часте проставляння крапок, іноді складається
враження, що крапками писар відділяв слова. Приклад такої пунктуації зберігаємо лише до кінця цього
аркуша.
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всT с того имTня цTрковного выпустилъ. Его мл пан Марко на писанT листу
пана моTго млс~тивог jзнаимил ми час•, до которого бых мTл в том имTню
змTшкати для вывожTня своTго, а тоT имTнT намTнил дати служTбнику своTму
Пtтру, врuднику тTрTмTнскому, и писал до нTго листь, абы ми жадънои
пTрTказы нT чинил до того часу, покол сu я с тог имTня зовсм выпроважу. То
пак в нTдTлю ВTрбную, пTрTд ВTликоднTм, року тTпTрTшнTго шTстьдTсuт
пTрвого был Tсми Y Кнг~нини, имTня кнг~ни Збаразкои, в тот час врuдник
тTрTмTнскии ПTтръ, приславши служTбника своTг Яцка Жуковского и з
140 зв. ыншими помочниками Tго тамжо Y Кнг~нини мTнT збили, змордовали, толко //
за мTртвого покинули. С которого збитя jт того часу нTдTли Вtрбни аж и до
сих часов здоров быти нT могY•. А потомъ• тот жT врuдникъ тTрTмTнскии,
приTхавши с помочниками своими, на свuтои нTдTли в сTрTдY стал ми
jтповTдати• и мTнT з дому выгнал•. А посли того в тыждTн• на проводнои
нTдTли, бTз бытности моTи, жонY мою з дому jт всTи маиности моTи вымTталъ.
А то Tст шкод моих, што там на тот час погинуло: двT скрыни вTликих из
шатами и платTмъ бTлым с полотны и скатTртuми, к тому цын, мисы, талTры и
инши рYхомии рTчи и тамжо Yв однои скрыни вTликои была скрынTчка моя
малая, в тои, повTдаTт•, было готовых пн~зTи jсмъдTсuт коп и полтрTти копы
гроши, сTрTбра шTст гривTн а двT ложки срTбраных, листы записныT и привиля
в тои жо скрынцT были, то всT на тот час погинуло, в чомъ собT шкодY
нTмалую быти мTнит•. Которых всх шкод своих рTистръ мTновитT написаныи
в сTбT повTдаTтъ.
И просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповTданT Tго до
книг замъковых записати казалъ.
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[№ 209] 31. Того ж мсца июн к~a~ [29] дн~я•.
В нTбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого, на
мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии•, писар замъку Луцкого.
ПриTхавши до врuдY замъку• Луцкого Tго мл пан Ян Якубович Монтонт1,
jповTдал тымъ jбычаTмъ•, што ж, дTи, вчорашнTго часу• мсца июн двадцат
jсмого дн~я•, в суботу, згинулъ в нTго сыгнт золотыи под гTрбомъ Tго
топором лососtм (!) // и трTма врубы, которого jтискати нT могъ. И,
постTрTгаючи Tго мл в томъ шкоды своTи•, абы сu под тою пTчатю листы якиT
имTнTмъ Tго мл писаныT нT показали, а хотu ж бы сu которыT листы имTнTмъ
Tго мл писаныT jт того часу страчTня пTчати под тою пTчатю показати мTли, в
которых нT будTт подпису влостивоT руки Tго мл, тыT листы моцы жадноT ни
пTрTд которым правом мTти нT будут.

1

Треба читати «Монтовт».
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И просил Tго мл, абы то было записано. А так я тоT jповTданT Tго мл до
книгъ замъковых записати казал.
[№ 210] 32. Того ж мсца июн к~a~ [29] дн~u.
Казано записати. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку луцкого•.
Пришодчи пTрTд мTнT служTбник Tго млсти пана Яна Якубовича Монтовта
на имu Богдан Jжог АндрTвич Бtзволицкии, жаловал jбтuжливT и
jповTдал на Ивана Aилиповича Барана тым jбычаTмъ, што ж, дTи, року
прошлого шTстдTсuтого, пtрTмTшковаючи Tму в Луцку Y подворю панов
ГнTвошTвичов Яловицкихъ за ГлушцTм, то пак, дTи, тогды Иван Баранович,
звазнившисu на нTго бTзвиннT и Tго поимавши, приложивши к нTмY
злодTискую вину, а нT нашодчи в нTго жадного лица, до казни мTстскои, гдT
злодTвь и инших злочинцов сажают, jсадити дал. И Tго, до вTзTня jсадивши,
сам, дTи, шодчи до господы Tго и забрал всю маTтност Tго, што-колвT в тои
господT своTи, в подворю панов Яловицких мTл. И показал рTистръ шкод
своих, што, дTи, на тот час в нTг побрано // А то Tст напTрвTи шTст сукон
влоских, три зо србром, а три зо шнурами – со злотом шнуры, три жупаны
влоских•, двT жупицы влоских•, дыля адамашки чирвонои•, сардак
jксамитныи•, двоT Yбранº влоскоT, а трTтTº люнскоT•, кожух лисии
брушковыи сукном влоским бурнатнымъ критыи с кнаaлuми позлотистыми•,
дыля люнская блакитная, лисами подбита•, пuтнадцат кошул колинских•,
дTсuт гривTн срTбра•, тридцат коп грошTи готовых•, три кони, за сорок грошTи
куплTныи•, три сTдла, которыи коштовали jсмь коп грошTи•, два сагаидаки зо
всим на всT справлTныи•, дв сабли зо срTбром, на jбох шTст гривTн сTрTбра•,
кордъ, на нTм сTрTбра гривна•, саauнов три•, полуботки саauновых двоT•, и
боты саauновыи•, колпак jксамитныи соболTм подшитыи, дв чинкоторы•,
чотыри подушки цвилиховых•, и простира колинская. А Tго, дTи, в том вTзTню
бTзвинT дTржал шTст нTдTл и мало, дTи, Tго з голоду нT вморил.
А хотuчи с ним j то мовити, просил, абы то было записано. А так я тую
жалбу и jповTданT Tго до книг замковых записати казал.
[№ 211] 33. Того ж мсца июн л~ [30] дн~я.
Казано записати•. В нTбытности пан~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковъскии•, писар замку
Луцкого.
Присылал до мTнT•, Tго мл пан АндрTи Холстовскии, староста
торъчинскии, жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTм, што ж, дTи, тых часов
нTдавно прошлых мсца июн двадцат чTтвTрътого дн~я Y волторок на дTн сто~го
Ивана•, j нTшпорнои годинT служTбник пана Aронцышка AалчTвского ПTтръ
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Мунчинъскии з многими // помочниками своими, Tдучи с Торчина j ярмаръцT,
споткавши мTщан торъчинских на пTрTдмTстю колко члв~ковъ, бTзвиннT
позбивал и jкрутнT поранил. И в тот, дTи, час при том бою шкоды нTмалыи
стали, которых всх шкодъ рTистръ мTновитT написаныи в сTбT быти повTдают.
И тых, дTи, мTщан торчинъских збитых и поранTных того ж часу jбъводили
дворuниномъ Tго кролTвскои млсти Яном ЖуковTцкимъ, которого на вс
справы ºго млсти кн~зю Яну АндрушTвичY, бискупу луцкому, до имTнTи Tго
млсти торчинъских придано.
Яко ж тот дворuнин гсдръскии Ян ЖуковTцкии, постановившисu пTрTдо
мною jбъличнT, тыми словы созналъ, иж jглTдал мTщан торчинских•, збитых
и поранTных. И видTл на СтаниславT Jръловскомъ Y головT ран битых
крывавых и шкодливых шTст а хрибTт киими зъбито, раны синии•, Y брата
Jрловъского Яна видTл руки правоT три палцT порубаных, которыми,
повTдаTт, владнути нT будTт•, Y головT ран рубаных три, а чTтвTртая под лTвым
Yхом на шии, а в лвои руки палTц на члонъку ранTно и хрибTт збито, раны
синии•, Y СтTпана Шостаковича зъ Старог Торчина видTл в нTго в головT рану
рубаную крывавую•, Y СтTпанца зъ Смолгова видTл в головT рану рубаную, а
другую битую крывавую под лTвым jком.
142 зв.
А так я тую жалобY• и jповTданT• па~на старосты // торчинского и сознанT
дворuнина гсдръског до книгъ замъковых записати казал•.
142

[№ 212] 34. Того ж мсца июнu л~ [30] дн~u1.
Про памTт казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
Луцкого•.
Пришодчи до мTнT зTмuнин гсдрскии пан СтTпан Сtрбин, жаловал и
jповTдал jбтuжливT тымъ jбычаTм•, што ж, дTи, тых чс~ов нTдавно прошлых
мс~ц мая тридцат пTрвого дн~u в суботу подданны пн~а Aронцъка Aалчовского
броховицкии на имu JксTнтии, способившисu з многими помочниками своими,
болшTи тридцати чоловков, копал силою моцю чTртTжи мои влостивыº
змучскиº (!)•. Я, дTи, довдавшисu того и ºхавши до них, стал Tсми имъ
мовити, абы з влостивог кгрунту моºго пошли проч а болшTи нT копали. То
пак тот JксTнтии с помочниками своими, нT чинuчи зо мною жадноº розмовы,
толко заразомъ почали мu бити и тамъ жT мTнT самог и служTбника моTго
Стася збили, змордовали и зранили и конu моTг полового подо мною забили,
которыи жив быти нT можTть, и мTнT самого мало на смTртъ нT забили. Што,
дTи, Tсми того ж часу людTмъ добрымъ и сусTдомъ своимъ jбаполным

1

Справа записана іншим почерком

342

jповTдал и до врадY хотTл Tсми Tхати, нижли-мъ, дTи, нT мог Tхати, бо мu
было окрутнT збито, которыº, дTи, раны мои добрT значны•.
Длu чого ж на jглTданº ран своих брал в мTнT вижом служTбника моºго
Яна Чапъского, которыи ран Tго jглTдавши и ставши пTрTдо мною тыми
словы сознал, иж видTл в нTго ранY битую // синюю на правомъ плTч•, а
другую рану на руцT правои та жT битаu синuu.
А так тую жалобу и jповTданº пн~а Сtрбиново и сознанº вижово до книгъ
замковых записати казалъ•.
[№ 213] 35. Лта Бож нарож а~a~ r~а~ [1561] мсца июлu г~ [3] дн~u.
Про памuт казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
луцкого•.
Жаловали мнT зTмuнT гс~дрскиº• пан JстаaTи и пан Андрян Короваºвичи
сами jт сTбT и jт нTвTстки своTT пн~Tи Михаиловои• тымъ jбычаºмъ•, што ж,
дTи, люди подлскиº, подданыи кн~зu Матau ЧtтвTртTнского а кн~зu Василu
и кн~зu Марка Солтановичов Соколских и пана Василu Сtмашковы, на
влостивомъ кгрунтT имTня их сtлTцкого полu и нивы их влостивыº jсTни
прошлоº поjравши, житомъ засTяли, в чомъ соб кривдY и шкодY нTмалую
быти мTнuт•.
Длu чого ж на jбвожTнº и на jглTданº кгрунту своºго брали вижомъ
боярина гс~дрского красносTлского Юрка, которыи тамъ бывши и jттолu
приºхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж пановT Короваºвичи,
маючи при собT людTи добрых сторонныхъ, при мнT, вижу врадовомъ,
выTжчали на кгрунт зTмлTныи и показывали мнT шкоды свои•. НапTрвTи,
заTхавши за болото и за дорогу, котораu идTт jт СTлца к ПодрTжю, къ
старому сTлу, тамъ ºсми видTл жито засTяно. И повдили подданныº пн~а
Короваºвы, иж на влостивых полuх пн~ов Короваºв подданныи кн~зu Матaºвы
житом посTяли. И там жT видTл Tсми пашню житомъ засяную. ПовTдил пан
Короваи, иж полT их влостивоº люди подлскиº пн~а Сtмашковы и кн~зTи
Соколских посTяли. А jттолu поºхали ºсмо на другоº мTстцT за врочищT //
ИзвTст ку дорозT, котораu идTт jт Литогоща до Вtлицка, тамъ видTл Tсми пол
зорано нTмало. И повдили мнT, иж то влостиваu зTмлu нш~а сTлTцкаu, алT
кн~зи Соколскиº с паном Сtмашкомъ поjрати казали.
А так я тоº jповTданº и вижово сознанº до книгъ замковыхъ записати
казал∆.
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[№ 214] 1. Того ж мсца июлu г~ [3] дн~u.
Про памuт казано записати. ВнT бытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
луцкого•.
Жаловал мнT зTмuнин гс~дрскии пан JстаaTи Короваи тымъ jбычаTмъ•,
што ж, дTи, тых чс~ов нTдавно прошлых, на дTн сошTствиu Свtтого Дyха мс~ца
маu двадцат пuтого дн~u, в нTдTлю, бTзъ бытности моTT• подданныи пн~Tи
Пtтровоº TT млсти Сtмашковои, старостинои крTмuницкои пн~Tи Зоaи
Боговитиновны люди сTлTцкиº на имu ИванTц Качура, старTц TT млсти
сTлTцкии•, Илко Станкович а брат Tго СанTц и з ыншими многими
помочниками своими, нTвдомо, ºстли жT з росказанu пн~Tи Сtмашковои албо
своволнT, нT маючи до мTнT жаднои причины, пришодчи силою моцю на двор
мои СtлTцкии въ свTтлицы и в ызбы jкна повыбивали и двTри свTтличныº
поламали и порубали. А потомъ щодчи, пастовникъ и лс мои влостивыи на
корTнь вырубали и спустошили•. В чомъ собT кривдY и шкодY нTмалую быти
мTнить.
Длu чого ж на jбвожTнº на двор нахожTня и на jглTданº шкод подTланых
брал вижом боярина гсдрского красносTлского Юрка, которыи тамъ бывши и
jттолu приºхавши, ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж будYчи в
Сtлцы, в дворt пн~а Jстаaьu Короваºвича, видtл во свTтлицы и в избы jкна
повыбиваны и двTри свTтличныº поламаны и порубаны, а к томY //1 видTл ºсми
лс сплош порубаныи – на двстT на двадцат сажон спустошоно.
А так u тую жалобу и jповTданº Tго и вижово сознанº до книгъ замковых
записати казалъ∆.
[№ 215] 2. Того ж мсца июлu г~ [3] д(н~u).
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
луцкого•.
Пришодчи до мTнT подданныи Tго кролTвскоº млсти Янушь Лtвонович,
жид мста Луцкого•, жаловал и jповTдал тымъ jбычаTмъ, што ж, дTи,
тTпTрTшнTи годины мс~ца июлu трTтTго дн~u в чTтвTргъ пришол самотрTтTи з
братTю своTю до аптыкарки в домъ, хотTчи сu пива напити. Там жT, дTи, в дому
сTдTчи каплан костTла замку Луцкого кнuз ПTтръ, нT чинuчи з нимъ жаднои
розмовы, толко, дTи, заразом порвавшисu з добытымъ кордомъ, ºго бTзвиннT
збил, а кгды бы, дTи, пн~и господынu и служTбники кн~зu МатaTвы Tго jт
нTго нT jборонили•, подобно бы, дTи, ºго на смTрть штыхомъ забил•.

1

Помилка в нумерації в тексті, має бути «арк. 144».
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И просилъ, абы то было записано•. А так u тую жалобу и jповTданº Tго до
книгъ замковыхъ записати казалъ∆.

№ 216] 3. Того ж мс~ца июлu д~ [4] дн~u•.
Про памuт казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковъскии, писар замку
Луцкого•.
Пришодчи до мTнT зTмuнT гс~дрскиº повTтY КрTмuнTцкого пан Горuин и пан
AалTли БtрTжTцкиº, жаловали и jповTдали тымъ jбычаºмъ•, што ж, дTи,
пан Богдан Лосuтинскии, городничии и мостовничии крTмuнTцкии, зложил
был рок праву пану СавT БtрTжTцкому j грабTжи тыº, которыи был подданыи
гсдрьскии // дYнаºвскии за покрадTнº сTна вчинил•, тоºст клuчу въ чоловка
бTрTжTцкого подданного пн~а Савина пограбил•. И кгды ж, дTи, jни с паном
Савою БtрTжTцкимъ и за листомъ кн~зu Миколаu Tго млсти Збаразког,
старосты крTмuнTцкого, писанымъ j jсобливыи грабTжи бTрTжTцкиº, j
побранº волов до пн~а Богдана Лосuтинского на рок зложоныи июнu двадцат
трTтTго дн~u в понTдTлок до имTнu гсдрског Кокоровского приºхали•. Ино, дTи,
в тот час зTмuнин гсдрскии с повту Луцког пан Богдан Василºвич
Батковскии, способившисu зъ слугами и с помочниками своими, в корчмT
кокоровскои их позбивал и поранил. И в тот, дTи, час шкоды им нTмалыº стали
в пн~а AалTлu БtрTжTцкого: мTшок, дTи, з нTго jборвали, а в мTшку полтрTти
копы грошTи и три золотых чирвоных, а з шапкою, дTи, згинули два листы
записных: jдин на дTсuт коп, а другии на пuтнадцат коп грошTи•, а з воза, дTи,
ºго згинуло сагаидак з лукомъ и з стрTлами, коц, ºпанча и взголовº скурuноº.
А в пн~а Горuина БtрTжTцкого jборвано, дTи, шаблю, за которую был дал
сорок грошTи, к тому, дTи, згинула в нTго шапка и пuтнадцат грошTи•. Што,
дTи, того ж часу бои, раны и шкоды свои на врадT замку гсдрскомъ
крTмuнTцкомъ jповTдали и то собT до книг замковых записати дали.
И просили, абы то и тут, на врадT замку гс~дрскомъ луцкомъ, было
записано•. А так u тую жалобу и jповTданº их до книг замъковых записати
казалъ∆.
[№ 217] 4. Того ж мс~ца июлu ¾~ [6] дн~u›.
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
Луцког•.
Присылала до мTнT TT млс~т кнг~нu Ивановаu ЧtтвTртTнскаu Марина
КисTлTвна. Жаловала и jповTдала тымъ jбычаºмъ, што ж, дTи, вчорашнTго
часу мсца июлu пuтого дн~u Y суботу TT млс~т пн~и Василºваu // Сtмашковаu,
наславши врuдника своºго на имu Андрu Малиновског и подданных своих
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подрTзских и литогощких колкодTсuт чоловков на влостивомъ кгрунтT, на
зTмли имTня Литогощъского влостивую пашню и дворную жати казали. Jна,
дTи, довдавшисu того, с полu своTго jт тои пашни служTбникомъ своим
согнати казала. А тот, дTи, врuдникъ пн~Tи Сtмашковои с подданными TT на
завтрTº, яко дн~u нинTшнTго, в нTдлю, способившисu зъ многими людми, за
росказанTмъ пн~Tи Сtмашковои тоº збожº моцно, кгвалтом пожал и до имTнu
пн~Tи Сtмашковоº звозил•. В чом собT TT млс~ть кнг~нu Ивановаu ЧtтвTртTнскаu
шкодY нTмалую быти мTнит.
Длu чого ж на jбвожTнº и на jглtданt шкод подTланя – збожu пожатого
и побраног брала вижомъ з урадY замку гс~дрского Луцкого боярина гсдрского
красносTлского СtмTна ГордYновича•, которыи тамъ бывши и jттолu
приºхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы созналъ, иж за jбвожTнTмъ
врuдника кнг~ни Ивановои ЧtтвTртTнскои jглTда л на кгрунтT зTмлTномъ
пашни пожатоº и побраноº и видTл, якобы на шTст дTн жито пожато и с полu
побрано. И повTдал, дTи, Tму врuдникъ кнг~ни Ивановоº•, иж то на влостивом
кгрунтT кнг~ни Ивановои и властивую пашню TT пн~и ВасилTваu Сtмашковаu
моцно, кгвалтомъ жито пожати и до имTнu своTго звозити казала.
И хотTчи TT млст кнг~нu Ивановаu j то мовити•, просила, абы то было
записано. А такъ u тоº jповTданº TT млс~ти и вижово сознанº до книг замковых
записати казалъ∆.
[№ 218] 5. Того ж мс~ца июлu p~ [7] днu.
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы ºго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
Луцкого•.
Писала и присылала до мTнT зTмuнка гс~дрскаu TT млст пн~и ВасилTваu
146 зв. Михаиловича Сtмашковаu пн~и JлTна Карповна, жалуючи // и jповTдаючи
jбтuжливT тым jбычаTмъ, што ж, дTи, тых чс~ов Y суботу прошлую мс~ца июлu
пuтог дн~u подданныº TT млсти подрTзскиº и литогощъскиº жали жито
влостивоº пашни TT дворныº на влостивомъ кгрунтT имTнu TT млс~ти
Литогощъского. И над тыми, дTи, подданными TT подрTжскими и
литогощъскими при жнивT был приставом служTбник TT Андри
Малиновскии. То пак, дTи, в тот час кнг~нu Ивановаu ЧtтвTртTнскаu Марина
КисTлTвна, способившисu з слугами и подданными своими, приºхавши моцно,
кгвалтом jного служTбника TT Малиновского збила и зранила и конu Tго
рыжого лысого з сTдломъ, з опанчTю и зо всимъ на всT взuла и подданных TT
млс~ти людTи подрTжских и литогощъских, которыº жали, позбивали,
помордовали, клuчи з возы, сTрмuги, шапки, сTрпы, сокиры в них побрали, а
jдного с них, Андроса Волосовича, jкрутнT збили, змордовали, которыи, дTи,
трудно жив быти маTт•. А потом, дTи, людTи збивши и розогнавши, жита
нажатого колконадцат коп на тыи ж возы побрала, а нTжатоº потоптати
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казала и нTмало шкод починила•. Которых всих шкод на тот час подTланых
рTºстръ мTновитT написаныи в сTбT быти повTдаTт•.
Длu чого ж на jглTданº ран своих служTбник пн~Tº Сtмашковоº АндрTи
Малиновскии брал вижом СтTпана Климовича, которыи ран Tго jглTдавши и
ставши пTрTдо мною, до книг тыми словы сознал, иж видTл в нTг в головT три
раны битых, крывавых, а на правои руцT рана битаu синuu•.
А так u тую жалобу и jповTданº TT млс~ти пн~Tº ВасилTвои Сtмашковои и
вижово сознанº до книг замковыхъ записати казалъ∆.
// [ № 219] 6. Того ж мс~ца июлu p~ [7] дн~u•.
Про памuт казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
луцкого.
Пришодчи до мTнT в замок мTщанин мста Луцкого пан Иван Андросович•,
жаловал и jповдал jбтuжливT имTнTмъ зuтu своTг Данила, мTщанина мста
Луцкого тымъ jбычаTм, што ж, дTи, тTпTрTшнTго часу мс~ца июлu сTмого дн~u
в понTдTлок позно над заходом солнца зuт Tго Данило пошол был по конu в
дом пн~Tи Полонки, которого, дTи, конu за подачки мTстскиº взuто было Y
свTщTнника дмитровского и Tму Y двох копах заставлTно•. То пак, дTи,
свTщTнник дмитровскии бTз вдомости Tго з дому того конu взuл. И повTдили
Tму, иж того конu в домъ пн~Tи Полонки jтвTдTно•. Jн, дTи, бывши в дому
панTи Полонки и того ж часу ишол зас до домY своTго•. Тогды, дTи, писар
владыки луцкого Tго млсти пн~а Марка Жоравницкого ГригорTи Слуцкии,
jбачивши Tго на Yлицы•, послал за нимъ служTбника своTго на имu Васка и
другог служTбника пн~а Яворова Яцка и казал Tго збити•. Которыи, дTи, за
росказанTмъ Слуцкого, погонивши зuтu Tго Данила пTрTд домомъ JлTкшог,
нT чинuчи з нимъ жаднои розмовы, толко заразомъ стали ºго бити, которог
jкрутнT збили, змордовали и зранили, толко за мTртвого покинули и нT
вдомо, ºстли жив быти можTт. И в тот, дTи, час при том бою згинул в нTго
вачок, в котором, дTи, на тот час было чотыри копы грошTи монTты•, а талuров
jсмъ•, сыкгнTт заставныи, в котором важило дTвuт золотых чирвоных•, а
кнаaлTи срTбрTных jсмънадцат, в которых важило тридцат золотников срTбра
и jднорадокъ гвоздикового поприuну•.
Длu чого ж на jглTданº ран зuтu своTг брал в мTнT вижомъ боярина
гсдрског красносTлского СtмTна Гордуновича, которыи ран Tг jглTдавши и
jттол пришодчи, ставши пTрTдо мною, до книг тыми словы созналъ, иж видTл
на Данилу, мTщанину луцком, раны: рука праваu збита, на локти рана битаu
криваваu, хрибTт•, плTчи и ноги вTлми збито // раны синиº. А потомъ, дTи,
ходили ºсмо до казни мстскоº и пытали Tсмо тог служTбника Яцка, которог
поимано: «Длu чог Tго збили?» Jн повдил, иж кды Данило пришол до панTи
Полонки, тамъ Tго привитано, а пан Слуцкии, jбачивши ºго, тогды ж на нTго
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скривилсu и jн то видuчи, пошолъ з домY, а панъ Слуцкии послал за ним
служTбника своºго, а я нT хотTл поити, jн, дTи, мTнT поличковал и мTнT за ним
послал и вчинили ºсмо то за росказанTмъ пн~а Слуцкого•.
И просил пан Иван Андросович, абы то было записано. А так u тую жалобу
и jповTданº Tго до книг замковых записати, так тTж и вижово сознанº, казалъ.
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[№ 220] 7. Того ж мс~ца июлu и~ [8] дн~u∆.
Про памuт казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
Луцкого›.
Писал и присылал до мTнT зTмuнин гс~дрскии пан Дtхно АндрTвич
МокрTнскии•, жалуючи и jповTдаючи тымъ jбычаTмъ, што ж, дTи, тых чс~ов,
на завтрTº Свт~го ПTтра, мс~ца июнu тридцатого дн~u, в понTдTлок пан Яско
ЯсTницкии, наславши на домъ имTнºчъка Tго Кривич YмыслнT моцно, кгвалтом
врuдника своTг Яцка Глuда, служTбника своTго ВасTчка и з ыншими многими
помочниками ихъ, служTбника Tго АндрTика и иншую чTлuд Tго дворную,
позбивал и помордовал и, добываючисu до избы, jкна повыбивали, двTри
снныº и избныº побили и поламали•. И в тот, дTи, час за кгвалтовным
наºханTм ихъ погинYло з дому Tго рTчTи домовых нTмало, тоTст два каaтаны
замшовых, jднорuдок синии люнскии з шнурами, сагаидак панскии з лукомъ,
зъ стрTлами, зо всимъ на всT и саблu, ручниц дв, кос двT, сTрпов пuт•. И в тот
жT, дTи,1 тыT ж служTбники ºг, jгород Tго розламавши, стадо пн~а
ЯсTниницкого (!) загнали и всuкиº рTчи jвощовыи потоптали, попсовали и там
жT, дTи, пTрTд домом сTножат Tг властную выпасли и вытоптали•. А пTрво, дTи,
того // дворничку Tго Наталку с того ж дому Tго Кривич пан Яско ЯсTницкии
до сTбT намовил•, котораu, дTи, зашкодивши нTмало, з двора Tго втTкла и в пн~а
ЯсTницкого мTшкала и зачастокротнымъ впоминанTмъ и прозбами jнои
жонки Tму выдати и справTдливости вчинити нT хотTл•.
Длu чого ж на jбвожTнº кгвалтовного наºханu на дом и на jглTданº шкод
подTланых и длu поданu листов врuдовых• брал вижомъ служTбника пн~а
подстаростTг Матыса Лtщинског•. Которыи там бывши и jттолu приºхавши,
ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж будYчи в Кривичах в дворT пн~а
Дtхна МокрTнского, видTл jкна избныи повыбиваныи, а двTри сTнныи и
свTтличныи побиты и поламаны. И видTл jгород розламан и всuкиº рTчи в
нTмъ потоптаны, сTножат там жT пTрTд двором видTл выпасTную и
потоптаную•. А потом служTбник пн~а МокрTнского Андрико зо мною,
вижом, и з людми сторонними Tздил до пн~а Яска ЯсTниницкого и дал ºму лист
заручныи под пuтмасты копами грошTи j нTбTзпTчTнство здоровu пн~а Дtхна
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МокрTнского слуг и подданных Tго•. А послT тог дал Tму лист навпоминалныи
j вси тыº шкоды и j жонку. Jн, листы вычитавши, копи соб побрал, а
листы jба с пTчатю Tму jтдал ку тым шкодам, абы то за вдомостю Tго мTло
быти нT зналсu и тои жонки в сTбT быти нT повTдал и тог служTбника пн~а
Дtхнова Андрика зсоромотил и бити хотTл•.
А так u тую жалобу и jповTданº Дtхна МокрTнског и вижово сознанº до
книг замковых записати казалъ∆.
[№ 221] 8. Того ж мс~ца июлu a~ [9] дн~u.
Казано записати∆. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
Луцкого∆.
Писали и присылали до мTнT зTмuнT гс~дрскиº пан Яцко, пан СTмTн а пан
Михаило [Ива]новичи ДроздTнскиº•, жалуючи и jповTдаючи на брата своTг,
пана // Богдана ДроздTнског тым jбычаTм, што ж, дTи, jн тых чс~ов нTдавно
прошлых, пTрTд св~тым Пtтром, Y пuтницY и в суботу, и по св~том ПTтрT в сTрTдY,
бTз бытности их по тыи три дни, наславши плуги свои сTлскии на полT их
дворноº1 нTдTлTноº в Дрозднuх болшую половицY выjрати росказал. И, мало,
дTи, на том маючи, TщT и подданных их мTжи показити и полu поjрати казал•:
тоTст полT Каплино, полT Лютково, полT Романца Дtмковича, полT Карпцово,
полT Еска МигачTвича, полT Atдца Луччича, полT Манкович. Тыº вси полu, як
дворноº, так и сTлскиº, Yв одTн jбшар на сTбT зорати казал, которыи, дTи,
люди их с тыми полми в ровном помTркованю до роздTлку вTчистого им
зостали и jни их чTрTз jдиннадцат лTт спокоинT дTржали, j што, дTи,
Yпоминал брата своTго, пн~а Богдана, чTрTз пн~а Василu Витонижского, а потом
чTрTз пана Ивана ГулTвича, абы з ними дл вTчистыи принuл. Jн, дTи, длу з
ними вTчистого нT приимуючи, кривды и шкоды им самим и подданнымъ их
чинит и полu их поjрати казал, в чомъ собT кривдY и шкодY нTмалую jт нTго
быти мTнuт.
И, хотTчи з ним j то мовити•, просили, абы то было записано•. А так u тую
жалобу и jповTданº пн~ов ДроздTнских до книг замковых записати казал∆.
[№ 222] 9. Того ж мс~ца июлu і~ [10] дн~u∆.
Казано записати∆. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
луцкого•.
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Жаловали мнT и jповTдали зTмuнT гс~дрскиº пан Иван а пан Марко и пан
JлTхно Гавриловичи ХолонTвскиº на пн~а Михаила Мышку Варковского тым
jбычаTм•, што ж, дTи, в тую суботу прошлую мс~ца июлu пuтог дн~u Tго мл~ст,
наславши врuдника своºго бородчицкого Мишка з людми своими
бородчицкими чTрTз границY звTчистую моцно, кгвалтом на влостныи кгрунт
их ХолонTвскии против сTлища сTножати их влостныи, которыи сu jтцY их jт
jдца1 (!) Tго млс~ти пн~а Мыщина на дTлу jстали а показити // казал. До
которых, дTи, сTножатTи Tго млс~т никгды пTрTд тым ани подданныº Tго мл~сти
вступу жадного нT мTли, jдно jни с подданными своими то спокоинT
дTржали, в чом собT кривдY и шкодY нTмалую быти мTнuт›.
Длu чого ж на jбвожTнº покошTнu тых сTножатTи брал в мTнT вижом•
боярина гсдрского красносTлского Михна Павловича•. Которыи там бывши и
jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж, будYчи мнT в
пн~ов ХолонTвских, jказывали мнT сTножати свои. И видuл Tсми на болотT
траву покошоную, почонши jт гати Бородчицкоº• аж до самых рыкун двора
пн~а Мышчина•. И повTдили пн~овT ХолонTвскиº, иж то сTножати их влостивыº
пан Михаило Мышка покосити казал•. А потом пан Иван и пан Марко Tздили
со мною, вижом, до Tго млсти пана Михаила Мышки и, знашодчи Tго Y дворT
пн~а Ивана Jкорского, мовили Tго мл~сти: «Длu котороº причины сTножати их
влостивыº покосити росказал?». Пан Мышка на то повTдил: «Естли жt u
своимъ подданным росказал покосити•, тогды u свои влостивыº прокосы – нT
ваши•, бо, дTи, u там жT, на том болотT, маю з вами част jт брата вш~ог
Atдора•, а вTд жT, – повTдаTт, – будY я там, во имTню своTмъ Бородчичох, Tстли
сu вам кривда видит, я з вами в лыко болото розмTру». Пн~вT ХолонTвскиº
jтповTдь на то чинили, иж мы здавна jт jтц(а) своTго сами и с подданными
спокоинT дTржали•, а иж, дTи, тм~ дTржишь част брата нш~ог. Мы того молчати
нT будTм. А за тым Tхали Tсмо jт Tго млс~ти.
И просили пн~овT ХолонTвскиº, абы то было записано. А так u тую жалобу
и jповTданº их, так тTж и вижово сознанº до книг замковых записати казалъ∆.2
// [ № 223] 10. Того ж мс~ца июлu і~ [10] дн~u.
Казано записати›. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
луцкого.
Пришодчи до мTнT в замок и ставши jбличнT зTмuнка гс~дрскаu пн~и JлTна
Михаиловна КирдTвича Мнишинского вTсполок з малжонком своимъ паном
Ерошtм БtзсTкирскимъ•, jповTдали и вызнавали тым jбычаTм, иж, дTи, што
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которыº заштьu и розницы Tго мл~сти пн~а Ивана КирдTTвича Мнишинского
маючи з нами, втTк сu был з жалобою своºю ку Tго кролTвскои мл~сти и до
враду•. То пак мы, спомTнувши на повиноватство•, нT приимуючи в том
судовнои росправы, jдно толко приятTлским jбычаTмъ промTжку собою
вчинити слушноº застановTнº тыи вси заштьu и розницы нш~и з обудву сторон
ни въ во што jбTрнули и то Tсмо на вTчныº часы Yморили, иж вжо того пан
Иван на нас ани мы на нTмъ поискивати и споминати нT маTмо, алT j то вTчнT
молчати маºмо•. А што сu дотычTт вна и выправы моTT jт брата моTго пн~а
Ивана, котораu бы вTдлT права прирожоног мнT быти мTла•, ино вжо Tго мл~ст
пан Иван мнT за то досыт вчинил•, и вжо нас jт Tго мл~сти сума пTвнаu, тоTст
сто коп двадцат и дTвuт коп грошTи личбы литовскоº водлуг листу записног
дошла, в которои сумT пн~зTи имTнu своTго Чудницы в дTржанº нш~о поступил•.
Я сu тTж посагу и выправы своTT вырTкам•, што ширTи а достаточнTи на листT
нашомъ Tст jписано•.
Яко ж и лист свои jт сTбT на то пану Ивану даныи1 пTрTдо мъною
показывали•, и был вычитан с початку аж до конца•, которыи лист так сu в
собT маºть›: «Я, JлTна Михаиловна КирдTTвича Мнишинског, а я Ярош
БtзсTкTрскии вызнаваTм и чинимъ явно тымъ листом нш~им кождомY, кому
того потрTба вдати або чтучи Tг слышати нинTшним и на потом будучимъ•.
Што котороº заштьº и розницы Tго мл~ст пан Иван КирдTTвич Мнишинскии
маючи з нами, втTк сu был зъ жалобою своTю ку ºго кролTвскои мл~сти и до
враду•. То пак, нT приимуючи в том на конTц судовнои росправы // промTжку
собою, въспомнTвши ºсмо на повинност нш~у, приятTлскимъ jбычаTмъ вчинили
и принuли Tсмо застановTнº под таковым jбычаTмъ: тыº вси заштьu розницы
мы противку Tго мл~сти а ºго мл~ст, а ºго мл~ст противку намъ ни во што
jбTрнувши, сим листом на вTчныи часы YморuTмъ, иж их николи вжо
Yспоминати нT маTм•. Што сu дотычTт вTна и выправы моTT jт брата моTго
пана Ивана, котораu бы вTдлT права прирожоного мнT быти мTла•, тогды кгды
вжо нас jт Tго мл~сти сума пTвнаu ст~о и двадцат коп грошTи личбы литовскоº
на листT записномъ дошла•, в которои сумT пTнTзTи имTня Чудницы в дTржанº
нш~о под слушными Yмовами поступил, jколо чог на листT Tго мл~сти, намъ
даном, ширTи и достаточнTи Tст jписано и вTдлT нTго на jбT сторонT, ничим
нT нарушаючи, во всTм заховати TстTсмы повинни. Мы сu тTж сполTчнT
приимуючи и пTрTставаючи на том посагу jт Tго мл~сти пн~а Ивана вдuчнT з
ымTня всtго jтчизного•, и яким-колвTк jбычаTмъ по нTбожчику jтци нш~мъ
зосталого и спалог•, штобы мнT в посаг прити мTло•, на вTчныº чс~ы вырTкаºм•,
иж мы сами и потомство нш~T пн~а Ивана Мнишинског и каждого потомка Tго
мл~сти прTд жадноº право позывати никоторых трудностTи задавати, посагу и
выправы чTрTз тоº поискивати ниякими причинами нT маTмъ•. Пак ли быхмо
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мы зъ сTго листу запису и доброволног вырTканu нш~ог выступили•, а чимъколвTк намнTи нарушили, пн~а Ивана j посаг и выправу позвали•, або части
якоº чTрTз право воимTню под Tго мл~ст доходити хотTли•, повинни будTмъ
заруки гс~дрю королю Tго мл~сти заплатити чотыриста коп грошTи•, а пану
Ивану триста коп грошTи•. К тому jсобливT за вс шкоды и наклады бTз
доводY, толко на прирTчTнº слова досыт вчинити•, которыº спадают нT jдно на
jсобы алT з обу сторон на потомство нш~T. А заплативши гс~дрю и сторонT
заруки и вчинивши досыт за шкоды прTд сu сTс нашъ лист при моцы ничимъ нT
нарушоныи прTд каждым правомъ захован быти маTт и тоº вырTчTнº нш~T вTдлT
того, яко в сTм листT нш~ом Tст jписано•, TстTсмы повинни под тыми всими
заруками и jбuзками тTпTрTшних роков пришлых, вступивши в пост вTликии,
150 зв. постановивши сu // jбличнº, нT выламуючисu ниякими причинами, в замку
гс~дрском в ЛуцкY пTрTд врuдомъ jповTдати и до книг вызнавати и дати
записати. На то даTм пн~у Ивану сTс наш лист з нашими пTчатми•, и с подписю
властноº руки мужа моTго, Яроша БtзсTкирског•. При томъ были и тому
вTдоми их млс~т пан ЯроaTи Гостскии•, пан Иван Иванович Городищъскии, пан
Роман ГулTвич, пан ЛTв АндрTвич Вилигорскии•. Яко ж за прозбою нш~tю их
млс~т пн~вT п~tчати свои к сTму нш~му листу приложити рачили. Писан Y КузминT
лта БожTго нарожTнu тисuча пuтсот шTстдTсuтог, мс~ца гTнвара трTтTго
дн~u∆». ТутT ж ставши jбличнT пан Иван КирдTTвич Мнишинскии, jповTдал и
вызнал• тым жо способомъ•, иж на том с ними застановил и имTнu своTго
Чудницы в тои сумT вышTи помTнTннои имъ поступил•.
И просили з обу строн пн~и JлTна Михаиловна КирдTTвна восполок з
мYжTм своим ЕрошTмъ БtзсTкирскимъ•, так тTж и пан Иван КирдTвич
Мнишинскии•, абы то было записано•. А так u тоº jчTвистоº сознанº, jбу
сторон доброволноº jповTданº и лист их записныи слово jт слова до книгъ
замковых записати вTлTл•.
[№ 224] 11. Того ж мс~ца июлu аі~ [11] дн~u•.
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцкого, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку луцкого•.
Пришодчи до мTнT дворuнин гс~дрскии пан Ильяшь БогушTвич НTсвцкии,
jповTдал и вызнавал тымъ jбычаTм•, што ж, дTи, тых чс~ов Y волторок
прошлыи мс~ца июлu jсмог дн~u ºздил во справах попа jрмuнского Вартика до
пн~ов БаTвских з листы Tго кролTвскоT мл~сти, маючи при соб вижа врuдY
замку Луцкого Яска Чапского и сторонних людTи добрых: служTбника Tго
млс~ти пн~а Клюсовског, старосты jлыцкого, Щасног КамTнског и боярина Tго
млс~ти кн~зu Матau ЧTтвTртTнского на имu Лtвка, приºхавши до БаTва,
нашодчи пн~а Василu ГулTвича в дворT Tго дали ºму лист гсд~рскии заручныи
под трTма тисuчма копами грошTи•, абы чTрTз то jтповTдTи и похвалок попу
jрмuнскому Вартику, слугам и подданнымъ Tго нT чинил и кгрунту Tго ни
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чимъ нT нарушал•, што ширTи а достаточнTи на листT гсд~рскомъ Tст jписано•.
Пан ВасилTи ГулTвич лист гсдрскии вычитавши, мнT jтдал, а копю // соб
взuл и повдил, иж, дTи, u Вартику, jтповTдTи и похвалок нT чиню, на здоровº
Tго нT стою и кгрунту Tго нT прагну•, а своºг баºвског, што мн jтчичи тог
имTнu завTли, боронити будY•. А другии лист гсдрскии заручныи такжT под
трTма тисuчма копами грошTи, писаныи до панов ПривTрTдовских•, и до панов
Лдуховскихъ•, там жT в БаºвT давал пн~у Ивану Богдановичу Лдуховскому.
Jн лист гсдрскии принuвши, вычитал и мн ºго jпuт jтдал•, и копю собT
взuл•. И тот повдил, иж jтповTдTи ани жадных похвалок Вартику нT чинил и
кгрунту Tго ничимъ нT нарушивал•. А потомъ, трTтTг дн~u, в чTтвTргъ, июлu
дTсuтог дн~u, подданныи цTркви jрмuнскоº люди цTпоровскиº дали Вартику
знати, иж люди баºвскиº, подданныº пн~а ГулTвичовы, сTножати Tго косuт и
жито Tго жнут. Jн того ж часу посылал вижа врuдовог з лудми (!)
сторонними, хотuчи ихъ пытати, за чимъ то росказанTмъ чTрTз заруку
гсдрскую чинuт•. А тыº люди баTвскиº три чоловки з двTма возы и чTтвTртыи
хлопTц на кони вTрхомъ, jбачивши их, набравши травы и жита, изъºхали проч
зъ кгрунту Tго• на зTмлю баTвскую•. А посланцы Вартиковы за ними нT
гонили•, толко вижомъ и сторонами1 тыи шкоды сTножать покошоную и жито
пожатоº jбводили•, што того ж часу поп Вартикъ мн jповTдал•. А кгдыж
виж з людми сторонними с полu пришол и стояли Tсмо в пTрTгороды, в тот
чс~ъ, приTхавши служTбник jт пн~а Василu ГулTвича на имu [……………]2 и
стал мовити попу Вартику, повдаючи, иж мu пан мои, пан ВасилTи, прислал
до тTбT, пытаючи, на кого сu Tси конно а зброино зобрал и приºхал Tси на мою
зTмлю•. Вартик повTдил, иж я, далибог, на жадную валку нT гоню, людY
зброиного нT збираю, ани их в сTбT маю и с пн~ом твоим валчити нT хочY, jднож
видuчи, иж подданныº пн~а твоTг сTножат мою косили и жито моº жали,
вышодчи, jсвтчил Tсми то дворuнином гсдрским и вижом врадовымъ и
людми сторонними•. А тот служTбник jтказал, иж тыº люди, которыº
сTножат твою косили и жито твоº жали, то сут подданныº нT пн~а моºг и нT
пн~ов ПривTрTдовских. И то поп Вартик jсвTтчил мною, дворuниномъ, // и
вижом и людми сторонними.
Яко ж и то виж врuдовыи Яско Чапскии, ставши пTрTдо мною тыми ж
словы водлуг повTсти пн~а Иляша НTсвцкого вызнал, иж вжT по jтданю
листов гсдрских заручных люди баTвскиº на кгрунтT цTрковном чTрTз границY
сTножат Вартикову косили и жито ºг жали•. И повдил, иж кгды тамъ
выходил з людми сторонними, тог jглuдати, тогды тамъ видTли трTх
чоловков баºвских з двTма возы, а чTтвTртыи хлопTцъ вTрхомъ, которыи
повTдаTт, нас jбачивши, набравши на возы травы и жита, зъTхали зъ кгруну
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цTпоровсоког на зTмлю БаTвскую, и видTли Tсмо сTножати Вартиковы нTмало
покошони и жита пожатог и побраного•.
И просил поп Вартик, абы то было записано•. А так u тоº jповTданº и
вызнанº дворанина гсдрског и вижово сознанº до книг замковых записати
казал∆.
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[№ 225] 12. Того ж мс~ца июлu ві~ [12].
Казано записати›. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцког на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
луцкого›.
Пришодчи до мTнT зTмuнин гсдрскии пан Януш Прокопович Uгриновскии
jповTдал тымъ jбычаºм•, што ж, дTи, з розсудку и знаидTнu врuдовог панов
судTи и пн~а подстаростTг зложон был мнT рок на кгрунт зTмлTныи с пн~ы
Бtлостоцкими•: Ванком, Любкою Романовною, Иваном а JлTхномъ•, выºхати,
которыи рок припал был яко в тую нTдTлю прошлую мс~ца июлu шостог дн~u.
Я, дTи, с приятtлми своими на тот рок зложоныи тамъ на кгрунт выTжчал, так
тºж и пн~вT Бtлостоцкиº, с приятTлми своими выTхавши, тогды пнв~T
Бtлостоцкиº зо мною приятTлскимъ jбычаTм погодили•, а пн~вT и приятTли
нш~и на том застановили, иж u паном Бtлостоцкимъ дал jтмну влостивог
кгрунту своºго за jстров, которог jни мTли яко бы заставныи быти мTл•. И
хотTл Tсми, завTдъши им тот кгрунт зTмли своTT, копцами засыпати и гранми
jграничити, // абы мTжи нами розниц нT было•. То пак пановT Бtлостоцкиº с
приятTлми своими, почонши тот кгрунт jбTжчати и до пuты границы зо мною
Tхати а на конTц вчинити и гранми jграничити нT хотTли•, и с того jсторова
проч додомY зъTхали•, а водлT знаидTнu врuдовог и листу сYдовог нT
скончили•. А я с приятTлми своими тот кгрунт jбTхавши, которыи Tсми паном
Бtлостоцкимъ замTною дал и Tго по знакох и врочищах jповTдал. Котораu,
дTи, граница тог jстрова так сu в соб маTт•: jт врочища Дда•, чTрTз дYброву
долиною а дорогою з Радомышлu идYчою чTрTз полu борисовTцкиº на грTблю
Uгриновскою к болоту пришодчи над болотом стTжкою•, аж до пTты сTлища
КошTва, гдT ж, дTи, ºсми пн~ов Бtлостоцких пTрTд людми добрыми впоминал•,
абы зъ кгрунту нT зъTжчали, а на конTц зо мною чинили. Jни, j то нT дбаючи,
кончити нT хотTли•. То jбачивши, приятTли мои заховали мTнT водлT знаидTня
врuдовог, тоTст листу судового, и то скончивши, по тых врочищах кгрунт мн
дTржати подали, почонши jт врочища Дда до врочища Кошова, тыми знаки
вышTи писанными дTржачи по правои сторонT ку имTню пн~ов Бtлостоцких
ГородищY, а по лвои сторонT ку имTню моTму Uгринову•. То пак, дTи, пн~вT
Бtлостоцкиº вжо чTрTз тот jстров замTнTныи на кгрунт мои властивыи
кгвалтовнT Ytжчают, сTножати косuт и дрова в дYбровT моTи рубают, в чом
соб кривдY и шкоду нTмалую быти мTнит•.
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И просил, абы то было записано•. А так я тоº jповTданº пн~а Януша
Uгриновского до книг замковых записати казалъ∆.
[№ 226] 13. Того ж мс~ца июлu г~і [13] дн~u.
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, на мTстцы ºг ВасилTи Дtшковскии, писар замку
Луцкого.
Писал и присылал до мTнT пан Михаило Сваткович ХрTнницкии•, жалуючи
и jповTдаючи тымъ jбычаTмъ•, што ж, дTи, тых чс~ов нTдавно прошлых, по
свuтом ПTтрT на другои нTдTли кн~зь АлTксандро Tго млст АндрTвич
Санкгушковича КошTрскии, маршалок гсдрскии, наславшы моцно //
кгвалтомъ врuдника своTг пTрTмилског Юрка з многими людми поддаными
своими на влостномъ кгрунтT Tго млсти имTня Товпыжинского чTрTз границY
давную jт панов комисарTв положTную, сTножат на болотT покосити казал,
которог, дTи, кгрунту пан ХрTнницкии з давных лт в спокоиномъ дTржаню
был, а кнuз АлTксандро КошTрскии и подданныи Tго млсти въступу жадного
нT мTвали никгды•.
Длu чого ж на jбвожTнº тог кгрунту своTг, сTножатTи покошTнu брал
вижомъ з ураду замку Луцкого боярина гсдрског красносTлского Михна
Павловича•, которыи, дTи, тамъ бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо
мною тыми словы созналъ•, иж, будYчи мнT Y ТолпыжинT, пан Михаило
ХрTнницкии зо мною, вижом врuдовым, з людми сторонними – боярином пн~а
Пtтра Tго млсти Загоровского Atдоромъ а с подданнымм пн~а Яцка
ШибTнского Иваном – посылал з нами врадника своTго толпыжинского Тишка
на болото jглuдати сTн покошоных. И видTли Tсмо траву покошTных (!)
болшTи ста воз. ПовTдал намъ врuдник пн~а ХрTнницкого, иж то на влостивомъ
кгрунтT имTнu пн~а Tго кнuз КошTрскии подданным своимъ покосити казал•. А
потом Tздили Tсмо до врuдника пTрTмилского Юрка и пытал Tго врuдник пана
ХрTнницкого: «Длu чого сTножати пана Tго покосил, Tстли жT з росказанu
кн~зu Tго млсти, пн~а своTго•, бо, дTи, каждыи слуга то чинити мусит, што Tму
пан Tго кажTт•».
И, хотuчи tго млст пан Михаило ХрTнницкии с кн~зTм КошTрскимъ j то
мовити•, просил, абы то было записано•. А так u тую жалобу и jповTданº Tго
млсти и вижово сознанT до книг замковых записати казалъ∆.
[№ 227] 14. Того ж мсц июлu г~і [13] дн~u∆.
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку
Луцкого•.
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Што пTрвTи сTго писала и присылала до мTнT зTмuнка гсдрскаu пани //
Сtраaиноваu JлговTцкаu просTчи j вижа•, при котором бы на рок припалыи
бTз бытности мужа своTго пн~зи свои дTсTт коп грошTи jт пн~а Михна
Jщовског взuти• або Y чоловка Tг на зуполномъ дворищи вTдлu jпису Tг
Yвuзатисu мTла•.
Ино u з урuду замку Луцкого послал Tсми там вижом боярина гсдрског
красносTлского Миколаu, которыи там бывши и jттолu приTхавши и ставши
пTрTдо мною тыми словы сознал•, иж на рок припалыи мс~ца июлu чTтвTртого
дн~u, Y пuтницY, пн~и Сtраaиноваu JлговTцкаu при мнT, вижу врадовом, и
маючи при собT людTи сторонних, Tздила до Jщова, ино Tсмо пн~а Михна
Jщовского Yв JщовT нT нашли•, а пн~и Jщовскаu jных пн~зTи дTсTти коп
грошTи нT дала и чоловка своTг Yвuзатисu пн~Tи Сtраaиновои нT поступила,
повTдаючи, иж муж TT до Луцка jтTхал•, а я, дTи, j томъ ничог нT вдаю•. А
послT того в тыждTн, в тую пuтницY прошлую, мсца июлu пTрвогонадцат дн~u
пн~и Сtраaиноваu повторT зо мною, вижом врuдовым, и з урuдникомъ
звинuцкимъ кн~зu Романа Tго млсти Санкгушка, старосты житомирского,
JлTхна Духова Tздила до пн~а Jщовского•, и нашодчи пн~а Михна Jщовского Y
дворT Jщовскомъ, мовила Tму, абы сTи пн~зи мужа TT дTсTт коп грошTи jтдал
або чоловка своTго подворищъного вTдлT листу своºг записног поступил. Пан
Jщовскии просил TT за то, абы Tму тых пн~зTи до часу слушног за тыждTн або
за дви нTдTли пождала. А пн~и Сtраaиноваu далTи ждати нT позволила, jдно
вTдлt листу Tго записног Y чоловка Tго подворищног YвTзатисu хотTла•. Пан
Jщовскии грошTи нT дал и Yвuзанu нT поступил•, а пн~и Сtраaиноваu,
jсвTтчивши нами, Tхала до домY своTг•.
А так я тоº сознанº вижово до книг замковых записати казалъ•.
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// [ № 228] 15. Того ж мсц~а июлu д~і [14] дн~u•.
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцкого•, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку луцког›.
Писал и присылал до мTнT Tго млст кнuз АлTксандро АндрTвич
Санкгушковича КошTрскии, маршалок гсдрьскии•, жалуючи и jповTдаючи
тым jбычаTм•, што ж, дTи, вчорашнTго часу, мс~ца июлu трTтTгонадцат дн~u, в
нTдлю подданныº Tго млсти яблыновскиº Tхали до Tго млсти с пTнuзми
чиншовыми•. В тот, дTи, час пан Ильяш JлTхнович Борзобогатыи зъ слугами
и помочниками своими, пTрTнTмши их на доброволнои дорозT промTжку
Красного и ПtрTкал, тых подданных Tго млсти шTсти чоловков розбоиным
jбычаTм самих позбивал•. И взuл в них шTстTро конTи зъ сTдлы и jпанTч
шTст, а з них сукманов шTст, жупиц шTст, сабTл шTст, сагаидаков шTст,
рогатин чотыри побрал•, и пн~зTи кн~зu Tго млсти дванадцат коп грошTи
jтнuл•, в чом собT Tго млст jт нTго шкодY вTликую быти мTнит•.
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И просил, абы то было записано•. А так я тую жалобу и jповTданº до книг
замковых записати казалъ∆.
[№ 229] 16. Того ж мс~ца июлu T~і [15] дн~u∆.
Казано записати•. В нTбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцкого, на мTстцы Tго ВасилTи Дtшковскии, писар замку Луцкого•.
Присылал до мTнT Tго млст кнuз Дмитръ АлTксандрович БурTмскии,
просTчи j вижа длu поданu листу яснTвTлможного пн~а Миколая Радивила,
воºводы вилTнског, канцлTра Вtликого Кнuзства Литовског, маршалка
зTмъског, старосты бTрTстTиского и ковTнского TT млсти пн~Tи Михаиловоº1
Свинюскои, пн~Tи2 AtдорT, кнuжнT Чорторыскои, j зброю и j стадо нTбожчика
кн~зu Лва•, што на Tго млсть вTдлT права прирожоног по смTрти пн~а Михаила
Свинюског спадкомъ пришло•.
Ино u з урuду замкY гсдрског Луцкого давал Tсми Tго млсти вижом
боярина гсдрского красносtлског СtмTна Гордуновича•, которыи там бывши и
jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж в тую нTдTлю
прош(лу)ю, июлu трTтTгнадцат дн~u служTбник кн~зu Дмитра Tго млсти
БурTмъског Богдан Мотовило при мнT, вижY врuдовом и при пану АндрTю
Смыковскомъ // и маючи при собt людtи сторонних, знашодчи пн~юю
Свинюскyю y Блудовt, дал tt млсти лист tго млсти пн~а воtводы вилtнского на
которомъ листt рок jзнаимtн•, абы tt млст пани Свинюскаu ку росправt пtрtд
tго млстю стала на дtн Свт~го Миколы3 зимнtго•, в року тtпtрtшнtмъ
шtстдtсuт пtрвомъ•. Пн~и Свинюская лист принuвши• и вычитала•, а потомъ
слyжtбник кн~зu Бурtмского• дал tt млсти копю с того ж листа списаную•. И
просил, абы tму тот лист jтвороныи tго млсти пн~а воtводы вилtнского
вtрнула•. Jна повдила: «Я, дtи, тоб тог листу нt вtрну, хотu и кгвалт
заплачу, бо, дtи, u знаю, иж тот лист на мамрамt писан, а то, дtи, справа
Матысова, писарu tго млсти пн~а воtводы вилtнског•, которыи, повtдаtт, пtрtд
тымъ писат нt вмtвал•, алt тtпtр y справах кн~зu Бурtмског навчилсu»•. То пак
служtбник кн~зu Бурtмъског просил по колкокрот•, абы tму лист jтдала•, а
копю собt дtржала, а tt млст пн~и Свинюскаu того листу tму нt jтдала•, а в
сtбt лист и копю того ж листу загамовала, повtдаючи, иж кгды тот рок
jзнаимtныи припадtт, тогды сама стану, лист покажу•, и кгвалт j загамованº
листа заплатити хочу•.
И просил tго млст кнuз Дмитръ Бурtмскии, абы то было записано•. А так
u тоº вижово сознанº до книгъ замковых записати казалъ∆.

В імені «Михайловоє» остання буква «є» виправлена з «T».
У слові «пнtи» буква «п» виправлена з букви «и». Писалося спочатку «ин…»
3
Виправлено з «Николы».
1
2
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[№ 230] 17. Того ж мсца июлu t~і 15 дн~u∆.
Казано записати•. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замкy
Луцкого›.
Присылал до мtнt tго млст кнuз Дмитръ Алtксандрович Бурtмскии,
просtчи j вижа длu поданu листов гсдрских позовных зtмuном гсдрскимъ
пану Пtтру и пану Тихнy Хомtкомъ j побранº скарбов по смtрти сtстры их
Михаиловои Воисtцкои Жданы Atдоровны, што tст мtновитt на позвtх
jписано•.
Ино u з ураду замку гсдрског Луцког давал ºсми tго млсти вижомъ
боярина гсдрског красносtлского Сtмtна Гордуновича, которыи тамъ бывши и
jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж вчорашнtг
часу мсца июлu чtтвtртогонадцат дн~u, в понtдtлокъ кнuз Дмитръ Бурtмскии
154 зв. зо мною, вижом врuдовым и з людми сторонними посылал // до пн~а Пtтра и
пн~а Тихна Хомtков з листы гсдрскими позовными служtбника своtг Богдана
Мотовила•, которыи восполок з нами приtхавши до Смордви, имtнu пн~ов
Хомtков, там ºсмо самых пн~ов ани врuдников их нt нашли. Ино пришtдчи в
двор пн~а Пtтров служtбник кнзu Бурtмского y сuнuх1 на столъ позов
гсдрскии положили и рок чtлuди дворнои jзнаимили•, абы пан Пtтръ и пан
Тихно Хомtки за тыми позвы пtрtд гсдрtм королtм tго млстю стали ку
росправt на дtн свт~го Николы зимнtг в року тtпtрtшнtм шtстдtсuт пtрвомъ.
И jсвtтчивши то мною, вижомъ врuдовымъ, и людми сторонними, tхал з
двора проч•.
А такъ u тоº вижово сознанº до книг замковых записати казалъ.
[№ 231] 18. Того ж мсца июлu ¾~і 16 дн~u.
Казано записати•. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцкого›.
Писал и присылал до мtнt tго млст пан Михаило Мышка Варковскии,
подстаростии мозыръскии▫, жалуючи и jповtдаючи тымъ jбычаtмъ, што ж,
дtи, которыи роздtлок был нtбожчику зuтю моtму, пн~у Михаилу Гулtвичу зъ
братомъ ºго, пн~омъ Гавриломъ Михаиловичом Гулtвичомъ згоды албо налtзку
приятtлского• вы имtню их Сtрниках, тоtст в людtх, в полuх, в сtножатtх и в
дyбровах, которого роздtлку и застановtнu листы на jбt сторонt под пtчатми
своими и под пtчатми тых дtлчих своих под заруками jписавши сu промtжку
сtбt подавали и на...2 поколu, хто што мtл дtржати, границы положили, чого
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Треба читати «y сTнuх».
Дві винісні графеми розмиті.
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нtбожчикъ пан Михаило Гулtвич, зuт мои, jт килка лtт спокоинº дtржалъ и
вживал, котороº имtнº Сtрники по смtрти tго до рук моих на вtчност
пришло•. То пак пан Гаврило Михаилович Гулtвич, пробачивши дtлу и
налtзку приятtлског и нt дбаючи j заруки на листtх дtлчих jписаныº•, тыt
границы моцно кгвалтом пол, сtножатtи моих властивых нtмало под сtбt
позабирал и збожtмъ засtял•.
Гдt ж брал y мtнt з ураду замку гсдрског Луцкого на jглtданº покажtнu
границ вижомъ // служtбника пн~а подстаростtг Ивана Лtвковича
Лtдоховског•, которыи виж там бывши и тых покожоных границ jглtдавши,
jттолu приtхавши, пришtдчи пtрtд мtнt, ставши jбличнt тыми словы до
книг сознал и повtдил, иж, дtи, видuл tсми почонши jт jзtра покол и
выливаtт jт гостинца Вtликог, которыи идtт зъ Сtрник до Володимtра чtрtз
полt в дyбровy до дороги зубtлtнскоº, котораu идtт с Корчомъ до Зyбºлна,
копцов роскопаных чотыри а jдин y дyбровt нtроскопаныи•. Яко ж и тtпtр
пашни, жита и ярины на тых полuх корчомъских, так тtж и сtножати пану
Гаврилу Гулtвичу з листом врuдовым пtрtдо мною, вижомъ, и стороною
заповtдал•, абы тыt збожя пожавши и сtна покосивши, там жt на тых мtстцох
всt в цtлости до росправы поставил•.
И, хотtчи пан Мышка j то мовити•, просил, абы то было записано•. А так
u тую жалобу и jповtданt tго млсти•, так тtж и вижово сознанъº до книг
замковых записати казалъ∆.
[№ 232] 19. Того ж мсца июлu ¾~і 16 дн~u.
Казано записати›. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
луцкого›.
Писал и присылал до мtнt tго млст кнuз Алtксандро Андрtвич
Кошtрскии, маршалок гсдрскии, жалуючи и jповtдаючи тымъ jбычаtм•, што
ж, дtи, вчорашнtг часу мсца июлu пuтогнадцат дн~u, y волторок, подводы tго
млсти tхали зъ Горихова до Пtрtмилu зъ рtчами tго млсти и воз кухонныи
двtма конми з ними ж ишол. В тот, дtи, час пан Ильяшь Jлtхнович
Борзобагатыи зъ слугами и помочниками своими, пtрtнtмши их на
доброволнои дорозt, на долинt против Галичан, розбоинымъ jбычаtм тых
подданных tго млсти подводuн самих позбивалъ и конtи jсмtро з возы и што
было на возtх рtчtи tго млсти питя: малмазtи, мушкатtлы, вина, скриню з
бtлым платtмъ, с кошюлuми из скатtртми. Кy тому, дtи, служниº тлумки из
шатами из их рtчами – то всt побрал и воз кухонныи // зъ двtма конми tго
млсти соловыми взuли. На котором, дtи, возt было рtчtи кухонных нtмало•:
цынy и мtди, тоtст мис двадцат и чотыри, тарtлtи два, тузины, котлов шtст,
панов двt, конвtи цыновых двt – то всt побрали и иншихъ шкод нtмало
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починили•, которых всих шкод рtистръ мtновитt написаныи в сtбt быти
мtнит.
И просил, абы то было записано. А так u тую жалобу и jповtданº до книг
замковых записати казалъ∆.
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[№ 233] 20. Того ж мсца июлu P~і 17 дн~u.
Казано записати› . Присылал до мtнt, Василu Дtшковског•, на тот чс~ъ на
мtстцy пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого•, tго млст пан
Марко Василtвич Жоравницкии, нарtчtныи влд~ка луцкии и jстрозки•,
jповtдаючи•, иж пани Михаиловаu Свинюскаu•, пн~и Atдора Atдоровна кнжна
Чорторыскаu•, будyчи позвана, yчинила постановtнt зо мною jколо стрtлбы,
зброи и рtчtи воtнных, при замку Свинюскомъ лtжачихъ, иж их пtрtд вижомъ
замку Луцкого мнt або сыномъ моимъ на рtистръ списати и рtистръ под
пtчатю своtю дати мtла. И просил пан Марко j вижа, пtрtд которымъ бы тыº
рtчи, яко стрtлба, зброи и рtчи воtнныº в замку Свинюскомъ списаны были•.
А так я tго млсти давал на то вижомъ боярина гсдрског повту Луцкого
красносtлског на имu Юрка, котрыи y пн~tи Свинюскои бывши и jттолu
приtхавши, пtрtдо мною до книг зознал и повtдил, иж пан Алtксандро и пан
Михаило Жоравницкии, будyчи посланы jт jтца своtго, tго млсти пн~а Марка,
приtхали до пн~tи Свинюскоº, до имtнu Блудова и, будyчи y нtº, просили tt
млсти пtрtдо мною, вижомъ, иж бы tt млсти водлt застановtнu и казаня
приятtлского и jбовuзкy своtг допустила всю стрtлбу, зброи и рtчи воtнныº в
замку Свинюскомъ по нtбожчику пн~t Михаилt Свинюскомъ зосталыº на
рtистръ списати•, а рttстръ списанu тых всих рtчtи под пtчатю своtю, ижt бы
им дала. А так пн~и Свинюская тог позволити // и в замку Свинюскомъ, яко
стрtлбы, так и жадных рtчtи списывати допустит нt хотtла•.
Котороº я сознанº вижово и jповtданt tго млсти пана Марка
Жоравницкого въ кн~ги замковыº записати казалъ•.
[№ 234] 21. Того ж мсца июлu P~і 17 дн~я.
Про памtт казано записати•. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
луцкого•.
Писал и присылал до мtнt tго млст кнuз Алtксандро Андрttвич
Санкъгушковича Кошtрскии, маршалок гсдрскии, жалуючи и jповtдаючи
тым jбычаtмъ•, што ж, дtи, тых чс~ов•, в суботу прошлую•, июлu
второгнадцат дн~u подданныº tго млсти кошtрскиº и люди бояр tго млсти,
вышодчи на влостивыи кгрунт tго млсти имtнu Кошtрского, ку врочищy
нtдалtко Кушнtровы могилы и Jмtлянова дyба а Пугачовоt горы и
Чорнобаилова стоила жали свою властивую пашню•. То пак, дtи, в тот час
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врuдник ковtлскии …………1 Янковскии а врuдник милuновскии
…………2 Заруба и воитъ милuновскии …………3 Богушовскии и боярt
повту Ковtлского Грицко Клuчковскии, Станислав Сабавинскии, Яцко
Попович, Андрtи Jблапскии, Пилип с Ковлu зо всими мtщаны и з многими
людми всtt волости Ковtлскоº, нtвдома tстли жt за росказанtмъ tго млсти
пн~а старосты ковtлског албо сами своволнt, наtхавши yмыслнt моцно
кгвалтомъ на тот влостивыи кгрунт tго млсти вышtи помtнtнныи, подданных
tго млсти людtи боярских позбивали и с полu проч зогнали, а з них сtрмuги,
шапки, з жонок простицы познимали, кони з возы с хомуты побрали и сtрмuги
в них поjтнимали и шкоды нtмалыº подtлали•. А жита нажатог пuтдtсuт коп
взuли, а иншоº збожt jзимоº – ярины потоптали и вытравили. И tщt, дtи, на
том мало маючи, послt тог трtтtг дн~u, в понtдtлок, июлu чtтвtртогонадцат
тот жt врuдникъ // ковtлскии а другии милuновскии з бояры и з мtщаны
ковtлскими и з людми волости ковtлскоº, способившисu з дtлы и з
гаковницами и з ручницами, зъ сагаидаки, з рогатинами и з ыншими бронuми,
наtхавши повторt моцно кгвалтом на влостныи кгрунт кн~зu tго млсти мtжи
тыми ж врочищами вышtи писанными влостивоº пашни tго млсти и подданных
tго млсти жита пожали и побрали, а иншоº потоптали болшtи трtхсот коп. А
jттолu, дt(и), приtхавши понtдалtко сtла зо всими тыми людми, которых,
дtи, было болшtи трtх тисtчtи парсун tздных и пtших, тамъ, дtи, на
влостивомъ кгрунтt tго млсти пашни подданных tго млсти jсмъсот копъ
жита потоптали и вытравили и сtножатtи, на которых, дtи, вкошувано по
триста воз сtна в тот жt час вытоптали и потравили. А потомъ, дtи, мало на
томъ маючи, приточивши дла и гаковницы под самоº сtло tго млсти Залtсº
на подданных tго млсти стрtлuли и, добывшисu, дtи, в сtло в двох домtх
клtти поjтбивали и двtри порубали и с клtтtи сукни, сtрмuги, платt бtлоº,
полотна•, мuса, сыры, масла побрали, и за людми по jгородомъ гонили• и
ярины вшtлuкиº, рtчи jгородныº попсовали и потоптали и двt колtшни
jгнtмъ спалили•. А в тот, дtи, час нtмало людtи подданных tго млсти
позбивали, поранили и конtи пострtлuли. А вси тиº шкоды подtланы, которых
всих шкод рttстра мtновитt написаныº tго млст в сtбt быти мtнить•.
Длu чого ж на jбвожtнº и на jглtданº шкод подtланых а людtи збитых и
поранtных брано tго млсти вижомъ з урuду замку луцкого боярина гсдрског
красносtлского Юрка•, которыи тамъ бывши и jттолu приtхавши, ставши
пtрtдо мною тыми словы сознал•, иж, будyчи во имtню кн~зu Кошtрского, в
Залtсю, видtл в двох домtх y Богуша а в …………4 клtти поjтбиваны, двtри
порубаныº и розбитыº, защtпы з них поламаныº•, а в других людtи видtл двt
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колtшни спалtных. К тому, дtи, по jгородtх вшtлuкиº ярины потоптаныº и
попсованыº. И видtл …………1 на грудtх рана з ручницы пtрtпоротою, а на
…………2 // рану y лвои рyцt з лука прострлtную и инших людtи нtмало
збитых и поранtных – на тых раны битыº синиº, которыº на рtистрt мtновитt
сут пописаны•. А потомъ, выtхавши из сtла, видtл конu забитог пн~а Гуринова
Пtрtвског зъ гаркабуза застрtлtног•, за которог, повtдаtт•, давано пuтнадцат
коп грошtи•. Ку томy, повtдаtт, видtл жита по полю•, так тºж ярины, jвсы и
ячмtни вtлми много потоптано и выпалtно•, так тºж и сtножат потоптаную и
вытравлtную•.
А так u тую жалобу и jповtданº и вижово сознанº до книгъ замъковыхъ
записати казалъ∆.
[№ 235] 22. Того ж мсца июлu и~і 18 дн~я.
Про памtт казано записати›. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замкy
Луцкого›.
Пришодчи до мtнt зtмuнин гсдрскии•, пан Jлtхно Бtлостоцкии, жаловал
и jповtдал тым jбычаtмъ, што ж, дtи, тых чс~ов y волторок прошлыи мсца
июлu пuтогнадцат днu казал был жито своt жати на поли цtрковномъ•, што
был y попа yзuлъ з дtсuтины и сам, дtи, там жt был при жtнцох•. Тогды пн~и
Любка Романоваu Бtлостоцкаu вtсполок з сыномъ своимъ Яцкомъ•,
способившисu з многими людми и прошодчи3 моцно кгвалтомъ мtнt самог
зсоромотили и жtнцов моих с полu збили и согнали и влостивоº пашни моtи
мн жати нt допустили, а тtпtрtчи, дtи, тоº збожt tг моцно кгвалтом собt
пожати казали, которого, дtи, нажато двстt коп жита, в чом собt jт них
шкоду нtмалую быти мtнит.
Длu чого ж на jбвожtнt и на jглtданº тои пашни своtt брал вижом
боярина гсдрског красносtлского Сtмtна Гордуновича, которыи там бывши и
jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною тыми словы сознал, иж будучи там на
том кгрунтt показовал tму пан Jлtхно пашню свою пожатую и нtжатую и
видtл tсми ста жита пожатог и сто коп, а нtжатог можt быти зо сто коп. И
хотtчи я пtвную вдомост мти, пытал tсми попа их городищског: «Чия то
пашнu?» Jн повtдил, иж то tст зtмлu цtрковная, алt tt сял пан Jлtхно
Бtлостоцкии з дtсtтины.
А так я тую жалобу и jповtданt tг и вижово сознанº до книг замковых
записати казал∆.
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// [ № 236] 23. Того ж мсца июлu и~і 18 дн~u.
Казано записати•. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого•, будучи на мtстцу tго Василtи Дtшковскии, писар
замку луцког▫.
Писал и присылал до мtнt tго млст пан Михаило Мышка Варковскии,
подстаростии мозырскии, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtм•, што, дtи,
которыи дtл был нtбожчику зuтю моtмy, пану Михаилу Гулtвичу, з братом
tго, паном Гаврилом Михаиловичом Гулtвичом з угоды албо налuзку
приятtлског в ыимtню их Сtрниках•, тоtст в людtх, полuх, сtножатtх и в
дубровах, которог роздtлку и застановtнu листы на jбtдвt сторонt под
пtчатми своими и под пtчатми тых дtлчих своих под заруками, jписавшисu
промtжку сtбt подавали и знаки покол хто што мtл дtржати, границы
положили•, чог нtбожчик пан Михаило Гулtвич, зuт мои, jт колка лtт
спокоинt дtржал и вживал•, котороt имtнt Сtрники по смtрти tго в руки мои
на вtчност пришло•. То пак пан Гаврило Михаилович Гулtвич, пробачивши
дtлу и налuзку приятtлского, и нt дбаючи j заруки, на листtх jписаныи, тыи
границы моцно кгвалтом показил•, пол и сtножатtи моих властных нtмало под
сtбt позабирал и збожtм засtял•.
Гдt ж брал y мtнt з ураду замку гсдрског Луцког на jглtданt покажtня
границ вижом служtбника пн~а подстаростtг Ивана Лtвковича Лидуховског•.
Которыи виж там tздил и тых покажоных границ jглtдавши, jттолu
приtхавши•, ставши пtрtдо мною тыми словы до книг вызнал и повtдил, иж,
дtи, видtл tсми почонши jт jзtра як выливаtт jт гостинца Вtликог, которыи
идtт з Сtрник до Володимtра чtрtс полt в дуброву до дороги Зубилtнскои,
которая идtт з сtла Корчомъ до Зубилна, копцов роскопаных чотыри, а jдин y
дуброви нtроскопаныи•, яко ж и тыи пашни, жита и пшtницы и ярины на тых
полuх корчомских засtяныи•. И сtножати пану Гаврилу Гулtвичу з листом
врuдовым заповtдных (!)1 пtрtдо мною, вижом, и сторонами заповtдал•, абы
тоt збожt – жито, пшtницy и ярины пожавши и сtножати покосивши, там жо,
на тых мtстцох, всt в цtлости до росправы поставил•. И хотtчи пан Мышка j
то мовити, просил, абы то было записано•.
А так я тую жалобу и jповtданt tго мл и вижово сознанº до книг
замковых записати казалъ.

157 зв.

// [ № 237] 24. Того ж мсца июлu a~і 19 дн~u.
Казано записати›. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцкого›.
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Треба читати: «заповtдным».
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Писалъ и присылалъ до мtнt tго млст кнuз Алtксандро Андрttвич
Санкгушковича Кошtрскии, маршалок гсдрскии•, жалуючи и jповtдаючи
тымъ jбычаtмъ•, што ж, дtи, вчорашнtго часу мсца июлu jсмогонадцат дн~u
вtдtно кони tго млсти з Горихова до Пtрtмилu•. В тот, дtи, час Илъяш
Jлtхнович Борзобогатыи, пtрtнtмъши их на доброволнои дорозt на долинt
противку Галичан•, служtбников tго млсти позбивали и поранили и валахов
tго млсти двадцат и два взuли•, чотыри ж, дtи, кони назад прибtгли а
jсмънадцать, дtи, конtи и тtпtръ в нtго•, которыº, дtи, кони jстаточныи
стоит пuтнадцати копъ грошtи•.
Длu чого ж на jглtданº служtбников своих збитых и поранtных брано
вижом з урuдy замку луцкого боярина гсдрског красносtлского Юръка•,
которыи тамъ бывши, ранных jглtдавши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо
мною•, тыми словы сознал•, иж будyчи в Гориховt jглtдал служtбников кн~зu
tго млсти збитых и поранtных•, и видtл на Яцкy Бtлогорскомъ•, y головt двt
раны рубаных шкодливых•, на Шимъку Миколаtвичу y головt рана рубанаu•,
на Наyмцы в головt рана битаu крываваu шкодливаu•, а на …………1 Ради (!)
y головt рана рубанаu•.
А так u тую жалобу и jповtданъº и вижово сознанº до книгъ замковыхъ
записати казалъ∆.
[№ 238] 25. Того ж мсца июлu a~і 19 дн~u.
Казано записати▫. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцкого∆.
Пришодчи до мtнt дворuнин2 гсдрскии пан Илъяш Богушtвич Нtсвцкии,
jповtдал тымъ jбычаtм, што ж, дtи, тых часов в нtдtлю прошлую мсца июлu
трtтtгнадцат дн~u tго млст кнuз Дмитрtи Алtксандрович Бурtмъскии позвал
пн~юю Михаиловую Свинюскую пн~ую Atдорy кнuжну Чорторыскую j зброю и
j стадо прип озвомъ•, яснtвtлможного пн~а Миколая Радивила, воtводы
158 зв. вилtнъского // при которомъ, дtи, листt служtбник кн~зu Бурtмъского•
Богдан Мотовило и копtю ж с того листу списаную•, нижли подписи ани
пtчати кн~зu Бурtмъског в нtº нt было. Длu тои причины tt млст пн~и
Свинюскаu, бtручи собt на розмышлtнº•, тот лист tго млсти пн~а воtводы
вилtнского, в сtбt задtржала•. А потомъ, трtтtго дн~я, y волторок того ж мсца
июлu пuтогонадцат дн~u посылала мtнt с тымъ листомъ до кн~зu Бурtмъского.
Ино tсми кн~зu Бурtмъског y Бурtмли нt нашол и давалъ ºсми тот лист кнг~ни
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Порожнє місце (“віконце”), залишене писарем для вписання імені.
Очевидно, виправлено зі слова «зtм uнин».
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Бурtмъскои tt млсть брати нt хотtла•, што tсми jсвtтчилъ людми
сторонними•.
И просил пан Илъяшъ Нtсвцкии, абы то было записано•. А такъ u тоº
jповtданº ºго до книг замковых записати казал•.
[№ 239] 26. Того ж мсца июлu a~і 19 дн~я.
Казано записати›. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцкого›.
Пришодчи пtрtд мtнt служtбник пн~а подстаростtг Стtпан Климович,
jповtдал и вызнал тымъ jбычаtмъ•, што ж, дtи, за судомъ и сказанtмъ врuду
замкy Луцкого был tсми yвuжчим пн~tи Любцt Романовои Блостоцкои до
пана Atдора Гавриловича Воютинског. Яко ж тых чс~ов, в сtрtдy прошлую мсца
июлu шостогонадцат дн~u был ºсми з листом yвuжчим во имtню пн~а
Воютинского, в Цtвов, маючи при соб людtи сторонних•, и пытал tсми j
пн~у Воютинскомъ, гдt бы был. И повtдили мнt, иж tхал с кн~зtмъ Романомъ до
Иaлuнт. Я, показавши лист yвuжчии пн~tи Atдоровои и ºхавши на сtло yвuзал
tсми пн~юю Любку Романовую Блостоцкую в члв~ка пн~а Atдорова, y Ярмола
Борщика, на зуполномъ дворищу, в которог три сыны а дочка. И маtтност tго
всю на рtистръ списавши, дал tсми пн~tи Романовои того члв~ка в дtржанº
водлt суда и всказанu врuдовог yв одиннадцати копах и в дванадцати грошtи.
А кг ды tсми в тог члв~ка панюю Романовую yвuзовал, тогды ку тому члв~ку
нихто сu нt припоминал и въвuзаньu нt заборонuл•. И просила пн~и
Бtлостоцкаu, абы то было записано•.
А так (u) тоº сознан(º) в книги замковыº записати казалъ.
// [ № 240] 27. Того ж мсца июлu к~ 20 дн~u.
Казано записати›. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого›.
Писал и присылалъ до мtнt врuдник tt млсти кнг~ни Илиноº Jстрозскоº•,
кнг~ни Биuты с Костtлца сатыtвскии пан Крыштоaь Дtмбинскии•, жалуючи и
jповtдаючи jбтuжливt тым jбычаtм, што ж, дtи, jт врuдника кн~зu
Костtнтинова tго млсти Костtнтиновича Jстрозкого, воºводы киtвского,
маршалка Волынскоº зtмли, старосты володимtръского дубtнского jт пн~а
Гнtвоша Вороновича кривды и втиски вtликиº, бои, грабtжи, кгвалты и
наtздки имtнямъ и подданнымъ tt млсти кнг~ни Илиноº нtпоjднокрот
дtлают•. А тtпtрtчи, дtи, вчорашнtг часу, в суботу мсца июлu дtвuтогнадцат
дн~u пн~ь Гнtвош Воронович, врuдник дубtнскии, наславши моцно кгвалтомъ
подданных кн~зu tго млсти дубtнских Ивана Дутог а jтамана рачковского
Яхна з многими подданными и слугами tго млсти путными на имtнº кнг~ни tt
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млсти Сатыºв чtрtдy сатыºвскую: быдла рогатог занuли полтрtтuста и
сtмtро, jвtцъ триста и дtвtтtро, коз сtмдtсuт и пuтtро, пастухов двух
поимали и нtт вtдома, гдt их подtли, и жtнучи, дtи, тую чtрtдy, потраaили на
стадо, там стадника звtзавши, зъ собою повtли, стадо роспудили•, або зъ
собою погнали, толко, дtи, сврtпъ и жtрtбцов пuтидtсuт поголовu
доискатисu нt могут•. А потом, дtи, далtи погнавшисu с чtрtдою, поткали
боярина кнг~ни tt млсти пн~а Ayрьса Ростопчу, а jн tхал з дому своtг до двора
Сатыºвског и нtс пн~зи кнг~ни tt млсти дtсuт копъ грошtи попtлных•. Того,
дtи, поимавши, зъ собою повtли и въ вtзtню ºго дtржали, потом з вtзtнu нt
пустили покул тую чtрtдy прогнали, ижt бы jн всти нt дал•. В котором, дtи,
поиманю, повtдаtт, иж tму тыº пн~зи, дtсuт коп грошtи, jтнuли.
И просил пан Крыштоaъ, врuдникъ сатыºвскии, абы то было записано•. А
так u тую жалобу и jповtданº tго до книгъ замъковых записати казалъ.
[№ 241] 28. Того ж мсца июлu к~ 20 дн~u.
Казано записати›. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого•.
Приºздил до мtнt tго млст пан Микита Atдорович Сtрбин, хоружич
Волынскоº зtмли•, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtмъ, што ж, дtи, тых
чс~ов, в сtрtдy прошлую мсца июлu шостогнадцат дн~u, подданныº мои, люди
хорохоринскиº на имu Моисtи, Иванtц а Jношко косили траву на влостивом
кгрунтt моºмъ, на сtножатtх хорохоринских•. То пак, дtи, врuдник старосты
крtмuнtцкого tго млсти кн~зu Миколаu Збаразкого и малжонки tго млсти
кнг~ни Ганны Дtспотовны бtрtстскии Станислав с помочники своими, наºхавши
159 зв. моцно кгвалтомъ, тых подданных моих // самых позбивал и в них косы, сокиры,
сирмuги побрал•, и их jтвtдши до двора Бtрtстского в колодy посажалъ. Я,
дtи, на тот чс~ъ, маючи при собt вижа замку Луцкого, боярина гсдрского
красносtлского Миколаu, послал tсми з нимъ служtбника своºго до того
Станислава, врuдника бtрtстского, пытаючи ºго: «Длu чого на влостивомъ
кгрунтt моºм подданныхъ моих позбивал и, поимавши, до казни посажалъ?».
И, мовuчи ºму, абы их попущалъ, jн, дtи, служtбнику моºму пtрtд вижомъ
jтказалъ, иж нt толко тых, алt и других подданных пн~а хоружичовых
иматиму, битиму и вшати их будy як псов, бо, дtи, мамъ на то росказанº кн~зu
ºго млсти и кнг~ни tt мл~сти•. А потомъ, дtи, дtржавши тых подданных моих
два дни в казни самих попускал•, а што в них побрал, тог ничого нt
поворочалъ•.
Яко ж то и виж, боярин красносtлскии, ставши пtрtдо мною, тыми ж
словы созналъ, иж видuл подданных пн~а хоружичовых y Бtрtстску в колодt
трtх чоловков сtдuчих, и слышал jтповtди и поaалки врuдника бtрtстского
на подданных пн~а Сtрбиновых•.
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И просил tго млст пан Микита Сtрбин, абы то было записано. А так u тую
жалобу и jповtданº ºго млсти и вижово сознанº до книг замковых записати
казалъ∆.
[№ 242] 29. Того ж мсца июлu к~ 20 дн~u.
Казано записати›. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого•, на мtстцы tг Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого›.
Писал и присылал до мtнt tго млст пан Гарасим Дахнович, старостич
крtмuнtцкии, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаºм, што ж, дtи, пан Григорtи
Ело Букоtмскии подданным tго воиницким бои, грабtжи завшt нtпоjднокрот
чинит1 и чинит росказуtт•. И тых, дtи, чс~ов нtдавно прошлых, в пост Пtтров,
мсца июнu шостогонадцат дн~u, в понtдtлок, боярин tго млсти воиницкии
Jлtксtи Пtтрович и подданныи Маско Jмtлкович2•, в тот, дtи, час пан
Григорtи, пtрtславши служtбника своºг Стасtлю, на влостивом кгрунтt tго
млсти tхали з дров•, тых людtи моцно кгвалтом позбивали, кони з возы,
сtрмuги, шапки, сокtры, поясы с калитами и с пнз~ми в них побрали: в
Пtтровича с калитою полкопы грошtи лuдских, j што, дtи, врuдник tго
млсти воиницкии посылал, просuчи j тыº вси рtчи вышtи писаныt боярина з
людми сторонними, а jн того ничого нt поворочал•.
И просил пан Гарасим Дахно(вич), абы то было записано•. А так u тую
жалобу и jповtданº tго млсти до книгъ замъковых записати казалъ∆.
// [ № 243] 30. Того ж мсца июлu к~ 20 дн~u.
Казано записати›. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого•, на мtстцы ºго Василtи Дtшковскии, писаръ замку Луцкого›.
Просил мtнt зtмuнинъ гсдрскии пан Януш Прокопович Угриновскии j
вижа, при котором бы мtл дати лист врuдовыи навпоминалныи пн~tи Иляшовои
Нtсвцкои Jлtнt Atдоровнt•.
Ино u з урuдy замку Луцкого давал tсми ºму вижом боярина гсдрског
красносtлского Пилипа Созоновича, которыи там бывши и jттолu приtхавши,
ставши пtрtдо мною тыми словы созналъ•, иж в тую прошлую пuтницу мсца
июлu jсмогнадцат дн~u пан Янушъ Uгриновскии посылал служtбника своºго з
листом навпоминалнымъ зо мною, вижомъ, и з стороною до пн~tи Илъяшовоº,
которыи служtбникъ, воспол з нами приºхавши до Нtсвча, и дал tи jчtвисто
лист навпоминалныи j листы, j привиля, j святости, мtнуючи, иж то дал tи
до схованя. Jна, дtи, бtз бытности ºго выºхала з двора ºго Uгриновского и тыº

1

Слово «чинит» написано двічі.
По смислу тут недописане речення – не вказано, що робили Олексій Петрович та Маско Омелькович,
коли на них напали піддані Григорія Єла-Букоємського.
2
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вси рtчи з собою побрала. К тому, дtи, взuла три кони ºг влостивог стада•.
Пани Иляшоваu Нtсвцкаu на то jтповtдила•, што, дtи, пан Вгриновскии
повtдаtт, жtбых я з дому tго ºхала своволнt, далибог сu то часу пришлог
покажtт, жt по нtволи своtи мусила ºсми ºхати, бо мu з двора выгнал jт всtº
маtтности моtt•, а хотu, дtи, мu выгналъ, того прав нt будtт•, бо, повtдаtт,
маю u на томъ имtню суму jписаную, а иж пан Угриновскии на мtнt мнит,
жtбых то я побрала. Я в нtг ничtг нt брала, а вtджt, повtда, tстли што ºго
будy взuла, я tму часу пришлого jтдамъ, jдно, дtи, толко нtхаи пан
Угриновскии пtрвtи мою маtтност, jт чого мu выгналъ, мн поворочаtт•. То
служtбник jсвтчивши мною вижомъ и людми сторонними ºхал проч з
Нtсвча•.
И просил пан Угриновскии, абы то было записано•. А так u тоº вижово
сознанº до книгъ замъковыхъ записати казалъ.
[№ 244] 31. Того ж мсца июлu к~ 20 дн~u.
Казано записати•. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого•.
Писал и присылал до мtнt врuдникъ ºг млсти кн~зu Алtксандра Atдоровича
160 зв. Чоръторииского, // мстишинскии Янко Жанtцкии, jповtдал и жаловал тым
jбычаtмъ•, што ж, дtи, за росказанtмъ tго млсти кнжtти, пн~а моºго•,
вчорашнtго часу мсца июлu дtвuтогнадцат дн~u, y суботу, ºздил jн зъ
служtбниками кн~зu ºго млсти•, которыº на тот час при нtмъ были и зо всми
людми пн~а своºг, яко мстишинскими, так полгановскими и колнuтицкими,
зобравшисu толоку з сtръпами•, жито1 и пшtницy жати на влостивом кгрунтt
и на зtмли пн~а моºго, которую, дtи, tго млст кнuз Чоръторыскии зугранно
рачит мtти за гаtмъ Калънuтицкимъ зъ зtмuны ºго кролtвскоº млсти
Юшковичи Прускими•. И кгды ж, дtи, почал jныи пашни жати, в тот, дtи, час
нт вtдома2, нt jбсылаючи ºг, пан Илъяшъ Борзобогатыи Красtнскии, нt
маючи до нtг жаднои причины, собравши зъ собою j колконадцат конtи,
приºхавши тамъ до нtго зъ jног кгрунту tго млсти кнжtтского, ºго самого,
слугъ и всих подданных tго млсти кн~зu Чорторыског с того полu проч
согнали•, жати нt допустили. Jн, дtи, с тои зtмли jт тых пашtн jбявивши то
сторонам, иж tму жати нt допустили, ºхал проч и поºхал зо всими
подданными пн~а своºго ку двору Мстишинскому, хотuчи jныи кгвалт и
золживост пана своºго, которыи стал jт пн~а Илъяша Jлtхновича, замку
гсдрскому Луцкому jбявити. То пак, дtи, пан Иван и пан Илъяшъ Красtнскиº,
способившисu з людомъ нtмалымъ, зброино, j колко сот конtи, догнав их

1
2

У слові “жито” літера “т” виправлена з іншої літери, ймовірно з “д” (“жидо”).
Ймовірно, фраза не дописана: „нtт вtдома длu котороt причины”
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повторt на доброволнои дорозt, на гостинцу кролtвскомъ, которыи идtт с
Красног ко Мстишину на зtмли и на кгрунтt маршалка tго кролtвскоº млсти
пн~а Пtтра Загоровского под имtнtмъ tго млсти, Подълозцы, tго самого и
служtбников кн~зu tго млсти гонили, аж до Подлозtцъ и залtдъва, дtи, пtрtд
ними в двор tго млсти пн~а Загоровского втtкли•. А которыº, дtи, за ними бчи
нt поспtли и втtкати нt могли, яко люди тuглыº, которыº жали, тых з возы, с
конми и зо всими маtтностuми их, мужиков, жонок и дtтtи бивши,
мордовавши и поранивши, на зtмли пн~а Загоровского, занtмши их всх, в
полон до Красного зо всими рtчми их, што jдно которыи колвtк при собt мuл,
побрати и ку двору своºму Красному jтогнати и до вtзtнu своºго посажати
казали•. А кгды, дtи, ºго и служtбников кн~зu ºго млсти y двор пн~а
Загоровского до Подлозtц yгнали, тогды, дtи, сторожtю своtю по всм
дорогам розослати стtрtчи, кажучи tго до смtрти забити•, алиж, дtи, врuдник
пн~а маршалка tго млсти подлозtцкии на другии дtн вночи // киями пtрtд ними
ºго ко Мстишину выпровадили•.
Длu чого ж на jбвожtнº jног кгвалту и кгрунту кн~зu tго млсти и на
jглtданº шкод и жалю пн~а своºго брал в мtнt вижом з урuду замку Луцкого
боярина гсдрского красносtлского Ждана Павловича, которыи тамъ бывши и
jттолu приºхавши, ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал, иж врuдникъ
мстишинскии посылал з нимъ служtбника кн~зu tго млсти Лазорu Смолку з
людми сторонними до пн~ов Jлtхновичов Борзобогатых. И кгды tсмо приºхали
до Красного и знашодчи тамъ пн~а Ивана Борзобогатог, пытал tго Смолка:
«Длu чого на влостивомъ кгрунтt кн~зu tго млсти пашн жати заборонили,
врuдника, слугъ и подданных tго млсти с полu моцно кгвалтомъ согнали и
длu котороº причины врuдника мстишинског и слуг пн~а tго гонили и
подданных кн~зu tго млсти колкодtсuть парсун поимавши на доброволнои
дорозt до вtзtнu своºг jсадити казали?» На то пан Иван Борзобогатыи
jтказал, што, дtи, врuдник мстишинскии мtнит быти кгрунт tго млсти кн~зu
Чорторыског по дорогу, котораu идtт с Красног и jт Ставрова к Радомышлю,
то, дtи, подъ гаtмъ Колнuтицким•, яко по правои руцt зtмлu моu ставровскаu,
так тtж и по лtву, под гаtм колнuтицким моu ж зtмлu, того, дtи, бороню и
боронити будy•. А што сu, дtи, дотычtт подданных кн~зu tго млсти, тых, дtи,
поимал tсми тридцtт и пuт чоловков и тых, дtи, нtлатво з вtзtнu выпущy и
того служtбника кнж~ого Смолки до них нt пустил•. А потом ºхали tсмо до
толковища под гаи колнuтицкии, гдt люди с полu jт пашни согнано, видuл
tсми тамъ збожu нtмалоº плtсо пожато и побрано. И повtдил ми Смолка, иж
то влостивыи кгрунт кн~зu tго млсти•, алt, дtи, пашню пн~вt Борзобогатыº
моцно кгвалтом подданных кнж~их согнавши, сами собt пожати казали•. А
jттолu ºхали ºсмо до другог толковища под Подълозци•, на зtмлю пн~а
маръшалка tго млсти. Видºл ºсми там знаки побоища: jвсы потоптаныº, так
тtж ячмtни и сtножати и кров на колко мtстцах. И повtдил ми Смолка, иж на
томъ мtстцy подданных кн~зu tго млсти позбивали и поранили, колко за
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мtрътвых покинули•, а иншых, дtи, всих с конми, з возы и зо всими рtчами их
поимавши, до двора своtго Красног побрали. А приtхавши до Мстишина,
показовали ми людtи збитых и поранtных. И видtл tсми двух чоловков
Гринц(а) а Jмtлянца збитых и поранtных – раны колотыº и рубаныº по
1
161 зв. заплtчю, // а битых ран кривавых и синих по хрыбту, по го(ло)вt и по руках
вtлми много, которыº с того збитu нtвдомо ºстли будут живы•. К тому тtж
видtл tсми и инших людtи збитых нtмало, на тых раны битыº кривавыº и
синuвыº, што tст на рtистрt мtновитt, так jныº люди збитыº, як и шкоды на
тот час подtланыº, jписано, которыи рtºстръ врuдник мстишинскии Янко
Жанtц в сtбt быти повtдаºт•.
И просилъ, абы то было записано•. А так u тую жалобу и jповtданº
врuдника мстишинского и вижово сознанº до книг замковых записати казалъ•.
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[№ 245] 32. Того ж мсца июлu к~ 20 дн~u.
Казано записати•. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писаръ замку Луцкого•.
Пришtдчи и постановившисu пtрtдо мною jбличнt в замку Луцком
зtмuнка гсдрскаu с повту Володимtрского пн~и Татяна Григорºвна2
Привtрtдовского Ивановаu Калусовскаu, сама jповtдала и вызнала•, иж, дtи,
u, дознавши и маючи ку соб jт своºг милог малжонка пн~а Ивана Пtтровича
Калусовского вtликоº добродtиство а yчтивоº захованº в малжtнствt нашом,
котороº jн, мtшкаючи со мною, ку мнt, малжонцt своtи, заховал и jказал•. А
иж, дtи, тtж малжонок мои пан Иван з особливоº ласки а млсти своtt, маючи
по мнt, жонt своtи, внtсtнº моº готовых пн~зtи сtмдtсuт коп грошtи, j том u
jт пtрвшог мужа своºго, нtбожчика Гнtвоша Гуръковича вtно jписаноº
мtла•, а к тому злото, срtбро, пtрла, шаты, кони, быдло и иншиt рухомыº рtчи,
што-м колвtк jт пtрвшог мужа моtго, нtбожчика Гнtвоша Гурковича, вtно
jписаноº мtла и в дом пн~а Ивана Калусовског съ собою внtсла, записал мнt,
яко жонt своtи, на трtтtи части имtнu своºго никоторую суму пнз~tи•. А так,
дtи, я, yваживши собt jноº вtликоº добродtиство и ласкавую приязнь
малжонка моºго, которую ку tго млсти, яко малжонку моtму мам, даю, дарую
и записую малжонку своºму, пану Ивану Калусовскому тtпtрt, за живота
свºго, и по животt моtм, яко тую суму пнз~tи сtмдtсuт коп грошtи вtно
jписаноº jт пtрвшог мужа своºг Гнtвоша Гуръка, которую, дtи, малжонок
мои, пан Иван, своим влостным накладом, дошtдчи до рук своих, взuл и того,
дtи, со мною вживалъ, // так, дtи, всю маºтност и внtсtнº моº: золото, срtбро,
пtрла, шаты, кони, быдло, платº бtлоº и иншиº вси рухомыº, што, дtи, колвtк

1
2

Помилково написано «по говt».
Виплавлено з «Григорtваu»
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jт пtрвшог мужа своºг Гурка и сама своtt влостности мtла и в домъ пн~а
Иванов съ собою внtсла jт мала и до вtлика, ничог на сtбt и на вси крtвныº и
близъкиº мои нt jставуючи, на вtчност•. На што, дtи, и лист свои записныи
под пtчатю людtи зацных и под пtчатю моtю1 малжонку своºму, пану Ивану
Калусовскому даю, в котором, дtи, листt моtмъ ширtи а достаточнtи tст
доложоно. Которыи лист свои с пtчатми тут жt пtрtдо мною был положон•. И
положивши лист свои•, пану Ивану Калусовскому на то даныи, просила за то•,
абых u, так jповtданº и вызнанº, яко и лист tt записныи до книг замъковых
записати вtлtлъ•. А так, кгды ж tсми jчtвистог а доброволного jповtданu и
сознанu пн~tи Татяны Калусовскоº выслухал и тот лист tt записныи вычtтши
слово jт слова до книгъ замковых записати казалъ•, которыи жt так сu в соб
маºть› : «Я, Татяна Григоръtвна Привtрtдовского Ивановаu Калусовскаu,
вызнаваю и явнt чиню сим моимъ листом кождомy, кому будtт потрtба тог
вдати або чтучи ºго слышати, иж нt з жаднои намовы ани примушtнu•, jдно
сама по своtи доброи воли, дознавши•, и маючи ку собt jт своºг милог
малжонка, пн~а Ивана Пtтровича Калусовского, вtликоº добродtиство•, а
yчтивоº захованº в малжонствt нш~мъ, котороº jн, мtшкаючи со мною, кy мнt,
малжонцt своtи, заховывалъ и jтказал•, а иж тtж малжонок мои, пан Иван, з
особливоº ласки а млсти своtt, маючи по мнt, жонt своtи, внtсtнº моº готовых
пнз~tи сtмдtсuт коп грошtи, што-м u jт пtрвшог мужа своºг, нtбожчика
Гнtвоша Гурковича вtна jписаного мtла•, а к тому золото, срtбро, шаты,
пtрла, быдло и иншиº рухомыº рtчи, што-м колвt jт пtрвшог мужа своºг
Гнtвоша Гурковича мtла влостности2 и в дом пн~а Ивана Калусовского съ
собою внtсла, записал мнt, яко жонt своtи, напротивку тог всtго внtсtнu моºг
по животt своºмъ на трtтtи части имtнu своºг никоторую суму пнз~tи•. А так
я, yваживши собt jноº вtликоº добродtиство и лист а ласкавую приязнь
малжонка моºг, пн~а Ивана Пtтровича Калусовского, з млсти моtt малжtнскоº,
которую тºж ку tго млсти, яко малжонку моºму мам, даю, дарую и записую
малжонку моtму пану Ивану Калусовскому тtпtрt за живота моºго и по
животt своtмъ, яко тую суму пнз~tи сtмtдtсuт коп грошtи вtно jписаноº jт
пtрвшого мужа своtго Гнtвоша Гурка, которую малжонок мои, пан Иван,
своимъ властнымъ // накладомъ дошtдчи рук своих, взuл и тог со мною
сполtчнt вживал, так и всю маºтност, внtсtнº моº – золото, срtбро, пtрла,
шаты, кони, быдло, платt бtлоº и инншиº рухомыº рtчи, што-м колвtк jт
пtрвшог мужа своtг и сама своtt влостности мtла и в дом пн~а Иванов зъ собою
внtсла jт мала и до вtлика, ничог на сtбt и на вси крtвныº и близъкиº мои, нt
jставуючи, на вtчност, до котороº маtтности моtt матка, братu, сtстры и
крtвныº мои ничого нt мtли и тtпtрt мtти. Маtт тоº вtно jт пtрвшог мужа

1
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Слово «моtю» виправлено зі слова «своtю».
Пропущено прийменник в, треба «в влостности».
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моtго мнt даноº и всt внtсtнº и маºтност мою: золото, срtбро, пtрла, шаты,
кони, быдло, платº и иншиº рtчи, што-колвt з собою внtсла, малжонок мои,
пан Иван Пtтрович Калусовскии, к рукам своим дtржати по животt моtмъ и
тог вживати, яко влостности своtt на вtчныº чс~ы. И волtн будtт jтдати,
продати, дароват и записат або гдT-колвT jбTрнут, як самъ налTпTи розумTючи,
як властноº своº•. А братu, сTстры, крTвныи и нихто зъ близких моих того вTна
внTсTнu и всTº маºтности моTT на малжонку моºм панT ИванT ПTтровичу
Калусовскомъ никоторымъ правомъ ани близкостю поискивати ани Tг j то ку
якому праву притTгат и ничог к тому мTти и мовити нT мают. А Tстли бы
братu, сTстры, крTвныº або хто з близких моих j вTно внTсTнº и всю тую
маTтност мою, которую u в дом малжонка моºг пн~а Ивана Калусовского• з
собою внTсла и Tму сим листом моим записала, мTли сu пн~у Ивану по животT
моTм Yпоминати• и тог на нTм яким-колвTк jбычаTм поискивати• або якиº
листы собT ку помочи в правTх на то jказывати•, тогды тот с тых близких
моих• и каждыи, хто бы сu на то взорвалъ або Tго j то рушати мTл•, маTт
заплатити заруки ºго кролTвскоº млсти пuтсот копъ грш~Tи•, а на врuд
володимTрскии триста коп грш~Tи•, а малжонку моºму пану Ивану
Калусовскому другую триста коп грш~Tи•, а тыº листы и записы ºстли бы сu
которыи jт кого крTвных и близких моих на тоº вTно внTсTнº и маºтност мою•
имTнTм моим против малжонка моºг, пн~а Ивана, на яком правT• або гдT-колвT
на иншом мTстцY показыват мTли•, хотTчи в том малжонку моºму якую
пTрTказу вдTлат• або ºг jт тог jтдалuти▫, таковыº листы и записы на имu моº
jт крTвных и близких моих показываны на каждом правT и на всих мTстцох
никотороº моцы и владности мTти и пн~у Ивану, малжонку моºму, ни в чом
шкодити нT мають // а заплативши вTрху писаныº заруки прTд сu тыº вси рTчи
вTно и маºтност моя вTдлT сTго запису моºг при малжонку моºмъ, пн~у Ивану
Калусовском, вTчнT зостати•. А сTсь тTж запис мои на каждомъ правT• и на
всих мTстцах в зуполнои моцы захован быти маºт•. Которую доброволную
волю мою• и тот запис свои сама jбличнT на врuдT луцкомъ• и
володимTръском сознала и jповTдала• и до книг замковых записати дала•. А
при томъ были и того добрT вuдоми ихъ млст• пан Гаврило Бокtи, судя повTту
луцкого• пан Богдан Костюшкович Хоболтовскии•, пан Яцко Иванович Русин•
а братu моu•: пан Михаило а пан ВасилTи Григорºвичи ПривTрTдовскиº•. И
просила ºсми ºг млсти пн~а Гаврила БокTu, суди повTту Луцкого, и вTрху
писаных панов j приложTнº пTчатTи•. Их млст за прозбою моºю то вчинили• и
пTчати свои приложии к сTму моºму листу•. А на твTрдост того и свою ºсми
печат приложила к сTму листу моºму•, которыи давам малжонку моºму, пану
Ивану Пtтровичу Калусовскому•. Писан в Луцку лTта Божºго нарожTнu
тисTча пuтсот шTстдTсuт пTрвог•, мсца июлu сTмогнадцать дн~u•.»
И по вычтTню, кды вжо jныи лист записныи, сознанº и jповTданº TT до
книг замковых было записано•, просила за то, абы и выпис с книг малжонку TT,
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пану Ивану Калусовскому на то был дан•. За прошTнTмъ TT пану Ивану
Калусовскому дал и выписъ с книгъ подъ пTчатю моºю•.

[№ 246] 33. Того ж мсца июлu к~в [22] дн~u•.
Казано записати•. ПришTдчи пTрTд мTнT на вряд Василя Дtшковског,
писара луцкого•, зоставTног• на мTстцY пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, виж jт мTнT, в нTбытности на тот час в Луцку, даныи
на справы ºго млсти пану Михаилу Козинскому, городничому
володимTрскому•, боярин гсдрскии красносTлскии Михно Павлович jчTвисто
до книг вызнал тыми словы, иж што Tго млст jтTц Иjсиaъ, владыка
володимTрскии и бTрTстTискии, имTнT своT цTрковноº ДTсuтину Tго млсти пану
Михаилу Козинскому и малжонцT Tго млсти панTи Мари ЮрT[вны]
Голшанскои в дTржанT на платT врочистом на вTчност пустил•. А так
jногдашнTг, дTи, часу // мсца июлu двадцат второго дн~u Y волторок был jн в
том имTню Tго млсти владыки володимTрского в ДTсятинT•. Тамъ жT, дTи,
пTрTд нимъ служTбник Tго млсти jтца Иjсиaа, владыки володимTрского и
бTрTстTиског, Михаило Грицкович за росказанTмъ пана своTг вTзалъ пана
Михаила Козинского в тоT имTнT, Y ДTсTтину, котороT имTнT пTрвTи• боярин
владыки Tго млсти Кузма дTржалъ•, тоTст Y дворTц того боярина – Y будованT
Tго и в люди дTсятинскиT, Y чотыри чоловTки подворищных▫, а в пuтого
подсусTдка и в зTмли их: в полu, в сTножати, в гаи, в заросли, Y ставы и YвTс
кгрунт того имTня ДTсятины jт мала и до вTлика•, яко ся само в собT в
обыходTх и в пожиткох своих маTт• и во всю властност к тому имTню
прислухаючую•. И списавши, дTи, тых людTи и важност того имTня Дtсятины
мTновитT, яко ся в границах своих маTт, в моцъ и в дTржанT Tго млсти пану
Козинскому подал• и тым людTм дTсятинским jт того часу послушным Tго
млсти быти росказал•. Которыи, дTи, рTTстръ так ся в собT маTт•. ТоTст
напTрвTи дворTц того боярина Кузмин: свTтлица з сTнми•, а гридня з сTнми•, а
стаиня•. Люди того имTня Дtсятинског на имu Мацко Тилкович•, МатaTи
Тилкович•, Исаи Мишкович•, Касян Толстикович•. Тыи чотыри чоловки•
каждыи по дворищY своTму дTржат•, а пятыи чоловкъ на jгородT сTдит•
Лtнко•. Граница тог имTня ДTсятинского•, почонши jт того сTла Дtсятины jт
грTбTлки имTня пана Козинского бискупицкого Yниз посTрTд болота граница
идTт•, дTржачи зTмлю дTсятинскую по правои руцT до болота другог, котороT
идTть jт сTла СклTнu jт того Yстя YвTрхъ посTрTдъ болота до грTбли
Склнскоº имTня Tго млсти пана ТрTбуховского, jт тоT грTбли посTрTд ставу
YвTрхъ граница идTт до дороги и до врочища МTжного Пути•, гдT граница
прибTгла блудовская• имTня панTи Свинускоº•, jт того болота и врочища
Мtжного Пути просто тою дорогою чTрTз полT, Yтираючи гаю дTсuтинского•
боярина панTи Свинускои Жукова•, дTржачи зTмлю дTсuтинскую по правои
руцT•, а зtмлю панtt Свинускоº дtсятинскую, што боярин tt Жук дtржит, по
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лвои руцT аж до того ж сTла Дtсятин[ы] граница пришла Y болото подлT
дворища дTсuтинског Коръмановского• // до пTты jтколT сT была пTрвTи
граница почола•. Яко ж, дTи, на jн жT часъ пTрTд тымъ жо вижом и
служTбникъ Tго млсти владыки володимTрского Михаило Грицкович зложилъ
тому боярину КузмT за листом Tго млсти владычнимъ пана своTго рокъ пTвныи
jт дн~u jлторкового мсца июлu двадцат второго за чотыри нTдTли, с того
имTня зо всими статки своими выпровадить и того имTня вжT jт того часу1
имTня (!) нT вживал•. Которог имTня и людTи Кузма за листомъ Tго млсти
владычиным поступилъ и тоT имTнº и люди заразом чTрTз нTго, дTи, и лист Tго
млсти jтца владычин пану Козинскому и малжонцT Tго млсти панTи Мари
данъ сут•.
А так я того вижа врядовог достаточнT выслухавши•, такъ якъ jнъ пTрTдо
мною всT то вызналъ•, тоT сознанT Tго, яко вышTи tсть jписано, до книгъ
замъковыхъ записати казалъ∆.

[№ 247] 34. Того ж мсца июлu к~г 23 дн~u∆.
Казано записати›. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писаръ замкy
Луцкого›.
Писала и присылала до мTнT TT млст пани Пtтроваu Михаиловича
Сtмашковая, старостиная крTмuнTцкая, пани ЗоaTя Боговитиновна•, жалуючи
и jповTдаючи тым jбычаTм•, што ж, дTи, часов нTдавно прошлых пTрTд
свuтым Пtтромъ• мсца июня двадцат сTмог дн~u• подданыи TT млсти
броховскиº пuт чоловков Tздили до ЗалозTц и вTзли на возTх своих• каждыи с
них jдно по полмацы жита•. И давши, дTи, мыто мытнику крTмuнTцкому
AtдорY•, взuвши jт нTго квит, Tхали•. И змTнuли на тоT збожT своº• по мTху
соли нT на продажу, толко на потрTбу свою домовую•. То пак, дTи, нT вTдати
длu котороT причины, пTрTнTмши тых подданых TT млсти на доброволнои
164 зв. дорозT• во имTню пн~а Ероaя Гостског ПочаTви // жидовT крTмuнTцкиT на имu
Щастныи Лtвон и з ыншими товарышми своими Y них конTи пятTро з возы з
солю• и з ыншими рTчами их побрали•, чого рTTстръ мTновитT написаныи быти
повTдаTт• и квит мытника крTмянTцкого, иж jни jтмытили, в сTбT маTт•. J
што, дTи, того ж часу TT млсть посылала кY Tго млсти старостT крTмuнTцкому
кн~зю Миколаю Збаражскому•, просTчи на нихъ справTдливости•. Его, дTи,
млст рокъ праву зложити рачил• по свт~ом ПTтрT за дви нTдTли•. Ино, дTи, TT
млст ку тому рокY Yпросивши пана Бартоша Жука, врадника муравицкого, Tго
млсти пана троцъкого до КрTмuнца ку праву посылала•. А Tго, дTи, млсть княз
староста крTмянTцкии• на тот рок• jт Tго млсти зложоныи•, выслухавши

1
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жалобы подданных TT млсти• и jтпору стороны, выроку и всказаня своTго нT
вчинил• и нT вдати длu чог тоT право звартовал (!)•, справTдливости нT
вдTлалъ, и кони подданыхъ1 TT мл з возами на замокъ КрTмuнTцкии побрати
казалъ•. В чом собT TT млст пани Сtмашковая кривду и шкодY нTмалую быти
мTнить•.
И жадала TT млсть, абы то было записано•. А такъ я тую жалобу и
jповTданT TT млсти до книгъ замковыхъ записати казалъ∆.

[№ 248] 35. Того ж мсца июлu к~г 23 дн~u∆.
Казано записати•. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг
луцкого›, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писаръ замкy луцкого›.
Присылал до мTнT Tго мл пан Aронцко Aалчовскии, дTржавца
чTрнчTгородскии, жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTм, што ж, дTи, пан Иван
Шtлвовскии, заложивши Tго мл листом гсдря короля Tго мл заручным j
нTбTзпTчTнство здоровя•, ажT бы ся тTж во всTм мы сусTдскии а приятTлскии
промTжку сTбT спокоинT заховали•. А тTпTрTшних, дTи, часов пан Иван
Шtлвовскии вTсполок з служTбниками своими в понTдTлок прошлыи мсца
июлu двадцат пTрвого дн~u•, Tдучи с Торчина и наTхавши подданных2 Tго мл
кошTвских двух члв~ков // на имя Ивашка ИляшTвича•, АндрTица НаYмовича•,
которыT, дTи, траву косили на влостном кгрунтT имTня Tго млсти, на зTмли
садовскои самых позбивал а кони их з возы побрал•, з них сTрмuги двT, шапки
и косы моцно кгвалтом побрати казал•. В чом собT Tго млст шкоду нTмалую
быти мTнить•.
Длu чого на jглTданT ран подданных Tго млсти• брал в мTнT вижом
служTбника пана подстаростTго СтTпана Климовича•. Которыи ранъ
jглTдавши, ставши пTрTдо мною тыми словы до книг вызнал•, иж видTл Y
чоловка кошTвского Ивашка ИляшTвича рану битую крывавую на лвои
рYцT•. А АндрTцъ повTдаºт, иж Tго бито•, алT ран на нTм нTзначно•.
И просил служTбник пана AаличTвског имTнTм пана своTго, абы то было
записано•. А так я тую жалобу и jповTданT Tго мл• и вижово сознанT до книгъ
замъковыхъ записати казалъ∆.
[№ 249] 36. Того ж мсца июлu к~T 25 дн~u.
Казано записати•. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замкy
Луцког•.

1
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Писалъ и присылал до мTнT Tго мл пан Миколаи Дубровскии•, жалуючи и
jповTдаючи тым jбычаTм•, што ж, дTи, тых часов в суботу прошлую мсца
июлu дTвuтогонадцат дн~я•, тоTст Y вилю свTтого пророка Или, княз
АлTксандро Tго мл АндрTTвич Сонкгушкович КошTрскии•, наславши моцно
кгвалтомъ врадника своTг пTрTмилског Юрка з слугами, з бояры и з многими
помочниками своими на влостивыи кгрунт Tго мл Зборошовскии• поданных Tго
позбивал•, а jдног с них на имu Андрушка Бtлика поимавши, збити,
змордовати и до вTзTнъя своTго jсадити казалъ•, которого, дTи, и до сих часов
в сTбT Y вTзTню своTмъ дTржить•. И в тот час при том кгвалтовном наTханю
шкод нTмало подданным Tго млсти подTлано•. Чого рTTстръ мTновитT
написаныи в сtбT быти повTдаTт•.
И просилъ абы то было записано. А так я тую жалобу и jповTданº Tго мл•
до книгъ замъковыхъ записати казалъ•.
165 зв.

// [№ 250] 37. Того ж мсца июлu к~P 27 дн~u∆.
Казано записати•. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtг луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцкого•.
Писал и присылал до мTнT зTмTнин гсдрскии Tго мл пан ВасилTи ГулTвич•,
жауючи и jповTдаючи тым jбычаTмъ•, иж, дTи, Tму вTликиT кривды и шкоды
ся дTют в попасTню jвсов, ячмTнTв и сTножатTи во имTню БаTвском jт сусTдов
жT Tго панов БаTвских•. И занял, дTи, на тои спаши jсьм волов пана Яцковых
Русиновых›.
Для чого ж на jглTданT тои шкоды своTT• и на Yмовы спаши• брал вижом з
ураду замку Луцкого служTбника пана подстаростTг Гарасима. Которыи тамъ
бывши• и jттолu приTхавши•, ставши пTрTдо мною•, тыми словы сознал•, иж
будучи в БаTвT• в пана Василя ГулTвича, jбводил мною полT, jвсом засTяноT•,
котороT Tст мTжи двором• нTбожчика пана Лtцка БаTвског а двором, которого1
збудовал нTбожчикъ Богдан Лидуховскии•, што сu jстал з дTлу пану Василю
ГулTвичу•. И видTл Tсми на том поли jвTс вытравлTно•. И повTдил мнT пан
ГулTвич•, иж быдлом пана Яцковым Русиновым выпасTно и на тои спаши волов
jсми пана Русиновых занято•, которых мнT jказывал•. И кгды ж Tсмо будучи
в дворT пана ГулTвичовом jбдали•, в тот час два паробки дворныT пана
Русиновы• на имu ЛTнTц• а Янко•, пришодчи до двора пана ГулTвичова•,
выкрали волы зъ загороды•. И кгды их jбачTно•, пан ВасилTи, порвавшисu з
слугами своими, погонил их нTдалTко на Yлицы и волы побрал jт них•. А
потом того ж часу Yрадникъ пана Русиновъ и пановъ ПривTрTдовских Михно з
другим чоловком Шимком и з ыншими мужми имTнu БаTвског позвал пана

1

Треба читати: «который».
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Василя до спаши и пан ВасилTи ГулTвич, Yпросивши людTи добрых сторонних
з урадником своим и зо мною на тую спаш выслал•. И, будучи на том поли,
сторона, яко з руки врядника пана Русинова Михна•, так тTж и сторона з руки
пана ВасилTвы, Yмовили на тыT волы спаши тридцат коп jвса а подT1 пану
Василю пожат присудили под таким jбычаTм: Tстли бы хто ж колвTк TщT
того jвса мTл дотравлювати•, тот мTл другую тридцат коп jвса пану ГулTвичу
дати•. И по тои YмовT того ж дн~u врадник пана Русинов Михно просил пана
Василя, абы собT два волы чорных в тои спаши // в тридцати копах jвса
jставил•, покол Tму jвTс будTт jтдан•, а шTст иж бы Tму пустил•. Пан
ВасилTи при мнT, вижу врадовомъ, шTст волов Tму пустил•, а два волы чорных
собT в тои шкодT своTи jставил•. А потом вночи, с пuтницы на суботу, якобы
j полночи•, врадник пана ВасилTв закликав, повTдаючи, иж волы и кони зъ
загороды покрадTны•. Мы того часу вси порвалися з двора, чинTчи jбыискъ•, и
застали ºсмо на том жT jвс тыT ж волы пана Русиновы•, которыT был пан
ВасилTи за прозбою врuдничTю выпустил•, а jни, наTдшися, там жT Y вовсT
лTжат•. Врядник пана ВасилTвъ и повторT тыT волы занял•.
И просил пан ВасилTи ГулTвич, абы то было записано•. А так я тоº
jповTданT и вижово сознанT до книг замковых записати казалъ∆.

[№ 251] 38. Того ж мсца июлu к~и 28 дн~u∆.
Казано записати•. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцкого›.
Пришодчи до мTнT зTмuнT гсдрскиT• пан Микита и ВасилTи Яцковичи
ЮшковскиT• жаловали и jповTдали• имTнTмъ матки своTT панTT Настаси
ЮшковскиT (!) тым jбычаTм•, што ж, дTи, тых часов нTдавных мсца июлu
дTвuтогнадъцат в суботу Y вилю свTтог пророка Или врадник мстишинскии
Ян КожTнTцкии за дозволTнTмъ и росказанºмъ Tго млсти кн~зu АлTксандра
Atдоровича Чорторыского з бояриномъ ºго млсти полгановским ЛазорTм
Смолкою• и з отаманомъ колнятицким ATдъцTм Купкою, способившисu з
многими людми с поддаными2 и з стрTлцами кн~зu ºго млсти•, наºхавши моцно
кгвалтом на влостныи кгрунт имTня их ЮшковTц, пашъню их влостивую –
жито и пшTницу пожати и побрати и до двора кн~зu Tго мл• мстишинского
звозити казал•: жита j сто коп• а пшTницы на пuтдTсuт коп•. И к тому, дTи,
збожя дTсятиного подданых панов Борзобагатых людTи суховолских•, которыT
з дTсятины сTяли, такжT пожали и побрали на двадцат коп•, до которого, дTи,
кгрунту их ºго мл княз Чорторыскии ани подданыº Tго млсти вступу жадного
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166

166 зв. нT мTвали•, а jни з давныхъ лTтъ // въ спокоином дTржаню своTмъ то мTли•,
што, дTи, того ж часу jбаполным сусTдом jповTдали и вижомъ врадовым
jбводили•.
Яко ж то и виж врадовыи боярин гсдрскии красносTлскии Юрко, ставши
пTрTдо мною jчTвисто тыми словы сознал•, иж пановT ЮшковскиT з ним,
вижом, и з людми сторонними выTжчали на кгрунтъ зTмлTныи под гаи
Колнятицкии• и показывали Tму жита и пшTницY пожатую•. И повTдилъ, иж
тамъ видTл збожu пожатыT и с пол побраныT•.
И просили пн~овT ЮшковскиT•, абы то было записано•. А так я тую жалобу
jповTданT их до книгъ замъковых записати казалъ∆.

167

[№ 252] 39. Того ж мсца июлu л~а 31 дня∆.
Казано записати›. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцкого›.
Писал и присылал до мTнT зTмTнин гсдрскии ºго млст пан Миколаи
Дубровскии восполок з малжонкою своTю панTю Жданою•, jповTдаючи тым
бычаTм, иж, дTи, тых часов навTсн подданныT их jтчизныT повтTкали з ымTня
их млсти Мокович и, маючи j них пTвную вдомост, гдT jныи збTги
мTшкают•, просил j вижа, при котором бы тых людTи а збTгов своих застати
мTл•.
Ино я з ураду замку Луцког давал Tсми Tго млсти вижом Яна ЯсTнского,
которыи там бывши и jттолu приºхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы
сознал•, иж пан Миколаи Дубровскии посылал служTбника своTг МацTя
ЛанTвского зо мною, вижом, и з людми сторонними Панасом а Макаром,
поддаными (!) панов Болобанов, до имTня Tг млст пана Пtтра КирдTя
Мылского. И кгды ж Tсмо до КисTлина приTхали•, служTбник пана
Дyбровского jповTдал вряднику пана КирдTtву кисTлинскому Матысу, иж
подданныи• а влостивыи jтчичи пана Дубровског и панTи малжонки Tго мл
люди моковскиT, повтTкавши з Мокович и мtшкают в КисTлн и в ТвTрдыни•
а просил врадник j вижа•. То пак врадник кисTлинскии вижа Tму нT дал,
повTдаючи•, иж тых людTи во имTню пана моTго нTмаш•, ани, дTи, j них
вдаю•. А тот служTбник пана Дyбровског jповTдившисu Tму, Tхал з нами на
сTло и застал там пuти чоловков моковских, // подданых пана своTго на имu
СтTцка Рокгалу з жоною и з дTтми•, Мартишка Лапку з жоною и з дTтми•,
Бориса Жолну з жоною, з дTтми•, Павлюка Масловича з жоною, з дTтми•,
Яцка Скрипка з жоною, з дTтми. И пытал их служTбникъ пана Дубровского:
«Ким бы ся jзывали?» Jни повTдили, иж вышли з ымTня пана Дубровского•, а
тTпTрTчи, дTи, тут мTшкаTмъ подъ моцю ºго млсти пана КиръдTя в КисTлин и
в ТвTрдыни•. Тогды jныи служTбник повторT Tхавши до двора, просил
врадника кисTлинског, абы Tму тыхъ людTи, збговъ пана tго, выдалъ. Jнъ
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ихъ выдати нt хотtл, повtдаючи, жt на то росказаня пана своºго нt маtтъ. А
jн tму тыхъ людtи приповTдалъ и припоручил на замок гсдрскии Луцъкии в
двохъсотъ копах•, а на ВолодимTрскии в сту копахъ гр~шTи, абы ихъ з ымTнъя
нT спущалъ•. А то jсвтъчивши нами, ºхалъ прочъ•.
И просилъ служTбникъ пана Дубровского имTнTм ºго млсти пана своTго•,
абы то было записано•. А такъ я тоT jповTданъT и вижово сознанъT в книги
замъковыº записати казалъ∆.

[№ 253] 1. Лт Бож нарож а~ф r~а [1561] мсца августа в~ [2] дн~u∆.
Казано записати•. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцког∆.
Писал и присылал до мTнT Tго млст кнuз АлTксандро АндрTTвич
Санкгушковича КошTрскии, маршалок гсдрскии, жалуючи и jповTдаючи тым
jбычаTм, што ж, дTи, тых часов Y чTтвTргъ прошлыи мсца июлu тридцат
пTрвого дн~я пан Иван JлTхнович Борзобагатыи КрасTнскии jсобою своTю,
способившисu з многими людми, з слугами и с помочниками своими, //
приTхавши YмыслнT моцно кгвалтом на влостивыи кгрунт имTня Tго млсти
СмолTвского, туж под сTломъ СмолTвою стадников позбивали и стада Tго мл
пятдTсuт и три свTрTпы з жTрTбuты• а тридцат жTрTбцов взuли и подданныхъ,
дTи, Tго млсти смолTвских позбивали• и в них, што было конTи, то всT
побрали•. Ку тому, дTи, волов кн~зя Tго млсти скуплTных сто и тридцат а в
подданных з чTрTды сорок волов•, коров доиных1 тридцат• а подтTлков
колкодTсят заняли•, людTи и пастухов розогнали и нTмалыT шкоды подTлали•.
Которых шкод рTºстръ мTновитT написаныи в сTбT быти мTнит•.
Для чого ж на jглTданT людTи збитых и поранTных брано вижом з ураду
замъку Луцкого боярина гсдрского красносTлского Юръка•. Которыи там
бывши и jттол приTхавши, ставши пTрTдо мною тыми словы сознал•, иж
будучи Y СмолTви, jглTдал людTи збитых и поранTных и видTл Y двохъ
стадниковъ […………]2 раны битыT крывавыT и синuвыº по плTчах и по руках•,
а в трTтTго чоловка смолTвског […………]3 видTл рану на парсунT битую
синюю•.
А такъ я тую жалобу jповTданT и вижово сознанT до книгъ замъковыхъ
записати казалъ∆.

1

Виправлено з «доидных»
Порожнє місце (“віконце”), залишене писарем для вписання імені.
3
Порожнє місце (“віконце”), залишене писарем для вписання імені.
2
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[№ 254] 2. Того ж мсца августа a~ [9 дн~u∆.
Казано записати•. В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцког, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцкого›.
Писал и присыл до мTнT врадник Tго мл пана Миколая КгнTздTнског,
старосты бTлзъского, бTрTстTцкии пан Валuнтыи Витвинскии, жалуючи и
jповTдаючи тым jбычаTм•, што ж, дTи, тых часов в нTдTлю прошлую мсца
августа трTтTг дн~u подданыи Tго мл пн~а КгнTздTнского жид бTрTстTцкии на
имu Марко Абрамович ºздил зъ сукном на ярмарок дубTнскии•. И кгды, дTи,
приTхал до имTня Tго мл пн~а Михаила Ела Малинского до Вtрбои•, тогды, дTи,
врадник Tго мл пана Михаилов на имu Atдор ЧарнTвъскии, нT вдати длu
которои причины, тог жида збилъ, змордовал и зранил•. И в тот, дTи, часъ при
томъ бою згинуло в нTг сукна и пн~зи з воза // яко на сTмъдTсят коп грошTи
литовскоT личбы•. Яко ж и сам тот жид YстнT свою жалобу jповTдал•. И
просил вижа на jглTданT ран своих•.
А так я з ураду замку Луцког давал Tсми Tму вижом служTбника пана
подстаростTго СтTпана Климовича•. Которыи ран Tго jглTдавши, пTрTдо мною
ставши, до книг тыми словы сознал•, иж видTл в нTго на голов рану рубаную,
а рука лвая вся збита и jпухла•.
И просил тот жид Марко, абы то было записано. Ино я тую жалобу
jповTданº ºго и вижово сознанT до книг замковых записати казалъ.
[№ 255] 3. Того ж мсца августа і~ [10 дн~u в нTдTлю.
Казано записати•. Приславши до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, врадник Tго мл кн~зu Матaя ВасилTвича
ЧtтвTртTнского чTтвTртTнскии• Мартинъ Тархалскии jповTдал и жаловал
тым jбычаTм•, иж, дTи, бTз бытности кн~uзu, пана моTг, маючи ми вTликиT
кривды• jт кнг~ни Ивановои ЧtтвTртTнскоT кнг~ни Марины КисTлTвны в
потравлTню конми своими и служними и тTж подданным своим травити кажTт
сTножати дворныT кн~зu моTго•, и тTж людTи кн~зu моTго1 (!) чTтвTртTнских в
болотT за рTкою Стыром сTножатTи так дворныхъ и подданных вытравити
казала болшTи, нижли на полтораста возов сTна•. ГдT-м до нTº посылал з
людми добрими стороною, впоминаючи•, абы таких шкод кн~зю, пану моTмY, бTз
бытности Tго мл чинити нT казала•. ЕT мл ничого j том нT дбаючи, прTд сu
наганяти в сTножати кони казала•, гдT жT-м конTи за вTликою трудностю в
сTножати двоT – jдного чалог а сTрого занuвши и ку TT мл з стороною
посылал, просTчи, абы была ку спаши на сTножат выслала и, заплативши, што

Можливо, пропущено слово «пана», тоді б це речення читалось логічно: «тtж людtи кн~зu, пана моtго,
чtтвtртtнских».
1
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люди наидут, кони свои побрати казала. Еt мл ни ку спаши нT слала•, ани тTж
j кони, што мовила• толко, дTи, jтказала: «Буду я за своT мTти» •.
И просил абы то было записано. А так я тую жалобу и jповTданT Tго до
книг замковых записати казал.
// [№ 256] 4. Того ж мсца августа і~ [10 дн~u•.
Казано записати•. Присылала до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, TT млст кнг~ни Кузминая Жtславская кнг~ни Настася
ЮрTвна Голшанская, жалуючи и jповTдаючи на пн~а Ивана JлTхновича
Борзобагатог•, цTлника гсдрского• зTмли ВолынскоT•, што ж, дTи, jн
запродал TT млсти комору мытную жTславскую за нкоторую суму пн~зTи jт
року до року зо всмъ на всT, нT маючи сu в то ничим нT въступовати до
выдTржаня року jписаного•, на што и аранду Tго под пTчатю и с подписью
руки Tго влостноº в сTбT быти TT мл повTдаºть•. То пак, дTи, тых часов•,
которыи купцы jстрозскиT и инших мTст jтмычовали на коморT жаславскои•
тых, дtи, всих в Луцку•, а иных в коморT крTмuнTцкои гамуTт и повторT с них
мыто бTрTт•. А тыº купцы поискивают шкод своих въ TT мл кнг~ни
Жаславскои•. И просил служTбник TT мл кнг~ни ЖTславскоº j вижа•, при
котором бы мTл дати лист jт кнг~ни TT млсти пану Ивану JлTхновичу•.
Ино я з ураду замку Луцкого давал Tсми на то вижомъ боярина гсдрского
красносTлског СtмTна Гордуновича•. Которыи в пана Ивана бывши и ставши
пTрTдо мною, тыми словы сознал•, иж служTбник TT мл кнг~ни Жаславскоº
Яцко Мацtвич при мнt, вижо (!) врадовомъ, и при людtх сторонних, знашодчи
пана Ивана JлTхновича• Y пана Ивана Яцковича Борзобогатого на мстT в
дому воитовском, давши Tму лист jт кнTгини, панtº своTT, и самъ YстнT словом
мовил, жT jн, запродавши кнг~ни TT млст комору жаславскую•, а сам купцов,
которыT jтмытили и в Жаславли, повторT мыто бTрTт•. На то пан Иванъ
JлTхнович восполок з дядком своим повдил: «Правда, жT-мъ комору мытную
жаславскую кнг~ни TT мл запродал•, алT, дTи, которыT купцы jтзываютсu до
коморы луцкоT, с тых, дTи, кнг~нu TT мл мыта брати нT маTть // jдно пропущати
ихъ доброволнT до коморы луцкоº маTт»•.
А так я тоº jповTданT TT мл кнг~ни Жаславскоº и вижово сознанT до книгъ
замъковыхъ записати казалъ∆.

[№ 257] 5. Того ж мсца августа аі~ [11 дн~u.
В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•, на
мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого•.
Присылал до мTнT врuдник TT мл кнг~ни Илиноº Jстрозкоº кнг~ни Бtаты с
КостTлца ровTнскии пан ГригорTи Сокор служTбника своTг Якима, жалуючи и
jповTдачи тым jбычаTм•, што ж, дTи, яко дн~u вчорашнTго в понTдTлок
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августа дTсятог дн~я, в нtбытности пана моTго, служTбник Tго мл пана
Михаила Мыщинъ, подстаростTго мозырского, някии Ян ЗtлTнскии,
Yпросившисu в добрыи jбычаи до замъку шаты свои, которыT были в захованю
Y пана моTго•, просил, абы Tму дозволTно jныT шаты в замъку просушит•. Ино,
дtи, пани малжонка пана моtго, Yвtривши слову tго, позволила tму, нt
выносячи нtгдt зъ замъку, jдно тамъ жt тыº шаты просушит•. То пак jныи
ЗtлTнскии, выбираючи шаты, давал служTбником своим• и бTручи jноT платT,
нашол там скрынку свою с пнTзми, которая была Y приручTню и в захованю за
шTстма пTчатми пана Мыщиными. Jн, взTмши jноT платT и скрынку с пнз~ми,
почал входити зъ замку•. Тогды пн~и ворота и aортку замкнути казала•. Jн,
дTи, пришTдчи до ворот, сторожа збил и, сокTру в нTго jтнuвши, замок и
прибои Y aортки збил и з оною скринкою и с платTмъ сам и з служTбниками
своими до мTста втTк•. И того ж, дTи, часу, пришодчи до господы, пTчати вси
jт jноº скринки jтодравши, пнз~и выбрал•. В тои скрынцT было яко
169 зв. полпTтаста и jсмъ золотых полских•. А выбравши пн~зи, // жону, матку и слуги
свои в господT jставивши, сам потаTмнT з оными грошъми• з мTста втTк•. А
потом, дTи, пан мои, приTхавши, поимал jных слуг Tго•, котороT (!) с ним jноT
платT зъ замку вынTсли• и повтTкали•.
Длu чого ж на jбвожTнT jного кгвалту, jт ЗtлTнского подTланог•, брал
вижом з ураду замку Луцкого Яна ЯсTнского•. Которыи там бывши• и jттолu
приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, повTдаючи•, иж кгды-м
приTхал до Ровного до пана Сокора, тогды за jказанTмъ Tго видTл Tсми Y
aортки замковоT прибои jтбит и замок збит•. И видTл ºсми слуг ЗtлTнского
АндрTя и хлопца на имu [… …]1 РыпчTвского• а мужика з Мозыра
Станислава•, которых при мнT пытано, Tстли бы зъ ЗtлTнским в замку были
албо платT нTсли?• Jни вс jднословнT повTдили•, иж ЗtлTнъскии, бTручи с
коморы шаты, нам давал, а сам скрынку с пн~зми взuлъ•. И кгды ж Tсмо
пришли до ворот, aортка была замкнTна, тогды панъ нашъ замок збил• и
jтнTсли Tсмо jноº платT на мTсто до господы•. Яко ж ºщt пан Сокор
пришодчи до господы ЗtлTнского, пытал матки и жоны Tг, Tстли бы ся к тому
знали, иж платъº, шаты зъ замъку побрал и з скрынъкою пн~зи взuл•. Ино
матка и жона ЗTлTнъского нTjтмнънT, яко слуги Tго, всT сознали•, ижь шаты
побралъ и пн~зи зъ собою взялъ•.
И просилъ панъ ГригорTи Сокор, врадникъ ровTнъскии•, абы то было
записа(но)•.
А такъ я тую жалобу jповTданъº Tго и вижово сознанъº• до
книгъ замъковых записати казалъ•.

1

«Віконце» у тексті для вписання імені.
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// [№ 258] 6. Того ж мсца августа гі~ [13 дн~u•.
Приºздил до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого,
дворанин гсдрскии пан Иван Борзобагатович КрасTнскии, jповTдаючи самъ jт
сTбT и jт жоны своTT Ганны и сTстры TT Мари ВасилTвTн Сtмашковича и
жалуючи тым jбычаTмъ•, иж, дTи, яко дн~u вчорашнTг врадник мои рыканскии
Станислав ТристTнскии занuл был чTрTду лучицкую на сTножати дворнои под
сTлом ТополTцкимъ•. И хотTчи в том сусTдськимъ а звыклымъ jбычаTм
поступити, загнал тую животину до загороды боярина моTг тополского
Тишины•. То пак, дTи, княз Томаш ХоTнскии, поддякании луцкии, зобравшисu
з многими помочники, наTхавши кгвалтовнT на имTнT нашо ТополT, боярина
Тишину и сына Tго Лtвка збити и животину забраную зъ загороды выгнати и
забрати казалъ•. И просилъ мTнT пан Иван j вижа•.
А такъ я з урадY замку Луцкого давал Tсми Tму вижомъ служTбника моTго
Матыса Лtщинъского•. Которыи тамъ бывши и jттолu приTхавши, ставши
пTрTдо мною, вызнал•, иж видTлъ подъ сTломъ ТополъTмъ сTножат
вытравлTную•, якобы воз на двадъцать•. К тому видTлъ рану синюю Y Тишины
с Тополя под лTвымъ jкомъ•. А на сыну Tго Лtвку на правои руцT рану синую
битую•.
И просилъ панъ Иван КрасTнскии, абы то было записано. А так тая
жалоба, jповTданъT tго млсти• и вижово сознанъt до книгъ замъковых Tст
записано•.

[№ 259] 7. Того ж мсца августа гі~ [13 дн~я∆.
В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•, на
мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого•.
Писал и присылалъ до мTнT зTмTнин гсдрскии пан Иван МатaTвич Елович
БукоTмъскии восполокъ из зuтTм своимъ паном Дмитром Долъматовичомъ•,
жалуючи и jповTдаючи // на пана Еловича тымъ jбычаTмъ•, што ж, дTи, тыхъ
часовъ Y суботу прошлую авъгуста дTсятог дн~я, способившисu з многими
людми, приTхавши моцно кгвалтомъ на полT, пашню их влостивую, у во што
их дворTнин гсдрскии пан Atдор Солтан YвTзал, збожя нажатог, жита сто копъ
и jсмъдTсят копъ• а пшTницы сто коп и шTстдTсuт коп побрал• и до гумна
своTго звозил•. В чомъ собT шкодY нTмалую быти мTнuт•.
Длu чого ж на jглTданT того збожя побраня• брали в мTнT вижом з урадY
замъку луцкого служTбника моºго Яна ЯсTнского•. Которыи тамъ бывши и
jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы созналъ, иж за
jбвожTнTмъ пана Ивановымъ• и пана Дмитровым был на полuх букоTмъских•
и видTл збожя с пол побраныT•: жито и пшTницY на колконадцати мTстцох•.

383

170

170 зв.

И просил панъ Иван Елович вTсполок из зuтTм своимъ паном Дмитромъ•,
абы то было записано•. А так я тую жалобу jповTданъT их и вижово сознанT
до книгъ замковых записати казалъ•.1
// [№ 260] 8. Лт Бож нарож а~a r~а [1561] мсца августа гі~ [13] дн~u•.
Про памuт казано записати•. В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, на мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку
Луцког•.
Пришодчи до мTнT зTмuнин гсдрскии Богдан КрижановTц ЖуковTцкии•
жаловал jбтuжливT и jповTдал jт матки своTT пн~TT Зоaи и имTнTмъ jтчима
своTго Яна самъ jт сTбT и jт брата своTго Богуaала• тымъ jбычаTмъ•, што ж,
дTи, пан Aронцишко Aалчtвъскии, дTржавца чTрнчTгородскии, полu нш~и
влостивыº моцно кгвалтомъ в нас поjтнимал собT поjрати, а сTножати такжT
нш~и влостивыº покосити казал и jсTлTю своTю забудовал, кривды и втиски
вTликиº завжды чинит•, а врuднику, бояром и слугам своимъ чинит росказуTт•.
КY тому, дTи, вчорашнTг часу мсца августа второгнадцат дн~u Y волторок ºхал
Tсми с полu jт роботы• в тот, дTи, час боярин пн~а AалчTвского Лучка и люди
жуковTцкиº на имu Єско Трокконончич (!), АндрTцъ Занкович а МаксимTц и
СтTцко з ыншими многими помочниками своими, пTрTнTмъши мTнT на
доброволнои дорозT на грTбли ЖуковTцкои силою, моцю мTнT взuли•. А пTрво,
дTи, того нTдавных чс~ов августа второго дн~u в суботу панъ Aронцишко
Aалчtвъскии, наславши моцно кгвалтом того ж боярина своTго Лучъку з
многими людми с подданными своими подданных нш~их влостивых двох
чоловковъ Еска а Максимца зъ жонами, з дTтми, з быдломъ, с конми и зо
всими маTтностuми их побрати и там жT, в Жуковцы, за собою jсадити казал•.
Тогды, дTи, матка моu, вышодчи зъ двора своTго, почала имъ мовити: «Длu
чого то чинuт•?» То пак, дTи, подданныT пана Aалчовъског• Трокконончич• а
СтTцко Попович матку мою збили, змордовали•, в чом собT кривдY и шкодY
нTмалYю быти мTнuт•.
Длu чого ж на jглTданº ран своих и матки своTи брал вижомъ з урадY
замку Луцкого• боярина гсдрского красносTлског Юрка•. Которыи тамъ
171 зв. бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною // тыми словы сознал•, иж
будучи мнT в ЖуковцT за jбвожTнTмъ Богдана ЖуковTцкого•, маючи при собT
сторону•, видTл Tсми на зTмли их влостивои сTножат покошоно и дворTц пана
AалчTвского збудовано а полu их яринами и засTяны, а иныº на парTнину
поjраныº•. И видuл Tсми дв дворища, с которых людTи побрано•. И вжо при
мнT в сTрTдY с тых дворищъ jсTлю и хижи зобрано•. А потом jглTдал Tсми ран
171

1

Решта аркуша недописано і закреслено таким же чорнилом.
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пн~TT Зоaи ЖуковTцоº и видTл ранY на лTвомъ плTч битую синюю• а в сына
TT Богдана голова збита, раны синиº и волосы jборвано•.
И просил Богдан ЖуковTцкии, абы то было записано•. А так u тую жалобу
jповTданº и вижово сознанº до книгъ замковых записати казалъ•.

[№ 261] 9. Того ж мсца августа Pі~ [17 дн~я•.
В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого•, на
мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого›.
Пришодчи до мTнT дворTнин гсдрскии пан Илъяшъ БогушTвич НtсвTцкии
восполок зъ шаaари Єска Шломича, мытника гсдрского•, арандара корчомъ и
солодовнTи мста Луцкого•, тоTст с Пtрцомъ, жидомъ, зъ ºго товарышом•
jповTдал тым jбычаTмъ, иж, дTи, гсдрь корол Tго мл рачил розказати до мTнT
лист свои гсдрскии писати j домы корчомныT мста Луцкого•, которыT домы
под присудомъ бискупимъ, проборщовскимъ и плTбанскимъ•, Y которыхъ
домTх бровары•, абы чTрTз то в них пив нT варTно• и мTдов нT сычоно, а кромT
тых шаaаров арандаровых Y броварTх их•, j што, дTи, ºсми нTпоjднокрот пTрTд
вижами врадY замку Луцкого кн~зu подяканTго, проборща и кн~зu прTjра
навпоминал•, абы болшTи тог Y тых домTх пив нT варTно и мTдов нT сычоно•,
яко бы далTи шкод скарбу Tго кролTвъскоº млсти нT было•. На што, дTи, и
лист гсдрскии, // до мTнT писаныи, пTрTд ними Tсми показовал•. Y котором Tст
росказанT Tго кролTвскоT мл пана нашого млстивог, иж бых я в тых своволных
Y солодовнuх горны•, а в броварTх пTчи поламал и побил•. Jни, дTи, ничого нT
дбаючи на лист гсдрскии прTд ся в тых домTх своволнT пива варити и мTды
сытити казали•. А я, хотTчи росказаню гсдрскому досыт чинити, взявши з
собою двох вижов врядовых jдного jт пана ключника•, а другог jт пана
подстаростTго, шодчи на мTсто до тых домов плTбанских позамыкал и
позапTчатовал•. То пак, дTи, кнuз подякании и иншиT вси викарTи костTла
Луцкого, пришодчи моцно кгвалтом на завтрTT, замъки поjтбивали и пTчати
поjтрывали, пива варити и мTды сытити казали•.
Яко ж то и виж врадовыи на имu Матыс, ставши пTрTдо мною тыми ж
словы сознал•, иж при нTм тыT бровары были запTчатаны•, а тTпTрTчи вжT
пTчати поjтрываны и пива в тых броварTхъ варать•.
И просил пан Илъяшъ НtсвTцкии, абы то было записано•. А так u тоT
jповTданT Tго и вижово сознанT до книг замковых записати казал•.
[№ 262] 10. Того ж мсца августа a~і [19] дн~u•.
ПриTздили до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого, зTмuнT
гсдрскиT пан Иван МатaTвич Елович восполок из зuтTм своимъ паном
Дмитромъ Долматовичом. просили j вижа•, при которомъ бы лист врадовыи
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заручныи j нTбTзпTчTнство здоровя мTли дати пану СtмTну Єловичу и
приповTдати братанича Tго АндрTя СтасTвича•.
Ино з ураду замку Луцкого давал Tсми имъ вижом боярина гсдрского
красносTлского Atдора Колтуна•. Которыи там бывши и jттолu приTхавши,
ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж в нTдTлю прошлую августа
172 зв. сTмогнадцат дн~u пан Иван МатaTвич Еловичъ // восполок из зuтTмъ своимъ
паномъ Дмитром при мнT, вижу врадовомъ•, и, маючи при собT людTи
сторонних, давали лист заручныи j нTбTзпTчTнство здоровя своTго пану
СtмTну Еловичу•, в котором листT заруки jписано jсмъсот коп гр~шTи•. То пак
пан СTмTн Елович тот лист вычитавши, имъ jтдал, а копTю собT взuл•. И того
ж часу пан Иван МатaTвич и пан Дмитръ Долматович там жT Y дому пана
СtмTновом приручили ºму jчTвисто братанича Tго АндрTя СтасTвича Еловича
Y тисTчи копах грошTи, мTнуючи до нTго подTланых кривдъ и шкод своихъ•,
абы Tго до права нT спущал•. Тогды пан СTмTн восполок из братаничомъ
своимъ АндрTTмъ, нT дбаючи на лист врядовыи и на заруки в листT jписаныT•,
пана Дмитра Долматовича словы нTвцтивыми соромотили, до корда ся
порывали и бит Tго хотTли•. Jн, jсвTтчивши мною, вижомъ врадовым, и
людми сторонними, шол з двора Tго до дому своTг•.
И просил пан Дмитръ з шуриномъ своим Иваном, абы то было записано•. А
так я тоT вижово сознанT до книг замъковых записати казал•.

173

[№ 263] 11. Того ж мсца августа a~і [19] дн~u•.
В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого• на
мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого▫.
Пришодчи до мTнT зTмuнT гсдрскиT• пан ВасилTи Дрывинскии• а панъ
СтTпан Мировицкии jповTдали тым jбычаTм•, иж по смTрти нTбожчика Ивана
Лидуховского во имTню БаTвском спала част на жон их, тоTст на панюю
Милку Дрывинскую и на панюю Марю Мировицкую• а на панюю Настасю
ЯнушTвую Былицкую БогдановTн Лидоховских – // сTстръ рожоных
нTбожчика Ивана Лидуховского•, которую част свою правом прирожоным на
них спалую злTцили и поручили в моц пану Василю Atдоровичу ГулTвичу•.
И просили•, абы то было записано•. А так я тоT jповTданъT ихъ до книгъ
замъковых записати казалъ•.
[№ 264] 12. Того ж мсца августа к~T 25 дн~u•.
Писалъ и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцкого, врадникъ Tго мл кн~зя Януша АлTксандровича Порыцког иванчицкии
пан Ян JришTвскии, жалуючи и jповTдаючи на боярT гсдрскиT гулuлницкиT•,
тоTст на сыны Юнковы и Atдоровы тымъ jбычаTмъ, што ж, дTи, jни тыхъ
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часовъ мсца авъгуста [… … … … … …]1, Tдучи з Любча, попившисu и
поткавши на доброволнои дорозT подданных кн~зu Tго млсти иванчицкихъ
ЄрTмица а Ивана и паробъковъ ихъ моцно кгвалътомъ самихъ• позбивали• и
чTтвTро конTи ихъ з возы и зъ сTномъ Y них побрали• и сTръмuги з нихъ
познимали• и нTмало шкодъ имъ на тотъ часъ подTлали•, абы, дTи, были нT
повтTкали•, подобно бы их на смTрть были побили•. В чом собT шкоду и
кривъду нTмалую быти мTнить.
И просилъ, абы то было записано•. А такъ я тую жалобу и jповTданъT ºго
до книгъ замъковыхъ записати казалъ.
// [№ 265] 13. Того ж мсца августа к~T 25 дн~u•.
Присылала до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого, пани
Марина [… … …]2 Викгуринаu кн~зя Ивана Tго мл Atдоровича Чорторыского,
жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTмъ, што ж, дTи, тых часов Y чTтвTргъ
прошлыи• августа двадцат пTрвог дн~я подданныи пана Яцков, дъяк
чаруковскии, на имu Иtв• на влостивомъ кгрунтT на зTмли Викгурскои силою
моцю сTножат викгуринскую болшtи двадцати воз сtна покосил, што, дtи,
пани Викгуриная того ж часу сусTдом своимъ jбаполным jповTдала• и людми
сторонними jбъводила•. А потом, дTи, чTтвTртого дн~u в нTдTлю того ж мсца
августа двадцат чTтвTртого дн~u• подданныи пана Яцков чаруковскии на имu
Пацикъ•, приTхавши з возом•, зобрал в копицах сTно подданного панTT
ВикгуриноT•, которого, дTи, служTбник TT заставши с тым сTномъ того
чоловка Пацика самог пустил•, а свTрTпу Tго вороную з возом и з сTномъ,
взuвши до двора панTи Викгуриноº привTл•. А потом, дTи, пани Викгурнинаu
того ж врадника своTго викгуринского Мартина и з людми сторонними• до
пнTи ЯцковоT бTз бытности мужа TT посылала•, пытаючи TT•: «Длu котороT
причины то люди чаруковскиT чинят?» То пак, дTи, пани Яцковаu Маря
Ивановна Борзобогатого людTи стороннихъ словы нTвцтивыми зсоромотивши
позбивала• того врадника Мартина и двох подданных TT Грицая, Василu
збивши, змордовавши•, до вTзTня jсадити казала•. Которых, дTи, за прозбою на
поруку дат нT хотTла•, дTржавши их в казни дTн и ночь, на завтрTT выпустити
казала•. В чом собT пани Викгуринаu кривду и шкодY нTмалую быти мTнит•.
И, хотTчи j то мовити•, просила, // абы то было записано. А такъ я тую
жалбу и jповTданT Tº до книгъ замъковыхъ записати казалъ•.

1
2

Далі писарем пропущено 2/3 рядка, але пропущене місце закреслено.
«Віконце» залишене писарем для вписання імені, але порожнє місце закреслене.
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[№ 266] 14. Того ж мсца августа к~P1 27 дн~u•.
Казано записати. Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого•, зTмTнин гсдрскии повту ВолодимTрского• пан Иван
Пtтрович Калусовскии, жалуючи jбтuжливT и jповTдаючи тым jбычаTмъ•,
иж, дTи, тых часов•, в понTдTлок прошлыи мсца августа двадцат пuтого дн~u•
был Tсми длu потрTбы своTT Y ВолодимTри и кгды ж Tсми Tхал з мста до дому
своTго•, YжT было в ноч колко годин, то пак, дTи, служTбник Tго мл пана
Михаила
Тихновича
Козинског,
городничого
и
подстаростTго
володимTрского,• Томас Подоскии, которыи• на мTстцY пана Козинского ºст
подстаростим в замку володимTрскимъ, способившисu с помочниками своими•,
тоTст з Станиславом Раиною, СтасTм ПопTлнухом• и з ыншими многими•,
которых, дTи, я вночи Yзнат нT мог, заступивши мнT дорогу добрволную, Tдучи
къ грTбли мTжи проваля парканного• на мTстцу, гдT брона была, з ручницами,
з ощTпы и з ыншою бронTю, нT маючи до мTнT жадноT причины, мTнT самог и
служTбника моTго Мартина збил, змордовал и зранил•. И в тот, дTи, часъ при
том збитю згинул кон мои сивыи з сTдломъ, зъ TпанчTю•, которог служTбника
моTг збили•. К тому и инших рTчTи моих и служTбничих на jн жT час нTмало
погинуло•, чог рTTстръ мTновитT написаныи в сTбT маTт•. И скоро, дTи, по jном
збит(ю) и зранTню, нT маючи я так прудко кому jжаловати, иж пана
174 зв. Козинског на jн час нT было•, // jповTдалTмъ то дворTнину Tго кролTвскоT мл
кн~зю Михаилу МасалскомY, которыи на тот часъ Y ВолодимTри был•, так тTж
воиту и мTщаном володимTрскимъ•. Нижли, дTи, воитъ володимTрскии•,
жалобы и jповTданя моTг выслухавши, збитя и ран jглTдавши, казал был то
до книг мстскихъ писару мTстскому записати•. А потом, дTи, выпису с книг нT
видати длu чого выдати нT хотTл•.
Длu чого ж на jглTданT ран своих и служTбника своTг пан Иван
Калусовскии брал в мTнT вижом служTбника моTго Карпа Юнковича
Гулuлницкого•, которыи там за посланTмъ моим в нTго бывши и jттолu
приTхавши, ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж видTл в пана Ивана
Калусовского в лвоT руки на сTрTднTм палцы рану розбитую•, а в служTбника
Tг Мартина видTл двT ранT рубаных Y головT с тылу•.
А так я тую жалобу и jповTданT пана Ивана Калусовского и вижово
сознанT до книгъ замковых записати казалъ•.
[№ 267] 15. Того ж мсца августа к~P 27 дня•.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцкого•, Tго мл пан Марко ВасилTвич Жоравницкии•, нарTчTныи владыка
луцкии и jстрозскии•, jповTдаючи• и jбтuжливT жалуючи тым jбычаTм•,

1

Літеру «к» виправлено з літери «a», тобто з «9» на «20».
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иж, дTи, тTпTр того прошлого понTдTлка• мсца августа двадцат пuтог дн~я
игумTн дTрманскии имTнTм Atдор, способившися з слугами своими• и с
подданными манастыра дTрманского з сTла Дtрмана, тоTст з Ываномъ
Рыжком•, Малышком Мартиновичом•, Atдкомъ Маском•, а з НаYмом
Гарабурдою•, а Atдором КарацTвичом•, з Мициною КовалTм•, з Ыляшом
Томковичом•, Мартином Вtличком•, Курилом Ивашком а МtлTшком•, Atдором
Батыºвичом•, а Исаицом Лtвковичом, Atдором Лютиковичом, Лашиною
Мартиновичом // а Данилом, Мартином Вовчком•, а Иваном Малышковичом зъ
их поплTчниками со всим сTлом Дtрманским• и тTж з слугами jсTлыми
манастыра ДTрманског• сTла Бtлашовског с Кирилцом, Дашком, Jниском,
АндрTицом•, а Грицком Вакуличи зъ Савкою•, а Игнатцом Михниковичом и з
ыншими многими помочниками своими•, наTхавши моцно кгвалтом•, на имTнT
боярина цTрковного Гришка СtстрTна на сTло ТочивTки• на домы людTи Tго
точивTцких наTжчаючи•, яко кгвалтовники, людTи Tго побили и поранили и
помордовали, пострTлuли и полупили, сTрмuги, шапки, косы, сокTры побрали
и всю чTрTду тог сTла• – кони, свTрTпы, волы, коровы, яловицы jт мала и до
вTлика• и тTж кони TздныT и свTрTпы• и вTс статок боярина Гришка
точивTцкого взuли и з собою погнали•. Яко ж и сам тот Гришко СTстрTнъ при
писаню владыки Tго мл•, jчTвисто ставши пTрTдо мною тотъ кгвалт, бои и
раны людTи своих• и шкоды починTныT и взuтT статку Tго и всTT чTрTды того
сTла jповTдал•. Яко ж, дTи, с тых ранных людTи въжо• jдин чоловк на имu
Хома вмTр•, а иншиT, дTи, нT вдати, Tстли живы будут•.
И просил мTнT на jглTданT того кгвалту и чоловка забитого и ранных j
вижа•. А так я Tму давал вижом служTбника моTг Матыса Лtщинского•,
которыи там в нTго, в ТочивTках, бывши и тог всTго jглTдавши•, ставши
пTрTдо мною•, тыми словы сознал, иж бачил Tсми jдного чоловка на имu
Хому до смTрти забитог• рана в нTго стрTлTнаu з лука Y чTрTвT при правом
боку•, а в другог чоловка СtмTна ИсаTвича бачил рану Y хрTбтT з лука
прострTлTную•, а трTтTг чоловка бачилъ киими збитого – рана Y головT
рубанаu•. И инших людTи пан СTстрTн повTдил збитых•, с которых, дTи,
сTрмuги, шапки позниманы, косы, сокTры, сTрпы поjтниманы•, тоTст СтTпана
СtмTнчича, Ивашка Налиснu, // Яцка Матыжича•, Богдана Хомичича•, алT ран
на них значных нT показал•. При том тTж пан СTстрTн мTновитT шкоды свои
мн•, яко вижови, jповTдал, иж в тот час взuто• Y мTнT самого быдла рогатог
тридцатTро и шTстTро•, волов чотыри•, коров шTст – дв с тTлuты•, быков
шTст, которым было по пTти лTт•, яловиц шTст•, а двоT быдлuт мTщанина
jстрозского Ивана ПлTскача, котороT быдло Y мTнT на пTрTхованю•, а конu
валаха шTрстью буланого, свTрTпу половую жTрTбную, жTрTбца стадного Y
пTстрT рыжого•. Тут жT вси люди точивTцкиT•, ставши пTрTдо мною шкоды
свои повTдили•: Y мTнT, СtмTна ИсаTвича• и в сына моTг СтTпана взuто быдла
рогатого волов jсмъ, коров jсмъ, быки два, свTрTпы двT•; а Y мTнT, СтTпана,
при збитю моTмъ сTрмuгу знuли, сокTру и клuчу с хомутом jтнuли•; Y мTнT,
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Хомы Губчича, взuто волы чотыри, коров доиных чотыри, быки два•, которым
было по чотыри лTта•, а яловицу, кони два и свTрTпу•; у мTнT, Jлизара
Atдковича, взuто волы два, коровы двT, яловицы двT• а свTрTпу•; Y мTнT, Хилца
Сtнютича, взuто вола• а свTрTпу•; Y мTнT, Яцка Мотыжича•, взuто коровы двT,
яловицы двT, вола а быка•, а як мTнT бито, сTрмuги двT, косы двT, сокTры двT
Yзuли и свTрTпу з воза выпрTгли• и пояс з мошною на мнT jборвали•, а в мошнT
было полкопы бTз двух грошTи•; в мTнT, Гаврила Сtнютича, взuто волы два,
коровы двT•; Y мTнT, Томаша Бондара, взuто волы два, корову, яловицY а быки
два•; Y мTнT, JлTшка Носковича•, Yзuто волы два• а яловицу•; Y мTнT, ХвTдора
Ивановича, взuто волы два•, коровы двT, яловицы двT, быки три, конTи двоT•; Y
мTнT, Ивашка Губчича1 взuто волы два, корову а конTи двоT•; Y мTнT Пронu
Климовича Yзuто коровы двT // быки два а конu•; Y мTнT, Ивана ЖtлTзнuки (!),
взuто корову, яловицу а быка; Y мTнT, Томаша Ковалu, взuто волы два, коровы
двT; а в мTнT, Богдана Хомичича, сына тог забитого чоловка, взuто волы два,
коровы двT, яловицы двT, а свTрTпу•, а як мTнT били, сTрмuгу знuли, двT шапки
з мTнT и з брата моTго знuли, косу, сTрпов пят взuли•; Y мTнT, Ивашка Налиснu,
взuли волы два и корову• а двоT конTи с хомутами с колTс выпрTгли и мTнT
били•, а в тот часъ взuли косы двT, сTрмuги двT, сокTры двT, шапки двT з мTнT и
з сына моTго знuли•; Y мTнT, Гринu МихалTвича, взuто коров двT, яловицы двT,
а конTи троT•; Y мTнT, Трухона Носка, взuто коровы двT, волы два, яловицY а
конu•; Y мTнT, Ивашка БондарTвича, взuто волы два, коровы двT а свTрTпу∆.
И просил мTнT, абы то было записано•. А так я тую жалобу и jповTданT
Tго и вижово сознанT до книг замъковых записати казал∆.

[№ 268] 16. Того ж мсца августа к~и 28 дня∆.
В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•, на
мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого•.
Пришодчи до мTнT боярин TT мл панTи ВасилTвоT Михаиловича
СtмашковоT Atдор Пацкович, жаловал и jповTдал jбтuжливT тым jбычаTм•,
што ж, дTи, вчорашнTго часу мсца августа сTмогонадцат дн~u Y сTрTду• ºздил
jн до имTня панTи своTT, до БtрTзолупъ, по сTно• и приTхал до дому своTго, до
Гулuлникъ•, и повдил ºму паробок сусTда Tго на имu […………]2, што, дTи,
товар Y пашни Tст. Jн того ж часу пошол на полT до пашни своTT•, и нашов
быдло Лtвка Янковича, боярина гулuлницкого, Y пашни своTи, а jн на спаши
176 зв. клuчу взuл•, // што, дTи, того ж часу сыны Лtвъка Янъковича, боярина
гулuлницког•, пришодчи YмыслнT, на имu ATдTц и з братом своим […………]3
моцно кгвалтом в нTго клuчу тую jтнuли, што на спаши был поималъ и Tго
1
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самог збили, зморъдовали•, яко тTж jн раны свои jсвTтчилъ людми добрыми
– сусTды своими•.
Длu чого ж на jглTданT ран своихъ просилъ в мTнT j вижа•. Ино я давал
Tму вижомъ• служTбника моTго Яна Чапског, которыи ранъ Tго jглTдавши,
ставши пTрTдо мною, тыми словы созналъ•, иж видTл в нTг на стTгн рану
битую синюю•, а на голTни рану битую крывавую•.
И просил тот боярин панTи Сtмашковои•, абы то было записано•. А так я
тую жалобу и jповTданT Tго, так тTж вижово сознанъT до книгъ замъковыхъ
записати казалъ•.

[№ 269] 17. Того ж мсца августа л~ [30] дн~u•.
Казано записати•. Писал и присылалъ до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подъстаростTг луцкого•, Tго млсть пан Михаило Мышка Варковъскии,
подъстаростии мозырскии•, жалуючи и jповTдаючи тымъ jбычаTм•, што ж,
дTи, посылал Tсми в нTкоторыхъ пилных потрTбах своихъ до панов Збузских,
швакгров своих, до Полскии•, такъ тTж и до Люблина покуповат нTкоторых
рTчTи• служTбника своTго МарушTвъского•. Которыи служTбникъ, потрTбы
мои справивши, с Полски до мTнT, до имTня моTго Варкович Tхал•. И
приTжчаючи1 TмY нTподалTку имTня кн~зu Василя Tго мл КостTнтиновича•,
воTводы киTвского ПогорTлTц, зоставивши воз зо всими рTчми, которыT // был в
ЛюблинT покупилъ, и при возT служTбника своTго Щастного КрTaъку
зоставил•, а сам напTрTдъ Tхал до мTнT•. И кгды тотъ служTбникъ Tго с тымъ
возомъ и рTчми за нимъ Tхалъ•, тоTстъ мсца августа двадцат чTтвTртого дн~я• в
нTдTлю•, то пакъ атаман погорTлTцкии Ивашко Хоминичь•, способившися зо
всими подданными погорTлTцкими, погонивши того служTбника Щастного на
доброволнои дорозT за сTломъ ПогорTлцами на поли нTдалTко jт границы
варковъскоT розбили и Tго звTзавши, зъ собою до сTла ПогорTлTцкого
привTли•. И водивши Tг, звuзаного по сTлу, за ся пустили•. И в тот часъ на том
розбою в тог служTбника jтнuли воз з возниками•, а на возT было пн~зTи
полтораста золотых полских•, aунт золота вTнацкого, камTн пTрцу•, три aунты
шаaърану, дTсят aунтов имбTру, шTст aунтов гвоздиков, камTн микдалов,
камTн рыжу•, jливы полкамTнu, постав муравског сукна•, гдT я, маючи на тот
час вижом на вси справы з ураду замку гсдръского луцкого служTбника тм~,
панT подстаростии, даным Ивана Лдуховского•, до врадника дубTнского Tго
мл кн~зu Василя КостTнтиновича, воTводы киTвского, ГнTвоша Вороновича
посылал и розбитT служTбника своTго и побранT рTчTи своих на jтамана и на
всих подданных погорTлTцкихъ права просTчи•. А так врадник дубTнскии
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жадноT справTдливости на тог jтамана и на въсих подданных погорTлTцких
вчинити нT хотTл•.
Яко ж и тот виж, служTбник мои Иван Лидуховскии, на вси справы пану
МышцT даныи, на тых справах бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо
мною, тыми словы до книг сознал•, иж кды Tсми до пана ГнTвоша Вороновича,
врuдника дубTнского, Tздил•, а в тот час при мнT стороны были – боярин
177 зв. вTлTможного пана Tго мл пн~а Григоря ХодкTвича // кашталuна троцкого з
ымTня Tго мл Кнг~нина на имu […………]1, а другии сторона – боярин TT мл
кнг~ни ИлиноT JстрозкоT з ымTнu TT мл Жорънова. А так служTбник Tго мл
пана Мышчин Матыс БtрTжTцкии пTрTдо мною, вижом, и сторонами Y пн~а
ГнTвоша Вороновича, врадника дубTнского• на jтамана погорTлTцког Ивашка
Хоминича и на всх подданных погорTлTцкихъ j розбитT служTбника и j
побранT рTчTи права просил и тых шкод побраных Tму рTистръ давал•. Jн того
рTистру нT брал, права дати и справTдливости вчинити нT хотTлъ•, и TщT над то
того служTбника Матыса словы нTвчтивыми зсоромотил и мTнT, вижа, киTм
бити грозил•.
И хотTчи пан Михаило Мышка Варковскии j то мовити•, просил, абы то
было записано•. А такъ я тую жалобу, jповTданº Tго млсти и вижово сознанъT
до книг замъковых записати казал•.
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//2 [№ 270] 18. Лт Бож нарож а~a r~а [1561] мсца августа л~ [30] дн~u.
Писалъ и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого•, ºго млсти пан Михаило Мышка Варковъскии, подстаростии
мозырскии•, жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTмъ•, што ж, дTи, тых часов
нTдавно прошлых jтаман• ºго мл кн~зu Василя Костuнтиновича•, воºводы
киºвского погорTлTцкии на имu• Ивашко Хоминич зо всими людми
погорTлTцкими на влостнои зTмли и кгрунтT в дубровT варковъскои сTножати
злодTискимъ jбычаTмъ покосили• и сTна болшTи•, нижли на двTстT воз ночю
побрали• и до ПогорTлTц jтвозили•. ГдT я, маючи на тот часъ вижом на вси
справы• з ураду замку гсдрского Луцкого данымъ, служTбника тм~, панT
подъстаростии•, Ивана Лидуховского до врадника дубTнского Tго млсти кн~зu
Василя КостTнтиновича, воºводы киºвского, ГнTвоша Вороновича посылал j
покошTнº сTножатTи, j побранT сTна на jтамана погорTлTцкого и на всих
подданных погорTлTцких права просTчи•, а jн права дати и справTдливости
вчинити нT хотTл•.
Яко ж и тот служTбникъ мои•, Иван Лидуховскии, на вси справы пану
МышцT даныи, на тых справах бывши и jттолu приTхавши•, ставшы пTрTдо
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мною до книг сознал•, иж к(г)ды Tсми до пана ГнTвоша Вороновича, врuдника
дубTнского ºздилъ•, в тот час при мнT стороны были боярин Tго мл
вTлTможного пана пн~а (!) Григоря ХодкTвича, кашталuна троцкого з ымTня
Tго млсти Кнг~нина на имu [… … …]1, а другии сторона – боярин TT млсти
кнг~ни ИлиноT Jстрозскоº з ымTнu TT мл Жорновна [… … …]2. А так
служTбник Tго мл пана Михаила Мышчин Матыс БtрTжTцкии пTрTдо мною,
вижомъ, и сторонами Y пана ГнTвоша Вороновича, врuдника дубTнского•, на
jтамана погорTлTцкого и на всихъ подданных погорTлTцких j покошTнT
сTножатTи, побранT сTна // права просил•. Jн права дати и справTдливости
вчинити нT хотTл•. Яко ж ºсми и на тыхъ мTстцохъ был, гдT сTножати
покошоны Y дубровT Варковскои•, так много сTножатTи покошTно• и сTна
побрано болшTи, нижли на двTстT воз и того знаки видTл, Tсми, куды сTно
вTзTно до сTла ПогорTлTцкого•.
И хотTчи панъ Мышъка j то мовити, просилъ, абы то было записано•. А
так я тую жалобу Tго мл и вижово сознанº до книгъ замковыхъ записати
казалъ•.

[№ 271] 19. Того ж мсца августа л~а 31 днu•.
Казано записати•. Просил мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого•, дворTнин гсдрскии•, пан ПавTл Jранскии j вижа•, при котором бы
мандатомъ Tго кролTвскоT млсти мTл позвати пана Ивана Яцковича
Борзобагатого• ключника, городничого, мостовничого и воита луцкого• а
братанича Tго пн~а Ивана JлTхновича Борзобагатого.
Ино u з YрадY замку Луцкого давал ºсми Tму вижомъ• служTбника моºго
Матыса Лtщинского•. Которыи там бывши и jттолu пришодчи, ставши
пTрTдо мною тыми словы сознал•, иж пан ПавTл Jранскии при мнT давал
мандат гсдрскии• jчTвисто пану Ивану Яцковичу Борзобагатому, ключнику
луцкому• и рок ºму jзнаимил•, абы восполок из братаничомъ своим паномъ
Иваном JлTхновичом пTрTд гсдрTмъ королTм Tго млстю стали jт сTго дн~u
нTдTли• августа тридцат пTрвого дн~u за дви нTдTли, тоTст на дTн ЧTстного
КрTста мсца сTнтTбра чTтвTртогонадцат дн~u в року тTпTрTшнTм шTстдTсят
пTрвомъ. Пан Иван Борзобагатыи, ключникъ луцкии мандат гсдрскии
почътивT принuлъ // и вычитавши, пану Jранскому jтдалъ•, а копTю собT
взuл•.
И просил пан ПавTл Jранскии, дворTнин гсдрскии•, абы то было записано•.
А так я тоº вижово сознанº до книг замъковых записати казалъ•.
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[№ 272] 20. Того ж мсца августа л~а 31 дн~я.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког,
врuдникъ TT млсти кнг~ни ИлиноT Jстрозкоº• кнг~ни Бtяты с КостTлца
ровTнскии• пан ГригорTи Сокор, просTчи j вижа, при котором бы постановTнº
якоº вчинити мTл j рTчи, которыT Tму в захованº дал был пан Янъ ЗtлTнскии•.
Ино я з урадY замку Луцкого давал ºму вижом служTбника моTго Яна
ЯсTнского•, Которыи там бывши и jттолu приºхавши, ставши пTрTдо мною
тыми словы сознал•, повTдаючи, иж пан ГригорTи Сокор•, врuдник ровTнскии,
при мнT, вижу врадовомъ•, и маючи при собT людTи сторонних в понTдTлок
прошлыи• августа двадцат пuтого дн~u Tздил до пана Михаила Мышки до
Варкович• и мовил пану МышцT j жону пана ЗtлTнского, пытаючи•, Tстли TT
маTт дTржати або пустити•, бо, дTи, jна, повTдаºт, Tстли мu1 взuла пн~зи або
шаты•, тогды своº влостивоº, до чого, дTи, пан Михаило Мышка ничого нT
маTт•, а мTнT бTзвиннT дTржати кажTт•. На то пан Михаило Мышка пану
Сокору повTдил: «Я, дTи, TT ничим нT гамую•, а Tхат Tи нT позволuю• и тых
всих рTчTи•, што-колвTк jна в тTбT взuла•, я вдаю на ком того глTдти
буду»•. А потом, дTи, трTтTго дн~u в чTтвTргъ, кгды пан ГригорTи Сокор до
Ровного приºхал•. Тогды жона Яна ЗtлTнског Раина Глбовна Єсмановна
179 зв. вTсполок з маткою ЗtлTнъского // а свTкровю своTю• рTчи свои, которыT были
посполитою рукою з мужTмъ своимъ пану Сокору в захованT дали•, то всT
побрали•, а што сu TщT Y пана Сокора jстало пн~и ЗtлTнскаu пану Сокору лист
вызнаныи под пTчатю своTю и под пTчатми людTи добрыхъ на том дала•. И
побравши тыº рTчи зо всим на всT зъ слугами своими з мста Ровного
доброволнT, проч ºхала•.
И просил врuдник ровTнскии пан ГригорTи Сокор, абы то было записано•.
А так я тоº вижово сознанº до книг замковых записати казал•.
[№ 273] 1. Лт Бож нарож а~ф r~а [1561] мсца сTнтTбр в~ [2] дн~u•.
Казано записати. Пришодчи до мTнT, Пtтра Богдановича Загоровског,
маршалка гсдрского•, справцы староства луцкого•, а Бориса Иановича Сову,
подстаростTг луцког Tго мл пан Иван Борзобагатович КрасTнскии, жаловал и
jповTдал тым jбычаTм•, иж, дTи, стрыи Tго пан Иван Борзобагатович
КрасTнскии, ключник луцкии, цTлникъ гсдрскии, маючи росказанT гсдрскоº
до Вилни з личбою и з грошми ºхати, будучи зо всим готов, яко с квитами•, и з
грошми ºго кролTвскоº млсти мытными, выбравшися зо всим з мTста з дому
своºго• а хотTчи сына своºг Василя зъ грошми ºго кролTвскоº млсти до КиTва
до кн~зu воTводы и длu jтправы роботников при замку КиTвском, што робuт,
слати, злTцывшы статTчнT мTстцT врадов своих, яко под час ярмарочныи, ºхал

1
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наноч до имTня своTго Заборовлu с приятTлы своими• паном Станиславом
ЗалTскимъ, с паномъ Станиславом Лазницким – служTбниками Tго мл пана
воºводы троцкого, а с паном Лоринцомъ Кривницким, // служTбником ºго
млсти пана Радомского з малжонкою своTю, з сыном, паном ВасилTмъ и з
внучкою своTю•, дочкою нTбожчика пана Януша ГулTвича•. И скоро, дTи,
грTблю JмTлTницкую пTрTºхали•, то пак зTмuнT корунныº повту Бtлзъского
ЛащовT, пробачивши боязни БожTº, покою посполитог, срокгости права и
пристоиности своTT•, выступивши з гаю Заборолского в колкудTсuт конTх
зброино з ручницами и jщTпы•, самог пана ключника, малжонку Tго, сына
пана Василя• и внучку Tго, панну Atдору ГулTвичанку збили, змордовали и,
ганTбнT зранивши, з двTма возы их з собою и то, што при них было – листов,
квитов въ справахъ Tго кролTвскоT млсти и пн~зTи, талuрTв золотых чирвоных•
и клTинотов• и иных нTмало рTчTи – побрали и повTзли и, Yºхавши повмили,
самую пн~и ключниковую зъ внукою побитых и помордованых з возу
выкинули•. Которыи jкрутнT збиты, змордованы• и нTвдомо, ºстли будут
живы•.
И просил, абы то было записано•. А так мы тую жалобу и jповTданT Tго мл
до книг замковыхъ записати казали•.

[№ 274] 2. Того ж мсца сTнтTбра д~ [4] дн~я•.
Казано записати•. Присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, Tго млст пан Михаило Мышка Варковскии,
подстаростии мозырскии, жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTм•, што ж, дTи, Y
подданных моих варковских• YкрадTно пuтTронадцатTро конTи•. А так врадник
мои варковскии Матыс з вижом и сторонами с тыхъ конTи• одну клuчу Y
служTбника пана Антона Яловицкого на имu Y Тита во имTню Tго КамTницы
застал и, заставши тую клuчу j тыи вси кони, которыº с тою клuчTю
покрадTны, Y пана Антона на того служTбника Тита права просилъ. // И jн
права нT дал. Я сu в том заховываючи сусuдским jбычаTм, людTи добрых и
вижа замкового до пана Антона Яловицкого посылал, права просTчи, а jн и за
тым jбсыланTмъ права дати нT хотTл•. Я, нT хотTчи сu с паномъ заводити, ºдно
сусTдскии jбходити•, маючи jт вм~, панT подстаростии, вижом на вси справы
даным служTбника вм~• Ивана Лидуховского• и лист Yпоминалныи, с тым
вижом и з листом Yпоминалным до пана Антона Яловицкого права просTчи
посылал•, а jн и за тымъ листом Yпоминалным права дати• и справTдливости
вчинити нT хотTл•.
Якож и тот виж, jт мTнT пану МышцT на вси справы даныи, служTбник
мои Лидоховскии• на тых справахъ бывши, jттолu приTхавши•, ставши пTрTдо
мною, тыми словы до книг вызнал•, иж я, маючи при собT сторону боярина
пана Михаила Jщовского Васка, тот лист Yпоминалныи пану Антону
Яловицкому давалъ, а jн, яко за пTршимъ разомъ, як Tсми был из сторонами•,
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так и тTпTр з листом Yпоминалным j покрадTнº конTи. Пан Яловицкии на того
служTбника своTго права дати и справTдливости вчинити нT хотTл•.
А такъ я жалобу пана Мышъчину и вижово сознанъº въ книги замъковыº
записати казалъ•.
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[№ 275] 3. Того ж мсца сTнтTбра t~ 5 дн~u•.
Приºхавши до замку гсдрского ºго млсть пан Михаило Мышъка
Варковъскии, подстаростии мозырскии•, jповTдал, jбтuжливT жаловал•, што
ж, дTи, намTстник дубTнскии кн~зu Василя КостTнтиновича, воºводы киTвского,
ГнTвош Воронович з росказаня пана своºг, звазнившисu на Tго мл пTрвTи сTго
нTпоjднокрот кгвалты, бои, грабTжи, кривды и шкоды Tго млсти самому,
слугам, бояром // и подданым Tго млсти варковским, молодовским,
хрилTвскимъ дTлал• и jтповTди, поaалки на здоровº Tго млсти самого, слуг,
бояр, подъданых Tго мл чинил• и по доброволных дорогах•, пTрTимуючи слуг,
бояр, подъданных ºго мл бит, грабит казал•. J чом жT, дTи, Tго мл пан
Мышка• Tго кролTвскои млсти, пану нашому млстивому, жаловал• и jброны в
таковои долTглости своTи звирхности гсдрскоT прохал, за чимъ бы мог самъ съ
слугами, бояры и подданными своими здоровя и добръ своих прTзпTчон (!)
быти•. Яко ж, дTи, Tго кролTвскаu млст прTз лист Tго млсти гсдрскии до кн~зu
Василя писаныи, закладами своими гсдрскими шTстма тисTчми1 копами
грошTи jброну свою гсдрскую вдTлати и вмоцнити рачил•. То пак, дTи, тот
ГнTвош Воронович•, намTстник дубTнскии, пробачивши• звирхност и росказаня
гсдрского и заруки jноº шTст тисTч коп грошTи, чинTчи воли и Yмыслу
своTму• або росказан(я) пана своTго кн~зu Василя КостTнтиновича, воTводы
киTвского, досыт сTго дн~u в пuтницY мсца сTнтTбра пuтог дн~u, съпособившисu
зъ слугами и людми кн~зu, пана своTг, дубTнскими• а помочники своими•
YмыслнT j полтораста людTи з ручницами и нTмало ºздных, подºхал под мTсто
гсдрскоº Луцкоº, под бок вряду гсдрского•, в часы и дни ярмарковыº, гдT сu
каждому рицTрскому члв~ку покои заховал, здавна нарушаючи таковыи,
поважилсu, хотTчи лTгкост Tго мл пану МышцT и панTи малжонцT Tго млсти
вдTлати• и j здоровT Tго мл стоит•.
И прохал пан Мышка•, абы то было записано•. А такъ я тую жалобу и
jповTданº Tго мл до книг замковых записати казалъ2.

1
2

Виправлено з «тисtчма».
Нижній берег аркуша після останнього рядка – вільне від тексту місце перекреслено знаком “Z”.
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// [№ 276] 4. Того ж мсца сTнтTбра t~ 5 дн~я ∆.
Казано записати•. Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, зTмTнин гсдрскии пан Михно Иванович Jщовскии•
жаловал jбтuжливT• и jповTдал на пана Ждана Томковича КоилTнског•, што
ж, дTи, jн, дTржачи jт мTнT людTи моих Yв ОщовT колконадцат чоловков в
нкоторои сумT пнз~Tи• тых подданных бьTт, грабит и вины з них нTпомTрныº
бTрTт•, длu которог драпTзства вTликих кривдъ и грабTжов прогнал пuт
чоловков року прошлог шTстдTсятог трох чоловков•, а тTпTрTшнTго – двох
на имu Думу•, в которого козу взuл бTзвиннT•, а другог – JвTрка•, в того взuл
року прошлого стог пшTницы и вола•. А сTг лта того ж JвTрка, jковавши,
возил ºго до Коилна•, которыи там будучи jкован, грабарку сыпал три нTдTли,
кгды ж Tго выпустил, jн, пришодчи додому, мало помTшкал• и взuвши жону и
дTти, пошол проч•. Ку тому, дTи, пан КоилTнскии•, пришодчи моцно
кгвалтомъ на дом слуги моTго Иванка, Tго самог збил, хорта в нTг jтнuл•, и
свини побил•, которых шкод рTистръ мTновитT написаныи в сTбT маю•. А
нинTшнTго, дTи, часу мсца сTнтTбра пuтог дн~u• будучи мнT на бTсTдT с паном
ЯсTниницкимъ• и паном Jксаковом в дому Jлtкшtг в мстT Луцком• пан
Ждан КоилTнскии з служTбниками своими, пришодчи вмыслнT и нT чинuчи зо
мною жадноº розмовы•, толко заразомъ словы нTвчтивыми мTнT зсоромотил•, и
там жT при мнT служTбника моTг Васка кгвалтовнT, потрикрот• jтдыхаючи,
збил, змордовалъ и jкрутнT зранил•. Толко Tго за мTртвого покинул и
нTвдомо, будTт ли жив•. А в тот, дTи, час при томъ бою в того служTбника
Tго згинул коръдъ и шапка•. А потом, дTи, вышодчи з дому JлTкшого // и
поткавши жону мою на мTстT пTрTд добрыми людми словы нTвчтивыми TT
зсоромотил•. И при нTи двох служTбников моих – Яна, шлuхтича дъяка, а
Гаврила такжT кгвалтовнT збил, змордовалъ•. В чомъ собT жал, кривду и
шкоду нTмалую быти мTнит•.
Длu чого ж на jглTданº ран служTбниковъ своих брал вижомъ з ураду
замку Луцкого• служTбника моºго Ждана Кгабрияловича БортновTцкого•.
Которыи ран jглTдавши• и ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал•, иж
видTл в служTбника пана Jщовского Y Васка на голов двT раны розбитых
кривавых•, а на руцT рана криваваu битаu•, а въ Яна, дъяка, в правоº руки два
палцы порубаны.
И хотTчи пан Михно Jщовскии j то мовити•, просил, абы то было
записано•. А такъ я тую жалобу jповTданº и вижово сознанº до книгъ
замковыхъ записати казалъ•.

[№ 277] 5. Того ж мсца сTнтTбра t~ 5 дн~u Y пuтницу•.
Казано записати. Пришодчи пTрTд мTнT, Пtтра Богдановича Загоровског,
маршалка гсдрского•, справцы староства Луцкого•, а Бориса Иановича Сову,
подстаростTго луцкого•, ºго млст пан Иван Борзобагатыи КрасTнскии,
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ключникъ луцкии, цTлникъ гсдрскии зTмли Волынъскоº•, жаловалъ и
jповTдал jбтuжливT тымъ jбычаºмъ•, иж, дTи, Y волторок прошълыи мсца
сTнтTбра второго дн~u•, маючи я росказанº гсдрскоº нашог млстивого пана з
личбами и грошми ºго кролTвскоº млсти до Скарбу ºхати• и, будучи, дTи, зо
всим, яко з рTистры з личбою, с квиты и с пTнuзми готов•, злTцывши статTчнT•,
яко под час ярмарку мTстца врадов своих, ºхаломъ вжо Y дорогу зо всим до
182 зв. Вилни, хотTчи пTрTночовати // Y дворцу своTмъ Заборолском и сына своºго
Василu jтправити з грошми до Киºва, до кн~зu Tго млсти воºводы киºвского• и
длu jтправы роботниковъ, которых, дTи, з росказанu гсдрского там jтправил
ºсми был двTстT•. То пак, дTи, пTрTºхавши мнT грTблю JмTлTницкую под гаTмъ
моимъ Заборолскимъ зTмuнT Коруны Полскоº повту Бtлзъского• Адамъ и
братанич Tго Станислав СтрTмTлTцкиº•, Амброжии и Бартошъ Видъковскиº• а
Ян зо ГрTбTного ЛащовT с помочниками своими•, наполнившисu мысли• а
прTпомнTвши пристоиности своTT•, выпадши з гаю• в колкудTсят конTх,
зброино, з ощTпы и ручницами мTнT самог, жону мою Настасю, сына моºго
Василя• и внуку тTж мою панну Atдору и служTбников нTмало jкрутнT
поранили, помордовали• и з двTма возы, с конми и зо всим, што при нас было –
грошTи золотых чирвоных, талTров, клTинотов•, рTистров, квитов и листов•,
яко ºго кролTвскоº млсти, так и иных потрTбных нTмало•, то всT побрали• и
мTнT з жоною, з сыном•, з внукою были повTзли•. И, выºхавши, дTи, за сTло
Боголюбоº, жону мою, з внукою помTнTною съ шюбок (!), в которых были,
злупивши, з возов выкинули, а мTнT з сыном звTзавши•, до Иванчич, имTня кн~зu
Януша Порыцког, повTзли•. Там мTнT и сына пTрTд двором с почтом
поставивши, сами Лащи с кнз~Tмъ Порыцким Янушом•, которог, дTи, ºсми Y
твар видTл, Y двор поºхали, и jн, дtи, воз мои покрытыи, на котором двt
скрынки были, и сам tсми з жоною тамъ на том возT сTдTл зъ рTистры, квиты з
грошми золотыми талTрми и клTиноты Y двор повTзли•. И там, дTи, добрую
полгодины бывши• и воз тот зо всимъ при кн~з зоставивши, з двора выºхали•, а
вывTдши и заложивши два кони кн~зu Януша Порыцкого до воза моºго
котчого•, на которомъ мTнT и з сыном моимъ з собою повTзли•. И Ytхавши jт
Луцка мил сTм за сTло кн~зu старосты житомирского uимицу, мTнT самого з
возу выкинули под горломъ грозTчи, абых jт них проч пошол•, а сына моTго
183 Василu з собою повTзли. // И взuли, дTи, на тот час з возомъ моимъ покрытымъ
скрынку jдну зъ рTистры, листы королu Tго млсти• и квиты личбъ моих
королu Tго мл литовских, волынских, киTвских и ключовых• и иных
влостивых листов мнT и братаничом моим налTжачих•, которых рTистръ
мTновитT написан маю•. К тому, дTи, Y другои скрынцT взuли монTты двTстT
jсмъдTсятъ и чотыри копы грошTи• золотых чирвоных двT тисTчи и шTстсотъ
талuров тисTча и шTстдTсят• ланцужков панTнских – два важили jсмъдTсuт
золотых Yгорскихъ•, ланцуг пана АлTксандра Жоравницког, зuтu моTго,
важил сто и jсмъдTсuт золотых•. ПанTи малжонки Tго сорокъ коп грошTи•,
ложок два тузины срTбрTных• важили гривTн дванадцат•, адамашку
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брунатного, кармазину локот тридцат и сTмъ•, адамашку шарого локот
jсмънадцат•, шапку мою соболю, куплTную за двадцат чотыри копы грошTи•,
шубку чорную жоны моTT куню з бобромъ•, aанилюндышом крытую•,
коштовала двадцат копъ грошTи•, шубку внуки моTT чамлTтовую попTлицами
подшитую с кнаaлuми• позлотистыми срTбрTными – коштовала дTсTт коп
грошTи•, шапки двT аксамитных – коштовали пuт коп грошTи•, шубку куню з
бобром наголо новокуплTную за jсмънадцат копъ грошTи•, воз, карTту,
лунским сукном крытую• – коштовала дTсят коп грошTи•, возники чотыри
сивозTлTзных з шором• – коштовали сорок и чотыри копы грошTи•, воз котчии
з двTма возники глинuстыми и з шором – коштовали jсмънадцат копъ грошTи,
– то всT з собою взuли›. А иж ºщT в сTрTду скоро сu пан ключник в дом свои до
Заборовлu навTрнул, будучи сам з окрутного зранTнu хор, нT могучи до замку
быти за прозбою братанича Tго мл пана Ивана•, давали ºсмо з ураду замку
Луцкого вижами• jт мTнT, Пtтра Загоровского, Михаила Русалског // а jт
мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцког, Ивана Лидуховского• на
jглTданT ран и морду, которыT сu пану ключнику, малжонцT Tго, внучцT и
служTбником Tго стали были даваны•.
Просил пан ключник, абы тыº вижи ставши, што видTли•, пTрTд нами,
врадом Tго кролTвскоº млсти, до книг замковых вызнали•. Которыº ставши и
jбадва jднословнT повTдили•, иж в тую сTрTду прошлую, будучи в
Заборовли•, jглTдали ран• и видTли Y самого пана ключника на плTчи правом
рану рубаную•, а мTжи плTч• а мTжи плTч1 колотых ран двT•. К тому синих
битых на тTлT Tст нTмало•: в голов ран двT пробитых крывавых•, на руцT
правои в локти рана колотая•, в лTвоº руки палTц збит•. Самую тTж пн~юю
ключниковую збито – Y правом боку двT рTбрT выбиты, на пTрсTхъ рана
рубанаu, на руцT лTвои рана такжT рубанаu, на плTчах ран синих збитых
нTмало• и Yста тTж до крыви збиты, Y панTи АлTксандровоº, дочки панны
ХвTдоры•, на твари правоº стороны рана синuя битаu•. К тому служTбников
пана ключниковых• – Y Atдора АндрTºвича ран двT рубаных; Y Мартина
Jлитского Y головT на правои сторонT рана рубанаu; Y Григоря Загоръского•
рана на локтю правоº руки рубанаu•.
И просил пан ключникъ•, абы то было записано•. А так мы тую жалобу и
jповTданº ºго млсти и вижовъ сознанº до книг замковыхъ записати казали•.

[№ 278] 6. Того ж мсца сTнтTбра t~ 5 дн~я•.
Казано записати. Присылал до мTнT, Пtтра Богдановича Загоровского,
маршалка гсдрского• а до мTнT, Бориса Иановича Совы, // подстаростTго
луцкого•, ключник люцкии (!) пан Иван Борзобагатыи КрасTнскии• шурина
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своTго пана Яна ЛукашTвича, jповTдаючи•, иж, дTи, за мандатом гсдрскимъ
мнt и братаничу моTму пану Ивану пTрTд гсдрTмъ Tг млстю j нTмалыº рTчи
личбъ мытных• и пнз~Tи королu Tго млсти рок припасти маTт• на дTн свTтог
Крыжа• мсца сTнтTбра чTтвTртогонадцат дн~u ку которои, дtи, справt Y
волторок прошлыи сtнтtбра второгнадцат днu поTхал Tсми был сам зо всTю
справою• до гсдрu Tго мл. То пак, дTи, в тот час• зTмuнT Коруны Полскоº
повTту Бtлзъског• Адам, Амброжии, Бартош, Ян зъ ГрTбTнного• и Станислав
ЛащовT, заTхавши• мнT доброволную дорогу, мTнT розбили и jкрутнT
зранили•, а рTистра, квиты и листы на выдатT (!) пнз~Tи королu Tго мл и
готовыT гр~ши з двTма скрынками забрали•. А так, дTи, я тTпTрTшнTг часу на
тот рок ку тои справT, нT будучи jт Лащов способного здоровя• до гсдрu
королu Tго млсти сам Tхати нT могу•, а братанича своTго нT маю с чимъ
послати•, кгды ж там вся справа Tст забрана•. Длu чого ж• на jглTданº
aоробы своTT• просил нас j вижов врадовых.
Ино я, ПTтръ Загоровскии, давалом вижом• служTбника моºго […………]1
Свиту•, а я, подстаростии, давал Tсми вижом служTбника моºго Васка
Гришковича•. КоторыT на Красном Y дворT бывъши и jттолu приTхавъши,
ставши пTрTд нами jбадъва jднословънT сознали•, иж видTли ключника
луцкого пана Ивана Яцъковича Борзобагатого aоробою трудно jбтuжоного•.
И просил пан Янъ, абы то было записано•. А такъ мы тую жалобу
jповTданº и тых вижов сознанº в книги замъковыº записати казали›.
184 зв.

// [№ 279] 7. Того ж мсца сTнтTбра P~ [7] днu•.
Казано записати. Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого• зTмTнин гсдрскии Tго мл пан Андри Иванович
Русин•, жалуючи jбтuжливT и jповTдаючи на пн~а Яна Монтовта тымъ
jбычаTм•, иж, дTи, jн нынTшнTго дн~u в нTдTлю, приTхавши с приятTлми
своими•, тоTст з служTбниками Tго млсти кн~зu КостTнтина• воTводы
киTвъского с паномъ МошTнскимъ• а с паном Просановскимъ• и з иншими
многими• jколко дTсят конTи до двора Tго БtрTстTчка, хотuчи вдати j року•
длu jкупанu имTня своºго Золочова. А кгды ж, дTи, jказал Tму лист Tго
записныи•, в которомъ рокъ jписано•, то пак, дTи, пан Монтовтъ, нT
дослухавши листу своºго и вышодчи с ызбы, будучи на дворT ºго восполок з
ними ºго бTзвиннT aукали, соромотили•, словы нTвчтивыми ºму задавали• и
бити Tго хотTли•. Абы, дTи, на тот час приятTлu своºго в сTбT нT мTл•, снат бы,
дTи, што нагоршого водлT воли своTT вчинили•. И вчинивъши, дTи, наконTцъ•
jтповTди и поaалки, з дому Tго поºхали•.
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Длu которыхъ jтповTдTи и поaалок ихъ•, нT будучи бTзпTчонъ здоровя
своºго•, просилъ, абы то было записано•. А такъ я тую жалобу и jповTданъº
пана Андря Ивановича Русина до книгъ замъковыхъ записати казалъ•.1
// [№ 280] 8. Того ж мсца сTнтTбра и~ [8] дн~я.
Казано записати•. ПришTдчи и постановившисu jбличнT в замку Луцком
пTрTд нами Гаврилом ВасилTвичом БокиTм, судTю повту Луцкого• а Борисом
Ивановичом Совою, подстаростим луцкимъ•, зTмuнT гсдрскиº пан Михаило и
пан ВасилTи Григорºвичи ПривTрTдовскиº, jповTдали и сознавали•, иж, дTи,
што котороº имTнº БаTвскоº спало было по нTбожчику дду нашом пану
Лtцку БаTвском на матку нашу панюю Любку• и на тютку нашу панюю Марю
Лидуховскую•. Яко ж по смTрти матки нашоº спало было тоT имTнT БаTвскоº
на нас• и на двT сTстрt наши – панюю Марю Яцковую Русиновую• а панюю
Татяну Ивановую Калусовскую•, тоTст всTго имTня БаTвского чTтвTртаu част•.
А так мы, будучи того имTня нашого БаTва• в посполитом дTржаню• с тыми
сTстрами нашими• и роздTлок были ºсмо собT въчинили•, нижли потом
восполок из зuтTмъ нашим паном Яцком Русином Y пана Ивана Калусовского•
и в малжонки ºго млсти панTи Татяны, сTстры своTT, купили ºсмо част ихъ в
том имTню нашом Баºвском•, которая на них jт нас з роздTлку была пришла,
трTтюю част на вTчност, а двT части в сумT пнз~Tи•, тоTст на нас тои купли
нашои двT части•, а на зuтu нашого, пана Яцка Русина, трTтuя част•. А так мы
длu вTликоº а пилноº потрTбы своTT продали ºсмо трTтюю част того всTго
имTня нашого Баºвского•, яко матTристог так и купли, што ºсмо купили Y
сTстры своTи панTи Калусовскои, на вTчност дuдку нашому пану Василю
ГулTвичу за триста коп грошTи личбы литовскоº, личTчи по дTсTти пнз~ии
бTлых Y грош, з двором и с пашнTю дворною, з людми, полми и сTножатми, з
гаи, з сады и запустами, з дубровами, зъ ставы, // з млыны и их вымTлками, з
уступомъ Y став Полонскии покол нашу зTмлю заливаºт•, з ловы звTринными и
пташими и зо всuкими пожитками, якъ сu здавна тоº имTнº само в собT и в
обыходTхъ своих маTть, ничого на сTбT и на близких своих нT jставуючи•, што
ширTи а достаточнTи на листT нашом записномъ Tст jписано•. Яко ж и лист
свои записныи на то пану Василю ГулTвичу jт сTбT даныи пTрTд нами
покладали и был вычитан с початку аж до конца•. Которыи лист так сu в собT
маTть›: «Я, Михаило а ВасилTи ПривTрTдовскиº, чиним явно и сознаваTм тым
нашим листом кожному• кому того потрTба будTт вдати• або чтучи Tго
слышtти, нинTшним и на потом будучимъ, иж што котороº имTнº Баºвскоº
спало было по нTбожчику дду нашом пану Лtцку БаTвскомъ на матку нашу
панюю Любку и на тютку нш~у панюю Марю ЛидYховскую•. Яко ж и по смTрти
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матки нашоº спало было тоº имTнT БаTвскоº на нас и на двT сTстрT наши•
панюю Марю Яцковую Русиновую а панюю Татяну Ивановую Калусовскую•,
тоTст всTго имTня БаTвского чTтвTртая част•. А так мы, будучи того имTня
нашого Баºва в посполитом дTржаню с тыми сTстрами нашими и роздTлок
были Tсмо собT вчинили•, нижли потом вTсполок и з зuтTм нашимъ, паномъ
Яцкомъ Русином• Y пана Ивана Калусовского• и в малжонки Tго млсти пн~Tи
Татяны, сTстры своTT•, купили ºсмо част их в том имTню нашом БаTвском•,
которая на них jт насъ з роздTлку была пришла, трTтюю част на вTчност•, а
двT части в сумT пнз~Tи•, тоTст на нас тои купли нашои двT части•, а на зuтu
нашого пана Яцка Русина трTтuu част•. А так мы з вTликоº а пилнои потрTбы
своTT• продали Tсмо трTтюю част тог всTг имTня нашог БаTвского, // яко
матTристого, так и купли, што Tсмо купили Y сTстры своTT, панTи КалусовскоT,
на вTчност дuдку нашому, пану Василю ГулTвичу, за триста коп грош~Tи
литовских, личTчи по дTсTти пнз~Tи бTлых Y грош•, з дворомъ и с пашнTю
дворною, з людми, с полми и сTножатми, з гаи, з сады и запустами, з
дубровами, з ставы и млыны и з их вымTлками• и з уступом Y став Полонскии,
покул нашу зTмлю залив•, з ловы звTриными и пташими• и зо всuкими
пожитками, якимъ колвTк имTнTм названы быти мають, ничог на сTбT и на
дти и потомки свои и тTж на близких наших нT jставуючи•. ВолTн пан
ВасилTи ГулTвич Tго мл, жона, дти• и потомки будучиº счадки Tго мл• тую
вышTи помTнTную трTтюю част того имTнu нашог БаTвского дTржати,
вживати, прибавлuт, розшироват, jтдат, продат, замTнит• и куды хотTчи къ
своTму лTпшому и пожиточнTишому jбTрнут•, якъ самъ розумTючи•. А мы
сами, жоны, дти и потомки наши•, так тTж сTстры• и нихто з близких наших•
тои трTтTи части имTня нашого БаTвского• под паном ВасилTмъ, малжонкою и
потомством Tго мл поискивати нT маTмъ на вчныº часы. А хто бы колвTк j
тоº имTнº нашT БаTвскоº пана Василя млъ поискивати• або ку праву позыват•,
тогды мы повинни пана Василя ГулTвича•, жону, дти Tго мл в кождого права
заступоват•. И на то Tсмо дали пану Василю ГулTвичу сTс наш лист з нашими
пTчатми и с подписми рук наших•. А при том были и тог добрT свTдоми ºго
млст пан Михаило Ело Малинскии, пан ПTтръ ХомTк Смордовскии•, кнuз
Яков Яловицкии•. КоторыT их мл за прозбою нашTю и пTчати свои приложит
рачили к сTму нашTму листу•. Писан Y БаTви под лTты БожTг нарожTнu тисTча
пuтсот шTстдTсuт пTрвыи мсца сTнтTбра пuтыи дTн•.»
И просили пановT ПривTрTдовскиº•, абы то было записано•. А так мы
jчTвистоº сознанº, доброволноº jповTданº и лист их записныи слово Y слово
до книг замковых записати казали•.
// [№ 281] 9. Того ж мсца сTнтTбра и~ [8] дн~u•.
Казано записати•. ПришTдчи и постановившися jбличнT в замъку Луцком
пTрTд нами Гаврилом Василºвичом БокTTмъ, судTю повту Луцкого•, а
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Борисом Ивановичомъ Совою, подстаростим луцким•, зTмuнT гсдрскиT пан
Михаило и пан ВасилTи ПривTрTдовскиº, jповTдали и сознавали•, иж, дTи, што
котороº имTнº БаTвскоº спало было по нTбожчику дду нашом пану Лtцку
БаTвском• на матку нш~у панюю Любку• и на тютку нашу панюю Марю
Лидоховскую•. Яко ж и по смTрти матки нашоº спало было тоº имTнT
БаTвскоº• на нас и на двT сTстры наши панюю Марю Яцковую Русиновую• а
пн~юю Татяну Ивановую Калусовскую•, тоTст всTго имTня Баºвского чTтвTртая
част•. Яко ж мы восполок• из зuтTм нашим паном Яцком Русином• Y пана
Ивана Калусовского• и малжонки Tго мл панTи Татяны, сTстры своTT, купили
Tсмо тую част в том имTню нашом БаTвском, котораu на них jт насъ з
роздTлку приходила, трTтюю част на вTчност•, а двT части в сумT пнTзии•,
тоTст на нас тои купли нашоº двT части•, а на зuтu нашог пана Яцка Русина
трTтuя част•. А такъ мы длu вTликоº а пилноº потрTбы своTT заставили ºсмо
двT части того всTго имTня нашог Баºвског, яко матTристого, так тTж и купли,
што Tсмо купли Y сTстры своTT пн~Tи Калусовскоº дuдку нашому пану Василю
ГулTвичу, за шTстсот коп грошTи личбы литовскоº з двором и с пашнTю
дворною, з людми, с полми и сTножатми, з гаи, з сады и запустами, з
дубровами, з ставы, з млыны и их вымTлки и з уступом Y став Полонскии, з
ловы звTриными и пташими и зо всuкими пожитками малыми и вTликими,
ничог на сTбT и на близкихъ своихъ нT jставуючи•, як сu тыи двT части имTня
Баºвского з давныхъ часов сами в соб и в обыходTх своих мают•, што ширTи а
достаточнTи на листT нашом записном Tсть jписано. Якож и лист свои
записныи на то jт сTбT пану Василю ГулTвичу даныи пTрTд нами покладали• и
былъ вычитанъ с початку аж до конца, которыи лист так сu в собT маTть›: //
«Я, Михаило а Васили ПривTрTдовскиº, чиним явно и сознаваTмъ тым нашим
листомъ кожному, кому того потрTба будTт вдати• або чтучи Tго, слышати
нинTшним и на потом будучим•, иж што, котороT имTнº Баºвскоº спало было
по нTбожчику дду нашомъ пану Лtцку Баºвскомъ• на матку нашу, пн~юю
Лубку• и на тютку нашу, пн~юю Марю Лидуховскую•. Якож и по смTрти матки
нашоº• спало было тоT имTнT БаTвскоº на нас и на двT сTстрT наши, пн~юю
Марю Яцковую Русиновую• и пн~юю Татяну Ивановую Калусовскую•, тоTст
всTго имTня БаTвского чTтвTртая част. Якож мы вTсполок (з) зuтTм• нашим
паном Яцком Русином Y пн~а Ивана Калусовского• и в малжонки Tго мл панTи
Татяны, сTстры своTT•, купили Tсмо тую част в том имTню нашом БаTвском•,
которая на них jт нас з роздTлку приходила, трTтюю част на вTчност•, а двT
части в сумT пнз~Tи, тоTст на нас тои купли нш~оT двT части, а на зuтu нашог
пана Яцка Русина трTтuя част•. А так мы з вTликоº а пилноº потрTбы своTT
заставили Tсмо двT части того всTго имTнu нашог БаTвского, яко матTристог•,
так тTж и купли, што ºсмо купили Y сTстры своTT панTи Калусовскои, дuдку
нш~му пану Василю ГулTвичу за шTстсот коп грошTи литовскоT личбы, личTчи
по дTсTти пнз~ии бTлых Y грош зъ двором и с пашнTю дворною, с полми и
сTножатми, з гаи, з сады и запустами и з дубровами, з ставы, з млыны и з их
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вымTлки и з уступом Y став Полонскии, з ловы звTринными и пташими• и зо
всuкими пожитки, яким колвTк имTнTм названы быти мают, ничог на сTбT ани
на жоны, дти и потомки и тTж на близкиº наши нT jставуючи•. ВолTн пан
ВасилTи ГулTвич тыº двT части того вышTи помTнTног имTня нш~ог Баºва
дTржат, вживат, прибавлuт и прибудоват•. А коли быхъмо мTли за тыº двT
187 зв. части пнз~и Tго мл jткладат•, тогды на тот жT час повинни будTмъ // и наклады
Tго мл, што бы tго мл, будуючи на тых двух частTх наложити мTл, jтложити
маTмъ•, штобы jдно Tго словомъ повTдил•. И волно тTж Tго мл будTт тыº двT
части в том имTню нашом в тои вышTи помTнTнои сумT пнз~ии и в накладTх
своих дTржати, Yживати, jтдати, даровати и заставити кому хотTчи и ку
своTму лTпшому jбTрнут, яко сам розумTючи. А мы сами – жоны, дTти и
потомки наши• и нихто з близких наших, нT jтда вши тои сумы пнз~ии всTи
сполна•, – нT маTм сu ничимъ в тыº двT части того всTго имTня нашог
БаTвского Yступоват•. А Tстли бы хто колвTк з близких нашихъ мли j тоº
имTнT БаTв яко j продажу, так тTж и j заставу нашу, пана Василu, жону и
дти Tго мл позывати• або под ним поискиват•, то мы будTмъ повинни• их мл
во всTм вTздT въ кождог права заступат•. И на то Tсмо дали пану Василю
ГулTвичу сTсь нашъ лист з нашими пTчатми и с подписми рук наших•. А при
том были и того добрT свTдоми Tго млст пан Михаило Ело Малинскии, пан
ПTтръ ХомTк Смордовскии, кнuзь Яковъ Яловицъкии•. Которыº ихъ млсть за
прозбою нашTю и пTчати свои приложити рачили к сTму нашому листу•.
Писан Y БаTви лTта БожTго нарожTнu тисTча пuтьсотъ шTстьдTсuть
пTръвого• мсца сTнтTбра пuтыи дTнь»›.
И просили пановT ПривTрTдовскиº•, абы то было записано•. А такъ мы
jчTвистоº сознанъº доброволъноº jповTданъ(º)• и листъ ихъ записъныи слово
Y слово до книгъ замъковых записати казали.

188

// [№ 282] 10. Лт Бож нарож а~ф r~а [1561] мсца сTнтTбра a~ [9 дн~u•.
ПришTдчи пTрTд мTнT1 до замку гсдрского луцкого и ставши jбличнT
зTмTнин гсдрскии повTту Луцкого пан Гаврило Зброхович ГулTвича
Воютинскии, jповTдал то, иж записалъ по животT своTм мти малжонцT своTи
панTи Мари ПtтровнT вси рTчи рухомыº, тоTст злото, срTбро, пTрла, гроши
готовыT, шаты, платT бTлоº, кони ºздныº и всю маTтност рухомую jт мала и до
вTлика•, што колвTкъ в дому своTмъ jтчизномъ воютинском маю на вчныº
чс~ы•. И што сu тTж дотычTт статку домового, конTи, быдла рогатог, волов,
коров, jвTц, свинTи, гусTи, кур• – того всTг статку трTтюю част по животT
своTмъ на вTчныT чс~ы•, на што и лист свои записныи под пTчатю своºю и под
пTчатм людTи добрых на то малжонцT своTи jт сTбT даныи, пTрTдо мною
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покладал и был вычитан с початку аж до конца•. Которыи лист так сu в собT
маºть›: «Я, Гаврило Зброхович Гулtвича Воютинскии•, вызнававаю• и явнT
чиню сим моим листом• кождому, кому будTт потрTба того вдати, нинTшним
и на потом будучим•, иж ни з жадноº намовы• або припужTня, jдно самъ по
своTи доброи воли•, дознавши и маючи ку собT• jт своTT милоº малжонки
панTи Мари Пtтровны поволную а вTликую приязнь• и YчтивоT захованº в
малжонствT нашом, котороº jна напротивку мTнT, малжонка своTг•, завжды
маTт и jказуTть з милости моTT малжонскоº•, которую тTж ку нTи, малжонцT
своTи, мамъ•, даю, дарую и сим листом моим записую жонT моTи панT Мари вси
рTчи мои рухомыº•, тоTст золото, срTбро, пTрла, гроши готовыT, шаты, платT
бTлоº, кони ºздныº и всю маTтност мою рухомую jт мала и до вTлика•, што
колвTк в дому моTм jтчизном ВоютинT маю по животT моTм на вTчныº чс~ы•. А
што сu дотычTт статку домовог – конTи, быдла рогатог, волов, коров, jвTц,
свинTи, гусTи, кур•, што ºсмо мTшкаючи изъ собою в малжонствT чTрTз
нTмалыи час набыли и розмножили, того всTг статку моTг домовог з ласки и
млсти моTT малжонскоº даю, дарую и сим листом моимъ записую жонT моTи
панTи Мари ПtтровнT по животT моºм трTтюю часть // на вTчныº часы•. МаTт
жона моя пани Маря, яко вси тыº вышTи помTнTныº рухомыº рTчи – золото,
срTбро, пTрла, гроши готовыT, шаты, платT бTлоº, кони ºздныT, што колвTк в
дому моTмъ воютинском ºсть•, так и тую трTтюю част всTго статку моTг
домового – кони, быдло рогатоº, jвцы, свини, гуси, куры• водлT сTго запису
моTго по животT моTмъ к рукам своим доброволнT побрати• и то дTржати и
вживати•, яко властности своTT•. А сын мои старшии Atдор•, ани тыи дTти
мои•, которыT с нTю мам•, и нихто с потомков ани близких моих того всTго Tи
заборонuти и никоторыми причинами jт того TT jттискати и ничого к тому
мTти и мовити нT мают•. Волна будTт жона моя пани Маря тыº вси рухомыº
рTчи, маTтност мою, и тую трTтюю част всTго статку моTго домового водлT
сTго запису моºг к рукамъ своим дTржачи, вживати, jтдати, продати,
даровати, записати• албо гдT-колвTкъ своTму лTпшому а вжиточному
jбTрнути, яко влостност свою. А сын мои Atдор• и иншиº дTти потомковT ани
близкиº мои, жадноº пTрTказы ини1 трудности в том Tи дTлати нT мают•. А
ºстли бы сын мои старшии Atдор, дTти и потомковT• або близкиº мои YсхотTли
малжонцT моºи Мари тых всих рTчTи рухомых и трTтTT части статку домовог
водлT сTго запису моºг заборонuти• або TT, jт тог jтдалuючи, к рукам TT нT
дати або якую кривду в том Tи дTлати•. Тогды тот, хто бы Tи то против сTго
запису моºго вчинил, маTт заплатити заруки на замок луцкии двTстT коп
грошTи•, а жонT моTи Мари другую двстT коп грошTи•, а заплативши тыº
заруки, прTд сT жона моя Маря при всих тых рTчах вышTи мTнTных водлT сTго
запису моTго зостати маTт•. И на то дава-м жонT моTи пн~Tи Мари сTс мои лист
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под пTчатю моTю•. А при том были и тог добрT свTдоми их мл маршалок
гсдрскии пан ПTтръ Богданович Загоровъскии а пан ВасилTи Atдорович
ГулTвич. И просил Tсми их мл j приложTнº пTчатTи. // Их мл на прозбу мою то
вчинили, пTчати свои приложили к сTму моTму листу•. Писан в Луцку лTта
БожTго нарожTня тисTча пuтсот шTстдTсuтъ пTрвого мсца сTнтTбра шостого
дн~u»›.
Которого ж я листа выслухавши слово Y слово до книг замковыхъ записати
казалъ•.

[№ 283] 11. Того ж мсца сTнтTбра P~і [17 дн~u•.
Записъ с книгъ замъку гсдръского Луцъкого• Гаврила Василъºвича
Бокия, судъи повTту Луцъкого• а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцкого•. И на тотъ часъ при насъ были•: кнuз JстаaTи Василºвич
Соколскии•, кнuз ВасилTи Солтанович•, пан Васили ГулTвич•.
СмотрTли Tсмо тои справы•. Ставши пTрTд нами на рокъ припалыи• jбоя
сторона•, зTмuнT гсдрскиº• пан Дахно АлTксандрович Jхлоповскии жаловал
на брата своºго пн~а Якима Jхлоповского•, што ж, дTи, jнъ, маючи з ним jт
нTмалог часу заиштья и розницы въ кгрунтT зTмлTномъ – в полuх, в сTножатTх
и в дворищи Богдановскомъ, записалисu промTжку сTбT з обудву сторон на
рокъ пTвныи, тоTст j СTрTдопостю прошлом року тTпTрTшнTго шTстдTсят
пTрвого, звTдши собT приятTлTи своих, роздTлок и помTркованº вTчистоº
принuти под тымъ jбычаTмъ•, иж Tстли бы з них которыи на тот рок
jписаныи ку роздTлTню и помTркованю вTчистому готов нT был•, приятTлTи нT
звTв• або и звTдши, помTркованя и роздTлку приняти нT хотTл•, тот маTт заруки
заплатити сторонT пилнуючои пuтдTсят коп грошTи•. К тому шкоды и
наклады нT на жадTн довод, jдно на прирTчTнº слова нагородити•. А кгды ж,
дTи, тот рок j СTрTдопости был припал, jн самъ кY роздTлку и помTркованю
вTчистому готов был• и приятTлTи – пн~а Волчка Якимовича Жасковског, судю
189 зв. повту володимTрског, и пн~а Микиту Кн~uзьског // на то водлT jпису своTго
собT был звTл•. А пан Якимъ Jхлоповскии• такжT на тот часъ маючи в сTбT
притятTлTи своих – пана Шимковича СклTнског и пана Григоря ГулTвича,
роздTлку и помTркованя в полuх, в сTножатTх, в новинах и в дворищи
Богдановском приняти и кончити з ним нT хотTл, j што, дTи, пановT суди Tго
нTпоjднокрот пана Якима Jхлоповског навпоминали•. А иж, дTи, jн на рок
водлT jпису своTго длу и розмTрку приимовати нT хотTл•, всказали на нTм
пану Дахну заруки jписаноº пuтдTсят коп грошTи•. А за шкоды и наклады Tго
на прирTчTнº слова сTмдTсят коп• того всTго сто и двадцат коп грош~Tи•, а jн,
дTи, яко заруки jписаноº на нTм сказаноº•, так тTж за шкоды и наклады Tго
ºго платити и поровнаня вTчистог з ним принuти нT хотTл•. И положил лист
под пTчатми судTи своих пн~а Волчка Якимовича Жасковского• и пн~а Микиты
Кнз~ьского•, Y котором вызнавают•, иж пан Дахно Jхлоповскии восполок з
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ними во имTню их Jхлоповском• на кгрунтT зTмлTномъ был готов• и то, што
мTжи ними пTнного в лыко1 розмTрити и роздTлок вTчистыи з нимъ принят
хотTл•. Яко ж, дTи, пан Яким на тот жT рок с приятTлми своими готов был и
початок тог роздTлку и помTркованя вчинити хотTл•. И взuвши за вжищT
мстцT был Yказалъ•, jткол сu мTра почат мTла•, а потом нтъ вTдома длu
котороº нTготовости своTT, нT призволивши на мTру, пошол jт них проч•. J
што, дTи, за нимъ посылали•, абы вTдлT застановTня приятTлTи своих и вTдлT
доброволног позволTнu своTго•, яко сu подвTзал под заруками и з братом
своимъ приимовал•. Пан Яким до них поити и розмTру приимовати нT хотTл. С
тых причин сказали на нTмъ пану Дахну водлT листу записног заруки пuтдTсят
коп•, а за шкоды и наклады на рTчTнº слова – сTмдTсuт коп гр•. На то пан Яким
Jхлоповскии jтпор чинил, повTдаючи, иж jн на тот рок, доброволнT з обудву
сторон принuтыи с паны приятTлы а судями // своими, водлуг jпису своTго
роздTл и помTркованT вTчистоº с паном Дахномъ, братом своимъ, приняти
хотTл•, нижли, дTи, пан Дахно судTи своих jписаных jдно пана Волчка
Якимовича Жасковского на тот рок мTл, а другог суди своTг пана Михна
Jщовского нT мTл•, а тым листу своTго записного нарушил• и в заруки
пTрTпал•, што ми Tст на нTм сказано. И показывал лист судTи своих под
пTчатми• пана Ивана Шимковича СклTнског и пана Григоря ГулTвича•, Y
котором вызнавают•, иж пан Яким Jхлоповскии• восполок и з ними паны
приятTлы• а судями своими на рок jписаныи j СTрTдопостю прошлом там, во
имTню своTм Jхлоповском, на кгрунтT зTмлTном был• и то, што мTжи ними
пTнного, з братом своим подTлит хотTл•. Нижли, дTи, пан Дахно Jхлоповскии•
ачколвT сам стал• и приятTлu своTго, судю имTнованого пн~а Волчка
Якимовича Жасковског•, а другог приятTлu суди имTнованог пн~а Михна
Jщовского, нT мTл• и никого на тот рок jт нTго вмоцованог нT было•. Тогды
пан Дахно имTновал на мTстцо Jщовского пана Микиту Кнuзског, которыи за
пытанTмъ• их моцы жаднои jт пана Jщовског и поручTня нT мTл. А пан Дахно
длу и розмTру слушног брату своTму пану Якиму выдTлити и поступити нT
хотTл•. Uсказали на нTм пану Якиму Jхлоповскому заруки jписаноº пuтдTсят
копъ•, а за шкоды и наклады на рTчTнº слова jсмъдTсят коп. Того всTго сумою
сто и тридцат коп грошTи, чому и рок заплатT положили дванадцат нTдTл•.
Пан Дахно противку того повTдил: «Пан Яким восполок и з судями своими длu
того дTлу вTчистог• и помTркованя приимовати нT хотTл•, иж на тот рок пана
Михна Jщовского нT было•, которыи, дTи, на тот час был хор, чого и
выписомъ врадовым подпирал»•. И просилъ, абы былъ захован водлT права. // А
пан Яким Jхлоповскии повTдил•: «То, дTи, брат мои на мн тои сумы
поискиваTт•, а я вжT на нTмъ прTзыскал»•. И показал лист Tго кролTвскоº
млсти, писаныи до кн~зu КорTцкого, старосты луцкого, браславског и
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вTницког•, до мTнT, Гаврила Бокия, суди повTту Луцкого•, и до подстаростTг
луцког•, абыхмо вTдлT суда и сказаня пн~а ШимковичTва и пн~а ГулTвичова пану
Якиму на братT Tго, пану Дахну, jтправу бTз проволоки вдTлали•. А другии
лист гсдрскии показал, писаныи до пана Дахна Jхлоповског, абы ºму тую
суму сто и тридцат коп грошTи водлT суда и сказаня заплатил• або за то досыт
вчинил•. На то пан Дахно Jхлоповскии повTдил•: «Я, дTи, тTбT j то прTд Yрад
замку Луцкого позвал позвы врадовыми•, то пак, дTи, ты, затлумлuючи рTч
мою справTдливую, ºздил до гсдрu королu Tго мл и за прозбою твоTю дано
тоб с канцлTрTи листы, бо хто чого просит•, тому дают»•. А так мы,
jбачивши•, иж имъ jбоим сторонам суди их розныº листы подавали – пану
Дахну JхоповскомY на пану Якиму сказали•, а пану Якиму на пану Дахну•, и
нT хотTчи их ку болшим шкодам и накладом приводити, тыº заруки сказаныº
на сторону jтложивши и справу их jт них побравши, положили Tсмо им рок j
Aилиповых запустTх року тTпTрTшнTг шTстдTсuт пTрвого под страчTнTмъ
права•. На которых jни там во имTню своTм Jхлоповском сами выºхати и
приятTлTи по три або по два кого могут Yпросити на то вывTсти и во всTм
роздTлок и помTркованº Y кгрунтT пTнном – в новинах, в дубровT, в сTножатTх и
в дворищи Богдановском• Y лыко ровно розмTрити и вс заиштья и розницы
промTжку сTбT Yскромити•. А пак ли бы на тот час была служба гсдрскаu,
тогды ко роспущTню воиска за чотыри нTдTли•. А Tстлы бы на тот рок jт нас,
враду, зложоныи• // з них сторона, которая того полнити сам нT быти
приятTлTи своих нT звTсти•, або и звTдши, того кончити нT хотTл, тая сторона
рTч свою тратит и вжT j то вчнT молчати маTт•. А сторона року пилнуючая
тыT приятTли и суди Tго, которыT на тот час будут, мают моцно Tму половицу
Tг во всTмъ роздTлити и вымTрити, и то на вчныº чс~ы мTжи ними дTржано
быти маTт•. Што jни jбоя сторона на то позволили и в то сu сами доброволнT
поддали•.
А так мы тоº застановTнT нашT и позволTнT их до книгъ замъковых
записати казали•.

[№ 284] 12. Того ж мсца сTнтTбра и~і 18 дн~u.
Записъ с книгъ замъку гсдръского Луцъкого• Гаврила Василºвича Бокия,
судъи повTту Луцъкого•, а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцъкого•. А
на тотъ часъ при насъ были•: их млст кнuз ВасилTи Солтановичъ Соколскии•,
пан СTмTн Зброхович Воютинскии• и пан Иляшъ БогушTвич НTсвTцкии•.
СмотрTли ºсмо тог дTла•. Ставши пTрTд нами jчTвисто на рокъ припалыи
зTмTнин гсдрскии пан МоисTи Мурин ЧагадаTвич, жаловал водлT позву и
листу дTцкого на подданного кролTвского Хазка Есмановича, жида луцкого•,
j том, што ж, дTи, jн, нTт вTдома длu котороº причины, имTнT Tго jтчизноº
КоршовTцъ на сTбT дTржит и Tго вживаTт•, а ºму, яко jтчичY, того имTня
поступити нT хочTт•, абы листы-твTрдости – право своº, за чимъ тоº имTнº
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дTржит, положил•. Хазко Есманович, жид мTста Луцкого, показал и положил
пTрTд нами лист заставныи на тоºT имtнt, и был вычитан. U котором написано,
иж Настася Ванковна ВTчTринаu и з сыном своим МоисTTмъ Мурином
заставила тоT имTнº КоршовTц с трTма чоловки // с полми и сTножатми и зо
всим на всT•, як сu тоT имTнº здавна само в собT маTт•, пану Гапону
Григорºвичу, врuднику водирадскому, Y восмидTсят копах грошTи монTты и
личбы литовскоº на сTм год•, тоTст• jт року тисTчного пuтсотного пuтдTсят
дTвuтог•, jт ВTликих запуст•, аж до того ж року•, которыи запуст Вtликии
маTт быти в року шTстдTсят дTвuтом•. А ºстли бы на тот рок тог имTня в нTго
нT jкупили•, тогды пан Гапон другую сTм год дTржати маTт, а jни в Tго бTз
року jкупати нT мают•. И то в листT доложTно, иж Tстли бы пан Гапон
потрTбовал пнз~и•, тогды Tму так жT волно тоº имTнº КоршовTц1 в тои жT сумT
Y восмидTсят копах кому хотTчи заставити•, што ширTи а достаточнTи на том
листT записном Tст jписано•. КY томY тTж положил другии лист – вызнанº
пана Гапоново•, Y котором пан Гапон сам на сTбT вызнаваTт•, иж тоº имTнT
КоршовTц в тои жT сумT пнз~ии – Y восмидTсuт копах•, заставил Хазку
Есмановичу, жидY луцкому, на три годы•, тоTст jт СTрTдопостя року
шTстдTсятого• аж до того ж року СTрTдопостя•, котороT маTт быти в року
шTстдTсят втором. А Tстли бы на тот рок припалыи того имTня в нTго нT
jкупил•, тогды Хазко другиº три роки дTржати мTл•. А Гапон бTз року в нTго
jкупати нT мTл•. И то в листT доложоно, иж Хазко того имTня никому иншомY
заставлuти ани в руки пущати нT мTл, jдно пану Гапону самомY›. На то пан
МоисTи Мурин повTдил: «Я, дTи, сu к тому листу нT знаю и имTнu Tсми своTг
нT заставлuл и грошTи нT брал•, а ºстли жT матка моя кому заставила, ино jна
до того ничого нT мTла•, хотu, дTи, в том листT имu моT написано•, алT пTчати
моTT нTмаш. А я, дTи, на тот час, кгды тот лист справован и лTт своих
зуполных TщT нT мTл» •. Тогды Хазко Есманович того ж часу поставил заводцу
своTг пн~а Гапона, которому тут жT, Y права, листы право своº подал и тоº
имTнT КоршовTц ºму поступилъ, // хотTчи jт нTго пнз~и свои мTти•, пан Гапон
Хазка жида заступоват нT хотTл, повTдаючи, иж Tго j то нT позвано• и ку
тому, дTи, TщT рок водлT jпису моTго нT припал, а грошTи тTпTр, чим бых тоº
имTнº jкупил, нT маю•. Мы, вырозумTвши из листа Гапонова, Y котором
написано, иж бы Хазко того имTня никому иншомY в руки нT пустил, jдно
самому, сказали Tсмо, абы Гапон тыº пнз~и jсмъдTсят коп грш~Tи Хазку жиду
jтдал•, Которои заплатT тых пнз~ии и рок Tсмо зложили чотыри нTдTли•.
Нижли тут жT стоячи пTрTд нами Гапон Хазка Yпросил, иж Tму троха далTи
двTма нTдtлuми тог року помкнул•. А пан МоисTи Мурин пн~а Гапона с права
спустити нT хотTл•, вдаючи то, иж jн jсTлости своTT нT маTт›. То пак пан
Гапон восполок с паном МоисTTм, нT хотTчи далTи Y болшиº шкоды и в
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наклады приходити, тут жT Y права згодилисu приятTлским jбычаTм•, и
заразомъ Гапон того имTня Коршовца пану МоисTю Мурину поступил и листы
– право своº пTрTд нами – ºму дал•. А пан ВасилTи ГулTвич восполок з МоисTTм
Мурином пана Гапона jт Хазка, жида, заступили, што мTл Tму пнз~и дати, j то
вжT Tго волным Yчинили и на том промTжку сTбT застановили, иж пан ВасилTи
ГулTвич тыT пнз~и jсмъдTсят коп грш~Tи за тоº имTнº КоршовTц Хазку, жиду
луцкому, Tст винTн и маTт дати в замку Луцком jт сTго дн~u чTтвTрга мсца
сTнтTбра jсмогнадцат дн~u• за шTст нTдTл•, а Tстли бы на тот рок jписаныи
пан ВасилTи ГулTвич тых пнз~Tи тут принTсши до замку Луцкого, Хазку нT
jтдал, тогды Хазко, жид, того имTня зо всим на всT Yживати маºт• до тых чс~ов
покол Tму пан ВасилTи ГулTвичъ тыº пнз~и jсмъдTсuт коп грш~Tи jтдаст•. А
так мы, видTчи вгоду их приятTлскую, иж сu jни сами мTжи собою згодили, и
тоº имTнº до рук пана МоисTºвых заразом в дTржанº дошло•, положили ºсмо
рок Хазку, жиду, с того имTня вывозитися jт сTго дн~u чTтвTрга мсца сTнтTбра
jсмогнадцат дн~u за чотыри нTдTли•. МаTт jн пашню свою и дTрTво, Tстли бы
192 зв. што было, // кром будованя, то маTт вывTзти•, а jсTли ничого з дворъца1
рушити нT маtт•. Волно Tму с того имTня до тог часу статки маTтности и
пашню свою готовую вывозити•, а што будTт на поли засTяно, вжT до тог jн
дTла нT маTт•.
Котороº застановTнº нашT и вгоду их до книг за мковых записати Tсмо
казали∆.

[№ 285] 13. Того ж мсца сTнтTбра и~і 18 дн~я∆.
Казано записати▫. ПришTдчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову,
подстаростTго луцкого, дворTнин гсдрскии пан ТимоaTи Головнu• jбтuжливT
и плачливT жаловал• и jповTдал тым jбычаTмъ•, што ж будучи мнT
дворTнином jт Tго кролTвскоT млсти на вси справы длu кривдъ даныи Tго мл
пану Михаилу МышцT Варковскому, подстаростTму мозырскому•, которыи сu
Tму дTют• jт кн~зu Василя КостTнтиновича Jстрозкого, воTводы киTвского,
маршалка Волынскоº зTмли, старосты володимTрского, и jт врадника Tго
дубTнского ГнTвоша Вороновича, jт слуг, бояр, мTщан дубTнских и jт
подданных погорTлTцкихъ и иванскихъ• Y кгвалтTх и наTздках, боTх, грабTжох
и Yв ынших многих рTчах, што Tст ширTи а достаточнTи мTновитT на выписTх
врадовых и на рTистрах выписаны.
ГдT я, маючи росказанT гсдрскоº з листы гсдрскими позовными jт пана
Михаила Мышки з вижом з ураду замку гсдрског луцкого даным Иваном
Лtвковичом Лидуховским и маючи при собT сторону боярина Tго мл пана
Григоря ГодкTвича (!), кашталuна троцкого, з ымTня Tго мл Кнг~нина на имu
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Сtнка, а другог сторону – боярина TT мл мнг~ни Илиноº Jстрозкоº з ымTня TT
мл Сатыºва Jстапъка // до врuдничка кн~зu ВасилTва, воTводы киTвского,
дубTнского ГнTвоша Вороновича ºздил•, хотTчи двои позвы гсдрскиT до кн~зu
воTводы киTвского Y кривдах пана Мышчиных писаныи Y ДубнT jткол сu пану
МышцT кривды дTют положити и рок пTрTд гсдрTмъ королTм Tго млстю стати
jзнаимити. И кды ºсми до Дубна приTхал, тоTст мсца сTнтTбра шостогнадцат
дн~u, Y волторок, напTрвTи пTрTдо мною служTбник пана Мышчин Матыс
БtрTжTцкии врадника дубTнского ГнTвоша Вороновича пытал, Tсли з
росказаня пана своTг кн~зu КостTнтина, воTводы киTвского, албо сам своволнT
собравшися з бояры и з мTщаны дубTнскими и с подданными погорTлTцкими,
рачинскими и иванскими• и з ыншими многими помочники своими j колкосот
чоловков з луки, з рогатинами, з ручницами и з ыншими многими бронями
пану МышцT дорогу заTжчал•, як Tго млсть j ярмарцT Луцкомъ длu
нTкоторых потрTб своих в Луцку был и под Луцком Y гаю Липовомъ килка дTн
стрTг1, хотTчи Tго мл якую лTгкост вырадити, а потом j многиT кривды• во
врuдника дубTнского права просилъ и рTистръ кривдъ подTланых давал• и
людTи, которыT Y вTзTню в ДубнT сTдuт, такжо и грабTжов, конTи, быдла на
поруку на поставлTнº ку праву просил•. А потом я, маючи росказанT гсдрскоT,
позвы гдрскиº двои Y кривдах пана Мышчиных до кн~зu КостTнтина, воTводы
киTвского, писаныи ГнTвошу Вороновичу, враднику дубTнскому, в ДубнT
jткол пану МышцT кривды дTють, покладал•. И jн нT толко, абы за пытанTмъ
служTбника пана Мышчина j пTрTTжчанº дороги, якии jтказ вдTлати•, так
тTж и за жалобою справTдливости вTдлu рTистру вчинити и тых людTи з
вTзTня пустити и грабTжи, кони, быдло на поруку на поставлTнT ку праву дати
мTл•, алT Tщо на тог служTбника по колкокрот с кордом ся торгал, хотTчи ºму
лTгъкост вырадити, нижли жона Tг згамовала. // А потом Tго на шию съ
свTтлицы выпхал•, и тых листов гсдрских позовных нT вчтил и листы подрал•
и мTнT, посланца гсдрского, поличковалъ и кгвалту кликал•. И я почал jт
нTго входити на двор, jн Tщо мн на порозT по зашиику дал•, снат, коли быхмо
нT вTхали•, а jн бы нас j горло приправил▫.
Што и виж враду замку Луцкого, на вси справы пану Михаилу МышцT
даныи, служTбник мои Иван Лидуховскии, ставши пTрTдо мною тыми словы до
книг вызнал•, иж кгды Tсмо з дворTнином гсдрскимъ паном ТимоaTTм
ГоловнTю до врадника дубTнского ГнTвоша Вороновича до Дубна приTхали•,
тогды служTбник пана Мышчин Матыс БtрTжTцкии напTрвTи почал пытати
врадника дубTнского ГнTвоша Вороновича•, ºстли з росказаня пана своTго кн~зu
КостTнтина, воTводы киTвског албо самъ своволнT собравшися з бояры и з
мTщаны дубTнскими и с подданными погорTлTцкими, рачинскими и иванскими
и з многими помочниками своими j колкосот конTи з сагаидаки, з рогатинами,
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з ручницами и з ынъшими бронuми пану МышцT дорогу заTжчал як Tго мл j
ярмарцT в ЛуцкY• длu нTкоторых потрTб своих был и под Луцком Y гаю
Липовом колко дTн стTрTг•, хотTчи Tго мл якую лTгкост вырадити•. А потом j
многиº кривды на подданных дубTнских вTдлu рTистру права просил и рTистръ
Tму давал и людTи посажоных на поруку з вTзTня и грабTжов, конTи, быдла на
поставлTнT ку праву просил•. А потом пан ТимоaTи, дворTнин гсдрскии, двои
позвы гсдрскиº Y кривдах пана Мышчиных до кн~зu Василя, воºводы киTвского,
писаныи ГнTвошу Вороновичу, враднику дубTнскому, Y ДубнT jткол сu пану
МышцT кривды дTют•, покладал•, и jн нT толко, абы мuл за jпытуванTмъ
служTбника пана Мышчина j пTрTTжчанº дороги якии jтказ вдTлати•, так
тTж за жалобою справTдлвости вTдлT рTистру вчинити и рTистръ брати• и тых
людTи з вTзTня и грабTжи на поруку дати мuл•, // алT на того служTбника пана
Мышчина по колкокрот с кордом ся торгал, хотTчи Tму лTгкост вырадити•,
али ж жона Tго jт того гамовала и jнъ ºго зъ свTтлицы на шию выпхал и тых
листов гсдрских позовныхъ нT вчтил, листы подрал и дворTнина гсдрского
поличковал и на шию зъ свTтлицы за двTри выпхал и сам на кгвалт кликал,
коли быхмо нT вTхали и jн бы нас j горло приправил•.
А так я тую жалобу и jповTданº дворTнина гсдрского и вижово сознанº в
книги замковыº записати казалъ•.

[№ 286] 14. Того ж мсца сTнтTбра и~і 18 дн~я.
Казано записати. Пришодчи пTрTд нас, Гаврила ВасилTвича Бокия, судю
повту Луцкого•, а Бориса Ивановича Сову, подстаростTг луцкого•, поручоныи
и вмоцованыи jт панTи ВасилTвоT Сtмашковои панTи JлTны Карповны Иван
[… … …]1, а другии служTбник кнг~ни Ивановои ЧTтвTртTнскои Мари
КисTлTвны ВоитTхъ Рыбинскии jповTдали•, иж што пани Сtмашковая позвала
кнг~ню Ивановую ЧtтвTртTнскую• j пожатT збожя и j збитT служTбника
своTго АндрTя Малиновского и j взuтT конu Tго з сTдломъ, з опанчTю•, j
побранT збожu и клuч подданных з возы•, што ширTи а достаточнTи на позвTх
jписано•. Ино, дTи, пани Сtмашковая, зволившися з обу сторонъ, принuли
собT рок под страчTнTмъ права jт сTи пришлои нTдTли мсца сTнтTбра двадцат
пTрвого днu за чотыри нTдTли мают jни на тот кгрунт зTмлTныи сами
выTхати• и приятTлTи своихъ, кого могучи мTти, на то вывTсти и во всTм кнг~нu
194 зв. Ивановаu // панTи Сtмашковои водлT позву маTт сu въсправTдливити. А пани
Сtмашковая кнг~ни Ивановои так жT во всTм YсправTдливитися маTт•. А Tстли
бы на тот рокъ сторона з них которая выTхати и приятTлTи своих вывTсти•, або
и вывTдчи якими-колвTк причинами розорвати и того кончити нT хотTла, тая
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сторона рTч свою тратит•, а сторона, року пилнуючая, jт судTи своих маTт
быти захована водлT права посполитого и Статуту Зtмъского•.
И просили, абы то было записано•. Ино мы тоT сознанT их jчTвистоº до
книгъ замъковых записати казали•.

[№ 287] 15. Того ж мсца сTнтTбра и~і 18 дн~u∆.
Казано записати•. Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, зTмTнин гсдрскии пан Илъяш БогушTвич НtсвTцкии
jповTдал•, иж пан Януш uгриновскии поступил Tму имTня своTго
uгриновского зо всими пожитками jт мала и до вTлика водлT пTрвог
застановTня своTго•. И просил j вижа, при котором бы тоT имTнº uгриновскоº
и с которыми маTтностuми до рук своих взuл•.
Ино я з ураду замъку Луцкого давал ºму вижом боярина гсдрского
красносTлского СtмTна Гордуновича•, которыи там бывши и jттолu
приºхавши, ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж пан Януш Прокопович
uгриновскии при мнT, вижу врадовомъ, и при людTх сторонних поступил пану
Иляшу НtсвTцкому имTнT своT uгриновскоº з дворомъ, з людми, с полми и
сTножатми, з гаTм, з млыномъ, з ставомъ, с пашнTю засTяною• и зо всим на всT
як сu тоT имTнT само в собT маTт•. А тоTст напTрвTи // двор•, Y дворT будованя
свTтлиц двT, промTжку ними сTни•, на дворT клTтка, погрTб, на погрTби хижа з
двTма прихижки•, изба з сTнми и с коморою•, стаинu рублTнаu•, лазня з сTнми•,
быдла дворного волов jсмъ•, коров двT с тTлuты•, яловиц три, бык нTвпрuжTн,
другии – подтTлок, свинTи шTстTронадцатTро•, гусTи пuтTронадцатTро•,
каплунов шTст•, Y гумнT jвса jсмъдTсят коп и дв копT•, гороху пuтнадцат
воз•, проса jсмъ коп, сна колTшнu и стирта•, а на поли сна шTстдTсят воз•,
при дворT бровар с кадми с котлом, котTл горлчTныи с трубами и с кадми,
бочок пивных трынадцат, кадTи пят•, а прикадков два, став, млын из
вымTлками•, пашнина поли засTяноº, жита мац двадцат и полшTсты•, а
пшTницы полтрTти мацы•. А то люди Yгриновскиº з роботами и их
повинностями: Лашко Жулча•, ИванTц Дмиш, СтTпанTц, Тишко а Грицко,
МатaTTц з Бараном•, Янко с Климком, ИванTц, Авди, ПанTц, Климко,
КалTник, Тимош, Яцко•, Хавустовая•, АндрTи с Пожичи•, Конаш служба•, а
сTдит на тTсTлствT. А тыº вси сTдят на зуполных службах•, а дают плату по
шTсти грошTи, по jсми мац jвса, по возу сTна•, по двоT кур•, прадива по
дTсятку. А то jгородники: ПилипTцъ, Мартинъ, Пашко Гира, воротныи,
Мотруница, Михъно•, Дtмъянъ, ПавTлъ•, дTдъ чоботарь, МатъaTTцъ, Трушь,
Козtлъ, Волосъ бортникъ•. К тому боярT: Atдор а Назар•. И то всT панъ Янушъ
uгриновъскии, списавъши на рTTстра, пустилъ пану Илъяшу НtсвTцкому,
хотTчи, абы панъ Илъяшъ НtсвTцкии часу пришълого под тымъ жT
jбычаTмъ•, тоº имTнº пану Янушу uгриновскому зо всимъ тым в цtлости
подал•.

413

195

И просил пан Иляш НtсвTцкии, абы то было записано•. А так я тоº сознанº
вижово в книги замковыº записати казалъ.

195 зв.

// [№ 288] 16. Того ж мсца сTнтTбра и~і 18 дн~я•.
Казано записати•. Пришодчи и постановившися jбличнT в замку
Луцъкомъ пTрTдо мною, Борисом Ивановичом Совою, подстаростимъ
луцкимъ•, зTмTнин гсдрскии пан Юхно Богданович Лидуховскии, jповTдал и
сознавал•, што ж, дTи, Tсми продал чTтвTртую част имTня своTго в Баºви•, так
тTж и тую част, которая мнT по смTрти брата моTг нTбожчика пана Ивана
Лидуховского водлT права прирожоног jстала, jбадва дворы з будованTмъ, с
пашнuми, з людми, с полми и зо всuкими пожитки малыми и вTликими, ничого
на сTбT, на жону, на дти и на близких своих нT jставуючи, так тTж и двор в
мTстT Луцкомъ на вTчност, яснTвTлможному пану Tго мл пану воºводT
троцкому, гTтману навышшому Вtликого Кнuзства Литовского, старостT
мозырскому, дTржавцы лидскому, бTлицкому и сомилишскому пану Миколаю
Юрºвичу Радивилу•, на што, дTи, Tсми и лист свои записныи под пTчатю своTю
и под пTчатми людTи добрых на то Tго мл дал•, Y которомъ ширTи а
достаточнTи Tст jписано•, и вжо, дTи, тоº имTнº БаTв зо всимъ на всTмъ и двор
в мTстT Луцкомъ подал Tсми служTбником Tго мл Станиславу Лазницкому•, а
Ивану Тимоaºвичу•, и рTTстръ ºсми под пTчатю своTю дал, с чим Tсми тую
продажу поступил•.
И просил пан Юхно Лидуховскии•, абы то было записано•. А так я тоT
jчTвистоº сознанº и доброволноº jповTданº Tго до книг замковых записати
казал.1
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// [№ 289] 17. Того ж мсца сTнтTбра и~і 18 дн~я.
Казано записати•. Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого•, зTмTнин гсдрскии пан Дмитръ РогозTнскии, жаловал и
jповTдал на братю свою – на пана Василя а пана AалTля РогозTнских тымъ
jбычаTмъ•, што ж, дTи, вчорашнTго часу•, мсца сTнтTбра сTмогонадцат дн~u Y
сTрTду приºхал ºсми до них на право до двора старого jтцовског в Рогозни и
скоро Tсми до избы Yвошол•, того ж часу брат мои пан AалTли, нT чинTчи зо
мною жаднои розмовы толко заразом порвавшися до мTнT вTсполок с паном
ВасилTмъ, мTнT самого и служTбника моTго ВоитTха збили, змордовали и
зранили. И в тотъ час при том бою згинул ми там лукъ•.
Длu чого ж на jглTданº ран своих и служTбника своTго брал вижом з
урадY замку Луцкого служTбника моTго СтTпана Климовича•, которыи ран ихъ

1

Нижня частина аркуша на п’ять рядків порожня і закреслена вензелями.
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jглTдавши и ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал•, иж видTлъ Y пана
Дмитра РогозTнского•, Y головT рану битую•, а в служTбника ºго ВоитTха
видTлъ Y головT двT раны рубаных•, а в руки правоº палTц мTзиныи порубан•.
И просил панъ Дмитръ РогозTнскии, абы то было записано•. А так я тую
жалобу-jповTданº Tго и вижово сознанº до книг замковых записати казалъ•.

[№ 290] 18. Того ж мсца сTнтTбра a~і [19] дн~я•.
В нtбытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцког, на тот
час будучи на мtстцу tго Василtи Дtшковскии, писар замкy Луцког•.
Присылал до мTнT зTмTнин гсдрскии•, пан ПавTл Козинскии, жалуючи и
jповTдаючи тымъ jбычаTмъ•, што ж, дTи, тых часов нTдавно прошлыхъ• мсца
августа двадцать дTвuтого дн~я в пuтницу пан Томило Ворона, наTхавши моцно
кгвалтом на полT Tго // влостивоT ВатинскоT•, стадниковъ Tго Мацка а Грицка
позбивалъ•, а потомъ, дTи, на завтриT в суботу того ж мсца августа тридцатого
дн~я, наславши моцно кгвалтом врядника своTго туличTвского Пtтра с
подданными своими туличTвскими на полT ВатинскоT•, коня ºго влостного
гнTдого взuти казал•, j што, дTи, вжо до нTго Tздил и коня того на поруку
просил•, а jн, дTи, и до сих часов коня того в сTбT дTржит и на поруку Tго Tму
дати нT хотTл•. В чомъ собT jт нTго кривду и шкоду быти мTнит•.
И хотTчи з ним j то мовити, просил, абы то было записано•. А так я тую
жалобу и jповTданT Tго до книг замковых записати казал•.
[№ 291] 19. Того ж мсца сTнтTбра a~і [19] дн~я•.
ПриTхавши и постановившисu jбличнT в замку Луцком TT мл пн~и
ВасилTвая Михаиловича Сtмашковая пн~и JлTна Карповна jповTдала мнT,
БорисY Ивановичу СовT, подстаростTму луцкому, иж малжонок TT, нTбожчик
пан ВасилTи Сtмашко, будучи з БожTго допущTня jбтuжон хоробою и
розумTючи то, иж на сTм свтT ничог пTвнишог яко час смTртTлныи•, про то
ж TщT за доброи памuти и зуполного розуму своTг, спросивши зацных панов а
приятTлTи своих до двора своTг ЗдTнTжског, справил тастамTнт водлуг воли и
мысли своTT, до которог, дTи, пн~овT а приятTли нTбожчиковы, будучи добрT
свдомы воли Tго и пTчати свои за Yстным прошTнTм Tг приложити рачили•.
Яко ж и их млст пан Михаило Atдорович Сtрбин, хоружич Волынскои зTмли•,
а старостич крTмuнTцкии пан Гарасим Дахнович•, и писар врuду здTшнTг замку
Луцкого пан ВасилTи Дtшковскии, а зTмTнин гсдрскии пан Atдор Хмара
Миловскии, ставши jчTвисто сознали и jповдили, иж пан ВасилTи Сtмашко
водлуг воли и мысли своTT jстаточноº справил тастамTнт, до которог мы за
прозбою Tг мл пTчати свои приложили•. ГдT ж TT мл пн~и Сtмашковая тот
тастамTнт под пTчатми их млсти и с подписю влоснои руки писарu врuдовог
пTрTдо мною покладала. И был вычитан с початку аж до конца. Которыи
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тастамTнт так сu в собT маTт•: «Во имu Свuтои живоначалнои Троицы Jтца и
Сына и СвTтого Дх~а я, ВасилTи Михаилович Сtмашко, будучи з Божого
допущTня хоробою jбтuжоному, розумTючи, иж каждыи хрTстuнскии члв~кь
нT маTт на сTм свтT ничог пTвнTишого, jдно смTрти, про тож я за доброи
памuти своTи и розуму сполног, хотTчи з жоною и з дTтми своими прTз лист
мои вTдомост чинити, напTрвTи дш~у свою полTцаю Богу в Троицы Tдиному, а
197 тло своº казалом положити в Свuтого Спаса на Красном. // И там жT на тую
цTрков Свuтог Спаса пuт коп грш~Tи•, а на цTрков столTчную Ст~го Ивана
Богослова пuт коп грш~Tи, на шпитал Луцкую три копы грошTи. А жону свою и
дти поручаю в опTку и в оборону пану добродю моTму млстивомY•, кнз~ю
Богушу Tг мл Atдоровичу КорTцкому, старостT луцкому, браславскому и
вницкому•, а кнз~ю Матaю Tг мл ВасилTвичу ЧtтвTртTнскому•, а пану
Михаилу Еловичу МалинскомY. И покорнT низко чолом бию их млсти, жTбы
нT рачили прозбы моTT jставлuти, а водлуг сTг jписаня моTг на жону и на
дTти мои млствы а ласкавы быти и jпTкатисu рачили так, яко паном а врным
хрTстuном Tст пристоино•. А што Tсми записал жонT своTи JлTни Карповни
вно на имTню моTм ЗдTнTжу и на БtрTзолупTх, на што и лист мои записныи
Tи, малжонци моTи, на полторы тисuчи коп грошTи дал, которыи лист и
тастuмTнтом моим Tи при моцы зоставую а имTня мои Подрж, дворTц Стругу
в Литв, Литогощъ, люди подлTскии в НавозT и в Копыли и Гнидаву – то жона
моя дTржати маTт аж до лTт сына моTг Яна, так тTж и до лт тог дTтuти, што
пTрTд породит, Tстли ж двку вродит, тогды дTвкам посагY по пuтисот коп
грш~Tи готовых, а по пuтисот коп Y выправT, а тот посаг и выправу дTвкам моим
жона мая (!) маTт дати с тых имTнTи вышTи помTнTных, которыи Tи зоставую
до лTт дTтTи моих. А братаничи мои в тыи имTня вышTипомTнTныи вступовати
и под Tю поискивати нT мают, толко жона моя до лт дTтTи своих дTржати,
вживати и посаг дочкам нш~им с тых имTнTи збирати маTт. А што сu дотычTт
долгов моих, кому Tсми што винTн▫, тоTст пану Ивану JлTхновичу
Борзобогатому КрасTнскому – двстT коп двадцат и пuт коп грошTи▫; кнз~ю
Ивану Tго мл ЧорторыскомY – сорок коп; пану Михаилу ХрTнницкому –
двадцат и дв копT грш~Tи; пану Андряну КороваTвичу – тридцат копъ; пану
АндрTю Русину – дTсuт коп; пану Гришку ЗубY, служTбнику пн~а гнTздTнског –
сTмдTсuт коп грш~Tи; Єску, жидY луцкому – тридцат и чотыри копы грш~Tи, в
том Tст застава – ланцюг золотыи широкии а ваги в нTм jсмъдTсuт золотых
чирвоных, пояс срTбрTныи позолотистыи а два ковши срTбраных – jдTн
вTликии, другии малыи: болшии под клTиномъ кн~зu Крошинског, а мTншии
под моим клTином; Хамку, жиду луцкому, двадцат и двT копT гр~шTи, в том
застава – пояс срTбрныи на jксамитT а пTрстTн, в котором пuт золотых
чирвоных; Баткови, жиду луцкому – дванадцат коп; Авраму МошиTвичу, жиду
володимTрскому – сTмнадцат копъ грш~Tи; жиду луцкому ЛTвTви – чотыри
197 зв. копы и сорок гр~шTи, в том застава – ношTнº панuнскоº с крыжиком; // СавT
Миловскому – сто коп грш~Tи. ТыT вси долги жона моя платити маTт с тых
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имTнTи моих або пак Tстли бы Сава Миловскии в тых сту копах грш~Tи хотTл
взuти Гнидаву, тогды жона моя маTт Tму Гнидавы поступити и листом Tго
моцно вмоцнити и пашни, которыи на ГнидавT засяно, Tму пустити•. А
служTбником моим: AtдTчку – дворищT Игнатовскоº, к тому – половицY пол
Tмуж к томY дворищу, што Игнат дTржал, jн сам на сTбT, жона и дти Tго
мают то дTржати до живота жоны моTT половицу зTмли, кром сTножатTи,
Tстли Яцутичи правом правоватисu нT будут, то мают им половицу поступити.
А служTбник мои AtдTчко по смTрти жоны моTT с тым дворцом кому сu
похочTт, тому служити маTт. А дти мои и нихто з близких моих под нимъ,
жоною и дTтми Tго того дворца поискивати нT мают, а jн сам, жона и дTти Tго
тот дворTц дTржати и вживати мают, яко влостност свою вTчисто. ХалTцкYму
jтказую дTсuт коп грш~Tи и сукно люнскоT▫; Плюти – конu Кутлубая и сукно
люнскоT; Мартинкови – копу грш~Tи•. К тому тTж припомTнул Tсми пн~а
Михаила Тихновича Козинског, иж Tсми с ним гандлTвал▫, и што коли Tсми
Tму был винTн, то-м Tму всT заплатил, нижли Tсми jт нTго листов своих нT
брал и за то покорнT прошу Tстли бы сu в нTго на што листы мои показали,
абы пTрTд кождым правом моцы жаднои нT мли•. А на то справивши сTс мои
тастамTнт водлуг воли своTT и пTчат свою приложивши, дал Tсми Tг жонT
своTи JлTни. А при том были и того добрT свдоми•, пан Микита Tго млст
Atдорович Сtрбин, хоружич зTмли Волынскоº, пан Гарасим Дахнович,
старостич крTмuнTцкии, пан Atдор Хмара Миловскии а писар замку Луцкого
пан ВасилTи ВасилTвич Дtшковскии. И просил Tсми их млсти j приложTнº
пTчатTи. Их млст на прозбу мою то вчинили и пTчати свои к сTму тастамTнту
моTму приложити рачили•. Писан в ЗдTнTжи лTта БожTго нарожTня тисuча
пuтсот шTстдTсuт пTрвого мсца июнu двадцат чTтвTртого дн~я».
А по вычтTню тастамTнту просила TT мл пн~и Сtмашковая, абы то было
записано. А так я тоº jповTданº, jчTвистоº сознанº их мл, jныи тастамTнт
нTбожчика пн~а Сtмашков слово Y слово до книг замковых записати казаль•.
// [№ 292] 20. Лт Бож нарож а~ar~а [1561] мсца сTнтTбра a~і [19] дн~u.
Запис книг замку гсдрськог Луцкого•, Гаврила ВасилTвича БокTя, суди
повTту Луцого•, а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого.
Што зTмTнин гсдрськии пан Василtи ГулTвич позывал двоима позвы
врuдовыми, а потом и листом дTцкимъ пн~а Юхна Богдановича Лидуховског и
брата Tго Ивана•, иж, дTи, jни, записавшисu з нимъ листы своими под
заруками на гсдрu королu Tг млсти стома копами грш~Tи, а Tму пuтмадTсuт
коп•, иж мTли на рок пTвныи до имTня своTго БаTвского с пн~ом ВасилTмъ
зъTхавшисu в том имTню своTмъ БаTвT вTдлT листов продажи сTстрь своих во
всTм роздTлок вчинити•. Яко ж, дTи, сu были изTхали и приятTлTи своих на тот
дTл высадили и нTмало, дTи, рTчTи мTжи собою дTлом рознuли были. Нижли,
дTи, пно~вT Лидуховскиº, нTдокончивши дTлу, пTрвTи дTлчог своTг, пн~а Atдора
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Русина jтпустили и к тому до гумна збожTмъ дTлит нT пустили. А потом, дTи,
и сами почонши дTл додTлTвати, нT хотTли и тым зъ запису своTг, которыи на
сTбT дали, выступили и в заруки впали. А пановT, дTи, дTлчиº ºго,
заховываючисu во всTм водлT jпису их, сказали на них тыT заруки в листT их
записном помTнTныº гсдрю королю Tго млсти сто коп грш~Tи, а пану Василю
ГулTвичу пuтдTсuт коп грш~Tи и при том в сTм зоставуючи, што jни сами мTжи
собою роздTлили, а к тому и Y инших многих рTчах мTжи ними роздTлок
вчинили, на што и лист свои дTлчии Tму дали под заруками на гсдрu королu
Tго млсти двTмасты копами грошTи, а Tму, яко сторонT, стома копами грш~Tи•.
А jни, дTи, яко тых зарукъ на них сказаных, так тTж и в листT дTлчом
198 зв. положоныхъ // и доброволного розровнаня своTго, што сами мTжи собою
роздTлили и длу дTлчих Tго, што имъ чTрTз служTбников своих и листом
своим jзнаимили дTржати нT хочут•. КY тому, дTи, пан Юхно Лидуховскии
нTдавно прошлых часов мсца априлu двадцатог дн~u в нTдTлю попа их
посполитог баTвског на имu Есиaа збил, змордовал. А так, дTи, тот поп того ж
часу YтTк сu з жалобою своTю до врuдника Tго баTвског Яна КгрушTвского•. И
просил за то, абы Tго до дому Tго jтпровадил, а кгды ж Tго jтпровадивши,
ишол до двора пн~а своTг, в тот, дTи, час пан Юхно Лидуховскии, пTрTнTмши
того врuдника Tг Яна КгрушTвског бTзвиннT збил, змордовал, а потом, дTи,
мсца июнu jсмог дн~u в нTдTлю тот жT врuдник Tго Ян КгрушTвскии,
замышлuвши людTм Tго на роботу, ишол до двора пн~а своTг, тогды, дTи, пан
Юхно Лидуховскии з слугами и помочниками своими, пTрTнTмши Tг пTрTд
вороты члв~ка Tго Карпа, тог врuдника Tг Яна КгрушTвского збили и зранили в
ногу правую и при нTм двох члв~ков пн~а ВасилTвых Жука и Павла, мTлника,
збили и зранили. И на тот, дTи, час в тог врuдника Tго згинул мTшок
аксамитныи, в котором, дTи, был сTкгнTт срTбрTныи, важил шTст золотников
сTрTбра и копа грш~Tи готовых. Якож тот врuдник Tго тыи бои свои и зранTнº
подданых пана своTг на врuдT замку Луцког jказывал и до книгъ замковых
записати давал•, за которыми позвы, так тTж и за листом дTцкованым на роки
припалыº, кгды рок станя их в замку Луцком стати был припал, пан ВасилTи
ГулTвич пTрTд нами сu становил зо всим доводом своим ку праву готов был и
пилност в том чинил•, хотTчи водлT позвов и листу дTцкованог справTдливости
199 // своTT собT доводити. А пан Юхно Лидуховскии, яко за позвы на рок jт нTг
позваныи, ач сu был поставил, алT в право вступовати и Tму Yв отказT быти нT
хотTл•, повTдаючи, иж брат Tго пан Иван ЛидYховскии с тог свTта зъшол•, а по
смTрти, дTи, Tго тыи листы-позвы врuдовыº погинули, нT маю, дTи, с чог Tму
jтказывати. И то повTдивши, пошол jт нас проч•, так тTж и за дTцким на рок
jт дTцког зложоныи пан Юхно Лидуховскии ку праву сам нT стал и никог ку
jтказу з моцю зуполною на мTстцо своº нT присылал ани котороº причины
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слушноº до врuду j собT знати нT дал•. А так мы, заховываючи пн~а Василя
ГулTвича вTдлT jбычаю права посполитог и Статуту Зtмског, за нTстанTмъ
пн~а Юхна Лидуховског ку праву, вксазали1 Tсмо на нTм водлT пTрвого сказаня
и листу их записног заруки на гсдря королu Tг млсти сто коп грш~Tи а пану
Василю ГулTвичу пuтдTсuт коп•, за бои попа их баTвского двадцат коп грш~Tи,
за подвакротныи бои врuдника Tго Яна КгрYшTвског, иж сu мTнит быти
шлuхтичом – сорок коп грш~Tи, а за шкоды Tго – за мTшок аксамитныи з
шнуром шолковым – дванадцат грш~Tи, за сTкгнTт срTбрTныи, в котором
важило сTрTбра шTст золотников – двадцат и чотыри грш~и и копа грш~Tи
готовых, за бои подданног Tг Павла мTлника сто гршTи, а за бои другого
подданног Tго Жука – пuтдTсuт грш~Tи. Того всTго сумою Yсказали Tсмо на
нTм до права и з зарукою гсдрскою – двTстT коп грш~Tи чотырнадцат коп и шTст
грошTи, котороº всказанº нш~T до книг замковыхъ записати Tсмо казали∆.
// [№ 293] 21. Того ж мсца сTнтuбр a~і [19] дн~u.
Запис книг замку гсдрьского Луцкого• Гаврила ВасилTвича Бокия, суди
повTту Луцого•, а Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого.
Што зTмTнин гсдрьскии пан Юхно Богданович Лидуховскии восполок з
братом своим нTбожчиком Иваном ЛидYховским позывал пTрTд нас троима
позвы врuдовыми до замку Луцкого•, пн~а Василя ГулTвича, пTрвыми позвы,
иж, дTи, jн, нT вTдати за которым правом•, набывши части имTня БаTвског jт
сTстръ их•, пн~Tи Милки ВасилTвои Дрывинскои пн~Tи Настаси Янушовои
БылTцкои•, а пн~Tи Мари СтTпановои Мировицкои БогдановTн ЛидYховских•,
котороT, дTи, части jни, братя их, пно~вT Лидуховскиº, по смTрти jтц~а своTг
нTбожчика пн~а Богдана Лидуховског тым сTстрам своим на выхованº до
слушного часу были поступили. И так, дTи, мTжи собою застановили•, иж на
рок пTвныи, зъTхавшисu вс сполTчнT, постановTнº слушноT в тых частTх
Yчинити мTли•, на што, дTи, и листы записныº на том собT подавали•. То пак,
дTи, сTстры ихъ, нT чинTчи досыт jписом своим кром вTдомости их, брати
своTT, тую част, которая, дTи, им до часу слушного на выхованº была дана, Tму
в руки поступили, с которои, дTи, части пан ВасилTи ГулTвич пану Юхну и
пану Ивану Лидуховским, врuдником, слугам и подданым их баTвским в боTх,
грабTжох и в отниманю кгвалтовном влостивых пол и сTножатTи, так дворных,
яко и подданых их баTвских, кривды и втиски нTзносныº сам чинит, врuднику
и подданым своим баTвским чинити росказуTтъ. // Другими позвы, иж, дTи, пан
ВасилTи ГулTвич, нT вTдати за которым правом, набывши части имTня БаTвског
jт пн~Tи Пtтровои ВtчTрича Настаси Ванковны Бtлостоцког а jт сынов TT а
брати Лидуховских – пн~а СtмTна и пн~а Atдора ПTтровичов пн~ом Лидуховским,
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самым врuдником, слугам и подданным ихъ баTвским, так тTж в боTх, кривды и
втиски вTликиº бTз прTстани Y кгрунтT их влостном – в полuх, в гаTх, дубровах,
в сTножатTх и в ставTх чинит, а врuднику, слугам и подданным своим баTвским
чинити росказуTть и на влостивомъ кгрунтT их соб робити кажTт. А хотTчи
jт нTго вTдодомост мTти, за яким до близкости их пришол, абы сам стал и
право своT на тыT части пTрTд нами положил и в том сu з ними jчTвисто
росправил•. ТрTтиº позвы•, иж, дTи, часов нTдавно прошлых мсца июнu
второгнадцат дн~u в чTтвTргъ, бTз бытности Юхна Лидуховског, врuдник пн~а
ГулTвичов Ян КгрушTвскии восполок зъ Янком, служTбником пн~а своTг, и з
ыншими многими помочниками своими – з людми баTвскими, нашодчи моцно
кгвалтом на двор Tго Y БаTви•, врuдника Tго баTвског Пронца и служTбника
Tго Станислава збил, змордовал и зранил и конTи двоº, которыº, дTи, были
занuты, на jвсT дворном•, кгвалтовнT з оборы занuл и инших кривдъ нTмало
починил•. И в тот, дTи, час шкоды нTмалыи стали, што на рTистрT Tг jписано,
повTдаючи, иж на тот час сагаидак з луком, з стрTлами – зо всмъ на всT в
снuх взuто, которыи, дTи, коштовал дв копи грш~Tи, Y врuдничка Tго Пронца
згинула сукнu люнская синuя, которая, дTи, коштовала полторы копы грш~Tи,
200 зв. к тому кожух барании. // Y служTбника Tго Станислава на тот жT, дTи, час
згинул клунок з рTчами, в котором, дTи, был жупан зTлTныи влоскии, за
которыи был дал двT копT грошTи; jднорuдок голубыи люнскии, за тот был
дал двT копT грш~Tи, а готовых, дTи, пнз~Tи там жT, Y тлумочку, полтрTти копы
грошTи• з мTшTчком згинуло•. Абы пан ВасилTи сам стал и врuдника своTго
баTвског Яна КгрушTвског пTрTд нами ку праву поставил.
За которыми троима позвы, кгды рок станя их в замку Луцком стати был
припал мсца сTнтTбрu сTмогнадцат дн~u в сTрTдY пан ВасилTи ГулTвич року
ставал, пTрTд нами сu становил ку праву готов был и пилност в том чинил
чTрTз дTн аж до вTчора, хотTчи водлT позвов пану Юхну Лидуховскому Yв
отказT быти и во всTм сu YсправTдливити. А пан Юхно Богданович
Лидуховскии, сам Tго позвавши, справTдливости своTT собT нT доводил. И
ставши на тот рок пTрTд нами, повTдил, иж по смTрти брата Tго нTбожчика пн~а
Ивана ЛидYховског Y дворT БаTвском тыº листы-позвы врuдовыº погинули и нT
маю, дTи, с чог справTдливости своTT собT доводити•. Пан ВасилTи ГулTвич,
хотTчи з ним jчTвистую росправу принuти, давал Tму позвы свои, которыми jн
Tго позвал. А пан Юхно ЛидYховскии тых листов позовных jт нTго брати,
справTдливости своTT собT доводити и с ним jчTвистоº росправы приимовати
нT хотTл•. И просил пан ВасилTи ГулTвич, абы в том вTдлT права был заховал.
Мы, видTчи пилност и готовост Tго•, а иж пан Юхно Лидуховскии сам Tго
позвавши, справTдливости своTT собT доводити нT хотTл и с права проч пошол,
с тыхъ причин Yчинили Tсмо пн~а Василя ГулTвича jт тых позвов пн~а Юхна
Лидуховског волным, што до книг замковых записати Tсмо казали•.
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// [№ 294] 22. Того ж мсца сTнтTбр a~і [19] дн~u.
Присылал до мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростTг луцкого, Tго
млсть пан Михаило Мышка Варковскии, подстаростии мозырскии•, жалуючи
jбтuжливT тым jбычаTм, што ж, дTи тых часов нTдавно прошлых мсца
сTнтTбрu шостог дн~я в суботу врuдник Tг млсти кнз~u Василя, воTводы
киTвског, маршалка Волынскои зTмли, старосты володимTрског•, дубTнскии
ГнTвош Воронович, наславши YмысльнT моцно кгвалтом мTщан дубTнских а
jтамана погорTлTцкого Ивашка Хомичича зо всими людми погорTлTцкими на
властныи кгрунт имTня моTг Y дуброву Варковскую занuли стада моTго
варковског два валахи гнTдых, валах сTрыи aарбованыи а валах вороныи•, а
тринадцат свTрTп стадных и до Дубна jтогнали, гдT я, маючи дворTнина
гсдрьског на вси справы даног, пн~а ТимоaTя Головню и вижа з урuду замку
гсдръског луцкого Ивана Лtвковича Лидуховског и з сторонами до врuдника
дубTнског ГнTвоша Вороновича служTбника своTг Матыса БtрTжTцкого•, тых
чотырох валахов и тринадцати свTрTпъ на поруку просTчи посылал и jн на
поруку нT дал и на того служTбника моTг до корда сu торгал, хотTчи Tму
лtгкост вырадити, нижли жона Tго jт тог гамовала. А потом Tго Y шию зъ
свTтлицы выпхал.
Якож и тот дворTнин гсдрьскии пан ТимоaTи Головнu, на вси справы Tго
млсти пану МышцT даныи, и виж з урuду замку Луцкого Иван Лидуховскии,
ставши пTрTдо мною, тыми словы до книг вызнали•: «Кгды, дTи, Tсмо до
врuдника дубTнског ГнTвоша Вороновича до Дубна приTхали, на тот час с нами
стороны были боярин Tго млсти пн~а Григоря ХодкTвича // з ымTня Tго млсти
КнTгинина на имu Сtнко, а другии сторона – боярин ºº1 млсти кнг~ни Илинои з
ымTнu TT млсти СатыTва […………]2. А так служTбник пн~а Мышчин Матыс
БtрTжTцкии во врuдника дубTнског ГнTвоша Вороновича почал тых конTи
чотырох валахов, а тринадцати свTрTп стадных и инших грабTжов вTдлu
рTистрY на поруку просити. И jн нT толко, абы мTл тыи валахи и свTрпы
стадныи и иншии грабTжи на поруку дати•, алT TщT на тог Матыса колкокрот
до корда сu торгал, нижли Tг жона jт тог гамовала и jн Tго на шию за двTри
выпхаль•. А потом и мTнT, дворTнина• гсдрьског, споличковал•, так тTж и мTнT,
вижа, Y шию зъ свTтлицы за двTри выпхал•. И ку тому видTли Tсмо, иж jтаман
погорTлTцкии Иванко Хомичич зо всими людми погорTлTцкими, наTхавши
злодTиским jбычаTм ночю на властныи кгрунт имTня Молодавског, за
копцами проса и грTчки пожали дTсuт дTн и тоº просо и грTчку до сTла своTг
ПогорTлTцкого jтвозили. Якож и тыи знаки, куды тоT просо и грTчку до
ПогорTлTц вTзTно, видTли.
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И, хотTчи пан Мышка j то мовити, просил, абы то было записано. А так я
тоº jповTданº Tго млсти и сознанº дворTнина гсдръског и вижа замку
гсдрьског• луцког в книги записати казал•.
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[№ 295] 23. Того ж мсца сTнтTбр a~і [19] дн~u.
Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого,
зTмTнин гсдрьскии пан AалTли Иванович РогозTнскии жаловал jбтTжливT jт
брата своTго пн~а Василя и сам jт сTбT // jповTдал тым jбычаTм на брата своTг
пн~а Дмитра РогозTнског, иж, дTи, тых часов Y сTрTду прошлую мсца сTнтTбрu
сTмогонадцат дн~u брат мои пан ВасилTи Tздил до нTг в дом, просTчи права на
подданных Tго j збитº служTбника своTг АндрTя. То пак Дмитръ права дати и
справTдливости на подданных своих вчинити нT хотTл и TщT над то пн~а Василя
словы нTвцтивыми соромотил и з дому своTг Tго выгнал. А потом того ж дн~u
брат наш пан Дмитръ РогозTнскии, приTхавши за нами вслTд до домY нш~ог,
способившисu з многими служTбники и помочниками своими, и вшодчи до
избы, моцно, зброино – зъ луки, зъ мTчми, нT чинTчи зо мною жадноº розмовы,
мTнT самог и служTбника пн~а ВасилTва АндрTя Пискоровског збили и зранили.
Длu чого ж на jглTданº ран своих и служTбника1 пн~а ВасилTва, брал Y
мTнT вижом боярина красносTлског Ждана, которыи ран их jглTдавши и
ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж видTл на пану AалTлю
РогозTнском на jбличи правоº стороны рану рубаную, а в АндрTя
Пискоровског Y бровT над правым jком рану пробито крывавую.
И хотTчи пан AалTли РогозTнскии з братом своим, пн~ом Дмитром j то
мовити, просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповTданT Tго и
вижово сознанº до книг замковых записати казаль•.
// [№ 296] 24. Того ж мсца сTнтTбрu a~і [19] дн~я.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого,
врuдник Tго млсти кн~зu АлTксандра ATдоровича Чорторыског мстишинскии
Ян КожанTц, жалуючи jбтTжливT и jповTдаючи на пн~а Ивана JлTхновича
Борзобогатог КрасTнског тым jбычаTм, иж, дTи, jн вчорашнTг часу мсца
сTнтTбрu jсмогнадцат дн~u в чTтвTргъ за росказанTмъ пн~а своTг, кн~зu Tго
млсти, маючи вижа врuду замку Луцкого боярина гсдръског красносTлског
СtмTна Гордуновича и людTи добрых сторонних – врuдника Tго млсти
маршалка гсдрьског пн~а КирдTTва вTрбuTвского СтTпана и двох подданных з
ВtрбuTва Есипа а Макара, к тому боярина гсдрског пн~а кгнTздTнског Максима
Мишковича зъ Ерославич. Посылал з ними служTбника кнж~Tтског Лазора
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Смолку и при нTм подданных кн~зu Tго млсти мстишинских и полгановских до
пн~а Ивана и до пн~а Иляша Борзобагатых з листы Tго кролTвскои млсти
навпоминалным и позовными j подданных кн~зu Tго млсти, которых Y вTзаню1
своTм дTржат, так тTж и j грабTжи. Ино, дTи, кгды тот служTбник кнж~ии
Лазор Смолка з вижом и з людми сторонними вышTи помTнTными до Красног
приTхали, там имъ пн~а Ивана Борзобогатог нT повTдили и казали Tго в
РыканTх, котороT имTнº маTт по жонT своTи. Jни того ж часу с Красног Tхали
до Рыкан и там приTхавши, кони свои поставивши, сами Yвошли в двор пн~а
Борзобогатог, хотTчи Tму листы гсдръскии дати. То пак, дTи, врuдник пн~а
Борзобогатог рыканскии […………]2 ТристTнскии, маючи при собT
помочников своих j колкодTсuт члв~ка, поткавши их посрод двора // и, нT
допускаючи их до пн~а своTго, там жT, пTрTд вижом, служTбника кн~зu Tго
млсти Лазора Смолку збил, змордовал и листы Tго кролTвскои млсти з нTго зъ
шапкою збил•, так тTж и сторон позбивал и з двора за ними гонил, аж, дTи,
залTдва пTрTд ними болотом сu jттопили. А кгды бы, дTи, на болото нT
повтTкали, снат бы их на смTртъ позабивали. Яко ж, дTи, jдног с них боярина
пн~а КирдTTва […………]3 нт вTдома Tстли забит або jсажон, которог, дTи, и
до сих часов нTмаш. И в тот, дTи, час при том бою шкод нTмало им подTлано: Y
врuдника пн~а КирдрTTва вTрбuTвског сукнu лунская знTта, саблu, булава
jборвана и копа грш~Tи jтнuта, а в боярина пн~а кгнTздTнског Максима хустку
с пuтманадцатма грошми взuто; в НtстTра с Полганова – свTрTпу зъ сTдлом зъ,
TпанчTю и кордъ•, Y Марка зо Мстишина – свTрTпу зъ сTдлом и жTрTбuтTм, а в
Савки Пtтринича – кон зъ TпанчTю побрано.
Яко ж то и виж врuдовыи боярин гсдръскии красносTлскии СTмTн
Гордунович, ставши пTрTдо мною тыми ж словы сознал, иж за посланTмъ
врuдника мстишинског• при листTх гсдръских, кды приTхали с Красног до
Рыкан, и поставивши кони, сами Tсмо Yвошли в двор, то пак врuдник
рыканскии ТрыстTнскии, маючи при собT помочников своих колкодTсuт члв~ка,
споткавши нас посрTд двора и, нT допускаючи насъ до пн~а Борзобогатог, jдно
там жT заразом напTрвTи служTбника кн~зu Tго мл Лазора Смолку рогатиною
стал бити и шапку з нTго з листы гсдрьскими збил•. Так тTж сторон и
подданных кнж~их, которыº с нами были, позбивал и поранил, з двора за нами
гонил, аж Tсмо залTдва пTрTд ними на болото повтTкали. И в тот час им так
мног шкоды // подTлано, яко ту Tст вышTи мTновано•. А потом, приTхавши до
имTня Tго млсти кн~зu Чорторыског Мстишина, jглTдал Tсми збитых и
поранTных•. И видTл Tсми в служTбника кн~жог, в Лазора Смолки, на голов
рана битая крывавая, на плTчах двT раны синих битых, а на руцT крывавая
битая•; Y Марка мстишинског рука правая всu збита•, а в лвоº руки нижTи
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локтu рана колотаu; СтTпана збито•, тот нT можTт (!), а ран на нTм нTзначно. А
jдного с них – боярина пн~а КирдTTва•, Макара вTрбuTвског, которог и до сих
часов нт, нT вTдомо, Tстли забит або jсажон, бо Tго знаити нT могли•.
И просил врuдник мстишинскии, абы то было записано. А так я тую
жалобу и jповTданº Tго и вижово сознанº до книг замковых записати казаль•.
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[№ 297] 25. Того ж мсца сTнтTбр a~і [19] дн~я.
Казано записати. Просил мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцкого, зTмTнин гсдрьскии пан МоисTи Мурин ЧагадаTвич j вижа, при
котором бы мTл Ytхати во имTнº своT jтчизноº – в КоршовTц, котороº пTрTд
правом врuдY замку Луцкого jкупил в Хазка, жида луцкого, в осмидTсuт
копах грш~Tи.
Ино я з урuду замку Луцкого давал Tсми ºму вижом служTбника моTго
Ждана Аристовског, которыи там бывши и jттолu приTхавши, ставши1 пTрTдо
мною, тыми словы сознал, ижъ тамь, приTхавши до Коршовца, напTрвTи подал
пану МуринY двор зо всим будованTм // и jсTлTю, Y дворT будованя – изба
чорная з сTнми, против избы клTт, подлT клTти сырник, за сырником кухнu, на
дворT два зърубы, jдин на избу, другии – в столпъº, толко три стTны, клюнu
нTпокрыта и двор нT jгорожон•, на сTл jдно два члв~ки. В то Tсми пн~а
МоисTя Мурина YвTзал, в моц и в дTржанº Tго подал•. А в двор маTтности
Хазковы быдла рогатог – коров чотыри с тTлuты, клuча воронаu, гусTи
дTсTтTро, павов три•, Y грYбT на двор сTна нTмного, а подлT клуни два стожки
жита, j што Tсми Хазку жидY зложил рок jт судовог сказаня за чотыри
нTдTли, абы сu с тым зо всим до тог часу з двора КоршовTцког вывозил.
И просил пан МоисTи Мурин, абы то было записано. А так я тоº вижово
сознанº в книги замковыº записати казалъ•.
[№ 298] 26. Того ж мсца сTнтTбр a~і [19] дн~u.
Казано записати. Што зTмTнин гсдръскии пан Януш Прокопович
Uгрыновскии позывал позвы врuдовыми до замку Луцкого пн~а Иляша
БогушTвича НTсвцког, имTнуючи яко бы жона Tго бTз бытности Tг, кгды jн
до Луцка jдTжчал, мTшкавши час нT малыи в дому Tго яко в приятTлu своTго,
jказоваючи Tму прихилност вTдлT повиноватства, иж дочку свою змовили за
нTг. Jн, дTи, видTчи зычливост TT, звTрившисu Tи, дал Tи в захованº вси листы
свои – права, привиля и твTрдости на имTня, купчии и заставныи // и што, дTи,
колвTк якии листы были приналTжачии на имTня Tго и на прTзыски•, к тому
двT свuтости срTбрTных позлотистых с камTнTмъ – то, дTи, всT з собою
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побравши мсца июлu двадцатого дн~u в пuтницY з дому Tго Вгрыновског до
имTня своTг НTсвча выTхала, што ширTи а достаточнTи на позвTх Tст jписано.
За которыми позвы, кгды рок станя их в замку Луцкомъ стати был припал, пан
Иляш НTсвцкии восполок зъ жоною своTю пTрTд пн~ом судTю и пн~ом
подстаростим становилсu, ку праву готов был и пилност в том чинил аж до
трTтTг дн~u, хотTчи пану Uгрыновскому в отказT быти и в том сu Tму водлT
позву всправTдливити, а пан Януш Uгрыновскии позвавши Tго, ач сu был на
рок постановил, нижли справTдливости своTT собT доводити ани в том водлu
позву jчTвистог мовTня с пн~ом Иляшом НTсвцким приимовати нT хотTл.
И просил пан Иляш НTсвцкии, абы то было записано. А так станº и
пилност Tго до книг замковых Tст записано•.

[№ 299] 27. Того ж мсца сTнтTбр a~і [19] дн~u.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого,
зTмTнин гсдрьскии повту володимTрского пан Иван Пtтрович Калусовскии,
jповTдаючи тым jбычаTм, иж, дTи, зTмuнT гсдрскиº повTту Луцког пан
Михаило и пан ВасилTи ГригорTвичи ПривTрTдовскии // взuли и позычили в
нTго посполитою рукою тринадцат коп и двадцат грошTи, которыи пнз~и мTли
Tму в дом Tго до Калусова принTшши, на рок пTвныи jтдати, тоTст на дTн
свTтого СtмTна мсца сTнтTбрu пTрвого дн~u, ничим сu нT вымовлuючи – ни
aоробою, ни службами гсдрьскими, ани жадными причинами. Яко ж и лист их
записныи под пTчатми и с подписми властных их рук мн показовано и был
вычитан, Y котором так Tст доложоно, иж Tсли бы пановT ПривTрTдовскиT на
тот рок jписаныи пану Калусовскому jных пнз~~Tи тринадцати коп и двадцати
грш~Tи нT jтдали и в дом Tго до Калусова нT принTсли, а того року чим-колвTк
похибили, то мают пану Ивану Калусовскому тыи пн~зи з совитостю заплатити,
тоTст двадцат коп, шTст коп и сорок грошTи, в которых пнз~Tх, так в совитости,
яко и в ыстизнT маTт и волTн будTт пан Иван Калусовскии кром жадного права
и позываня, jдно з вижом врuдовым Y три члв~ки их подворищных, в котором
имTню их, в ПривTрTдови або в БаTви, гдT jн самъ похочtт, моцно сu YвTзати, а
их к рукам своим дTржати и вживати або во всTи тои сумT Y двадцTти в шTсти
копах и в сороку грошох кому хотTчи заставити, в том Tму волност дали и кому
тых людTи пан Калусовскии заставит, тогды jни вжT их в тог jкупати мают.
А Tстли бы jни сами, жоны, врuдники, слуги их або хто иншии, тог Yвuзаня в
люди их пану Ивану Калусовскому // чимъ-колвTк заборонuти и людTи Tго
млсти нT поступили, то сu jписали, иж кождыи с них пану Ивану заруки
заплатити маTт по двадцTти копъ грошTи и всю шкоду и наклады Tму на слово
Tго нагородити•, што ширTи а достаточнTи на листT их записном Tст jписано•.
То пак тот рок jписаныи вжT давно минул а jни, дTи, водлT jпису своTг и до
сих часов грошTи пану Ивану Калусовскому нT jтдали. И нT хотTчи на том jт
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них болшTи шкоды своTи приимовати, просил j вижа, при котором бы сu в
людT их мuл Yвuзати.
Ино я з урuду замку Луцког посылал Tсми вижом Ивана Адамовича,
дворTнина гсдръског, которыи там бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо
мною тыми словы сознал, иж служTбник пн~а Ивана Калусовског [……………]1
за росказанTм пн~а своTг а за листом пн~ов ПривTрTдовских при мнT, вижу
врuдовом, и при людTх сторонних был Y ПривTрTдовT и хотTл сu YвTзати в три
службы людTи подворищъных. Ино пно~вT ПривTрTдовскиº Yвuзаня нT
поступили а jпису своTму досыт нT чинили, повTдаючи, иж мы гроши маTмо и
пану Калусовскому их jтнTшчи мамо2, алT Yвuзаня нT поступимо. СлужTбник
пн~а Калусовског, jсвTтчивши мною и сторонами, Tхал проч•.
А так я тоº jповTданº и вижово сознанº до книг замковыхъ записати
казаль•.
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// [№ 300] 28. Того ж мсца сTнтTбр к~в [22] дн~u.
Казано записати. Пришодчи и постановившисu jбличнº в замку Луцкомъ
пTрTдо мною, Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцкимъ, зTмuнки
гсдръскиº повTту ВолодимTрског пн~и Милка ВасилTвая Дрывинская•, и пн~и
Маря СтTпановая Мировицкая Богдановны Лидуховског, jповTдали и
сознавали, иж, дTи, што которая част имTня БаTвског по смTрти брата нашог
нTбожчика Ивана Богдановича Лидуховског правом прирожонымъ на нас
припала, яко в дворT, в людTх, в полuх, в сTножатTх и во всих пожитках•, яко
сu здавна тая част нTбожчиковая сама в собT и в обыходTх своих маTт•, так тTж
и в подворю, котороT Tст в мTстT Луцкомъ. Ино мы, яко пTрвTи сTго чTрTз
малжонков своих тут на врuдT jповTдали, так и тTпTрTчи сами вызнаваTм, иж
тую всю свою част на нас спалую, то со всим на всT ничого сами на сTбT и на
близких своих нT jставуючи, спустили и продали Tсмо на вTчност за двадцат
коп грш~Tи личбы литовскои дuдкY нш~ому пану Василю ГулTвичу•.
И просили, абы то было записано. А так я тоT jчTвистоº сознанº,
доброволноº jповTданº ихъ в книги замковыº записати казаль•.

[№ 301] 29. Того ж мсца сTнтTбрu к~¾ [26] дн~я•.
Казано записати. Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого, Tго млст кн~зъ Януш Кузминич Жtславскии, жалуючи
jбтTжливT и jповTдаючи•, на бояр и подданных Tго млсти пн~а ГригорTвых пн~а
Сtнюты ЛuховTцког тым jбычаTм, иж, дTи, Tго млст кн~зъ Януш посылал
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врuдника своTго жTславског // пн~а Гаврила ВtрбовTцкого•, до имTнTи своих
Колку а Чолгузова выбирати платов и доходов, которых, дTи, с тых иминTи jт
давных часов нT выбирано•. И кгды ж, дTи, тот врuдник Tго млсти•,
жаславскии пан ВtрбовTцкии, выбравши платы и доходы, Tхал до Tго млсти с
пнз~ми, тых часов Y волторок прошлыи мсца сTнтTбрu двадцат трTтTго дн~я,
тогды, дTи, боярT и подданныº пн~а Григоря Сtнютины, довTдавшисu того, иж
jн с пнз~ми TдTт, пTрTTхавши Tму дорогу доброволную, розбоиным jбычаTмъ
Tго самого збили и jкрутнT шкодливT зранили, с которых ран нTвдомо, будTт
ли жив. И то, што-колвT при нTм было, тых пнз~Tи кн~зu Tго млсти, которыT jн
был выбрал•, и к тому маTтности Tго – то всT в нTг поjтнимали, а Tго за
мTртвого покинули. И в тот, дTи, час многиT шкоды Tму подTлали, которых
всих шкод рTTстръ мTновитT1 списаныи в сTбT быти повTдаTт•.
И хотTчи Tго млст кн~зь Януш j то мовити, просил, абы то было записано•.
А так я тую жалобу и jповTданº Tго млсти до книг замковых записати казаль•.

[№ 302] 1. Лт Бож нарож а~ф r~а [1561] мсца jктTбра в~ [2] дн~u.
Казано записати. Присылали до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTг луцкого, зTмuнT гсдръскиº•, пан JстаaTи и пан Андрян
КороваTвичи СtлTцкиT, жалуючи jбтTжливT на кн~зu Матaя Tго млсти
ВасилTвича ЧtтвTртTнского и jповTдаючи• тым jбычаTмъ, што ж, дTи, тых
часов нTдавно прошлых мсца сTнтTбра двадцат трTтTг дн~u Y волторок, Tго млст
кн~зъ Матaи ЧtтвTртTнскии самъ jсобою своTю з слугами, з бояры и многими
подданными своими, наTхавши моцно кгвалтом // на влостивыи кгру(н)т имTня
их СtлTцкого•, влостивыT полu их jраныT и як потрTба зготованыº збожTмъ
своимъ посTял, так дворныT полu, яко и подданных их•. А потом, дTи, того ж
дн~u, Tхавши моцно кгвалтом• по влостивом кгрунтT их – по зTмли СtлTцкои•, в
дTрTвTх знаки понатTсывал•, в чом собT шкоду и кривдY нTмалую бити мTнuт•.
Длu чого ж на jбвожTнº и на jглTданº тых шкод подTланых брали в мTнT
вижомъ з урuду замку Луцкого• боярина• гсдрьског красносTлског• Atдора
Колтуна, которыи там бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною тыми
словы сознал•, иж будучи мнT в пн~а Jстаaъя и в пн~а Андряна КороваTвичов
за jбвожTнTм ихъ, маючи при собT сторону, видTл Tсми полu зораног и житом
засTяног якобы на тридцат дTн•. К томY тTж видTл Tсми в дубровT в дTрTвTх
знаки понатTсываныT на чотырTх дTрTвTх•. И повTдили мнT пно~вT КороваTвичи,
иж то влостивую зTмлю их, которYю jни сами пахали, кнuз Матaи Tго млст
ЧtтвTртTнскии моцно кгвалтом посTяти, так тTж и в дубровT нш~ои влостивои в
дTрTвTх знаки починити казал•.

1

Виправлено з «мTновити».
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И хотTчи j то мовити, просили, абы то было записано. А так я тую жалобу
и jповTданº их и вижово сознанº до книг замковых записати казалъ•.
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// [№ 303] 2. Того ж мсца jктTбр в~ [2] дн~u.
Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстар(ост)Tг луцког•,
зTмuнT гсдръскиº пан JстаaTи и пан Андрян КороваTвичи СtлTцкиT,
жаловали jбтuжливT на служTбника Tг мл пн~а Михаилова Елова на
Станислава Вилгорског и jповTдали тым jбычаTм, што ж, дTи, тых часов в
понTдлок прошлыи мсца сTнтTбра двадцат дTвuтог дн~u поTхали Tсмо были до
Луцка за воловщиною, хотuчи пн~ом выбирчимъ jтдати и приTхали Tсмо до
Вtлицка в дом корчомныи за прозбою пн~а Иваницког. То пак, дTи, в тот час
врuдник вTлицкии Станислав Вилгорскии, нT вTдати длu которои причины,
звазнившисu на нас бTзвиннº, мTнT Jстаaъя, и служTбника моTг Васка збил и
зранил. И в тот час з брата моTг Андриuна пнз~и сTрTбщина jт jсминадцати
сох згинули, в чом собT жал и шкодY нTмалую быти мTнuт.
Длu чого ж на jглTданº ран брал в мTнT пан JстаaTи вижом боярина
гсдрског красносTлског Atдора Колтуна. Которыи ран их jглTдадавши и
ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж видTл въ пана Jстаaъя рану
рYбанYю чTрTз правоT jко, а в служTбника Tг Васка на правои руцT рана нижTи
локтu рубаная•.
И хотTчи пно~вT КороваTвичи j то мовити, просили, абы то было записано.
А так я жалобу и jповTданº их и вижово сознанº до книг замковых записати
казалъ•.
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// [№ 304] 3. Лта Бож нарож а~ф r~а [1561] мсца jк[тTбра] г~ [3] дн~u в
пuтницу.
Казано записати. Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцког, подданныи Tго млсти пн~а Миколая ЮрTвича Радивила,
воTводы троцкого, гTтмана навышшого Вtликого Кнuзства Литовского,
старосты мозырского, дTржавцы лидского•, бtлицкого и сомилишского
Шлома Лtвtвич, жид мtста ЛYцкого•, жаловал плачливT а jбтuжливT jт
матки своTи Ханны, jт брата своTго Юхна и сам jт сTбT и jповTдал тым
jбычаTм, иж, дTи, нынTшнTго дн~u по нишпорнои годин, бTз бытности jтца
нашого и нас, сынов Tго, ºго млст пан ГригорTи Чаплич самъ jсобою своTю з
служTбниками своими и з служTбниками пн~а Клюсовского, старосты
jлыцкого, з Щасным КамTнским а Матысом кравцом и з ыншими многими
помочниками своими, нT вдати длu котороº причины, приTхавши моцно
кгвалтом на домъ наш, ворота дворныº порубали и jкна свTтличныº з улицы
повыбивали, а добывшисu в дом jтца нашого ЛTвu и нас, сынов Tго, искали,
хотuчи нас YмыслнT позабивати и, впадши до свTтлицы, мало матки нашои нT
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забили, котораu, падаючи на ногах Tго, выпросившисu с плачом, залTдва
втTкла. И в тот, дTи, час, яко то в свuта наши жидовскиº j кучках, што Tсмо
шат и инших рTчии наших в свTтлицы мли, то всT на тот час погинуло•.
НапTрвTи скринка, в которои было пн~зTи готовых тридцат коп грошTи, што
был кнuз Яков Uловицкии прислал•; дв тканки пTрловых, золотыми цатками
засажоныи, которыи коштовали полтораста коп грошTи•; два поuсы
срTбрuных позлотистых, в которых важило сTрTбра дванадцат гривTн; два
тузины, лыжок срTбрuных; кубков чотыри два позлотистых, коштовали //
сTмдTсuт коп грошTи; в других двох важило сTрTбра чотыри гривны, дванадцат
дукатов, пTрлы вTликими jсажованы, што сTстра наша на шии ношовала•;
внTц з двадцатма пTрстTнми – то всT з скрынкою погинуло•. К тому шаты,
которыи были в свTтлицы на жTрди, тоTст кожух кунии, влоским сукном
критыи, на нTм jсмъ кнаaлTи срTбрTных позлотистых; другии кожух лисии•,
кучма соболuя – коштовала дванадцат коп грошTи•. А потом, послышавши,
што сu люди збирают длu jбороны дому, jни, всдши на кони, ºхали з дому
и, выTхавши на Yлицу, jтповTдали на горло jтцTви нашому и нам, сыном Tго, в
чом собT жал и шкоду нTмалую быти мTнuт.
Длu чого ж на jбвожTнº и на jглuданº кгвалтовного наTханя, брали в
мTнT вижом служTбника моTго СтTпана Климовича, которыи там бывши и
jттолu пришодши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж будучи в
дому ЛTвTвом, видTл ворота дворныº, двTры сTнныº побиты и порубаны, а
jболоны свTтличныº повыбиваны и jкна порубаны.
И просил Шлома ЛTвTвич, абы то было записано. А так я жалобу и
jповTданº Tго и вижово сознанº в книги замковыи записати казал.

[№ 305] 4. Того ж мсца jктTбра T~ [5] дн~u.
Казано записати. Под вдомостю Tго млсти пн~а Пtтра Богдановича
Загоровского, маршалка гсдръского, справцы староства Луцкого. Суд Бориса
Ивановича Совы, подстаростTго луцкого. А на тот час при том были их млст
кнuз Иван ЖижTмскии•, кнuз JстаaTи ВасилTвич Соколскии•, пан Михаило
Иванович Jщовскии•.
// Смотрли Tсмо тои справы. Ставши пTрTд нами за позвы врuдовыми на
рок припалыи jбоu сторона: зTмuнT гсдрьскии пан ГригорTи Игнатович
Дчжуса жаловал на брата своTго пана Михаила Дчжусу, иж, дTи, jн дTржит
болшTи людTи и зTмль над мTнT, брата своTго, во имTнях наших сполных
jтчизных, тоTст в ЛuховT, в Болотковцах, в Новгородчичах и в зTмли
Почапскои, а мн во всTм том длу ровного вTчистого дати нT хочTт•. J што,
дTи, вжо Tсмо нTjднокрот под заруками записы своими jписовалисu и роки на
роздлок в тых наших имTнях приимовали и дTлчих своих на тыи роки
выводили. А брат мои, пан Михаило, впор свои вTдучи и записом своимь досыт
нT чинuчи, мн в тых имTнях наших jтчизных и до сTго часу длу вTчистого
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нT дал, длu чого ºсми Tго и пTрво сTго был припозвал пTрTд врuд здTшнии
замку Луцкого•. То пак брат мои, пан Михаило, нT хотuчи зо мною пTрTд
врuдомъ здTшнимъ росправы принuти, алT хотuчи•, проволоку в том чинити и
мTнT ку шкод приправовати, jтозвалсu до гсдрu Tго млст•. Врuд нам рок
праву зложивши, jтослал нас с тою справою до гсдрu Tго млсти•. А там намъ
будучи Y Вилни, jбачивши шкоды и наклады свои, взuли Tсмо то з обу сторон
приuтTлTи своих: пн~а Павла Jранского и пана Василu АндрTвича – дворuн
гсдрu королu Tго млсти, а служTбника Tго млсти пн~а Миколая Радивила,
воTводы вилTнского•, пн~а Михаила ДанилTвича•, которыº, выслухавши жалобы
моTи и jтпору брата моTго, нас погодили, а заруки промTжку нас з обу сторон
вморили и рок нам роздTлку положили по ВtлицTдни в тыждTн свuта
прошлого року тTпTрTшнTго шTстдTсuт пTрвого, ку которому роздTлку
209 зв. вTчистому в тых имTнях наших, тоTст в ЛuховT, // в Болотковцах, в
Новгородчичах и в зTмли Почапскои на том промTжку нас застановили, иж мы
з обудву сторон за листом гсдрьским на тот рок jписаныи мTли Tсмо дTлчих
своих вывTсти – пана Михаила Еловича Малинского а пн~а Ивана Пtтровича
Чаплича•. А Tстли бы с тых дву которыи-колвTк албо и jбадва за aоробою або
за uкою иншою причиною на том роздлT в нас сами быти нT могли•, тогды
jни на своº мTстцо моцни так жT двох дTлчих за листом своимъ намь до тых
имTнTи наших выслати. А jни мли нам тыи имTня наши наполы ровно
роздTлити, на што Tсмо jбадва позволили и сами сu доброволнT в заруки
поддали. Єстли бы брат мои пан Михаило або я того постановTня нашого
вилTнского полнити нT хотTл, тот мTл вины гсдру королю Tго млсти заплатити
двстT коп, а сторонT дTржачои постановTнº – другую двстT коп грошTи. Ино
кгды тот рок припадал, я пTрTд роком за дв нTдли брата своTго пн~а Михаила
просил и навпоминал, ижT бы jн восполок зо мною к дTлчим нашим jписаным
до пн~а Михаила Єловича и до пана Ивана Чаплича Tхал и их прозбами своими
на рок роздTлку нашого YпTвнили. То пак брат мои, пан Михаило, до ихъ
млсти зо мною Tхати, так тTж на рок припалыи в тых имTнuх наших вышTи
помTнTных длу ровного мн выдTлити и постановTня доброволнT принuтого
полнити нT хотл, а тым в заруки сам на сTбT положоныº попал•. Пан
Михаило, чинuчи на то jтпор, повдил, што, дTи, ты, панT ГригорTи, панT
братT, на мTнT жалуTш, ижT бых я постановTня нашого пTрTд приuтTлми з обу
сторон принuтого полнити нT хотTл•, то сu тут явнT покажT, хто нT полнит
210 постановTня, ижT-м я пTрTд рокомъ // потрикрот до панов дTлчих посылал, так
до Tго млсти пн~а Михаила Єловича Малинского, яко и до пн~а Ивана Чаплича•,
нижли их млст за иншими справами своими на тот роздTлок до тых имTнTи
наших на рок jписаныи быти нT поспли. И показал лист пана Михаила
Еловичов и другии – пн~а Ивана Чапличов, иж jни к тому року быти нT
поспли•. А прTд сu ж, дTи, хотuчи я полнити постановTнº нашT, впросил Tсми
был на то дTлчим приuтTлu своTго ºго млст пана СтTпана Шумского•, нижли в
тот час з Божого допущTнu жона моu с того свта зошла•, а я нT толко жT

430

бых мTл во имTнях дTл приимовати, алT будучи в смутку и самь Tсми j соб нT
вдал•. Пан ГригорTи повдил, иж, вжT послT року jписаного жона твоu
вмTрла•, алT u до тTбT пTрTд роком посылал зuтu нш~ог, пана Рагозу, и звал
Tсми тTбT до панов дTлчих, ты зо мною ºхати нT хотTл, а што тут листы панов
дTлчих покладаTш – тыи листы помочи тобT нT чинuт•, бо в листT застановTнu
нашого вилTнского Tст jписано, иж мы jбадва сполTчнT, панов дTлчих своих
впросивши, до имнTи наших вывTсти мли•. И положил лист под пTчатми
приuтTлTи своих з обу сторон принuтых постановTнu вилTнского•. На то пан
Михаило jтпор чинил: «Што сu ты, панT ГригорTи, в тых имTнях наших длу
домагаTш, я тоб длу нT бороню и завжды хочу Tго с тобою мти•, jдно ты
пTрвTи чини постановTню и jписови досыт, кгды тых людTи, которых Tси
позаставлuл, выкупиш и в дTл поставиш, я с тобою готов во всTм роздTл
вчныи принuти›». Мы, jбачивши лист постановTнu их вилTнского, казали
Tсмо вычитати, в котором так доложоно, иж пановT дTлчии их, выTхавши там,
до тых имTнTи вышTи помTнTных, мают пн~а Григорu запытати, ºстли jн тыT
люди повыкуповал, што позаставлuл // и Tстли их до того року всих выкупит,
тогды пTрTд тыми дTлчими маTт значнT показати и довTсти, иж ихъ всих
jкупил. А Tстли бы их до того року помTнTного нT выкупил, тогды пTрвTи тыº
их дTлчии мают jных людTи заставных службу, подачки и вшTлuкии
повинности и широкост зTмль их, которых jни вживают, списати и, вывTдавши
сu j тых людTх достаточнT, пTрво мают водлu Бг~а и рTчи справTдливоº так,
якобы на jбT сторон бTз кривды было и напротивко тых людTи, которыи Tст
jт пн~а Григоря в застав, так тTж много людTи и с таковыми ж пожитками,
службами, кгрунтомъ, яко под тыми заставными людми в тых жT имTня вышTи
jписаных пану Михаилови напротивко тых людTи заставных в дTл вчныи
подати•. А в част пана ГригорTву тыº люди заставныº так жT в дTл вчныи
пустити•. А потом вс имTня их вышTи помTнtныº зо всими пожитками
малыми и вTликими, яким-колвTк имTнTм названы быти могут, част ихъ
jбудву, што которыи з них дTржаль, каждую рTч на мTстцо спустивши, в
ровныи дTл на вTчност промTжку них роздTлити•. Нижли TщT пTрTд тым длом
пан ГригорTи нTвстцT своTи, панTи Михаиловои, дTсuт коп грошTи позычоных
подлT jбовuзанu своTго мTл jтдати и то в том листT jписано, иж кривды з
обу сторон, яко пан ГригорTи jт пана Михаила собT и подданным своимъ
кривды и втиски вTликии в многих рTчах, так тTж и пан Михаило jт пн~а
Григорu самого и jт подданных Tго собT и подданным своимъ быти мTнили•.
J том промTжку них так застановили, иж мают jни jбадва в долTглости
своTи и подданных своих вси кривды на рTистра списати и с тыми рTистрами
пTрTд тым длом вышTи намTнTнымъ за дв нTдли jбослатисu, абы вдали,
хто до кого и j што дло маTт•. А кгды ж сu мTжи них во всTм дTл докончит,
тогды jни на jн жT час, яко сами jсобами своими jдин другому подлT тых
рTистров, которыи промTжку сTбT подадут, пTрTд тыми ж дTлчими
всправTдливитисu, так тTж и подданных своих с обу сторон, кому которыи // з
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длу сu jстанtт, мают там жt поставити, а тыº их длчии нt jтtжчаючи
jттол з ымtнu их, на jбt сторонt подлt рtистру и рtчи справtдливоº до конца
справtдливост чинити мают. И што кому на ком присудuт, то моцны будут тыи
ж дtлчии на них и jтправити подлt jбычаю права и Статуту Зtмского. А jни,
jбдв сторонt, яко пан Михаило, так и пан Григорtи, сами и подданныи их в
том дtлчим ани их jтправчимъ противни быти нt мают, што ширtи а
достаточнtи на листt их tднацком tст jписано•. И повдил пан Михаило, иж
пан Григорtи тых пн~зtи дtсuти коп грошtи, которыи тут написаны,
нtбожчицы жонt моtи нt jтдал•. Пан Григорtи повдил: «Што-м я был жон
твоtи винtн, то tсми tи заплатил и кгды рок роздtлку нш~ому по свuтt
прошломь Вtлицtдни был припал, тогды жона твоu тых пнз~tи мн сu нt
впоминала». И поискивал на нtм зарук jписаных•. Пытали tсмо: «Чим бы того
доводил, иж tстли бы пtрtд роком y брата своtго, пн~а Михаила, з рtистрами j
кривды свои и подданных своих был албо и до панов дtлчих своихъ tздил•».
Пан Григорtи повдил, иж з рtистрами j кривды списаныи до брата своtго
посылал пtрtд роком за двt нtдли и то tму за часу припоминал, абы с ним
восполок за листом гсдрьскимъ до панов дtлчих tхавши, на рок до имtнtи
наших впросилъ•. Ку тому сu пан Михаило нt знал, а jн тtж свtдоцтва
жадного нt показал. Мы, видuчи впоръ их вtликии и нt хотuчи их далtи ку
болшим шкодам и накладом приводити, алt хотuчи мtжи ними милост
братtрскую и добрую приuзнь yмоцнити, jныи заруки, в листt их tднацком
jписаныи, на сторону jтложили и вжt ºсмо то вtчнt yморили, иж jни jдин
на другом тых зарук поискивати нt мают. А што сu дотычtт роздtлку
211 зв. вtчистого во имtнuх их, тоtст в Лuховt, в Болотковцах, в Новгородчичох, // и в
зTмли Почапскои•, на то tсмо имъ з урuду рок зtмскии зложили jт сtго дн~u
нtдtли мсца jктtбра пuтого дн~u за чотыри нtдtли под страчtнºмь права, на
которыи рок jни jбоu сторона пtрtд тыми ж дtлчими своими, в листt их
tднацкомь помtнtными, там в тых имtнях вышtи помtнtных – в людtх, в
полuх, в кгрунтtхъ и во всuких пожитках jт мала и до вtлика, ничим нt
jтступуючи листу своtго tднацкого постановtня вилtнского, алt кром зарук
jт нас врuду вмороных, при моцы tго зоставуючи, полнити и во всtм роздлок
вtчныи принuти маtт•, на што jни jбоu сторона позволили и то полнити
jбtцали, нижли jни jбадва згодившисu, с тых дtлчих своих помtнtных пана
Ивана Чаплича выпустили. Jдно толко tго млст пн~а Михаила Єла з обу
сторон на тот дtл до имtнtи своих мти мают, jбовuзуючисu под тым
jбычаtм, иж tстли бы з них которыи на тот рок, jт нас врuду зложоныи, в
тых имtнях выдtлити або uкими колвtк причинами розрываючи того кончити
нt хотtл, тогды дtлчии ихъ з обу сторон полюбовныи – ºго млст пан Михаило
з вижом врuдовым сторонt року пилнуючои и постановtня их вилtнского
дtржачои•, в тых имtнuхъ вышtи помtнtных во всtм половицу ровную моцно
выдtлити и j вшtлuкиº кривды справtдливост слушную вчинити маtт•. И што
tго млст дtлчии ихъ промtжку них налtзком своимъ вчинит, то вжt jни вчнt
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а нtjтмннt дtржати мают. А што сu дотычtт тых пн~зtи дtсuти коп грошtи,
которыи пан Григорtи повдаtт, жt их нtвстцt своtи, панtи Михаиловои,
jтдал, а пан Михаило повдил, иж нt jтдал•, на том ºсмо застановили, иж
пан Григорtи там жt на тот час пtрtд паном дtлчимъ маtт доводити•. Єстли
жt их jтдал албо нт•, пак ли бы доводу чинити нt хотtл, тогды пан Михаило
правом на нtмь поискивати маtт, а дtл длом прtд сu быти маtтъ•.
А потомъ пан Григорtи жаловал на брата своtго, пн~а Михаила, // j двоt
имtнº: Сtuныи Гаи и Садки, которых, дtи, мы, дошодчи правомъ з выроку
вtлможного пн~а tго млсти пн~а Миколая Радивила, воtводы вилtнского, под
паном Гарасимом Дахновичом и tго маткою, а тых наших имнtи jтчизных
были tсмо jбадва сполнt в дtржаню, нижли потом, будучи мы винны з выроку
tго ж млсти пн~а воtводы вилtнского, с тых жt наших имtнtи пану Климtнту
Воиничу и пану Григорю Гулtвичу за вно жtн их суму jписаную, тоtст сто и
шtстдtсuт коп грошtи, а нt маючи мы чим того долгу заплатити, ино тыº ж
имtня наши Сtuныи Гаи и Садки брат мои за дозволtнºмь моим заставил в тои
жt сумt пн~зtи – в сту и в шtстидtсuт копах грошtи пану Вtнцtславу
Подланскому и дали ºсмо тыи пн~зи пану Климtнту Воиничу и пану Григорю
Гулtвичу – зuтtм пана Дахновича. Гдt я jт давных часов с части своtи
половицу тых пнз~tи – jсмьдtсuт коп грошtи – брату своtму, пану Михаилу,
даю, а jн в мtнt пнз~tи брати, имtнtи вызволити и мн половицы моtи
выдtлити нt хочtт•. J што вжt ºсмо будучи y Вилни пtрtд паны а приuтtлы
своими застановtнº вчинили, иж брат мои пан Михаило, приtхавши з Вилни к
дому, тыи пн~зи – jсмъдtсuт коп грошtи колин (!) колвtк бtз року jт мtнt
взuти•, а по взuтю jных пнз~tи за чотыри нtдли в тых наших имtнях – в
Сtяном Гаю и в Садкох – в людtх, в кгрунтtх и во всих пожитках мнt
половицу мою выдtлити мtл, в чом заруками сu jбвtзал под двмасты копами
грошtи. Ино я вжt поколкокрот тыи пнз~и jсмдtсuт коп грошtи брату своtму
пану Михаилу даю, хотuчи в тых имtнuх половицу свою к рукам своимъ мtти•,
а пан Михаило, брат мои, jт мtнt пнз~tи взuти и мн длу в тых имtнях
поступити и выдtлити нt хочtт•, а иж нt полнит постановtнu своtго,
доброволнt пtрtд приuтtлы принuтого, тым в заруки пtрtпал•. Мы пытали
tго: «Чим бы того доводил, // абы tму коли тыи гроши дават млъ?»• Пан
Григорtи подпирал того листом tднацким постановtнu вилtнского, в котором
сu водлt жалобы tго знашло. И показал лист сознанu вижова – служtбника
tго млсти кн~зu Богуша Atдоровича Корtцкого, старосты луцкого,
браславского и вницкого•, в котором вызнаваtт, иж пан Григорtи тыи пнз~и
брату своtму при нtм давал, а jн ихъ в нtго нt брал•. Которому листу
вижовому пан Михаило вры нt дал и к тому сu нt знал, абы tму коли брат tго
тыи пн~зи давати мuл•. А пан Григорtи свдоцтвом того нt подпирал•, вижа
при собt нt мuл и выпису с книг замковых нt показал•. С тых причин и jную
заруку на сторону tсмо jтложили, а тыи пн~зи jсмдtсuт коп грошtи пану
Михаилу jт пн~а Григорu тут жt в права взuти казали. А j тыи имtня Сtuныи
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Гаи и Садки рок зtмскии з урuду ºсмо зложили jт сtго дн~u нtдtли мсца
jктtбрu пuтого дн~u за чотыри нtдtли•. На которыи рок пан Михаило брату
своtму пану Григорю в тых имtнuх во всtм половицу на вчност водлуг
постановtнu ºднацкого и застановtня нашого врuдового выдtлити маtт•. Пан
Михаило гроши jт брата своtго взuл и то выполнити jбtцал•. А што сu
дотычtт, иж имъ рок jт нас врuду зложон за чотыри нtдли ку роздлtню
имtнtи их, так во имtнuхъ их jтчизных – в Лuхов, в Болотковцах, в
Новгородчичах и в Почапскои зTмли, так тtж и в других имtнях, тоtст в
Сuном Гаю и в Садкох, ино jни, зрозумtвши, што тыи имtня их нt в одном
мстt, а на jдин рок всtму тому досыт вчинити нt могут, то сами промtжку
собою в том погодили и нам jбъuвили, иж кгды тот рок, jт нас врuду
зложоныи, припадtт, а jни сu коло тых имtнtи дломъ забавuт, тогды на тот
рок пан Михаило и пан // Григорtи до тых имнtи – до Сuного Гаю и Садков
– служtбников своих мают послати и по половицы тых имнtи на сtбt чtрtз
посланцов своих дtржати и вживати мают до тых часов, покол jни з собою
роздлок вtчистыи а нtjтмtнныи, кром жадноº проволоки, приимут. На то
jни jбоu сторона позволили.
А так мы застановtнº нашt врuдовоº и доброволноº позволtнº ихъ до книг
замковых записати казали. А jни, jбоu сторона, выписы с книг под пtчатю
пн~а подстаростtго соб побрали•.

[№ 306] 5. Того ж мсца jктtбра пuтог дн~u•.1
Казано записати. Пtрtдо мною, Борисом Ивановичом Совою, подстаростим
луцким jбличнt в замку гсдрьскомъ в Луцку их млсть кн~зь Матaи Василtвич
Чtтвtртtнскии, кнuз Дмитръ Jлtксандрович Бурtмскии•, пан Atдор а пан
Андрtи Ивановичи Русины•, пан Грицко Елович Букоtмскии•, пан Яцко а пан
Томило Вороны Боротинскии•, пан Atдор Хмара Миловшскии а пан Богдан
Андрtвич Пtрtкладовскии•, jдностаинt вси jповtдили и вызнали то, иж,
дtи, зъtхавшисu нам длu потрtбъ наших и зtмских до замку гсдрьского
Луцкого•, писал и присылал до нас jтtц Иjна tго млст архимандрит
жидичинскии•, jповtдаючи, иж позвал tго пtрtд гсдрu королu tго млсти
прtjр костtла Луцкого панны Марыи кн~зь Саварын, мнuчи, жtбы jн
кгвалтом на влостномъ кгрунтt того костtла а на uкоись yлицы Татарскои
213 зв. колкось домов побудовати и пожиток // собt привлащати мtл•. И жtдал нас
jтtц архимандрит за то, ºстли быхмо мы за прtдков tго млсти зtшлых
архимандритов жидичинских jколо того подворu, котороt ºго млсть в мстt
Луцком на yлицы Жыдовскои в парканt jт Стыра к манастыру
Жидичинскому водлt дtржаня прtдков своих дtржит и вживаtт и j yлицы

1

Між рядками праворуч над першим рядком прописана заставна латинська літера “R”.
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Татарскои, гдt бы была, якую вдомост мtли•, абы ºсмо тоt вдомости своtº
вызнанº нашt на писмt ºго млсти дали. Ино мы, маючи вдомост jт прtдков
своих j том подвори архимандричомъ, а j тои yлицы Татарскои в мстt
Луцком вдомости жадноº нt маtмо•, ани ºсмо того слыхали, абы коли
татаровt в мстt Луцком домами своими мtшкат мtли•. А вtджо чого ºсмо
свдомы и тtж чого нtвдомы, дали tсмо на то jтц~у архимандриту
жидичинскому лист вызнаня нашого под пtчатми нашими•. Якож и лист свои
на то jт сtбt ºго млсти даныи пtрtдо мною покладали и был вычитан с
початку аж до конца, которыи лист так сu в собt маtт›: «Я, Матaи Василtвич
Чtтвtртtнскии•, Дмитръ Алtксандрович Бурtмскии, Atдор а Андрtи
Ивановичи Русины•, Грицко Єлович Букоtмскии, Яцко а Томило Вороны
Боротинскии,
Atдор
Хмара
Миловшскии
а
Богдан
Андрºtвич
Пtрtкладовскии•, jзнаимуtмъ симъ листом своимъ кождому вобtц, кому того
будtт потрtба вдати, иж зъtхавшисu нам длu потрtб наших и зtмских до
замку гсдръского Луцкого•, писал и присылал до нас jтtц Иjна, архимандрит
жидичинскии, jповtдаючи, иж, дtи, позвал мtнt пtрtд гсдрu королu ºго млст
прtjр костtла Луцког панны Марыи кнuз Сtварин•, мнuчи яко бых я
кгвалтом на влостном кгрунтt того костtла а на якоись yлицы Татарскои
колкос // домов побудовати и пожыток собt привлащити мtл. И жtдал нас
jтtц архимандрит за то, ºстли быхмо мы за прtдков tго млсти зtшлых
архимандритов жидичинских jколо того подворu, котороº ºго млст в мtстt
Луцком на yлицы Жыдовскои в паркан jт Стыра к манастыру
Жидичинскому водлt дtржаня прtдков своих дtржыт и вживаtт и j yлицы
Татарскои, гдt бы была, якую вдомост мtли, абы ºсмо тоº вtдомости своtt ку
помочы праву и j дtржаню справtдливости ºго млсти сознанº своº
справtдливt на писмt tго млсти дали и пtрtд врuдом то вызнали•. Ино мы
подлуг лtт своих кождыи з нас зособна, яко надалtи вtдаючы с прtдков и
jтцов своих памtтаючы а будучы ºсмо винны рtч справtдливую вызнати•. Так
вызнаваtм и всимъ вобtц даtмъ вдати, иж николи ºсмо j том нt слыхали и нt
вдаtм, абы коли в том мстt гсдрьскомъ Луцку yлица Татарская быти мtла.
Никакоº yлицы Татарскоº и татаров, которыи бы jбаватtлством и домами
мtшкати тут мtли•, и нинt нt jдно yлицы Татарскоº, алt и назвиска того нtт•.
И болшtи yлицам нt tст назвискъ, кромъ толко yлица Троцская, котораu идtт
к мосту вtликому кривому•, другаu yлица Жыдовская•, трtтuя Jрмuнская•, а
чtтвtртая – до Глушца•, которыи з давных и вtчных часов всимъ вобtц значны
и вtдомы сут. Яко ж подлуг лtт и памtти нашои, иншии лtт jт шtстидtсuт и
далtи, иншыи – jт пuтидtсuт, а иншыи – jт сорока лtт. И tщt з jтцов своих
то слыхаючы и вtдаючи аж до сtго часу иначtи того нt вдаtмъ ани
памtтаtмъ, jдно так вдаtмъ, иж тоº подворº манастырскоº, котороº и тtпtр
tст в мtстt Луцком на yлицы Жидовскои // y парканt в кутt jт Стыра за
многих прошлых архимандритов жидичинских завжды к манастыру
Жидичинскому в спокоином дtржаню и вживаню было. А иншыи нихто в тоº
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подворº николи сu нt впирал, нt дtржал и нt вступовал, алt и до сtго часу
архимандриты жидичинскии тоt вышtи мtнованоº подворº ку црк~ви Божои к
манастыру Жидичинскомy дtржали и вживали того спокоинº. Яко ж ºсмо то
вси сполочнt до книг врuдовых замку гсдрьского Луцкого вызнали и jсобливt
на то сознаня и вtдомости своtt ºго млсти jтцу Иjнt, архимандриту
жидичинскому, сtс лишт1 нашъ под пtчатми нашими дали•. Писан в Луцку
лtта Божtго нарожtня тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого мсца сtнтtбра
сtмогонадцат дн~u•».
А по вычтtню того листа jтtц Иjна, архимандрит жидичинскии, чtрtз
писанº листу и служtбника своtго Макара Atдоровича, просил мtнt, абы то
было записано. А так я тоº jчtвистоº сознанº и лист ихъ млсти вызнаныи
слово y слово до книг замковых записати казал и выпис с книг под пtчатю
моtю ºго млсти jтц~у Иjнt, архимандрыту жидичинскому, на то дал›.
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[№ 307] 6. Того ж мсца jктtбра ¾~ 6 дн~u.
Казано записати. Пришодшы в замок и постановившысu jбличнt пtрtдо
мною, Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцкимъ, пан Иван Яцкович
Борзобагатыи Красtнски, ключник, городничыи, мостовничыи и воит луцкии•,
пан Грицко Василtвич Посолtико•, Стtцко Лtнкович•, Томило Костюкович,
Мицко Яцкович•, Василtи Лукuнович а Atдор Грибкович•, – бурмистры мtста
Луцкого•, jповдили и вызнавали тым jбычаºмъ, // што ж, дtи, будучы намъ
на справах мtстских y мtстt гсдрьскомъ в Луцку•, писал присылал до нас jтtц
Иjна ºго млсть архимандрит жидичинскии•, jповtдаючы, иж позвал ºго пtрtд
гсдрu королu tго млст•, прtjр костtла Луцкого панны Марыи кн~зь Сtвtрын•,
мнuчы жtбы jн кгвалтом на влостном кгрунтt того костtла а на якоись
yлицы Татарскои колкось домов побудовати и пожиток собt привлащити мtл•.
И жtдал нас jтtць архимандрит за то, ºстли быхмо мы за прtдков tго млст
зtшлых архимандритов жидичинских jколо того подворu, котороº tго млсть в
мстt Луцком на yлицы Жидовскои в парканt jт Стырu к манастыру
Жидичинскому водлt дtржанu прtдков своих дtржыт и вживаtт и j yлицы
Татарскои, гдt бы была, якую вдомост мtли, абы ºсмо тоt вдомости своtt
вызнанº нш~t на писмt ºго млсти дали•. Ино мы, маючы вдомост jт прtдков
своихъ j том подвори архимандричомъ а j тои yлицы Татарскои в мстt
Луцком вtдомости жаднои нt маtмо ани ºсмо того слыхали або коли татаровt
в мстt Луцком домами своими мtшкат мtли•. А вtд жо чого ºсмо свtдоми и
тtж чого нtвдомы, дали ºсмо на то jтцу архимандриту жидичинскому лист
вызнаня нашого под пtчатю мtста Луцкого•. Якож и лист свои на то jт сtбt
ºго млсти даныи, пtрtдо мною покладали и был вычитан с початку аж до

1

Треба читати «лист».
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конца, которыи лист так сu в собt маtт›: «Я, Иван Яцкович Борзобогатыи
Красtнскии•, ключник, городничыи, мостовничыи и воит луцкии•, Грицко
Василtвич Посолtико•, Стtцко Лtнкович, Томило Костюкович•, Мицко
Яцкович•, Василtи Лукuнович а Atдор Грибкович – бурмистры мtста
Луцкого•, jзнаимуºмъ симъ листом своимъ, иж сtдuчы нам на справах
мtстских // в мстt гсдрьском в Луцку•, писал и присылал до нас jтtц Иjна,
архимандрит жидичинскии, jповtдаючы, иж, дtи, позвал мtнt пtрtд гсдрu
королu tго млст прtjр костtла Луцкого панны Марыи кнuз Сtвtрын, мtнuчы,
жtбых я кгвалтом на влостномъ кгрунтt того костtла а на якоись yлицы
Татарскои колкос домов побудовати и пожиток собt привлащыти мtл•. И
жtдал нас jтtц архимандрит за то, ºстли быхмо мы за прtдков ºго млсти
зtшлых архимандритов жидичинских jколо того подворя, котороt tго млст в
мстt Луцком на yлицы Жидовскои в парканt jт Стыра к манастыру
Жидичинскому водлt дtржаня прtдков своих дtржит и вживаtть и j yлицы
Татарскои, гдt бы была, якую вtдомост мtли, абы ºсмо тоº вtдомости своtt ку
помочы праву и jдtржаню справtдливости ºго млсти сознанº своt справtдливt
на писмt tго млсти дали•, и пtрtд врuдом то вызнали. Ино мы подлуг лtт
своих кождыи з нас зособна яко надалtи вдаючы и с прtдков и jтцов своихъ
памtтаючы а будучы ºсмо винни рtч справtдливую вызнати•, так вызнаваtмъ и
всим вобtц даtмъ вдати•, иж николи ºсмо j том нt слыхали и нt вдаtмъ, абы
коли в том мстt гсдрьском в Луцку yлица Татарская быт мtла. Никакоº
yлицы Татарскои и татаров, которыи бы jбаватtлством и домами мtшкати тут
мtли и нинt нt jдно yлицы Татарскоº, алt и назвиска того нtт и болшtи
yлицам нt ºсть назвискъ, кромъ толко yлица Тросцкая, которая идtт к мосту
вtликому крывому•, другая yлица Жыдовская•, трtтuя Jрмuнская•, а
чtтвtртая до Глушца, которыº з давных и вtчных часов всим вобtц значны и
вtдомы сут•. Якож подлуг лtт и памtти нашоº иншыи лtт шtст- // дtсuт и
далtи•, иншыи jт пuтидtсuт•, а иншыи jт сорока лtт и tщt з jтцов своих то
слыхаючы и вдаючы аж до сtго часу. Иначtи того нt вдаtмъ ани
памtтаtмъ•, jдно так вдаtмъ, иж тоº подворº манастырскоº, котороt и тtпtр
tсть в мtстt Луцком на yлицы Жидовскои в паркан•, в кутt jт Стыра за
многых прошлых архимандритов жидичинских•, завжды к манастыру
Жидичинскому в спокоиномъ дtржаню и вживаню было•. А иншыи нихто тоº
подворº николи сu нt впирал, нt дtржал и нt вступовал•, алt и до сtго часу
архимандриты жидичинскии тоº вышtи мtнованоº подворº ку црк~ви Божои, к
манастыру Жидичинскому, дtржали и вживали того спокоинt. Яко ж ºсмо то
вси сполочнt до книг врuдовых замку гсдрского Луцкого вызнали•, и
jсобливt на то сознаня и вдомости своtt ºго млсти jтцу Иjнt, архимандриту
жидичинскому сtс лист наш под пtчатю мtста Луцкого дали•. Писан в Луцку
лtта Божtго нарожtня тисtча пuтсот шtстдtсuт пtрвого мсца сtнтtбра
второгонадцат дн~u•.»

437

215 зв.
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А по вычтtню того листа jтtц Иjна, архимандрит жидичинскии, чtрtз
писанº листу и служtбника своtго Макара Atдоровича•, просил мtнt, абы то
было записано. А так я тоº jчtвистоt сознанº и лист их вызнаныи слово y
слово до книгъ замковых записати казал и выпис с книг под пtчатю моtю ºго
млсти jтцу Иjнt, архимандриту жидичинскому, на то дал›.
216 зв.

// [№ 308] 7. Того ж мсца jктtбра и~ 8 дн~u.
Про памtт казано записати•. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого•, маршалок гсдрьскии ºго млст пан Пtтръ Богданович
Загоровскии, jповtдаючы, иж што мtл рок с кн~зtм Матatмъ Чtтвtртtнскимь
становитисu пtрtд гсдрtмъ королtм tго млстю в нtкоторых кривдах своихъ по
зъtханю службы тtпtрtшнtº воtнноº иaлuнтскои за чотыри нtдtли•, на што и
выпис гсдрьскии tго млсти в сtбt быти мtнил. И, маючи лист королu tго млст
jтрочоныи, посылал с тым листом гсдрьскимъ, яко сtго дн~u, в сtрtду, мсца
jктtбра jсмого дн~u, до кн~зu Матatя Чtтвtртtнског, жtбы сu вжt на тот рок
по зtханю воины иaлuнтскоº за чотыри нtдtли нt становил, с которого листу
и копю ºго млст дано•. При котором jтдаваню того листа был вижом
служtбник мои Ждан Бортновtцкии, а стороны – врuдник tt млсти панtи
Михаиловоº Свинюскоº кочкаровскии Тишко и боuрин tt млсти кнг~ни
старостинои крtмuнtцкои сtрницкии Макар.
Которыи виж там бывши и пtрtдо мною ставши, до книг замковых тыми
словы вызнал, иж служtбники tго млсти пн~а Загоровского Андрtи
Новосtлскии а Atдор давали лист королu tго млст кн~зю Матaю
ЧTтвtртtнскому jт пн~а своtго и копю с того листа ºго млст дали, на которои
копи и рок кн~зю Матaю Чtтвtртtнскому jзнаимили стати пtрtд гсдрtм tго
млстю j свuтом Николи зимнtм близкопришлом, котороº свuто маtт быти в
року тtпtрtшнtмъ шtстдtсuт пtрвом мсца дtкабра шостого дн~u.
А так тоº jповtданº tго млсти пн~а маршалка и вижово сознанt до книг
замковых tст записано•.
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// [№ 309] 8. Того ж мсца jктtбра и~ 8 дн~u.
Про памtт казано записати•. Писала и присылала до мtнt, Борыса
Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•, tt млст пн~и Пtтровая Чаплича
Шпановская пани Маря Козчанна, жалуючи и jповtдаючи тым jбычаtмъ,
иж, дtи, тых часов нtдавно прошлых мсца сtнтtбра двадцат пuтого днu в
чtтвtргъ послала tt млст была боuрином своим Jмtлком Atдчичом до Блtва
Татариновои сtмъ коп грошtи долгу, што была tи винна, а к торгу – другим
подданнымъ своимъ Яцком Пугачtвичом двt мацы пшtницы на продажу, к
тому масла пuт горщков а сыров тридцат•. То пак, дtи, в тот час боuрин tt
млст панtи Богушовои, подскарбиноº, Яцко Гумtнницкии, пtрtнtмшы тых
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людtи моих площtнских на доброволнои дорозt, моцно кгвалтомъ самих
поимавши, до вtзtня jсадил, а тыи пн~зи сtм коп грошtи литовских в боuрина
tt млст взuл, так тtж конu tго и свtрtпу подданного tt млст з возом – с
пшtницою, з маслом и з сырми и зо всим на всt, што-колвtк на возt и при них
было, то всt побрал, а тых, дtи, людtи tt млст и до сих часов y вtзtню дtржит
и выпустити нt хочtт, в чом собt tt млст пани Пtтровая Чапличовая jт нtго
жал и шкоду нtмалую быти мtнит.
И, хотuчи tt млст j то мовити, просила, абы то было записано. А так таu
жалоба и jповtданº tt млст панtи Пtтровои Чаплича Шпановскоº панtи Мари
Козчанны до книг замковых tст записано•.
// [№ 310] 9. Того ж мсца jктtбрu a~ 9 дн~u в чtтвtргъ позно.
Казано записати. Пришодчи в замок Луцкии пtрtд мtнt, Бориса Ивановича
Сову, подстаростtго луцкого, прtjр клuштора Луцкого панны Марыи кн~зь
Сtварын•, жаловал и jповtдал на пн~а Ивана Борзобогатого, ключника,
городничог, мостовничого и воита луцкого, тым jбычаtм, иж, дtи, вжо на
колкокрот покладал ми право на жида луцкого Игуду Шломича j спущtнº
ставу моtго Новоставского и j многии шкоды мои чtрtз того жида подланыº,
што ширtи а достаточнtи на аранд и на выписt врuдовом мtновитt tст
jписано, справtдливости скуточноº вчинити нt хочtт. Гдt ж, дtи, и тых часов
за вtликими а частокротными докуками моими y волторок прошлыи пан воит
пtрtд вижом замковым и при добрых людtх зложил ми рок пtвныи, яко на
нинtшнии дtн, jбtцуючи мн справtдливост вчинити. Я на тот рок, jт нtго
зложоныи, маючы при собt вижа врuдового зъ замку служtбника вм~, сtго дн~u
споранку аж до вtчора пилност ºсми в том чинил, хотuчи собt справtдливости
своtи доводити. А пан воит, зложивши мн рок праву, сам до мста нt был и
никому того суда на мtстцо своt нt злtцыл, jдно мu болшtи ку шкодt и
накладом приправуtт.
Яко ж то и виж врuдовыи служtбник мои Ждан Бортновtцкии, ставши
пtрtдо мною jбличнt, тыми ж словы сознал, иж кнuз Сtварын, прtjр
клuштора Луцкого, сtго дн~u споранку аж до вtчора при мнt, вижу, и при
людtх сторонних в дому воитовском был, jжидаючи пн~а воита, и пилност в
том чинил, а пан воит сам нt бывал и никому того нt злtцыл.
А так жалоба и jповtданº кн~зu прtjрово и вижово сознанº до книг
замковых tст записано•.

217 зв.

// [№ 311] 10. Лtт Бож нарож а~ф~ r~а~ 1561 мсца jктtбра і~ 10 дн~u.
Про памuт казано записати. Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича
Совы, подстаростtго луцкого, ºго млст кнuз Алtксандро Андрtвич
Сонкгушковича Кошtрскии, маршалок гсдрьскии, jповtдаючы тым jбычаtмъ,
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иж, дtи, вчинил ºсми был торгъ с панtю Михаиловою Тихновича Козинскою,
городничою володимtрскою, на тисuчу мац жита, а малжонок tt ºго млст пан
Михаило Козинскии прирtк ми за то добрым словом своим, иж мла ми
трtтtго дн~u задатку сто золотых дати. А tстли бы мнt трtтtго дн~u задатку
водлt прирtчtня своtго нt дали, тогды торгъ торгом нt мtл быти, на што и
листы были справtны•. Тогды пан Михаило Козинскии лист мои до сtбt взuл,
а своtго листу, што мн мtл дати, зодрал, так тtж и задатку ста золотых мн
нt дал. А в моtм листt написано, иж вжt пани Козинская сто золотых мнt
задатку дала, а я, дtи, и до сих часов жадного пн~зu в них нt брал•. При
котором, дtи, торгу нашом был при мнt виж врuду замку Луцкого боuрин
гсдрьскии краснtлскии Юрко. Jн тому добрt свtдом, абы водлуг вдомости
своtt пtрtдо мною вызнал•.
Яко ж то и виж врuдовыи боuрин красносtлскии Юрко, ставши пtрtдо
мною тыми словы сознал, иж tго млст кн~зь Алtксандро Кошtрскии при мнt,
вижу врuдовом, вчинил торгъ с панtю Михаиловою Козинскою на тисuчу мац
жита. И за то tг млст пан Михаило Козинскии прирtк, иж послt торгу трtтtго
дн~u мtли задатку дати кн~зю Кошtрскому сто золотых, на што и листы были
справлtны•. То пак пан Михаило Козинскии лист кн~зu Алtксандра
Кошtрского собt взuл, а свои лист, которыи мtл дати tго млсти кн~зю
Кошtрскому, зодрал ани задатку водлt прирtчtня своtго трtтtго дн~u ста
золотых нt дал.
А так тоt jповtданt кн~зu Кошtрского и вижово сознанº до книг замковых
tст записано•.

218 зв.

// [№ 312] 11. Того ж мсца jктtбрu а~і 11 дн~u.
Казано записати. Пtрtдо мною, Борисомъ Ивановичомъ Совою,
подстаростим луцкимъ, в замъку гсдрскомъ Луцку•, постановившисu jбличнt
прtjр костtла Луцкого панны Мари кнuз Сtвtрин самъ чtрtз сtбt, а jтtц
Иjна, архимандрит жидичинскии, чtрtз приятtлu и yмоцованого своtго пн~а
Вtнtдикта Богдановича за суполною моцю на листt tму даного доброволноt
постановtнt своt с обудву сторон вчинtноt jповtдали и до книг то кнuз
Сtвtрин, прtjр луцкии, тыми словы вызнал, иж што, дtи, позвал tсми был
листы гсдрскими позовными пtрtд tго кролtвскую млст jтца Иjну,
архимандрита жидичинского, такимъ jбычаtмъ, мнuчи, иж tго млст нt
вtдати за чимъ на влостномъ кгрунтt того костtла Луцкого панны Марии на
Татарскои yлицы колкос домов моцно кгвалтом побудовал и пожиток собt з
нихъ привлащил•, яко то ширtи на позвtх гсдрских tсть jписано•. За
которыми, дtи, позвы рок jт мtнt jтцу архимандриту зложоныи пtрtд гсдрtм
tго млстю стати кгды припал•. Тогды сu, дtи, tсмо jбоя сторона на тот рок
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становили, нижли, иж гсдрь корол tго млст с потрtбы рtчи посполитоt•1, за
рушtнtмъ всих зtмль панства tго млсти гсдрского Вtликого Кнuзства
Литовского на службу tго млсти гсдрскую и зtмскую воtнную до зtмли
Иaлuнтскоt вси справы судовыи на иншии часъ jтложивши и тую, дtи,
справу, котораu мн з отцом архимандритом мtла быт•, рачил tго кролtвскаu
млст за тыми ж позвы jтложити по роспущtню воиска с тtпtрtшнtº службы
воtнноt за шtст нtдtл•. То пак я, jбачивши вtликии нtпожиток с частог
поволоканu на такъ дорогу нtблизкую•, и про нtспособност здоровя своtго а
звлаща сподtваючисu и jжидаючи старшого и подавцы своtго Мtлхиjра в
нtjмtшканом часt были тут, в Луцку, чtрtз приятtли нtкоторыt jбославшисu
ºсмо зъ tго млстю jтцом Иjною, архимандритом жидичинским•. А на то с
обудву сторон позволuючи•, абы мtжи tго млстю а старшим моимъ, кгды тут,
в Луцку, будtт в тои мtрt, яко позов нtсtт yгодливt, jбычаtм ºдналным а на
вtчныи часъ слушныи конtц сu стати мог•. На том tсмо постановили, иж вжt
року тtпtрtшнtго•, которыи по роспущtню воиска зъ зtмли Иaлuнтскоº в
шtсти нtдtлuх пtрtд гсдрtм tго млстю становитисu нам припадаtт з обудву
сторон так я, яко и jтtц архимандрит // жидичинскии, сами чtрtз сtбt и
моцованых своих пилновати и ку праву становитисu нt маtмъ и внивtч тот рок
jборочаtм, с которого року я jтца Иjну, архимандрита жидичинского,
волного чиню•, вtджt на пришлыи час позов при моцы зоставуючи таковым
jбычаtмъ, иж tстли бы старшии и подавца мои кн~зь Малхtр jмtшкати а до
свtтого Миколаu, котороt свuто в нинtшнtм рокY шtстдtсuт пtрвомъ близко
приходит, тут в Луцку быти нt мог•, албо и приtхавъши, Yгодливого конца з
отцомъ архимандритом жидичинским в том, яко позов нtсtт, нt принuл и нt
вчинил•. Тогды мы, jбоя сторона, за тыми ж позвы по новом лtтt, св~тt
приидучомъ, в року тисtчи пuтсот шtстдtсuт втором в тыидtн, маtмъ пtрtд
гсдрtмъ королtм tго млстю ку праву становитисu, на што моцованыи jтца
архимандрита жидичинского пан Вtнtдикт за суполною моцю имtнtм tго
млстю позволил•, и так кнuз Сtвtрин, прtjр луцкии, самъ чtрtз сtбt, яко и
jтtц Иjна, архимандрит жидичинскии, чtрtз того вышtи мtнованог
моцованог своtг Yчинивши тоt jповtданt пtрtдо мною на врадt таковоt своº
доброволноº постановtнt и принuтt року иншого дали да (!)2 книг замковых
записати•, на што и выписы с книг под пtчатю моtю jбоя сторона собt взuли•.

[№ 313] 12. Того ж мсца jктtбрu а~і 11 дн~u.
Казано записати›: Пришодчи и постановившисu jбличнt в замку Луцкомъ
пtрtдо мною, Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцкимъ, tt мл пн~и
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Миколаºваu Харлинскаu пани Ганна кн~жна Любtцкая, jповtдала и выз(нала)
тым jбычаtмъ, иж, дtи, што которыи дворы имtня в Новгородскомъ повтt,
тоtст Исков, Всtлюб и з ыншими присtлки, к тым двором прислухаючии, по
нtбожчицы бабцt моtи панtи Яновои Пtнковои панtи [… … … …]1 мн правом
219 зв. прирожоным спадкомъ спало•. То пак tго млст пан Станислав Довоина //,
воtвода полоцкии, тыи дворы и имtня нt вдати, за которым правом дtржит и
вживаtть•, а мн части моtt поступити и выдtлити нt хочtть. А я, вдаючи j
близкости своtи, хотuчи того доходити•, злtцыла и поручила tсми малжонку
своtму tго млсти пану Миколаю Харлинъскому, даючи tму в томъ моц имtнtм
своимъ тыи имtня jтискати, jт нtго зыскъ и втрату приимуючи•.
И просила tt млст•, абы то было записано•. А такъ я jчtвистоt сознанt и
доброволъноº jповtданt tt млсти до книг замъковых записати казалъ•.

[№ 314] 13. Того ж мсца jктtбр а~і 11 дн~u.
Казано записати•. Приtздил до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, зtмtнин гсдрськии пан Микита Кутровскии, жалуючи
jбтuжливt на зtмuн Коруны Полскоt повту Бузского на пана Яна на пана
Андря и на пана Адама Лащов Стрtмtлtцких и jповtдал тым jбычаtм, што
ж, дtи, jни, мtшкаючи со мною, сугран, кривды и втиски вtликиt в посtганю
кгрунту моtг влостивог – в бору, в дубровt, в полuх и в сtножатtх з давных
чс~ов чинuт. А тtпtрtчи, дtи, тог лта року шtстдtсuт пtрвого по Свtтом
Пtтрt в пuтницy мсца июлu чtтвtртого дн~я, наtхавши моцно кгвалтом чtрtз
границy звtчистую, тоtст чtрtз рtчку Судиловку, влостивую зtмлю мою имtня
моtг Мtрвtнского тридцатма плуги поjрати, а потом и посtяти казали, в чомъ
собt jт нихъ кривдy и шкоду нtмалую быти мtнить•.
И хотtчи j то с ними мовити•, просил, абы то было записано•. А такъ я
тую жалобу и jповtданt tго до книгъ замъковых записати казалъ•.
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[№ 315] 14. Того ж мсца jктtбра в~і 12 дн~u.
Казано записати•. Што зtмtнин гсдрскии пан Яцко Иванович Русин
позывал двоима позвы врадовыми до замку луцкого пана Василя Гулtвича,
jдными позвы j збитt своt и сына своtг Стасu и j збитt слуг и подданных
своих, и мtнуючи, жtбы их подданныt пана Гулtвичовы люди затурtцкиt
самых позбивали, // и в тот, дtи, час шкоды нtмалыt tму подtлано•, а другими
позвы j моцно кгвалтовноt нахожtнt на двор tго Баtвскии, j збитt паробков
tго Лtнца а Янка и j взuтt jсми волов tго и j иншиt нtкоторыt рtчи•, што
ширtи а достаточнtи на тых двох позвtх мtновитt tст jписано•. За которыми
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позвы кгды рок станя их в замку Луцкомъ стати был припал на дtн Чtсног
Крtста мсца сtнтtбра чtтвtртогонадцат дн~u•, тогды jни, jбоu сторона, пtрtд
паном Бокttмъ, судtю, и пtрtдо мною сu становили, нижли нt припускаючисu
пtрtд Yрад ку праву взuли были собt на вгоду, хотtчи в том приятtлскии
поступовати и намъ, врuдY, под тымъ jбычаtм jбъявили, иж ºстли бы мtжи
собою до часу промtжку них помtнtного нt погодили•, тогды jни вtдлt
позвов правным jбычаtмъ на выштью роков мсца jктtбрu второгнадцат дн~u в
нtдtлю росправитисu мtли•. Ино jни промtжку собою нt погодили и на тот
рок на выштьи роков пан Яцко Русин ку праву готов был и пилност в томъ
чинил•, хотtчи с паном Василtмъ Гулtвичом пtрtд врадом замку Луцкого
jчtвистоº мовtнt мtти•, алt иж на тот час пана Гаврила Бокиu, суди повtту
Луцкого, за иншими справами нt было•, а я, подстаростии, того сам на сtбt
брати и судити ихъ нt хотtлъ•.
И просил пан Яцко Русин, абы то было до книг записано•. А так я станt и
пилност ºго до книгъ замковых записати казалъ.

[№ 316] 15. Того ж мсца jктtбр в~і [12] днu•.
Казано записати. Што зtмtнин гсдрскии пан Василtи Гулtвич позывал
позвы врадовыми до замъку Луцъкого пана Яцка Ивановича Русина j
кгвалтовноt нахожtнt и j збитt подданых своих затурtцких и j шкоды их на
тот час имъ подtланыt•, што ширtи а достаточнtи на позвtх мtновитº tст
jписано•. За которыми позвы, кгды рок станя их в замъку Луцъкомъ стати
был припал на дtн Чtсного Крtста мсца сtнтtбра•, чtтвtртогонадцат днu•,
тогды jни jбоя сторона•, пtрtд паном Бокиtмъ, судtю, и пtрtдо мною сu
становили // нижли, нt припускаючисu прtд yрад ку праву, взuли были собt на
вгоду•, хотtчи в том приятtлскии поступовати•, и намъ, врадy, под тым
jбычаtмъ jбявили, иж tстли бы мtжи собою до часу промtжку них
помtнtного нt погодили•, тогды вtдлt позвов правнымъ jбычаtмъ на выштью
роков мсца jктtбра второгнадцат дн~u в нtдtлю росправити сu мtли•. Ино jни
промtжку собою нt погодили и на тот рокъ на выштью роков• пан Васили
Гулtвич ку праву готов был и пилност в томъ чинил•, хотtчи с паномъ Яцкомъ
Русиномъ пtрtд врадом замку Луцког jчtвистоt мовtнt мtти•. Алt иж на тот
часъ пана Гаврила Бокя, суди повtту Луцкого, за иншими справами нt было•,
а я, подстаростии, того самъ на сtбt брати и судити ихъ нt хотtл•.
И просил пан Василtи Гулtвич, абы то было записано•. А такъ я станt и
пилност tго до книг замъковых записати казалъ∆.
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220 зв.

[№ 317] 16. Того ж мсца jктtбра …1 дн~u.
Казано записати. Присылал до мtнt Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, цtлник гсдрьскии пан Иван Борзобогович Красtнскии,
жалуючи, иж, дtи, писал до нtго врuдник tго бискупицкии Андрtи
Сикорскии, jповtдаючи, што ж, дtи, городничии володимtрскии пан Михаило
Козинскии з волторка на сtрtду j полночы, наславшы кгвалтовнt намtстника
своtг володимtрского Томаша Подоского з нtмалым почтом слуг на двор
бискупицкии, которыи, дtи, jн з братtю своtю за ласкою tго млсти владыки
володимtрского дtржит, y двор сu добывали, кобылину пtрtд вороты поттuли,
слуг дворных поранили и побили и, нt могучи сu, дtи, в двор вламати, до
загороды сu добыли, плот подтuли и проломили и волов, которых было з
ыных имнtи длu вожtня комuг зогнано сто и шtстнадцат. К тому животину
221 всю – коров двадцат чотыри▫, jзимков // дtвuтнадцат взuли•. На тот жt, дtи,
час y Гришка боuрина волов два, коров три▫, в Бориса – волов тры, коров
чотыри▫, y Пархома з оборы волов тры, коров чотыри, jзимков два взuли. И за
сu, дtи, того ж днu в сtрtду, скоро чtрtду з сtла на полt выгнали, того ж
Подоского з нtмалым почтомъ людtи або слуг своих пан Козинскии
приславши, всю чtрtду jкром дробины забрати казал•. И просил мtнt пан
Иван j вижа врuдового на jглtданº того кгвалту и хотuчи j том до пн~а
Козинского длu jпытаня послати.
Ино я з урuду замку Луцкого давалом вижомъ боuрина гсдрьского
красносtлского Юрка, которыи там бывши и jттолu приtхавши, ставши
пtрtдо мною тыми словы сознал, повtдаючи, иж кгды tсми приtхал до двора
Бискупич, тогды врuдник тамошнии их млсти панов Борзобогатых тамошнии
(!) мн jказовал пtрtд вороты дворными кобылин двt подтuтых и лсу
проламлtную и в колку мtстцах подтuтую до jборы и загороды дворноº
jткол волы, коровы и яловицы и всю животину дворную вночы намtстник пн~а
Козинского выгнал•. И jказал боuрина бискупицкого Гришка збитого. И
видtл ºсми в нtго рану на твары чtрtз нос jщtписком битую, такжt му всu
твар и jко лtвоº синt испухло▫; Сидора, чоловка бискупицкого, збитого, на
шыи рана синuя и на палцy в руки правои тuтая▫; y Яцка Стtблtвича, слуги
дворного, рана тuтая на твары, и повдил, коли, дtи, наtхавши з волторка на
сtрtду Подоскии Томаш y двор тут стал сu добывати, я, дtи, двора боронuчи,
кгвалту на сtло кликати tсми почал длu того люди ко мн на ратунок бtгли, а
221 зв. так, дTи, // в тот час тых трох под самым двором ранtно▫. Потомъ тот жt
врuдовник вси люди бискупицкии пtрtд мtнt до двора yзвати и каждому свои
шкоды, што кому в чtрtдt взuто чtрtз посланца пана Козинского Подоского
jповtдати казал, а сам на рtистръ пописовал. И так подданныи бискупицкиº
сами jповtдали▫, иж напtрвtи в Сидора – волов чотыри, коров шtст; y Васка
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Дtдуховича - воловъ1 два и корову; y Андрица Дураса – вола а корову; y Atдца
Жуковича – вола и дв яловицы▫; в Пилипа – вола и яловицу▫; в Хомы Сусла –
вола, а тры uловицы▫; в бортника Грицка – вола▫; в Богданца – вола а корову▫;
в Сtргия Игнатовича – волов два; во Иванца Рыбки – яловицу▫; y Бориса –
вола▫; в Стtцка Пилиповича – вола а коров▫; в Харка Рымара – волов два, а
яловицу; y Мартина Хомичича – тры волы а коров дв▫; во Иванца Кривка –
вола▫; y Atдца Лtпtски – волов три, коров чотыри; в Пtтраша Квача – вола; в
Сtнка Водки – яловицу▫; в Хомы Пъuного – вола и яловицу▫; в Пархома –
волов три▫; в Калиша Тириковича – коров дв▫; в Данила Влзла – коров дв▫;
во Иванца Щотки – вола; въ Трохима Воиника – вола и яловицу▫; в Сtнка
Кунаховича – волов два, яловиц дв▫; y Андрtя Рудка – вола а корову▫; во
Ивана Стtблu – волов три; y Васка Пронtвича – вола▫; в Хомы Плюты – вола▫;
y Андрtu Тунtика – вола▫; в Матau Кинtвича – яловиц дв▫; y Юска Дудки –
волов два▫; в попа – волов шtст, яловиц три, а коров чотыри▫; в боuрина Баглая
– волов два▫; в Сtливона – вола. Которую, дtи, животину всю зобравши, y во
имtнº пн~а Волчково Хмtлtво и до дворноt загороды вогнали. // Там жt, дtи, TT
нtмало коt-кому и жидом попродавши и там част в загородt пн~а Волчковои
зоставивши, а jстаток к Володимtру до дворца пн~а Козинского jтогнали•. А
потом тот жt врuдовник бискупицкии jповtдал, иж за забранºмь чtрtды и
волов сtлских полu дворного поjраного и поралtного житного дtн шtстдtсuт
нt засtял, котороt полt мн jказовал jраноº и поралtноº jдно нtсяноº•. И
тот жt врuдовник зо мною и з ыными служtбни(ками)2 пн~а Борзобогатого
Яцком Саtвским а Матушомъ Злоторыискимъ и з людми добрыми сторонними
ºхал до Володимtра до пн~а Козинского. Ино пан Козинскии tго и мtнt до сtбt
нt пустил и, выславши намtстника своtг володимtрского Томаша Подоского,
jтказал, иж тtпtр tго млст маtт што пилнtишого до справы, нижли тоº, а вид
жt, ºстли маtтt што до пана и вы бы чtрtз мtнt всказали. Ино мы длu того
почоншы jт jбtдов аж до вtчора в нtго сtдли на двор и прtд сu до сtбt
пустити нt казал, jдно, дtи, вжt позно того ж Подоского выслал, повtдаючи,
tстли, дtи, tстt приtхали длu грабtжу, которыи казалом на имtню
Бискупицкомъ вчинити казал вамь пан повдити, жt дtн свtтого Михаила
близко прошлого, тоtст мсца сtнтtбра двадцат дtвuтого дн~u, кн~зи и пановt
повту Володимtрского списали всих, хто повинtн замок будовати, в котором
рtистрt tсть и сtла Бискупичы и Янtвичы написаны. Ино за нtпослушtнство за
вижом врuду луцког сут пограблtны•. На то повдил Сикорскии, врuдник
бискупицкии, жt j то жадного впоминаня нt слыхал и просил, абы тыи волы,
коровы и иншtº быдло до росправы на рукоtмство было вtрнtно, а tстли, дtи,
якая повинност tст з Бискупич до замку, хотuчи то полнити. На то tму
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222

222 зв. Подоскии повtдил, жt того пан // Козинскии того вчинити нT хочTт и ничого
ворочати нT казал.
И просил пан Иван КрасTнскии, абы то было записано. А так я тую жалобу
jповTданº и вижово сознанº до книг замковых записати казал•.

[№ 318] 17. Того ж мсца jктtбра г~і [13] дн~u∆.
Казано записати. Пришодши и постановившисu jбличнT в замку луцкомъ
пTрTдо мною, Борисом Ивановичом Совою, подстаростимь луцким, пан
ВасилTи ГригорTвич, лантвоит мTста Луцкого jповTдал и вызнавал тым
jбычаTм, иж, дTи, арандовал Tсми въ Tго млсти пана Aронцишка Aалчовского,
дTржавцы чTрнчTгородского, и в кн~зu Томаша Хоtнского, подuканtго костtла
вtликого замкового, а в кн~зu Яна ЗалTского дом, которыи зостал по
нTбожчикY кн~зи Балцари в мстT Луцком на кгрунтT костTлном свuтого Якуба
збудованыи, которыи лTжит мTжи домы з однои стороны дом пн~а Михаила
Єла Малинского, а з другои стороны дом мTщанина луцкого Atдка
Блазниковича jт року до року, а то Tст початком дTржаня моTго jт свuта
близко пришлого свTтых апостол Шимона и Юды в року тTпTрTшнTм
шTстдTсuт пTрвомъ и колко лTт в том дому буду мTшкати, то на каждыи рок с
того дому плату маю давати Tго млсти пану Aалчовскому або тому, кому Tго
млст роскажTт, по два золотых чирвоныхъ, а на костTл свuтого Якуба на вино
по дванадцати грошTи литовских.
И просил, абы то было записано. А так я jчTвистоº сознанº и доброволноº
jповTданº Tго до книг замковых записати казал•.
223

// [№ 319] 18. Того ж мсца jктtбра д~і 14 дн~я∆.
Казано записати. Пришодчи и постановившисu jбличнT в замъку Луцком
пTрTдо мною, Борисомъ Ивановичомъ Совою, подстаростим луцкимъ, зTмuнка
гсдръская пани [Jлuхна]1 Ивановая Лвовчиковая•, жаловала и jповTдала
тымъ jбычаTмъ•, иж, дTи, княз АлTксандро АндрTTвич Сонкгушковича
КошTрскии, маршалок гсдрскии, зва(з)внившися2 бTзвиннT мужа моTго Ивана
Лвовчика, наславши моцно кгвалтом на двор наш Гуговскии, поимавши Tго, j
смTрть приправил и с того свTта зослал•, а имTнT Гугов, влостную jтчизну
мою, по смTрти мужа моTг, котороT муж мои своими влостивыми пнз~ми
выкупил, кгвалтовнT в мTнT jтнuл•. А я, зоставшисu вдовою послT мужа
моTго, видuчи жал• а тTръпTчи3 вTликиT кривды и шкоды jт кн~зu АлTксандра
КошTрского•, дала Tсми была Yв опTку пану Михаилу ГулTвичу•. И што Tсми

1
2
3

Ім’я вписане іншим почерком у пропущене місце в тексті.
Треба читати «звазнившися». Написано помилково: виносна літера «в» замість «з».
В слові «тTръпTчи» букви «р» і «п» прописані на місці інших.
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на то в сTбT мTла за жалобою своTю выписов врадовых•, и инших листов права
своTго на влостноº имTнT моT Гугов тыи вси листы до рук Tго млсти пану
Михаилу ГулTвичу jтдала, а jн был прирTк так j головщину мужа моTго•,
яко и j властноT имTнT моT Гуговъ•, мнt права доводити•. То пак з БожTго
допущTня по нTщастю моTмъ и пан Михаило ГулTвич борзо в том часT с того
свTта зшол•, а jныT листы и всu справа моя в захованю нTбожчика пана
ГулTвича jстала•, j што, дTи, я по смTрти нTбожчиковскои нTпоjднокрот
панTи Михаиловои ГулTвичовои просила, абы мнT тыT листы мои поворочала•,
а пани Михаиловая тых листов и до сих часов вTрнути нT хочTт•. А я ач бы-мъ
рада того доходити, ино тых листов в сTбT нT маю•. А к тому, будYчи тTпTр Y
вTликом YбозствT чTрTз кнuзu АлTксандра КошTрского, нT маю чимъ того
докладати•. А розумTючи нTдолгии вкъ живота своTго•, даю и поручаю моц
сыну своTму […………]1, ºстли Бог дYшу мою з сTго свTта jзмTт•, тогды сын мои
по животT моºм лTт своих дорошши•, яко j голову jтца своTг, так тTж и j
имTнº моº Гугов кн~зu КошTрского и потомков Tго поискивати маTт•, а Tстли
бы кнuз АлTксандро КошTрскии, дти або потомки Tго мл по животT моTм
напротивку мнT и сыну моTмY // якиT листы показовати мTли•, абы таковыT
листы пTрTд каждым правом моцы жаднои нT мTли•, бо я кн~зю КошTрскому и
никому иншому на то листов своих никоторых нT давала и пTчати своTT ку
жадному листу нT прикладала•, а никог j приложTнT пTчатTи до таковых
листов нT прохала.
И то прTд Yрадомъ замъку Луцкого вызнавши, просила, абы то было
записано•. А так я jчTвистоT сознанT и доброволноT jповTданT TT до книгъ
›
замковых записати казал ∞ ∆.

[№ 320] 19. Того ж мсца jктTбря T~і [15] дн~u∆.
Казано записати. ПришTдчи в замок гсдрскии Луцкии до мTнT, Бориса
Ивановича Совы, подстаростTго луцкого•, Tго млст кнuз ДмитрTи
АлTксандрович БурTмскии, jповTдал тым jбычаTмъ, што ж, дTи, Tсми
вTсполок из зuтTмъ моим Atдором Хмарою Миловским•, и з жоною Tго а
сTстрою моTю Мариною АлTксандровною позвы гсдрскими позывали Tсмо Tго
млст кн~зu Ивана Atдоровича Чорторыского пTрTд гсдрu королu Tго млсти•, j
имTнT власности матTристоT нш~о ВоисTчT правомъ прирожоным на нас
приходuчоT. За которыми ж позвы тот зuт мои Хмара, маючи моц суполную
jт жоны своTT, а сTстры моTT Марины на листT jписаную, зо мною Y Вилни
пTрTд гсдрT(м) Tго млстю року шTстдTсят пTрвого по ВtлицTдни свuта
прошлого становилися•, и права собT с кн~зTмъ Чорторыским j тоT имTнº
матTристоT ВоисTч доводити были готовы•. Такжо, дTи, и кнuз Иван

1

Пропущено місце для вписання імені.
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Чорторыскии пTрTд гсдрTм Tго млстю становилсu, хотTчи намъ j тоT имTнT
jтказывати•. Нижли, дTи, длu службы гсдрскоT воTнноT и посполитоT
зTмъскоT•, на которую всTму Вtликому Кнuзству Литовскому до зTмли
ИaлuнтскоT Tхати казано•, и по зTханю с тои воины за чотыри нTдTли тоT
право намъ jтложоно•, што, дTи, и до книг гсдрских канцлTрTиских Tст
записано•. А к тому, дTи, j другоT имTнT нашо такжо матTристоº Вtчин позвы
гсдрскими Ивана Борзобогатог, ключника и воита луцког, пTрTд Tго
кролTвскую млст позвали•, нижли, дTи, jн сам нT стал и никого з моцю
зуполною jт сTбT ку тому року нам ку jтказу нT присылал•. Ино, дTи, гсдрь
корол Tго млст // длu тоT послуги воTнноº и тот рок з Борзобагатым по
роспущTню воиска за шTст нTдTл зложити рачил•. Кгды ж, дTи, тTпTр с тоT
послуги гсдрскоT зъTхали•, а jныº роки jт Tго кролTвскоT млсти по
роспущTню воиска зложоныи близко припали•. То пак, дTи, тTпTр тот зuт мои
Atдор Хмара и з жоною своTю а сTстрою моTю Мариною, нTт вTдома длu
котороT причины, нT хотTчи того права сполнT зо мною Y позвTх на жалобT
jписаныT, яко с кн~зTм Чоръторыским, так и з Борзобагатым, до конца вTсти•,
алT въ шкодY и в наклад нTмалыи мнT приправивши, jт мTнT проч с того права
jтступили и дTржати Tго зо мною нT хочут•. Которых тых всих шкод и
выкладов своих на тоT право выложоных рTTстръ мTновитT написаныи в сTбT
быти мTнит•.
И хотTчи Tго млст кнuз ДмитрTи АлTксандрович БурTмским j то мовити,
просил, абы то было записано•. А так я тую жалобу и jповTданº ºго млсти до
книгъ замковыхъ записати казал∆.

[№ 321] 20. Того ж мсца jктTбря T~і [15] дн~u∆.
Казано записати•. ПришTдчи в замок Луцкии пTрTд мTнT, Бориса Ивановича
Сову, подстаростTго луцкого, слуга Tго кролTвскоT млсти Ян СкрTка,
сTлTтръник, жаловал jбтuжливT на Atдора Грибковича, мTщанина мTста
Луцкого, и jповTдал тым jбычаTмъ•, иж, дTи, гсдрь корол Tго млст мTнT,
слугу своTго, тут до мTста Луцког за листы своими гсдрскими, длu роботы
сTлTтрTноº прислати рачил•. Яко ж пан Иван Борзобагатыи, ключник,
городничии, мостовничии и воит луцкии, восполок с паны бурмистры и
радцами мста Луцког•, водлT росказанu и листов гсдрu королu Tго млсти,
выискавши мTстцT погожTT длu роботы сTлTтрTноT за ГлусцTмъ поблизу
Стыра, по дворTх прTдмTстских мн jбвTдши, назначили и зTмлю брати длu
сTлTтры дозволили•, на которых мTстцох зTмлю Tсми бирал и сTлTтру час
нTмалыи роблювал•. То пакъ тот истыи Atдор Грибъкович нTдавных часов,
224 зв. спротивлuючисu воли и росказаню гсдрскому // на кгрунтT своTмъ заборонuл
ми зTмлю брати•. J то Tсми до пана Ивана Борзобагатого, воита луцкого,
нTпоjднокрот ходил и то Tго млсти jбявил, иж мнT тот мTщанин зTмли брати
нT допущаTт•. Тогды пан воитъ мнT приказал, абых я водлT росказанu и листу
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Tго кролTвскоT млсти в том поступовал•, и, нT дбаючи мовTня того мTщанина,
зTмлю на кгрунтT Tго брал и сTлTтру робити• казал•. Ино я водлT приказаня
пана воитова в понTдTлок прошлыи мсца jктTбра трTтTгонадцат дн~u почал
зTмлю брати, хотTчи сTлTтру робити•, тогды тот истыи Atдор Грибъкович,
пришодчи на роботу мою, мTнT самого поличковал, збил, змордовал•, так тTж
и зTмли брати на роботу сTлTтрTную нT допустил•, и вжT три дни роботы
жадноT нT маю, толко бTзвиннT роботников своих стравую и наTмъ плачу•, j1
што Tсми втTкалсu зъ жалобою своTю j збитT своT и j замTшканT роботы до
пн~а2 воита•. Его млст посылал зо мною вижомъ служTбника своTго Яна
Вtрбицкого• до того Atдора Грибковича, ижT бы мнT зTмли брати допустил и
мнT во всTмъ покои дал•, а jн, ни за што сTбT маючи приказаня пана воитова,
мн jнои зTмли брати нT допустил и TщT пTрTдъ тым жT вижомъ,
служTбником пана воитовым jтповTдал и поaалки мнT самому на здоровT моT
вчинил•.
ГдT тот виж, служTбник пана воитовъ Ян Вtрбицкии, ставши пTрTдо мною
тыми ж словы сознал, иж Atдор Грибкович, мTщанин луцкии, зTмли Tму брати
на роботу сTлTтрTную нT допустил и на здоровT Tго Tму jтповTдал, хотTчи Tго
здоровя позбавити•.
То пак слуга гсдрскии Ян СкрTка, сTлTтръник, будYчи jт нTго нTбTзпTчон
здоровя своTго и маючи шкодY нTмалую в замTшканю роботы•, такъ тTж и j
бои свои, хотTчи с нимъ j томъ всTмъ мовити▫, просилъ•, абы то было
записано•. А так я тую жалобY и jповTданT ºго и вижово сознанT•, до книгъ
замъковыхъ записати казалъ•.
// [№ 322] 21. Того ж мсца jктTбря ¾~і 16 дн~я.
Казано записати. Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, jтTц Иjна, архимандрит жидичинскии, жалуючи и
jповTдаючи, што ж, дTи, которыи кгрунт зTмлuныи влостныи црк~вныи сTла
Нtвжилского полu и сTножати пан Михаило Козинскии посuгнувши,
кгвалтовнT забрал и привTрнул был ку имTню своTму Головбамъ. И будучы,
дTи, j то так и j иныº многиº кривды и шкоды jт нTго самого, врuдника и
подданных Tго головбъских, людTм црк~овнымъ нTвжилцом подTланыи, листы
гсдрскими комисTиными пTрTд пTвных з рамTни гсдрьского даных комисаров
роком зTмскимъ позваныи ку праву на jныи кгрунт зTмлuныи на тот рок Tму
зложоныи з судями своими нT выTжчал, врuдника и подданных своих водлT
комисTи гсдрьскои и рTистру при комисTи ºму даного ку праву нT поставил и
ни в чом сu всправTдливити нT хотTл. За которым, дTи, Tго нTстанºмъ, яко на
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Буква «j» виправлена з букви «и».
Слово „пн~а” виправлено з „дна”.
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року завитом, тот вTс кгрунт зTмлTныи водлt завtдtня моtго и сознаня свtтков
сугранников влостных сказан ми Tст, заграничон и подан в дTржанº до права в
шкодах и накладох моих, што наложыл праву(ю)чисu j то. Яко ж, дTи, и лист
сказананя панов комисаров моих под пTчатми их млсти на то в сTбT маю, j чом,
дTи, пановT комисарT чTрTз jсобливыи лист свои пану Козинскому знати дали•.
То пак, дTи, пан Козинскии, занTдбавшы того сказаня комисарского а нT
росправившисu со мною ни в чом, вTсны в року нынTшнTмъ прошлоº,
пTрTшодши за тыи границы jт панов комисаров положоныº•, тот кгрунт,
которыи, дTи, мн ку имTню црк~овному в дTржанº и вживанº волноº сказан и
подан до права, моцно, кгвалтом подданным своимъ головбскимъ jрати,
збожTмъ яринным сTяти и вживати и тую, дTи, пашню jзимую, тоTст жыто,
што на том кгрунтT цTрковном TщT пTрво кгвалтовнT засuно было, пожати и
225 зв. тTпtр // на парTнину jрати и жытом сuти, так и сTножати сTго лта покосити
казал, в чом ºго млст jтTц архимандрит цTркви Божи, собT и людTм своимъ
цTрковным нTвжылцом крывду вTликую быти мнuчы, просил мtнt j вижа на
jглTданº тых кривдъ и знаков кгвалтовных на том кгрунтT цTрковном за
росказанTмъ пн~а Козинского jт подданных Tго головбских подTланых.
Я давал на то вижом Tго млсти jтцу архимандриту жидичинскому
службника моTго Ивана Jстанковича, которыи там в том имTню Tго млсти
цTрковном Нtвжыли на jном кгрунтT, на котором сu Tго млсти имTню
цр~ковному кгвалтовнT кривды стали, бывши и jттолu приTхавши и ставши
пTрTдо мною на врuдT в замку гсдрьскомъ Луцком, до книг тыми словы сознал,
што ж будучи мн в том сTл цTрковном Нtвжыли служTбник jтца
архимандритов Иtв СтTпанович•, старTц и подданныи Tго млсти – люди
нTвжылскии, маючи при собT людTи сторонних: подданного кролTвского з
Брыхович Сидора Дмитровича а пн~а Сtрбинова з Бытнu, Ивана Сачковича,
выTхавшы со мною на кгрунт зTмлTныи, показовали мн тыи границы,
которыи, дTи, пановT комисары починити вTлли, сказуючы за тыми границами
тот кгрунт полu и сTножати ку сTлу црк~овному Нtвжылскому и всказали мн
на врочыщу Вжытного Гаю, гдT гран в сосн положона. А на другом врочыщу
Лупоголовах и на трTтTм врочыщу Мачулищах с тоT стороны jт сTла
Нtвжылского на плuцу вTликом и на колку нивах жыто пожато. И повдили,
иж, дTи, за росказанºмь пана Михаила Козинского врuдник Tго головбскии
Васко всим сTломъ на том поли вTликом моцно кгвалтом нашTдшы, тоT жыто
226 пожал, иншоT, дTи, до двора головбского повозил а иншоº TщT на поли //
стоит. А на тых, дTи, мTнших нивах на трох мTстцах подданныи пн~а
Козинского головбскии БогданTц ПацTвич•, Палко Мацкович•, Васко а Мишко
Васютичы•, а Протас так жT, дTи, за росказанºмь пн~а своTго и за тым жT
врuдничым кгвалтовным наитTм тыи жыта кгвалтовнT пожали, иншоT, дTи, до
домов своих повозили•, а иншоT TщT на поли стоит▫. И на тых жT трTх
врочищах а за тыми ж границами вказывали ми на нивах на пuти мTстцах:
грTчки Yв одном мTстцу•, проса тTж в одном мTстцу, jвса посTяно было. И
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повдили, што, дTи, таки ж за росказанTмъ пн~а Михаила Козинского
подданныи Tго головбскии Васко Васютич з братTю своTю а Протасик, Палко и
ПронTц Дубровчич тыи нивы, моцно кгвалтом навTсн поjравшы, тымъ
збожTмъ яринным посTяли были, пожали и до своих, дTи, домов повозили. А
над то Y тых жT врочищъ вказовали ми на сTми мTстцах на парTнин и на
jтсвT жыта нTмало тTпTр посTяно. То, дTи, тыи ж вышTи мTнованыи
подданныи пн~а Михаила Козинского головбскии такTж за росказанTм пана
своTго, моцно кгвалтомъ поjравшы, посuли•. И TщT вказовали ми сTножат на
врочыщу СтрузT так вTлику, яко бы на дTсuт воз покошоную. И повдили, иж,
дTи, тую сTножат за росказанTмъ пн~а Козинского подданныи Tго головбскии
Кузма а Гриц Jнацковичы а ATдTц Сtркович и з ыншими помочники своими
моцно кгвалтомъ покосили и сTно побрали.
И просил ºго млст jтTц Иjна, архимандрит жидичинскии, абы то было
записано. А так я тую жалобу jповTданº Tго млст и вижово сознанº до книг
замковых записати казал•.
// [№ 323] 22. Того ж мсца jктTбр P~і [17 дн~u•.
Казано записати. ПриTздил до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого•, Tго млст пан Микита Atдорович Сtрбин, хоружич
зTмли ВолынскоT•, просTчи j вижа, при котором бы мTл дати листы гсдрскии
комисTиныT Tго млсти кн~зю Миколаю АндрTTвичу Збаражскому, старостT
крTмuнTцкому•, и малжонцT Tго млсти кнг~ни ГаннT ДtспотовнT j кгрунт
зTмлTныи имTня Tго млсти Хорохоринского и j многиº кривды и шкоды jт их
млсти самих и подданных их млсти бTрTстских.
Ино я з ураду замку гсдрского Луцъкого•, давал Tсми Tго млсти вижомъ
служTбника моTго Карпа Юнковича Гулuлницког, которыи там бывши и
jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал•, иж в тот
jлторок прошлыи мсца jктTбра чTтвTртогонадцат дн~u•, служTбник Tго млсти
пана Микиты Сtрбинов Янъко при мнT вижу врадовом•, и маючи при собT пана
Atдора Василºвича РудTцког•, и инших людTи добрых сторонних•, приºхавши
до замъку гсдрского КрTмuнTцкого•, и нашодчи там Tго млст кн~зu Миколая
Збаразког•, старосту крTмuнTцкого•, давал Tго млсти jчTвисто jт пана своTго
листы гсдрu королu Tго млсти комисTиныº•, и рок Tго млсти на кгрунт
зTмлTныи выTхати jзнаимuл•, на тот жT рок, на которыи и Tго млст кнuз
Миколаи Збаражскии з малжонкою своTю пану МикитT, хоружичу, комисTи
дал•. То пак Tго млст кнuз Збаражскии, староста крTмuнTцкии, листов
гсдрских комисTиных приимовати нT хотTл и на того сu служTбника бити
порывал•. Jн, выходTчи зъ замку КрTмuнTцъкого, положил Y бронT копTю з
листу гсдрu королu Tго млсти комисTиного•, и, jсвTтчивши то мною, вижомъ
врадовымъ, и людми добрыми сторонними•, которыº тамъ на тот часъ с нами
были, ºхалъ зъ замъку КрTмuнTцъкого•.
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И просил ºго млсть пан Микита Atдорович Сtрбинъ•, абы то было
записано•. А такъ я тоº вижово сознанъº до книгъ замъковыхъ записати
›
казалъ .
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// [№ 324] 23. Того ж мсца jктTбр P~і [17 дн~u•.
Казано записати. Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцког•, служTбник Tго млсти пана Михаила Єла Малинского Станислав
Вилгорскии, врадник вTлицкии•, жаловал и jповTдал на пн~а Jстаaъя и пн~а
АндрTяна Короваºвичов СtлTцких тым jбычаTмъ•, што ж, дTи, jни часов
нTдавно прошлых мсца сTнтTбра двадцат дTвuтог днu в понTдTлок,
способившисu з служTбниками своими и з ыншими многими помочниками•,
наºхавши моцно кгвалтом до имTня пн~а моTго до Вtлицка на домъ Y господу
мою до подданного панского Юшка•, звазнившисu на мTнT бTзвиннT, нT вдати
длu котороº причины мTнT самого•, и служTбника моTго ВалTнтого
Соколовског збили, змордовали и зранили•. А в тот, дTи, часъ при том
кгвалтовном наTханю ихъ згинуло в мTнT пн~зTи пана моTго двадцат и пuт коп
грошTи личбы литовскоº а моих влостивых пн~зTи пuтнадцат копъ грошTи•. К
тому два jднорадки парпuнских (!)•, jдTн зо срTбром•, а другии из шнурами
шолковыми и ручница моя•, j што, дTи, Tсми того ж часу хотTл до врадY
здTшнTго Tхати•, нижли-м сu злT мTл з оного збитя и зранTня•, а jни1, дTи, и
повторT тTпTрTшних часов Y волторок прошлыи мсца jктTбра
чTтвTртогонадцат дн~~u, способившисu з урадником пана Борзобогатог
вTлицким, приTхавши до имTнu панского, мTнT шпикговали, хотTчи мu
YмыслнT забити•, и в тот час мTлника панского Яцка Андросовича збили,
змордовали•, в чом собT жал и шкоду нTмалую jт панов Короваºвичов быти
мTнит•.
Длu чого ж на jглTданº ран своих и служTбника своTго брал в мTнT вижом
служTбника моTго Jникия Пугача•, которыи ран их jглTдавши и ставши
пTрTдо мною тыми словы сознал•, иж видTл Y Станислава Вилгорског правоº
руки три палцы порубаны, вTликого палца члонок вTрхнии проч jттuто•, а на
служTбнику Tго Соколовском на носT рана крываваu•.
И хотTчи Станислав Вилгорскии j то мовити, просил, абы то было
записано•. А так таu жалоба jповTданT и вижово сознанT до книг замковых Tст
›
записано .

1

Буква «j» написана над словом «ани».
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// [№ 325] 24. Того ж мсца jктTбра P~і [17 дн~u в пuтницу.
Казано записати. Приходил до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, кнuз Томаш ХоTнскии, подякании с капланы и з
млодTнцы костTла вTликого замку Луцкого жаловали jбтuжливT на жидов
мTста Луцкого и jповTдали тым jбычаTмъ, иж, дTи, мы, капитула костTлная –
плTбани и млодTнцы, маTмо промTжку сTбT з жиды заруку Tго кролTвскои
млсти под двTмасты копами грошTи, абы jни jт нас а мы jт них жадного
прTнаслTдованя нT мли, на што и листы гсдрьскии на то в сTбT маTмо•. То пак,
дTи, жыдовT, нT бачачи на листы гсдрьскиº и нT дбаючы заруки jписанои, вжо
нTпоjднокрот плTбанов и млодTнцов костTлных, гдTн-колвTк (!) на мстT
знашодши, соромотuт и збивают, иж вжо длu таковых збытков жидовских
слугъ костTлных заховати нT можTм•. А тTпTрTшних, дTи, часов, jтспTвавшы
нишпор, послал ºсми был двох млодTнцов ЮзTaа Вноровского и Миколая
Нtздановича з двTма листы ºго кролTвскои млсти в потрTбах костTлных до
Василя ГригорTвича, лантвоита луцкого, которыи, кгды ишли зъ замку
Yлицою Вtликою в рынок, тогды в тот час служTбник Яхнов ЛTвTвичов на
имu Симха Караимович, жыд, вырвавшисu з дому jт камTнчанки з добытым
кордом, нTвдомо длu которои причины погонившы их на доброволнои дорозT
и нT чинuчы з ними жаднои розмовы, толко заразом стал ихъ бити, а jни, нT
маючи при собT жаднои брони, jдин с них бакалар Миколаи Нtзданович втTк в
дом до Юска Щоки. А jн того ЮзTaа Вноровского jкрутнT збил, зранил и
палцы в руки правоº прочъ поjттинал и нTвдомо Tстли будTт жив. И в тот,
дTи, час, кгды Tго бил, там жT шапку чорную лисицою подшитую з оными
двTма листы гсдрьскими с нTго збил и в болото вдоптал [!]. И кгды // бы, дTи,
людT нT прибTгли, jн бы Tго был на смTрть замордовал, алT иж кгды jбачил
людTи бTгучых на ратунок, jн, покинувшы Tго в болотT за мTртвого, скочил
самъ в дом JлTкшинои и там жT Tго скрито, иж Tго знаити нT могли, в чом
собT жал, шкоду и втиски вTликиº быти мTнuт▫.
Длu чого ж на jлTданº ран того ЮзTaа Вноровского, млодTнца
костTлного, брали в мTнT вижом служTбника моTго Ждана Арыстовского,
которыи ран Tго jглTдавши и ставшы пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж
видTл на ЮзTa Вноровскомъ в правои руки палцы порубаны – jдин палTц
проч jттuто, другии подлT того ж на скорцы висит и тым, яко живо, хотu и
пригаaтуют, владнути нT можTт, а трTтTго палца надтuто.
И просил кн~зь Томаш ХоTнскии, подякании костTла замкового, восполок з
викарTями костTлными, абы то было записано. А так тая жалоба jповTданº
ихъ и вижово сознанº до книг замковых Tст записано•.
›

[№ 326] 25. Того ж мсца jктTбра a~і [19] дн~я .
Казано записати. Пришодчи до мTнT, Борыса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, дворTнин гсдрьскии пан Иляш БогушTвич НTсвкии
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жаловал jбтuжливT на пн~а Януша Прокоповича Угриновского и jповTдал
тым jбычаTм, иж, дTи, тых часов в понTдлок прошлыи мсца jктTбра
трTтTгонадцат дн~u пан Януш Угриновскии бTз бытности моTи, приtхавши до
двора моTго НTсвцкого вызычил в жоны моTи и в сына моTго конu моTго
вороного и просил сына моTго з собою Tхати до Угринова. И кгды ж з нимъ
поTхал, jн, дTи, выTхавшы на полT стал на сына моTго Адама з лука стрTлuти
228 зв. и мало ºго // (228зв.) нT забил. Тогды, дTи, сын мои, вTрнувшысu jт нTго,
жаловал пTрTд маткою своTю а жоною моTю. Ино жона моя назавтриº Y
волторок ºхала сама до Угринова, хотuчы в нTго конu своTг jтыискати•, а
кгды ж, дTи, приTхала до Вгринова и нашодчи конu своTго в двор Y стаини,
взuла Tго была, то пак пан Януш Вгриновскии чTрTз заруку з урuду
положоную пuтмасты копами грошTи жону мою сторсовал, збил и конu моTго
влостивого кгвалтовнT в нTи jтнuл. И што двор, имTнº своT Угриновскоº пTрTд
вижом врuдовым мн поступил, тTпTр сu в то впираTт а кгвалтовнT вживаTт. И
просил j вижа, при котором бы мTл Tму j то мовити, што бы Tму болшTи
прTнагабаня нT чинил и хотuчи в нTго конu своTго jтыискати.
Ино я з урuду замку Луцкого давал Tсми Tму вижом служTбника моTго
Гарасима Яцковича, которыи тамь бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо
мною тыми словы сознал, иж кгды Tсмо в пuтницу прошлую до Вгринова
приTхали, тогды того дн~u пан Иляшъ НTсвцкии при мнT, вижу врuдовом, и
при людTх сторонних застал конu своTго вороного, которого был пан
Угриновскии позычил на сTл в подданного пн~а Вгриновского Малышки и
взuл Tго пан Иляшь. А потом, приTхавши до двора, пан НtсвTцкии пытал пн~а
Вгриновского: «Длu чого того конu Tг был взuл, на сына Tго стрTлuл и жону
Tго збил?•» На то пан Вгриновскии повTдил, што, дTи, ты, панT Вгриновскии, j
конu того мовиш, ºстли-м Tго был взuл, тогды своTго, бо ми TстT Tго сами
дали•. А пан НTсвцкии Tму jтказал: «Дал Tсми тобT был того конu в добрыи
229 jбычаи, иж ºси ты мнT прирTкал добрую // приязнь, которую, кгды бы ми ºси
по собT вказывал, нT толко того конu, алT што бы тобT была потрTба, то бы Tси
в мTнT брал. Ино, дTи, ты так жT бы ми ºси приязнь свою мTл jказовати, алT
што нагоршого злого а нTпристоиного, то мн и жонT моTи чиниш•. Што я,
видuчи таковыи прикрости твои до сTбT, взuл Tсми jпuт конu своTго в тTбT».
И пытал Tго повторT: «Длu чого чTрTз заруку, jт врuду положоную, жону Tго
збил, сторсовал•?» Угриновскии на то повTдил: «Єстли сu, дTи, што стало, то
сu пTрTиначити нT можTт, Tстли жT-м бил а нT гараздь, того ми жал, ижT-м TT
нT добрT бил». Ко тому тTж пан Иляш НTсвцкии мовил Tму, иж ты, пн~T
Вгриновскии, поступивши мн в грошох до часу слушного двора и имTня
своTго Вгриновского тTпTр сu в то вступаTш, и што ми ºси в дворT маTтности
своTи на рTистрT списавши был jставил, то Tси сам жT поTл и потравил•.
Угриновскии Tму на то jтказал: «Єстли-м, дTи, што поTлъ и потравил, тогды
нT твоº, алT своT». А за тым пан Вгриновскии пн~а Иляша НTсвцкого и мTнT
соромотил а на сына Tго Адама jтповTд и поaалки чинил, хотuчы Tго здоровя
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позбавити•. Што пан Иляшь НTсвцкии мною, вижомь врuдовым, и людми
сторонними jсвTтчил.
И просил пан Иляшъ НTсвцкии, абы то было записано. А так тая жалоба,
jповTданº Tго и вижово сознанº до книг замковыхъ Tст записано•.

[№ 327] 26. Того ж мсца jктTбра a~і [19] дн~u.
Казано записати. Присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, зTмuнин гсдрьскии пан Януш Прокопович
Вгриновскии, жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTм, // иж, дTи, яко днu
вчорашнTго в пuтницу пан Иляш НTсвцкии, приTхвши моцно кгвалтомь на
двор мои Вгриновскии, мTнT самог збил и словы нTвцтивыми соромотил, на
которыи, дTи, час мTл Tсми при собT людTи д(о)брих сторонних, пTрTд
которыми мTнT бил и TщT, дTи, над то в гумно моº людии нTсвцких
колкодTсuт чоловка, YвTдши пшTницу и жито моT, кгвалтовнT молоти казал и
jт всTи маTтности моTT мTнT jтогнал.
И хотuчи з ним j то мовити, просил, абы то было записано. А так я тую
›
жалобу и jповTданº Tго до книг замковых записати казал .
[№ 328] 27. Того ж мсца jктTбра a~і [19] дн~я.
Казано записати. В нTбытности пн~а Борыса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого•, на тот час будучи на мTстцы Tго•, ВасилTи Дtшковскии, писар замку
Луцкого•.
Писал и присылал до мTнT ключник, городничыи и мостовничыи луцкии
пан Иван Яцкович Борзобогатыи, жалуючи и jповдаючы на панюю Яновую
Загоровскую панюю Atдору Боговитиновну, иж, дTи, jна днu вчорашнTго в
суботу jктTбра jсмогонадцат дн~u, наславши моцно кгвалтом подданных
своих ратновских на имu Мордыша, Atдца ТtрTшковича•, Чорныша
ИляшTвича•, Мацка Малышковича•, Пилипца, Яцыну, Atдину Сусоловича,
Иванца Росошку, Королка, Грицыну Турчиновича•, Aалка Любковича•, к тому
слуг своих Савостяна, АндрTика и Хомицу з многими помочниками своими на
влостныи кгрунт имTня вTлможного пн~а Tго млсти пн~а Миколая ЮрTвича
Радивила, воTводы троцкого, гTтмана навышшог // Вtликого Кн~зства
Литовского, старосты мозырского, дTржавцы лидского, бTлицкого и
сомилишского на зTмлю Jздовскую до чTрTды пастухов розогнати и половину
чTрTды людTи jздовских побрати и до имTня своTго Ратнова загнати казала,
которого побраня быдла рогатого, конTи, jвTц, свинTи рTистръ мTновитT, што
в кого колко поголовя взuто, боuрT и люди jздовскиº в сTбT мают.
И просил пан ключник j вижа, с которим бы мTл j то послати до панTи
Загоровскои, пытаючи Tи, длu чого чTрTду подданных Tго млсти пн~а воTводы
троцкого забрати казала, а хотuчи тоT быдло застати. Ино я з урuду замку
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Луцког давал Tсми на то вижом боuрина гсдрьского красносTлског Atдора
Колтуна, которыи там бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми
словы сознал: «Посылал зо мною, вижом, и з людми сторонними врuдника
своTго полонского Хацка Туличовского а служTбника своTго Станислава и
боuр полонских Tго млсти• Ивана Ламановича•, Ивана Гарабурду а Воину
Лtнковича до панTи Загоровскои. И кгды ж Tсмо до двора Ратновского
приtхали, тогды нам панTи Загоровскоº в дворT нT повTдили, нижли вышодчи
до нас, дочка TT млсти панна Настасu, пытала, j чом Tсмо приTхали•. Врuдник
полонскии повTдил, j чом приTхали•. Панна jтказала: «То, дT(и), вы мTнуTтT,
яко бы пани матка моя мTла казати чTрTду вашу jздовскую побрати, ино, дTи,
пани матка моя в том нTвинна, Tстли жT чTрTда забрана, тогды нT jт матки
моTи, алT забрал пан Крупскии, староста городTлскии, за то, иж вы, jздовцы,
пTрво были забрали людTи ратновских, которых дTржит пан староста
230 зв. городTлскии, j то ж, дTи, jни при своTм и вашt забрали. // А потом вышTдши
служTбник панTи Загоровскои АндрTико повдил, иж, дTи, ºщT того забору нT
j толцT (!)1 пTрTстанTтT, тTпTр, дTи, то початок, а jкох TщT будTт. Jни,
свTтчивши то мною, вижом, и людми сторонними, Tхали з двора.
И просил пан ключник пан Иван Борзобогатыи, абы то было записано. А
›
так таu жалоба, jповTданº и вижово сознанº до книг замковых Tст записано .

[№ 329] 28. Того ж мсца jктTбра двадцатого дн~u.
Казано записати. Писал и присылал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича
Совы, подстаростTго луцкого, маршалок гсдрськии Tго млст пан ПTтрь КирдTи
Мылскии, жалуючи jбтuжливT и jповTдаючи тым jбычаTм, иж, дTи, тых
часов нTдавно прошлых мсца jктрTбра сTмого дн~u з олторка на сTрTду, нT
вдати длu котороº причины пан Миколаи Дубровскии, способившисu з
многими людми и помочниками своими ночным jбычаTм, наTхавши моцно
кгвалтом на имTнº моT ТвTрдын, подданных моих позбивал и помордовал,
маTтност и вс статки их побрал•, а инших поимавши, з собою повTл, которых,
дTи, и до сих часов Y вTзTню своTм дTржит и выпустити их нT хочTт, в чом собT
Tго млст пан КирдTи jт нTго шкоду нTмалую быти мTнит. Которых всих шкод
на тот час подTланых рTистръ мTновитT списаныи в сTбT быти повTдаTт.
И хотuчи Tго млст j то мовити, просил, абы то было записано. А так тая
жалоба и jповTданº Tго млсти до книг замковых Tсть записано•.

1
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// [№ 330] 29. ЛTт Божог нарож а~ф r~а [1561] мсца jкт(tбра) к~в~ [22] дн~u.
Казано записати. Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Сову,
подстаростTго луцкого, кн~зь Томаш ХоTнскии, подякании костTла вTликого
замку Луцкого, жаловал и jповTдал тым jбычаTм, иж, дTи, плTбан костTла
замкового кн~зь МацTи, вчорашTнго часу y вTчор пошол на мсто до аптыкарки
Бартошовои, иж там мTвал господу. То пак, дTи, служTбник Яхнов ЛTвTвичов
на имu Данчик, жид, маючи на нTго з давных часов вазнь и, змовившисu с
товаришом своим, тоTст з барврчиком Жикгмонтом и з ыншими помочниками
своими, пришодчи там жT на господу Tго до аптыкарки вночи, того плTбана,
кн~зu МацTя, Жикмонть барврчик, з направы жида Данчиковы забил а з
живого и добрT здорового мTртвого вчинил. И того ж часу з дому повтTкали.
Яко ж то и сподаринu домовая Ныта, аптыкарка, пришодчи и
постановившисu пTрTд врuдом в замку jбличнT вызнавала тыми словы, иж,
дTи, вчорашнTго часу y вTчор пришол в дом мои кн~зь Маци и казал собT дати
пити. А потом, дTи, борзо пришли два барбTрчики Томко а Жикмонт, а с ними
трTтии жид Данчик. И казали собT мTду дати. Тогды нTбожчик кн~зь МацTи
того ж часу почал мовити Жикгимонтови: «Хотu Tси, повTдаTт, мои зTмок, алT
ми на тTбT жал, иж ты зо псом, с тым жидом ходиш». На то Tму барвTрчик
jтказал: «Ты, дTи, ºго мTниш як самь хочTш, алT я Tго собT за брата маю, бо-м
с нимъ пришол и до горла моTго нT хочу Tго пTрTстати». А потом, троха
посTдTвши, jдин барбрчик Томко пошол з домy, а Данчик, жид, на лав лTг
спати. А нTбожчик кн~зь МацTи с тым Жикгмонтом сами два пили и з собою
нTмало жартовали // и руками сu jдин другого aатали. ТакжT далTи
нTбожчик кнuз МацTи, похвативши зголовº, кинул к гор и, похватившисu з
ним рукопаш, jбTрнувшисu з ним по изб и поставил Tго пTрTд собою. А тот
барбрчик Tму повдил: «ЮжT-м ти, кн~жT МацTю, колко поличков вытрывал,
а иж ми кости згнтаTш, того тоб тTрпTти нT буду». И порвавшисu до
саблицы, свTчу загасил. Я, то jбачившы, просила Tсми с плачом, абы дали
покои, и того ж часу свчу ºсми запалила, а jн в тот час на нTбожчика з
обуруч тuл, иж заразом на зTмлю впал. Я, то видuчи, стала ºсми крычати, а
тот барбTрчик ºщT на мTнT замахнул, аж ºсми пала и мTнT самои j волос мало
нT забил. А за тым с ызбы выскочил и кгды jн побTг, я жида jбудила, хотuчи
кн~зu Маця подвTсти, аж jн вжо сконал. И жид, jбачивши то, з дому мого
пошол».
Длu чого ж на jглTданº трупу того нTбожчика забитого кнuз подякании
брал в мTнT вижом служTбника моTго Ждана Аристовского, которыи тамъ
бывши, трупу jглTдавши и ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж видTл
в нTбожчика рану jкрутную чTрTз yхо и щоку аж и горло пTрTтuто.
И просил кнuз Томаш ХоTнскии, подuкании костTла замкового, абы то
было записано. А так таu жалоба jповTданº и вижово сознанº до книг
замковых Tст записано•.
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[№ 331] 30. Того ж мсца jктTбра к~¾ [26] дн~u.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
232 луцкого, нарTчTнныи владыка луцкии и jстрозкии // ºго млст пан Марко
ВасилTвич Жоравницкии, jповдаючи тым jбычаTм, што ж, дTи, я ку пилнои
потрTбt своTи длu jтданя сумы пн~зTи TT млсти панTи Михаиловои Свинускои
за имTнº Блудов, будучи потрTбным сумы пн~зTи, позволил Tсми сыну моTму
АлTксандру, иж бы в кого ж колвTк сумы пн~зTи достати, позычити мог, а на
jном жt имню Блудовt tt записати и Yвыстити•. ГдT ж, дTи, сын мои
АлTксандро дал ми того справу, иж сумы пн~зTи сTмисот коп грошTи на jноº
имtнº Блудов за записом дати позволил пан Ян Котовскии, служTбник TT
млсти кнг~ни Илинои Jстрозскои. Ино я сыну моTму АлTксандру позволил и
лист на то свои под пTчатю и с подписю влостнои руки моTи пану Яну
Котовскому на то tсми дал, в котором ширtи а достаточнtи позволtнº моt tст
jписано. Яко ж и лист свои дозволtныи на то пану Котовскому jт сTбT даныи
пTрTдо мною на врuдT показовал и был вычитан с початку аж до конца,
›
которыи лист так сu в собT маTт . «Я, Марко ВасилTвич Жоравницкии,
нарTчTнныи владыка луцкии и jстрозкии, jзнаимую тым моимъ листом
кождому, кому того потрTба вдати або чтучи слышати нынTшним и на потом
будучим, што ж я ку пилнои потрTбT своTи длu jтданя сумы пнз~Tи TT млсти
панTи Михаиловои Свинускои за имTнº Блудов, будучи потрTбным сумы пнз~Tи,
позволилом сыну моTму АлTксандру, иж бы в кого колвTк сумы пнз~Tи достати
и позычити мог, а на jном жT имTню Блудов TT записати и Yвыстити. ГдT дал
ми того справу сын мои АлTксандро, иж сумы пнз~Tи сTмисот коп грошTи на
jноT имTнº за записом дати позволил пан Ян Котовскии, служTбник TT млсти
кнг~ни ИлиноT Jстрозскоº, гдT я сыну моTму АлTксандру позволил и сим
232 зв. листом моимъ позволuю въ Tго млсти пн~а Яна // Котовского сумы пнз~Tи
сTмисот коп грошTи позычити и jную суму пнз~Tи, которую бы в пн~а
Котовского позычил на имTню Блудов, jписати и записом пTвнымъ
Yвыистити•. Про то ж, кгды сын мои АлTксандро сумы пнз~Tи сTмьсот коп
грошTи въ Tго млсти пн~а Яна Котовского позычит и до рук своих jзмTт, а
jную суму яким-колвTк записом на имTню БлудовT Yвыстит и якиº ж колвT
jбовuзки в оном листT, которыи пану Котовскому даст, jпишTт, тогды я
jныи запис сына моTго АлTксандра пану Котовскому даныи яко властныи свои
дTржати маю и jбTцую и записую я сам за сTбT и за потомки мои тым листомъ
моимъ. А сыновT мои такжо водлT jного запису ничым с нTго нT выступуючи
заховатисu будут повинни. На котороº позволTнº моT я, Марко Жоравницкии,
даю моц сыну моTму АлTксандрови зуполную в пн~а Яна Котовског на тую суму
пнз~Tи сTмисот коп грошTи на тоT имTнº Блудов взuти. А на то, на1 што сын мои
АлTксандро даст запис, jбовuзуюсu то во всих jбовuзках и артыкулTх моцно
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а нTjтмTнно дTржати, ни в чом того листу и запису Tго нT jтступуючи. И на
то Tсми пану Яну Котовскому дал сTс мои лист под моTю пTчатю и с подписю
влостнои руки моTи•. Писан в Луцку лTта Божого нарожTня тисuча пuтсот
шTстдTсuт пTрвого мсца jктTбра двадцат пuтог днu•».
И просил Tго млст пан Марко Жоравницкии чTрTз писанº листу своTго,
абы то было записано. А так я за писанºм и жTданºмь Tго млсти тоT jповTданº
и лист Tго млсти дозволTныи слово Y слово до книг замковых записати казал и
выпис с книг под пTчатю моTю пану Яну Котовскому на то дал•.

[№ 332] 31. Того ж мсца jктTбра к~¾ [26] дн~u•.
Присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого, // ºго
млст пан Роман ГулTвич врuдника своTго радошинского Станислава Славу,
жалуючи и jповTдаючи тым jбычаTмъ, што ж, дTи, тых часов мсца jктTбра
двадцат трTтTго дн~u в чTтвTргь служTбник Tго млсти ПавTл Гулuлницкии Tхал
з Головбъ и застал чоловTка Tго млсти пн~а Микиты Сtрбинова на имu Jношка
з Бытнu, рубаючи дTрTво в лсT пана Романовом в Плискови, и хотTл Tго
пограбити. Ино, дTи, тот чоловTк Jношко с клuчою jт воза втTк, а тот, дTи,
служTбник пана моTго, взuвши тот возь и припровадил до двора
Радошинского•. То пак, дTи, назавтриT в пuтницу TT млсть пани Сtрбиновая
присылала, просuчи j воз по(д)данного своTго. А пан, дTи, мои послал мTнT,
врuдника, и того служTбника своTго Павла Гулuлницкого там1 до того мTстца,
гдT тот чоловTк бытTнскии рубал. И кгдыж ºсмо в лTс Ytхали, в тот, дTи, час
подданныи пн~а Сtрбиновы на имu Jношко з сусTды своими мTнT збили и
зранили.
Длu чого ж на jглTданº ран своих брал в мTнT вижом служTбника моTго
Jникия Пугача, которыи ран Tго jглTдавши и ставши пTрTдо мною тыми
словы сознал, иж видTл в нTго на парсун рану битую кривавую.
И просил тот Станислав, врuдник пн~а Романов радошинскии, абы то было
записано. А так я тую жалобу jповTданº и вижово сознанº до книг замковых
›
записати казал .
// [№ 333] 32. Того ж мсца jктTбра к~и 28 дн~u•.
Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого,
ГригорTи ПосолTико, СтTцко Лtнкович а Томило Костюкович, Васко
Лукашович а Atдор Грибкович – бурмистры и радцы мTста Луцкого з многими
людми – сусTды своими – з мTщаны луцкими, жаловали и jповTдали на Пtрца
Лазаровича и на Шмонка плTмTнника, и шаaаров – Єска Шломича, арандара

1

В слові „там” буква „т” виправлена з букви „г”.

459

233

233 зв.

234

234 зв.

Tго кр млсти корчом, броваров и солодовTн мTста Луцкого, иж, дTи, jни над
привилTи гсдрьскии прTдком нашим намъ самым и потомком нашимъ а мTсту
Луцкому наданыи спротивност и шкоду вTликую гсдрю королю Tго млсти и
нам, подданным гсдрьским, вчинили. НапTрвTи j свTтом СtмTни, ярмарку
луцком волном, намъ мTщаном и людtм приtжчимъ пожиток jтдалили и ку
вtликои шкод приправили, што бывало волно намъ мTщаном, так тTж и
гостTм, людTм приTжчим, горTлкою, вином, мTды и пивы шинковати, чим хто
хотuчы торговати. Тогды тыи жидовT з нас, мTщан, и з людTи приTжчих нº
водлT аранды Tго кр млсти, толко водлуг вымыслу своTго jт мTдов и jт пив
брали, чого на арандT нT мают. Длu которои, дTи, кривды въ uрмарок гостTи
много з мTды, с пивы проч з мTста поTхали. И мы, мTщанT, с питºм по сTлом як
jдны цигановT волочилисu, а jни прTд сu, пропомнивши аранды свои и нº
дбаючы на привилTи наш, а нT жалуючи шкод наших, на нас jт мTдов и jт пив
и jт броваров брали и тых (?), которыº мTщанT з мTды и с пивы по uрмаркох и
по сTлох длu вышинкованя Tжчали, грабuт и забирают, иж мTщанT пTрTд ними
з мTста нигдT с питºм выTхати нT смют, а тым собT пожитку жадного нT мают
и домы свои позаставлuвши, а иншии пусто jставивши, проч сu росходuт, бо,
дTи, jни на том застановили, иж мTли бровары и солодовни своº в мстT
побудовати jт свTтых апостол Пtтра и Павла до свTтого Марцина року
тTпTрTшнTго шTстдTсuт пTрвого. А мы, мTщанT, до того часу мTли в них
солоды брати кождую мацY // по тринадцати грошTи, а jни в нас бровары
наимовати мTли, а jт того часу свuтого Марцина солодовни и бровары своº
побудовавши, мTли сu з нами справити водлуг Yставы бTрTстTискои. То пак,
дTи, и тTпTр солодовTн и броваров своих нT будовавшы, з солодов jт каждоº
мацы, кром броварщины бTрут в нас по три гроши нT водлT jранды своºи, j
што ºсмо того ж часу въ ярмарок луцкии и потом вжо нTпоjднокрот твоTи
млст, врuду замковому, пнT подстаростии, jповTдали.
И хотuчы з ними j то мовити, просили, абы то было записано. А так я тую
жалобу и jповTданº их до книг замковых записати казал•.1
// [№ 334] 33. Того ж мсца jктTбра к~и 28 дн~u.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, зTмTнин гсдрьскии пан Марко Збранныи, жалуючи и jповTдаючи на
пн~а Матau Романовича Блостоцкого, иж, дT(и), jн, наTхавши на дом
врuдничка моTго в КнTгинин Власца моцно кгвалтом самого збил, жону Tго
Jксимку змордовал и замок в хижи jтбилши, гдT была скрынu моя
влостивого схованя моTго, с тои скрыни шаты, гроши готовыи, так тTж и
листы мои прислухаючии на имTнº КнTгинин, иншии листы на имTня киTвскиº
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побрал и чоловка пн~а Загоровского, мTнuчы Tго быти збTгом своимъ, там жT
в том дому врuдничка моTг бTз вижа моTго поимал. И в тот, дTи, час за
кгвалтовным наTханTмъ ºго нTмало шкод мн самом и врuдничку моtму стало,
которых всих шкод на тот час подTланых рTистръ мTновитT написаныи в сTбT
быти мTнит.
И хотuчи j то мовити, просил, абы то было записано. А так я тую жалобу
›
и jповTданº Tго до книг замковых записати казал .
›

[№ 335] 34. Того ж мсца jкт к~и 28 дн~u .
Присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого,
зTмTнин гсдрьскии пан Матaи Романович Блостоцкии, жалуючи и
jповTдаючи тым jбычаTм, иж, дTи, тых часов втTк подданныи мои АндрTTц з
ымTня моTго, за которым, дTи, бгал Tсми в погоню и заTхалом до зuтu своTг,
пн~а Дахна ПtрTкалского. И там жT будучи пан Марко Збранныи почал ми
мовити, повдаючи то, дTи, ты Tздиш за збTгом своим, а jн, дTи, тTпTрTчи Tст
во врuдника моTго // в КнTгинини. И дал ми вижом служTбника своTго, с
которым, дTи, ºхавши до КнTгинина, знашодчи там в чоловка Tго влостного
збTга своTго, поимал ºсми Tго при вижу. А потом, кгды ж Tсми с тым збгом
своим поTхал, тогды пан Марко Збранныи, нT вдати длu котороº причины,
способившисu с помочниками своими и, погонивши мTнT на доброволнои
дорозT, моцно кгвалтом мTнT самого збил, змордовал и зранил, и того збTга
моTго Андрица кгвалтовнT в мTнT jтнuл. И в тот, дTи, час шкоды ми нTмало
стало, чого рTистръ мTновитT списаныи в сTбT быти повTдаTт.
Длu чого ж на jглTданº ран своих брал в мTнT вижом служTбника моTго
Jникия Пугача, которыи там бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо
мною, тыми словы сознал, иж видTл в пн~а Матau Блостоцкого на грудTх
рану штыховую.
И просил пан Блостоцкии, абы то было записано. А так я тую жалобу
›
jповTданº Tго и вижово сознанº до книг замковых записати казал .
[№ 336] 35. Того ж мсца jктTбра л~а 31 дн~я.
Казано записати. ПриTздила до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, TT млст пани Яновая Загоровская Atдора
Боговитиновна Шумбарского, жалуючи jбтuжливавT и jповTдаючи тым
jбычаTм, иж, дTи, вчорашнTго часу мсца jктTбра тридцатого дн~u в чTтвTргъ,
якобы годиною пTрTд заходом солнца пан Иван Яцкович Борзобогатыи, //
ключник, городничыи, мостовничыи и воит луцкии, наславши моцно кгвалтом
сына своTго Василя, врuдника своTго полонского Хацка Туличовского и
служTбников своих Atдора, JлTшка Поповича заборолского а Матыса
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кушнTра и з ыншими многими людми а помочниками их зброино – з
ручницами, з сагаидаки, з рогатинами и з ыншими вшTлuкими бронuми на
имTнº моT Ратново подданных моих розогнали. И, добываючис в домы их,
двTры в домов и до комор выламавали, а с комор хусты и маTтности их водлуг
воли своTи брали•. И што в кого быдла рогатого, так тTж дробины – jвTц и коз
– было, то всT выгнавши, занuли. ВсTго быдла рогатого подданных моих
болшTи трTхсот, а jвTц триста и jсмдTсuт коз, тридцатTро и двоº, к тому
жTрTбца и вTпрu•, так тTж хусты и инших рTчTи нTмало побрали, чого рTистрь
мTновитT, што в кого побрано, списаныи в по(д)данных своих быти повTдаTт. И
ºщT, дTи, на том мало маючи, наTхавшы моцно кгвалтом на двор мои, хотuчи1
мTнT вмыслнT забити, з ручниц на дом мои стрTлuли и, добывшисu ВасилTи
Борзобогатович з служTбниками и помочниками своими на сTни, дочку мою
Настасю збил и дв скрини розлупал. З однои, дTи, скрыни взuто чTпTц
пTрловыи и с тканкою пTрловою, другии чTпTц золотыи так жT с тканкою
пTрловою•, завитº двоT – jдно золотоº с пTрлы, а другоº золотоº зо срTбром•,
кошюлка пTрловая, дв кошюлцT золотых•, пTрTдники пTрловыи, а двои
золотыи•, ланцюг золотыи, в котором, дTи, важило пuтдTсuт золотых
чирвоных•, чотыри пTрстTни•, jдинъ з камаином•, два з шаaTром, а чTтвTртыи с
туркусомъ•, // шTст кошюлTк aлuмских шолком вышиваных а швабских и
колTнских бTлю и шолком вышиваных пuтнадцат•, кошюл долгих швабских
чотыри•, рубков aлuмских чотыри, рантухов швабских пuть, кошюл долгих
колинских три•, ручников колTнских шолком шитых шTст•. А в другои скрыни
шубка кунuя, чорным сукном крыта; шуба лисuя завыиковая, чорным сукном
крита; шубка сибTрковая голая; лTтник jксамиту чорного з вымыкаными
рукавы; лTтник адамашку гвоздикового с трTма брамы jксамитными; сукнu
зTлTная з брамом jксамитным; сукнu чирвоная влоскаu з брамами
jксамитными▫; сукнu чорная влоская з оксамитом▫; сукнu порпрыяну
гвоздикового з оксамитом▫; колдра китаики зTлTнои▫; двT запони▫; три ковTрцы
солгацких▫; двстT локот jбрусов▫, а ручников jсмдTсuт локот▫; дв штуки
полотна колинского•. А потом, дTи, наTхавши до дворца моTго, взuли быдла
рогатого волов двадцат, коров тридцат, тTлuт тридцат▫, подтTлков двадцат,
jвTц сто▫, коз пuтдTсuт, вTпров кормных чотырнадцат – то всT побравши, з
собою погнали. А тTпTрTчи, дTи, пановT бирчиº сTрTбщины гсдрьскоº в мTнT с
подданных моихъ правuт, а подданныи мои и я сама жадного быдлuтu нT
маTм•.
Длu чого ж на jглTданº кгвалтовного наTханя и шкод подTланя в двор и
во имTню своTм брала TT млст вижом служTбника моTг Матыса Лtщинского,
которыи там бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы
сознал, иж будучи в РатновT и маючи при собT сторонних, видTл Tсми двTры

1
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сTнныи и свTтличныи побиты, порубаны и скроз двTры свTтличныи з ручницы
аж до стTны прострTлTно. И к тому тTж видTл дв скрыни розлупаных, а на
сTл в двох домTх // двTры сTнныº и коморныº такжT побиты, порубаны и
поламаны.
И хотTчи пани Загоровскаu j то мовити, просила, абы то было записано. А
так я тую жалобу jповTданº TT и вижово сознанº до книг замковых записати
казал•.

[№ 337] 361. Того ж мсца jктTбра л~а 31 дн~u.
Казано записати. Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, ключник, городничыи и мостовничыи луцкии пан
Иван Борзобогатыи КрасTнскии, жалуючи и jповTдаючи на панюю Яновую
Загоровскую панюю Atдору Боговитиновну, иж, дTи, што нTдавно прошлых
часов пн~и Загоровская пTрво сTго мсца jктTбра jсмогонадцат дн~u, наславши
слуг и подданных своих ратновских моцно кгвалтом на имTнº вTлможного пн~а
Tго млсти пн~а Миколая ЮрTвича Радивила, воTводы троцкого, гTтмана
навышшого Вtликого Кнз~ства Литовского, старосты мозырского, дTржавцы
лидского, бTлицкого и сомилишского Jздова до чTрTды пастухов поимати и
половину чTрTды людTи jздовских побрати и до двора своTго Ратновского
пригнати казала. Которого побраня быдла люди jздовскиº рTистръ в сTбT
мTновитT списаныи мают•, j што, дTи, пан ключник в тот жT час бTз бытности
моTи присылал до врuду луцкого в замок до Василя Дtшковского, жалуючи,
jповTдаючи и j вижа просuчи, с которым мTл послати до панTи Загоровскои,
пытаючи TT, длu которои причины тот кгвалт и побранº имTню и подданным
Tго млсти вчинити казала▫.
Яко ж и виж з урuду замку Луцкого даныи, боuрын гсдрьскии
красносTлскии Atдор Колтун с посланцами пн~а ключниковыми // до панTи
Загоровскои до Ратнова Tздил и jттолu приTхавши, вызнал, ач, дTи, панTи
Загоровскоº в дому Tсмо нT застали, алT, дTи, дочка TT млсти панна Настася
згола нас jтправила, повTдаючи, иж, дTи, нT пани матка моя чTрTду jздовскую
забрала, алT пан Криштоaъ Крупскии, староста городTлскии▫. И розумючи то
пан ключник, иж подданным Tго млсти з старостою городTлским, яко с паном
корунным, нT рихло сu справTдливост станTт, и хотuчи jноT быдло взuти,
просил мTнT j вижа, при котором бы jноº быдло подданных Tго млсти взuти
мTл.
Ино я з урuду замку гсдрьского Луцког давал Tсми вижом служTбника
моTго Ждана Кгабрияловича БортновTцкого, которыи там при врuднику
полонском Хацку Туличовском, при боuрох и подданных Tго млсти, кгды

1
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быдло брали, бывши и jттолu приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы
сознал, иж кгды Tсмо до Ратнова приTхали, маючи при собT людTи добрих
сторонних, тогды застали животину в сTл, которую боuрT и подданныи Tго
млсти jздовскии мTнили своTю. И, вылучивши, взuли быдла рогатого – волов,
коров и яловиц – сто поголовя•. Потом, дTи, Tхавши до дворца панTи
Загоровскои, застали в оборT jвTц тридцатTро и троº, а козъ шTстTро, которыº
подданныи Tго млсти пн~а воTводы троцког Jсташ Бутко повTдил, иж тыи
jвцы послT того забору Y волторок мсца jктTбра двадцат jсмого дн~u
покрадTны и взuл тыи jвцы. Потом, Tхавши на сTло, застали в подданного
панTи Загоровскоº ратновского, в Торгуна, жTрTбца мышастого в снTх,
поворозом привuзаного, которого подданныи пн~а воTводы троцкого Костюк
познал. И повдил, иж, дTи, того жTрTбца з свTрTпою бTлою в мTнT до забору
237 зв. вкрадTно // и с тыми ж, дTи, конми инших конtи сусTдних подданных панских
дTсuтTро конTи покрадTно•. Яко ж, дTи, Tсми до панTи Загоровскоº колкокрот
з людми сторонними Tздил, жалуючи на того Торгуна и просuчи в нTи права, а
пани, дTи, Загоровская права дати и справTдливости вчинити нT хотTла. И
взuвши того жTрTбца, людT jздовскиº мн повTдTли, иж, дTи, нT толко того
конTи, быдла, jвTц, свинTи jт ратновцов шкодуTм, што Tсмо тут застали, алT
болшTи нTровно в нас покрали, чого, дTи, рTистрь мTновитT списаныи в сTбT
маTмо.
А так я тую жалобу jповTданº и вижово сознанº до книг замковых
записати казал•.
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[№ 338] 1. Лtта Бож нарож а~ф r~а [1561] мсца ноябра а~ [1] дн~u.
Пришодчи и постановившисu jбличнT в замку Луцком TT млст пани
Михаиловая Михаиловича Свинуская Atдора Atдоровна кнuжна Чорторыская
jповTдала мнT, Борысу Ивановичу СовT, подстаростTму луцкому, иж, дTи, я
водлуг воли и тастамTнту нTбожчика пн~а малжонка моTго пн~а Михаила
Свинуского кн~зю ДмитрTю Tго млсти АлTксандровичу БурTмскому имTнTи
НовосTлок, части в КорсовT и в СTстрuтин на рок jписаныи свuта в року
тTпTрTшнTмь шTстдTсuт пTрвог припалом мсца ноябра пTрвого дн~u в суботу
поступити мTла. Ино кн~зь ДмитрTи Tго млст БурTмскии на тот час а рок
припалыи листом врuду замку Луцкого чTрTз служTбника своTго Мартинка
мTнT впоминал, ижT-бых Tму тых имнTи водлугъ воли и тастамTнту малжонка
моTго поступила. ГдT ж я того служTбника кн~зu БурTмского пTрTд вTлT
зацными людми пытала, ºстли бы jн jт кн~зu Дмитрия // БурTмского в мTнT
тыи имTня поручTнство на листT Tго млст jказавшы, jт мTнT в дTржанº кн~зu
БурTмского взuти мTл. Ино тот служTбник моцы жадноº ани поручTнства пн~а
своTго ку взuтю тых имTнTи вышTи помTнTных на листT нT показалъ,
повTдаючи, иж за тым впоминанºмь врuдовым пан мои ºго млст кн~зь
БурTмскии самь будTт и тыи имTня вышTи помTнTныи в дTржанº до рук своих
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jзмTт▫. То пак Tго млст послT того чTрTз лист врuдовыи и служTбника своTго
напоминанº на тот рок припалыи до мTнT сам нT был и никого jт сTбT
поручоного своTго, кому бых тыи имTня спустити мTла, нT присылал ани
жаднои вTдомости j том знати нT дал, а я, дTи, вжо jт того часу и року
jписаного до тых вышTи помTнTных имTнTи жадного вступу и никоторых
вTдомостии далTи мти нT хочу.
И просила, абы то было записано. А так я тоº jчTвистоº jповTданº TT
млсти панTи Михаиловоº Свинускоº Atдоры Atдоровны кнж~ны Чорторыскоº
›
до книг замковыхъ записати казал .

[№ 339] 2. Того ж мсца ноябра а~ [1] дн~я.
ПриTхавшы и постановившысu jбличнT в замку Луцком TT млст пани
Михаиловая Михаиловича Свинуская Atдора Atдоровна кнTжна Чорторыская,
а пан Марко Tго млст ВасилTвич Жоравницкии восполок и з сынми своими
jповTдали мнT, Борису Ивановичу СовT, подстаростTму луцкому, и вызнавали
тым jбычаTм, иж, дTи, што котораu вгода застановTня нашого вилTнского1
чTрTз приuтTлTи наших з обу сторон за компромисом вчинTная на рок в листT
компроми- // сарскомъ jписаныи, принuтая нынTшнTго часу припала, тоTст
мсца ноябра пTрвого дн~u в суботу, которого року мы, jбоu сторона, пилновали
а водлT jбовuзку и застановTня компромисарского яко нинTшнTго дн~u на рок
помTнTныи я, Михаиловая Свинуская, тисuчу коп грошTи личбы литовскои
сполна jт пн~а Марка Жоравницкого и сынов Tго млсти взuла, а имTнTи,
которыº по смTрти нTбожчика малжонка моTго пн~а Михаила Свинуского пану
Марку Жоравницкому и сыном Tго млст правом прирожоным спалых, тоTст
имTня Блудова с присTлком Дtсuтиною и к тому замку Тtслугова з присTлки
Крупцом, Борuтином, Добрыводою и Пtщанкою пану Марку Жоравницкому и
сыном Tго млсти поступила и вжT в тыи имTня jт нынTшнTго дн~u ни чим сu
вступовати и жаднои пTрTказы чинити нT маю▫. Так тTж листы, привиля на
имTнº Блудов, на Тtслугов, на Жабокрики и на КрупTц прислухаючыº
поjтдавала. Яко ж тут жT ставши Tго млст пан Марко Жоравницкии
восполок из сынми своими jчTвисто вызнал, иж на рок зложоныи водлT
выроку компромисарского тыT пн~зи тисuчу коп грошTи TT млсти панTи
Михаиловои Свинускои jтдал и яко имTня вышTи помTнTныº, так тTж листы и
привиля ку тым имTням приналTжачиº до рук своих взuли и во всTм томъ TT
млст панюю Михаиловую Свинускую волною вчинили и вжо j то вTчнT
молчати мают.
И просили, абы то было записано. А так я тоT jчTвистоº сознанº и
доброволноº jповTданº их млсти до книг замковых записати казал•.

1

Слово «вилTнского» написано двічі.
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// [№ 340] 3. Того ж мсца ноябра в~ [2] дн~~u.
Казано записати. ПришTдчи и постановившися jбличнT в замку Луцком
пTрTдо мною, Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцким▫, зTмTнин
гсдрскии пан ВасилTи ЧижTвич ТушTбинскии jповTдал1 и вызнавал тым
jбычаTм, иж, дTи, будучи мнT Y вTликом нTдостатку а маючи вTликоº
добродTиство и много запоможTня, яко грошми готовыми, так тTж конми и
иншими вшTлuкими потрTбами jт кн~зu Ивана Tго мл Atдоровича
Чорторыског•, а нT маючи я чим того Tго мл jтдати, даю, дарую и на вTчныT
часы Tго мл записую трTтюю част имTня моTго ТушTбина половицы моTT,
которая ся мнT давно jт брата моºг Aурса з двором, зъ зTмлuми и пашнuми
дворными, з дYбровами, с полми и сTножатми, з гаи, з ставом, з рTкою, з людми,
зъ их зTмлuми, с платы и доходы и зо всuкими пожитки малыми и вTликими,
як сu тая трTтuя част здавна сама в собT в обыходTх и границах своих маTт•,
што ширTи а достаточнTи на записном листT моTм Tст jписано•.
Якож и лист свои записныи•, на то jт сTбT кн~зю Ивану Tго мл
Чорторыскому даныи, пTрTдо мною покладал и был вычитан с початку аж до
конца, которыи лист так сu в собT маºть: «Я, ВасилTи ЧижTвич ТушTбинскии
явно чиню и сознаваю тым моим листом•, иж будучи мнT Y вTликом нTдостатку
и маючи много запоможTня, яко грошми готовыми•, так конми, шатами и
иншими всякими потрTбами jт кн~зu Ивана Atдоровича Чорторыског и нT
маючи чим тог Tго мл jтдати ани заплатити•, даю, дарую и вTчными часы Tго
мл записую трTтюю част имTня моTг ТушTбина половицы моTT, которая сu ми
давно jстала в оддTлT jт брата моTг Aурса з двором и зTмлuми дворными
пашными, з дубровами и сtножатми, з гаи, з ставом и з рtкою, з людми, их
зtмлuми и всuкими иными пожитки, яким колвTк jбычаTм намTнTны быти
239 зв. могут. Волно кнuз Иван Tго мл•, и Tго мл кнг~нu, дти и потомки ихъ млсти•, //
тую трTтюю част имTня моTго ТушTбина соб дTржати, будовати, людми
jсажовати, дубровы роспаховати и всuкии пожитки причинuти•, або кому
хотuчи jтдати, даровати, продати, замTнити и ку своTму пожитку jбTрнути,
яко налTпTи розумTти будут•. А я сам, жона, дти и потомки мои и нихто з
брати и близких моих в тую трTтюю част вступовати и нияким jбычаTм того
под кн~зTмъ Иваном Tго мл кнг~нTю и дTтми и потомки их мл и под тым, кому бы
то jт их мл было, яким-колвTк jбычаTмъ завTдTно поискивати нT маTм•. А
Tстли бых я, ВасилTи, жона, дти и потомки наши або хто з брати и близких
моих в тую трTтюю част чим-колвTк вступовати або ку праву позывати и j
наклады приправовати мTл•, таковыи повинTн будTт заруки заплатити гсдрю
королю Tго мл триста коп грошTи а кн~зю Ивану и Tго потомкомъ, другую
триста коп грошTи•. А заплатившы тыº заруки прTд сT тот запис мои
доброволнT вчинTныи при моцы зостати маTть на вTчныº часы•. На што даю
239

1

Навпроти цього рядка запис на берегах польською мовою ХVІІІ ст. (арк. 239).
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кн~зю Ивану Tго мл сTс мои лист з моTю пTчатю•. И длu свTдомя бил ºсми
чолом их мл паном пану Пtтру КирдTTвичу Мылскому, маршалку гсдркому•, а
пану Єроaю Василºвичу Гостскому•, пану Гарасиму Дахновичу•, а пану
Михаилу КривицкомY j приложTнº пTчатTи. Их мл за чоломбитTмъ моим
пTчати свои приложили к сTму листу моTму•. Яко ж то jповTдал ºсми на
врuдT в замку гсдрскомъ в Луцку•. Писан Y КлTвани року Божого нарожTня
тисTча пuтсот шTстдTсят пTрвого мсца jктTбра пuтого дн~я•.»
А по вычтTню листа пан ВасилTи ЧижTвич ТушTбинскии просил, абы то
было записано. А так я jчTвистоº сознанº, доброволноº jповTданº и лист Tго
записныи слово Y слово до книгъ замъковых записати казалъ•.
// [№ 341] 4. ЛTт Бож нарож а~ф r~а [1561] мсца ноябр в~ [2] дн~u.
Пришодчы и постановившисu jбличнT в замку Луцком пTрTдо мною,
Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцкимъ, зTмTнин гсдрьскии пан
ВасилTи ЧижTвич ТушTбинскии jповTдал и вызнавал тым jбычаTм, иж, дTи,
будучы мнT Y вTликом нTдостатку а нT маючи ниjткол индTи запоможTня,
брал Tсми ку потрTбам своимъ грошми готовыми, конми, шатами и иншыми
многими рTчами мн потрTбными в кн~зu Ивана Tго млст Atдоровича
Чорторыского водлT шацунку зостал Tсми Tго млсти винTн полтрTтuста коп
грошTи личбы литовскоº, а нT маючы я чим тоº сумы пн~зTи Tго млсти
заплатити, заставил Tсми в тои сумT в полтрTтuста копах грошTи дв части
имTня моTго ТушTбина половицы моTи•, которая сu мнT нTдавно в отдлT jт
брата моTго Aурса з двором, зъ зTмлuми, с пашнuми дворными, з людми, с
полми и сTножатми и зо всuкими пожитки, якими-колвTк имTны названы быти
могут, ничого сам на сTбT и на близких своих нT jставуючи, што ширTи а
достаточнTи на листT моTм записном Tст jписано.
Яко ж и лист свои записныи на тыи дв части пTрTдо мною покладал и был
вычитан с початку аж до конца, которыи лист так сu в собT маTт∆: «Я, ВасилTи
ЧижTвич ТушTбинскии, сознаваю сам на сTбT симъ листом моимъ, кому будTт
потрTба того вTдати, иж будучи мнT въ вTликом нTдостатку и нT маючи
ниjткол индTи запоможTня мTти, брал ºсми ку потрTбам своим грошми
готовыми, конми, шатами и иншыми всuкими рTчами мн потрTбными в кн~зu
Ивана Tго млсти Atдоровича Чорторыского, которых водлT шацунку на мн
jстало полтрTтuста коп грошTи личбы литовскоº•. И нT маючи я чим тои
сумы пн~зTи Tго млсти заплатити, заставил Tсми дв части имTня моTго
ТушTбина половицы моTи, котораu ми сu давно jстала в отдTлT jт брата
моTго Aурса з двором и зTмлuми дворными, пашными, з дубровами // и
сTножатми, з гаи, з ставом и з рTкою, з людми и их зTмлuми и дворищами и
всuкими иными пожитки, яким-колвTк jбычаTм намTнTны быти могут. МаTт
Tго млст кнuз Иван и Tго кнTгинu, дти и потомки их млсти тыº двT части
имTня моTго ТушTбина зо всим в тои сумT, в полтрTтuста копах грошTи
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дTржати або кому хотuчы заставити. А tстли бы што за дTржаня своTго в том
имTни моºмъ прибавил в будовани або люди jсадил и якии-колвTк пожиток
вчинил або з сусTды право вTл, тогды при jтдаваню тои сумы вышTи писанои
напTрTд маTт быти заплачоны и вси наклады кн~зю Ивану Tго млсти водлT
прирTчTня слова Tго млсти бtз жадного доводу, а потом тую полтрtтuста коп
грошtи заплатити tго млсти маю. А нT заплативши накладов и нT jтдавши тои
сумы пнз~Tи, я сам, жона, дTти и потомки нш~и и нихто з брати и близких моихъ
в тыº дв части ничим сu вступовати ани з моцы и дTржаня кн~зu Иванова и
потомков Tго або кому бы то jт Tго млст завTдTно было, выимовати нT маTмо
под зарукою гсдру королю Tго млсти трTмасты копами грошTи а кн~зю Ивану
другую триста коп грш~Tи заплатити маTмъ. А заплатившы тыº заруки прTд сu
кн~зь Иван ºго млст и потомки тыº двT части имTня моTго ТушTбина зо всим
дTржати и вживати маTт до зуполнои заплати, яко накладов, так и сумы
вTрхомTнTнои, которYю я jт кн~зu Ивана взuл. И на то даю Tго млсти тот мои
лист под моTю пTчатю. И длu свTдомя бил Tсми чолом их млсти пану Пtтру
КирдTºвичу Мылскому, маршалку гсдрьскому, а пану ЯроaTю ВасилTвичу
Гостскому, пану Гарасиму Дахновичу а пану Михаилу Кривицкому j
приложTнº пTчатTи. Их млст за чоломбитTм моимъ пtчати свои приложили к
сTму моTму листу. Писан в КлTвани року БожTго нарож тисuча пuтсот
шTстдTсuт пTрвого мсца jктTбра чTтвTртог дн~u•.»
А по вычтTню листа пан ВасилTи // ЧижTвич ТушTбинскии просил, абы то
было записано. А так я jчTвистоº сознанº, доброволноT jповTданº и лист Tго
записныи слово Y слово до книг замковых записати казал и выпис с книг под
пTчатю моTю кн~зю Ивану Tго млсти Atдоровичу Чорторыскому на то дал•.

[№ 342] 5. Того ж мсца ноябра трTтTг дн~u.
Казано записати. Пришодчы и постановившисu jбличнT в замку Луцком
пTрTдо мною, Борысом Ивановичом Совою, подстаростим луцким, зTмTнин
гсдрьскии пан Роман ГулTвич, jповTдал, иж пан Богдан, пан Яцко и пан СTмTн
ДроздTнскиº лист свои на имTнº ЗубилTнскоº под пTчатми своими дали в
схованº до рук моих, j што мu пан Богдан ДроздTнскии прошовал, абых Tму
тот лист jтдал, чого я бTз брати Tго вчинити нT смTл. То пак пан Богдан
ДроздTнскии jдTржал до мTнT лист гсдрьскии с канслTрTи Tго кр млсти, иж
бых Tму тот лист пTрTд врuдом замку Луцкого jказавши и за пTчатю врuдовою
Tму jтдал. А так я за росказанºм гсдрьским тот лист на врuдT поклада-м и
был вычитан с початку аж до конца, которыи лист так сu в собT маTт: «Я,
Богдан, Яцко, СTмTн а Михаило Ивановичи ДроздTнскиº jзнаимуTмъ тымъ
нашим листом, котороT имTнº jтца нашого и jт нас самых зuт наш пан ПTтрь
Костюшкович Хоболтовскии дTржит – в сумT пнз~ии в шTстидTсuт копах
грошTи – Зубилно. А так мы, хотuчи тоT имTнº в пн~а Пtтра выкупити, маTмо
вси сполTчнT, jдин jт другого нT jтступуючи, на котороº имTнº вжо и пнз~и
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вси сполTчнT шTстдTсuт коп грошTи маTмо. А так мы тым листомъ нашим
вмоцнuTм то, иж Tстли бы з нас которыи jдин j то поспол стоuти нT хотTл,
два албо и тры, а jдин Tстли з нас, которыи на иншую потрTбу свою jтTхали, а
jдин jзTмши jныº пнз~и за поручTнºм выкупил, нижли тоT причины //
розрываня а заборонTня. С тых причын, Tстли бы з нас котрыи j то стоuти за
вTдомостю приuтTлскою або за jбосланºм чTрTз приuтTлu того вчинити нT
хотTл, тогды таковыи будTт повинTн jному, которыи имTнº выкупит, заруку
заплатити, тоTст сумою пнз~Tи сто коп грошTи бTз жадного права и накладу,
тож в том имTню част мTти. А тому старTню1 нш~ому j тоT имTнº пTрTд сTмою
суботою в тых часTх або пTрTд СвTтым Пtтром, а далTи тому имTню проволока
jт нас самых быти нT маTт под тою ж зарукою, яко вышTи мTновано. А так мы
тыи пнз~и шTстдTсuт коп грошTи и сTс наш лист даTмо брату нашому пану
Роману ГулTвичу в захованº. И на то Tсмо дали сTс наш лист з нашими пTчатми
и с подписом рук наших влостных. Писан в Дрозднuх лTт Божого нарожTня
а~ф~ r~ [1560] мсца априлu пTрвогонадцат дн~u•».
А по вычтTню и до книг того листу записаня пан Роман ГулTвич водлT
росказаня Tго кр млсти тот лист за пTчатю моTю в врuдовою пану Богдану
ДроздTнскому дал, яко ж то Tст до книг замковых записано•.

[№ 343] 6. Того ж мсца ноябра трTтTго дн~u.
Присылала до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого, TT
млст пани Михаиловая Михаиловича Свинуская Atдора Atдоровна кнuжна
Чорторыская, жалуючи на кн~зu Дмитра АлTксандровича БурTмского и
jповTдаючи тым, иж, дTи, нынTшнTго часу мсца ноябра трTтTго дн~u в
понTдTлок рано посылала TT млст с Кочкаровца боuрына своTго свинуского
Ивашка до имTня своTго ЗмTинца, ижTбы подданных TT млсти змTиницких в
подводу выгнал. То пак, дTи, в тот час кнз~ь ДмитрTи БурTмскии сам своTю
рукою, нTв(T)домо // длu котороº причины того боuрина збил, змордовал и
jкрутнT зранил и конu Tго з сTдлом, з опанчTю и кордъ в нTго взuл.
Длu чого ж на jглTданº ран того боuрина своTго и тTж хотuчи j том до
кн~зu БурTмского слати, брала TT млст вижом служTбника моTго Карпа
Юнковича Гулuлницког, которыи того боuрина jглTдавшы, в кн~зu
БурTмского на ЗмTинцы бывши и jттолu приTхавшы, ставшы пTрTдо мною,
тыми словы сознал, иж видTл в того Ивашка в голов рану рубаную
шкодливую. А потом, дTи, TT млст пани Свинуская служTбника своTго Яна
Гавриловича зо мною, вижом врuдовым, и з людми сторонними на ЗмTинTц до
кн~зu БурTмского посылала, пытаючи Tго млст: «Длu чог того боuрина збил и
конu Tго з сTдлом, з опанчою и кордъ в нTго взuл?» Кнuз БурTмскии на то

1

Треба читати «стараню», тобто «старанням».

469

241 зв.

242

jтказал: «Естли, дTи, того збито, ино нTгараздъ, а того, дTи, ми жал, иж Tго
на смTрть нT забито, а будTт ли пани Свинуская тут болшTи присылати, тогды
кажу их вшати, бо, дTи, вжT пани Свинуская до того имTня ничого нT маTт».
ГдT тот служTбник панTи Свинускоº, jсвтчивши то мною, вижом врuдовым,
и людми сторонними, Tхал jт нTго.
И хотuчы пани Свинуская j то мовити, просила, аби то было записано. А
так я тую жалобу jповTданº и вижово сознанº до книг замковых записати
казал•.

[№ 344] 7. Того ж мсца ноябра пuтого дн~u.
Казано записати. Присылала до мTнT, Бориса Ивановича Совы,
подстаростTго луцкого, дворTнин Tго кролTвскоº млсти пан Миколаи
Кухмистрович Дорогостаискии, просuчи j вижа, при котором бы позвы
242 зв. гсдрьскиº мTл дати пану Яну ЯкубовичY // Монтовту Коблинскому.
Ино я з урuду замку Луцкого давал Tсми Tго млсти вижом служTбника
моTго СtмTна Atдоровича. Которыи там бывши и jттолu приTхавши, ставши
пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж вчорашнTго часу мсца ноябра чTтвTртого
дн~u Y волторок врuдник пн~а Миколая Кухмистровича дорогостаискии Ян
Тарковскии при мнT, вижу врuдовом, и при людTх сторонних Tздил до пн~а
Монтовта. И знашодчы Tго въ Аршичин, дал Tму jчTвисто позвы гсдрскиº j
посuганº кгрунту Дорогостоиского – j вTжчанº в дуброву, j забиранº людTи и
j иншиº многиº рTчи, што ширTи а достаточнTи на позвTх гсдрских Tст
jписано. За которыми позвы и рок Tму пTрTд гсдрTм Tго млстю стати
jзнаимил по Божом нарожTню за дв нTдTли в року пришлом шTстдTсuт
втором. Яко ж то мною, вижом врuдовымь, и людми сторонними jсвTтчил.
А так я тоT сознанº вижово до книг замковых записати казал•.
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[№ 345] 8. Того ж мсца ноябра jсмого дн~u.
Просил мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого, нарTчTнныи
владыка луцкии и jстрозскии Tго млст пан Марко ВасилTвич Жоравницкии j
вижа, при котором бы мTл въTхати во имTнº Блудов, што Tму пани Михаиловая
Свинуская року тTпTрTшнTго шTстдTсuт пTрвого мсца ноябра пTрвого дн~u
водлT застановTня и листу компромисарского поступила•.
Ино я з урuду замку Луцкого давал Tсми на то вижом служTбника моTго
Карпа Юнковича Гулuлницкого, которыи там бывши и jттолu приTхавши,
ставши пTрTдо мною, до книг тыми словы сознал, иж Tго млст пан Марко
Жоравницкии при мнT, вижу врuдовом, // и, маючи при собT людTи добрих
сторонних, въTхал во имTнº Блудов. Ино в дворT Блудовском быдла жадного –
малого ни вTликого, так тTж и инших домовых рTчии ничого нT заTхал и нT
застал•. К тому тTж jказовал ми Tго млст, иж с црк~ви блудовскоº пани
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Михаиловая Свинуская взuла сосуд црк~овныи срTбръныи, кTлих, миску, звTзду
и лыжицу, TвангTлиº с прTстола, срTбром jправлTноº, ризы адамашковыº,
индит адамашковая▫; з бровара, дTи, взuла котTл пивныи и кади•; с корчмы
взuла свтлочку, а другую свTтличку пTрTд лазнTю. К тому тTж дTрTва,
которого нTбожчик пан Свинускии на будованº двора тамошнTго был
наготовал, jсмьдTсuт протTсов дTрTва вTликого до Свинух вывTзти, а з саду
щTпи, яблонTи и груш добрих тридцатTро дTрTва выкопати казала. И то тTж
Tго млст повTдил, иж тTпTрTшнTго року пн~и Михаиловая Свинуская с
подданных блудовских вырuд с каждого чоловка по пuтнадцати грошTи
брала и конTи воTнных чTтвTро а яловиц дв взuла а службы воtнноº нt
служила и иншии, дtи, драпtзства чинила и вины нTпомTрныº з людTи
блудовских брала, чого рTистръ мTновитT написныи в сTбT быти мTнит.
›
А так я тоº вижово сознанº до книг замковых записати казал .

[№ 346] 9. Того ж мсца ноябра второгонадцат дн~u.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, зTмTнин гсдрьскии пан Богдан Иванович ДроздTнскии, просuчи j
вижа, длu поданя позвов Tго кролTвскоº млсти владыцT володимTрскому, так
тTж и брати своTи – пану Яцку, СtмTну и Михаилу ДроздTнским.
Ино я з урuду замку Луцкого давал ºсми на то вижом служTбника моTго
СтTпана Климовича. // Которыи там бывши и jттолu приTхавши, ставши
пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж тых часов мсца ноябра шостого дн~u в
чTтвTргъ пан Богдан ДроздTнскии при мнT, вижу врuдовом, и при людTх
сторонних чTрTз служTбника своTго дал позвы гсдрьскиº брати своTи – паном
ДроздTнским: пану Яцку jчTвисто дано чTтвTры позвы▫, пану СTмTну бTз
бытности Tго пuтTры позвы дано, а пану Михаилови двои позвы. Якож и рок
пану Яцкови за jдными позвы пTрTд гсдрTм стати jзнаимил jт даня позвов за
чотыри нTдTли, а за иншими позвы, яко пану Яцку, так тTж пану СtмTну и пану
Михаилу ДроздTнским рок пTрTд гсдрTм королTм Tго млстю стати зложил, так
жT jт даня позвов, тоTст jт чTтвTрга мсца ноябра шостого дн~u за jсмь нTдTл.
И то мною, вижом врuдовым, и людми сторонними jсвTтчил▫. А потом, в
нTдTлю прошлую пан Богдан ДроздTнскии посылал зо мною, вижом, и з людми
сторонними служTбника своTго Лучку, которыи, приTхавши до Купичова и
нашодчи там владыку володимTрского Иtсиaа, дал Tго млсти jчTвисто позвы
гсдрьскиº j кгвалтовноº насланº на имTнº пн~а Богдана ДроздTнского, на
Гудчии Брод, j збитº людTи и j иншыº многиº шкоды, што мTновитT на
листTх гсдрьских Tст jписано, и рок за тыми позвы Tго млсти jзнаимил пTрTд
гсдрTм королTм Tго млстю стати jт поданu позвов, тоTст jт нTдTли прошлои
мсца ноябра дTвuтого дн~u за чотыри нTдTли.
И просил пан Богдан ДроздTнскии, абы то было записано. А так я тоT
›
вижово сознанº до книгъ замковых записати казал .
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// [№ 347] 10. Того ж мсца ноябра трTтTгонадцат дн~я.
Просил мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого, дворTнин
гсдрьскии пан ВасилTи Пtтрович Вtрига j вижа, при котором бы мTл позвати
листом гсдрьским дTцким в справT Tго млсти пн~а Яна Шимковича, маршалка и
писара гсдрьского, старосты тыкотинского•, пн~а Пtтра Богдановича
Загоровского, маршалка гсдрьского а пн~а Михаила Тихновича Козинского,
городничого володимTрского.
Ино я з урuду замку гсдрського Луцкого давал Tго млсти вижом боuрина
красносTлского Пилипа Созоновича, которыи там бывши и jттолu приTхавши,
ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж при мнT, вижу врuдовом, пан
ВасилTи Вtрига, дворTнин гсдрьскии, давал лист гсдрьскии дTцкии jчTвисто
пану Пtтру Tго млст Загоровскому, маршалку гсдрьскому, и пану Михаилу
Тихновичу Козинскому, городничому володимTрскому. И рок имъ jзнаимил,
абы jбадва сполTчнT стали пTрTд гсдрTм королTм Tго млстю jт сTго дн~u
чTтвTрга мсца ноябра трTтTгонадцат дн~u за дв нTдTли▫. Которыи рок имъ
пTрTд гсдрTм королTм Tго млстю стати припасти маTт того ж мсца ноябра
двадцат сTмого дн~u▫. Єго млст пан ПTтръ Загоровскии и пан Михаило
Козинскии лист гсдрьскии дTцкии YчтивT принuли и, вычитавши, пану Василю
ВtризT, дворTнину гсдрьскому, jтдали. И списавши, копи с того листа собT
побрали.
›
А так я тоº вижово сознанº до книг замковых записати казал .

[№ 348] 11. Того ж мсца ноябра д~і [14] дн~u.
Пришодчи пTрTд мTнT, Бориса Ивановича Сову, подстаростTго луцког,
подданныи кролTвскии Аврам Хажимович, жид мTста Луцкого, жаловал и
244 зв. jповTдал на пн~а Андря ВасилTвича РудTцкого тым jбычаTмъ, // иж, дTи, тых
часов в сTрTду прошлую мсца ноябра второгонадцат дн~u ºхал Tсми з ВишнTвца
зъ ярмарку с крамом, и кгды ж ºсми чTрTз сTло Рудку пTрTºхал, тогды пан
Андри РудTцкии послал за мною трох служTбников своих, которыº мTнT
погонившы на доброволнои дороз, мTнT самого збили, змордовали и в тот,
дTи, час при том бою згинуло ми готовых пн~зTи сTмь коп грошTи, а з скрыни
jксамиту пuт локот▫, полотна колинского колко jстанков, якобы со двT
штуки, а шолку дв литры▫. Я, дTи, вTрнувшисu назад, Tхал до пн~а Андрu
РудTцког, жалуючисu Tму и пытаючи ºго, за што мu збити казал▫? Пан
РудTцкии к тому сu признал, повTдаючи, якобых сu промытити мTл и TщT над
то самъ взuл в мTнT бTзвиннT промыты полкопы грошTи. А я сu, дTи, был нT
промытил, бо-м ºщT пTрво Tдучи на uрмарок до ВишнTвца, мыто Tго дал, в чом
собT jт нTго жал и шкоду нTмалую быти мTнит.
Яко ж на jглTданº збитя и шарпаня своTго брал в мTнT вижом служTбника
моTго СтTпана Климовича, которыи Tго jглTдавши и ставши пTрTдо мною,
тыми словы сознал, иж ран значных на нTм нT видTл, jдно толко в кожуха Tго
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видTл колнTр кожуховыи зъ шматом кожуха, што драно, а в скорки лосиноº
двT гаaтки срTбрTных порвано.
И просил Аврам Хажимович, жыд мTста Луцкого, абы то было записано. А
так я тую жалобу jповTданº Tго и вижово сознанº до книг замковыхъ записати
›
казал .

[№ 349] 12. Того ж мсц ноябра P~і [17 дн~u.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, врuдник TT млсти кнг~ни Илиноº Jстрозкоº ровTнскии пан ГригорTи
Сокор, jповTдаючи тым jбычаTм, иж, дTи, брат Tго пан Томко // служTбники
Tго и подданныº TT млсти кнг~ни Илинои Jстрозскои jт архимандрита
дорогобузского Нtктария были jбвинTны, мTнуючи на них яко бы jни
манастыру Дорогобужскому кгвалтовноº наTханT вчинити и людTи поранити
мTли, при котором, дTи, jбвинTню пан Томко, брат и служTбники пн~а
ГригорTвы, так тTж и подданныи кнг~ни Илиноº Jстрозкои заразом были
поиманы. То пак, дTи, пан ГригорTи Сокор пн~а Томка, брата и служTбников
своих и подданных TT млсти панTи своTи на поруку взuл и листом сu своим под
пTчатми людTи зацных jписал, jбвuзуючисu брата, слуг своих и подданных TT
млсти кнг~ни Илиноº на рок зложоныи и в листT jписаныи, тоTст на дTн
свuтого Марцина свuта рымского року тTпTрTшнTго шTстдTсuт пTрвого в
замку Дорогобужском ку праву поставити•. И хотuчи пан ГригорTи Сокор
доброму слову jбовuзку и листу своTму записному досыт вчинити, просил
мTнT j вижа, при котором бы з братом, з служTбниками своими и с
подданными TT млсти кнг~~ни Илиноº Jстрозскоº, которых з вTзTня на поруку
свою взuл, до замку Дорогобужского Tхати и тамъ ихъ ку праву на рок
jписаныи поставити•.
Ино я з урuду замку гсдрьского Луцкого давал Tсми Tму на то вижом
служTбника моTго Ивана Лидуховского, которыи там бывшы и jттолu
приTхавши, ставши пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж тых часов Y волторок
прошлыи на дTн св~того Марцина, тоTст мсца ноябра пTрвогонадцат дн~u
врuдник ровTнскии пан ГригорTи Сокор, маючи при собT дворTнина гсдрьского
пн~а ТимоaTя Головню и инших людTи добрых, зготовившисu з братом, з
служTбниками своими, так тTж и с поддаными TT млсти кнг~ни Илиноº
Jстрозскои, Tхати ку праву до Дорогобужя, напTрTд послал мTнT з людми
сторонними до пн~а Яна Витунского, врuдника дорогобузского, повTдаючи, иж
jн водлT jбовuзку и листу своTго с тыми людми, которых на рукоTмство взuл,
ку праву TдTт. Ино кгды ж Tсмо // до Дорогобужя приTхали, врuдника
дорогобужского ани намTстника Tго в замку и в мстT быти нT повTдили,
пошли ºсмо были до пн~Tи Витунскоº до замку, там насъ в замок нT пустили и
мTшкавшы час нTмалыи, поTхали Tсмо з Дорогобужя•. То пак, выTхавши з
мTста, споткалисu Tсмо с паном ГригорTмъ Сокоромъ. И кгды ж Tсми имъ
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повTдил, иж пн~а Витунского в Дорогобужю быти нT повTдают, а пани ºго до
замку нас нT пустила, тогды пан ГригорTи Сокор с приuтTлми своими и з
оными людми, которыº на тот час при нºм1 были, назад к Ровному вTрнулсu.
А так я тоº вижово сознанº до книг замковых записати казал•.
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[№ 350] 13. Того ж мсца ноя(б)ра к~ 20 дн~u.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, зTмTнин гсдрьскии пан JстаaTи Рагоза, жалуючи jбтuжливT на
подданных пн~а Михаила Павловича и жоны Tго панTи Марухны на люди
новгородчицкиº и jповTдаючи тым jбычаTм, иж, дTи, тых часов нTдавно
прошлых мсца ноябра пuтогонадцат дн~u в суботу подданныº пн~а Михаила
Павловича и жоны Tго новгородчицкиº на имu ИванTц, AtдорTц, Лука,
Jстапко з сыном jтамановым и з ыншими помочниками своими, пришодши
силою, моцю на дом чоловка моTго Тавлуя, горожу Tго влостную
розмTтовали. И тот, дTи, чоловTк мои Тавлуи прибTг до мTнT з жалобою. Я там
до них самъ пошол, хотuчи тому члв~ку своTму jт них ратунок вчинити. То
пак, дTи, тыº подданныº пн~а Михаила Павловича мTнT самог збили, змордовали
и зранили•.
Длu чого ж на jглTданº ран своих брал в мTнT вижом служTбника моTго
Ивана Лtвковича Лидуховского, котории виж там бывши и jттолu приTхавши,
ставши пTрTдо мною тыми словы сознал, иж видTл в пн~а Jстаaъя Рагозы на
лвои руц // рану битую кривавую вдолжь подлT палца мизиного.
А так тую жалобу jповTданº Tго и вижово сознанº до книг замковых
›
записати казал .
[Гра[н]ицы мTжы пл[яц]ы jхлопоским ]2
[№ 351] 14. Того ж мсца ноябра двадцат пTрвого дн~u3.
Пришодши до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTг луцкого,
зTмTнин гсдрьскии пан Дахно АлTксандрович Jхлоповскии, jповTдал тым
jбычаTмъ, иж што, дTи, з урuду здTшнTго замку Луцкого j рокох судовых
прошлых по ЧTстномь КрTстT за позвы и за листомъ дTцким, што Tсми позывал
брата своTго пн~а Якима j дTл вTчистыи, тоTст j кгрунт зTмлuныи имTня
нашого Jхлоповского, зложили нам рок зTмскии под страчTнºмъ права j
Aилиповых запустTх нTдавно прошлых, на которыи мы панов приuтTлTи
судuми собT на то взuвши, роздTл вTчистыи промTжку сTбT принuти мTли, на
што нам jбома сторонам и выписы врuдовыº с книг под пTчатми на то дано, в

1

Словосполучення «при нєм» виправлено з «при нас».
Дописка почерком ХVІІ ст.
3
На берегах польською мовою ХVІІІ ст.: „Dział Ochłopowa”.
2
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которих всu справа нш~а ширTи а достаточнTи Tст jписана▫. Ино кгды тот рок
припал, я водлT застановTня врuдового панов а приuтTлTи своих ку роздTлTню
кгрунтов до имTня нш~го за прозбами своими звTл, а брат мои, пан Яким
Jхлоповскии такжT з руки своTT на тот час приuтTлTи своих мTл, jдно ж нT
вдати длu котороº причины, спротивлuючисu застановTню врuдовому и нT
полнuчы позволTня своTго, того дTлу со мною кончити нT хотTл▫. То пак
пановT приuтTли и суди мои, вглuнувшы Y выпис врuдовыи, иж намъ рок
завитыи под страчTнºмъ права jбома сторонам зложоныи припал, мн
половицу мою кгрунту зTмлuного в полuх, в сTножатTхъ и во всTм выдTлили и
то на вTчность дTржати присудили, на што ж и лист свои дTлчии под пTчатми
своими мн на то дали, в котором // каждаu рTч достаточнT Tст jписана. Яко
ж и тот лист свои под пTчатми дTлчих своих пTрTдо мною покладал и был
›
вычитан с початку аж до конца, которыи лист так сu в собT маTт : «Мы,
приuтTли и суди з руки пн~а Дахна АлTксандровича Jхлоповского, Волчко
Якимович Жасковскии, судu повTту ВолодимTрского, а Михно Иванович
Jщовскии и Atдор МатaTвич Кнuзскии▫, а при нас был пан Михно Нtмирич
ПорванTцкии. Чиним вTдомо симь нашим листом, што ж за жTданºмъ пн~а
Дахна Jхлоповского были Tсмо зъTхалисu до нTго в домъ длu помру пол и
сTножатTи, и хворощъ имTня ихъ Jхлопова, j которыT ж jни полu, сTножати
и хворощи заиштu и розницы нTмалыº мTли мTжи собою пан Дахно с паном
Якимом▫. ГдT ж пан Дахно, маючи собT в тых заиштuх кривды и шкоды
нTмалыº, позывал брата своTго, пн~а Якима Jхлоповского, до врuду замку
Луцкого пTрTд их млст панов▫: пн~а Гаврила ВасилTвича Бокиu, судю повTту
Луцкого, и пн~а Бориса Ивановича Сову, подстаростTго луцкого. А пан Яким
Jхлоповскии за позванºм брата своTго jдTржал был лист с канцTлTрTи
гсдрсьскои до Tго млсти кн~зu Богуша Atдоровича КорTцкого, старосты
луцкого, браславског и вTницкого▫, а до пн~а Гаврила ВасилTвича Бокия, суди
повTту Луцкого, абы водлT суда пн~а Ивана Шимковича СклTнского и пн~а
Григорu ATдоровича ГулTвича на пану Дахну Jхлоповскомъ пану Якиму
jтправу вчинTно, а в нTбытности Tго млсти кн~зu старосты луцкого до
подстаростTго луцкого▫. ГдT ж за позвом пн~а Дахновымъ на рок припалыи в
Луцку року шTстдTсuт пTрвого мсц сTнтTбра сTмогонадцат дн~u их млсть пан
Гаврило ВасилTвичъ Бокии, судя луцкии, а пан Борис Иванович Сова,
подстаростии луцкии, нT хотuчы их в болшиº шкоды, в наклады и втраты1
приводити, взuвши в них Yв обоTх справу в моц свою и в шаaованº // и в сказы
jбTTх сторон, на сторону jтложили и то их млст нашли промTжку них и
положили им приuтTлскии рок з урuду гсдрьского под страчTнºмъ права j
запустTх Aилиповых року шTстдTсuт пTрвого мсца ноябрu чTтвTртогонадцат
дн~u, абы jни по два албо по тры приuтTли, кого могучи собT на то звTсти

1

Це слово можна потрактувати в цьому написанні трояко: втраты, в(и)трати, а також – в траты.
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могли, взuли и роздTлок Yв оных полuх и сTножатTх и aорощах и в дворищы
Богдановском помTркованº вчинили и вси заи(ш)тя и розницы промTжку них
помTрковали. ГдT ж кгды тот рок Aилиповы запусты пришли▫, пан Дахно
Jхлоповскии взuл з руки своTи нас приuтTлTи своих вышtи jписаных. А пан
Якимъ на то впросил з руки своtи приuтtлtи своих – пн~а Андря Ивановича
Колпытовского, пн~а Григорu Солнцова Кнuжского и пн~а Ивана Atдоровича
СtлTцкого. А кгды ж тот рок пришол, пан Яким Jхлоповскии, нT вTрuчи нам,
брати а приuтTлTм своимь, длu лпшои пTвности взuл собT мTрчого
присuжного въ Tго млсти пн~а Aронцка AалчTвского пана Станислава
Aащовского, зацного а почтивого шлuхтича, дали Tсмо Tму водлT свuтои
справTдливости зTмлю в роздлок мTрити и помTрковати. ГдT ж пан Станислав
Aащовскии, выºхавши на кгрунт зTмли Jхлоповскоº, почонши jт границы
жоравницкоº, jт врочища Jборотова1, вчинил два ланы, в которых ланTх,
повTдил пан Станислав мTрчыи, ровност по дв волоцы и по дванадцати
моркгов. ГдT ж по jных двох ланTх мTрил лан чTрTз лан тогды, коли пришло
ку розбираню ланов пTрвыи лан jстал пану Якиму jт границы жоравницкоº
полT и з сTножатми вдолжъ до границы сTлTцкоº. Другии лан jстал пану
Дахну против ставу пн~а Дахнова, на котором жT лану дворищT пн~а Дахново над
грTблTю и вниз ставу сTножат чTрTз болото до границы квасовскоº и зас
247 зв. должинu того лану такжT аж до границы сTлTцкоº ж //; волок в том лану дв
и двадцат моркгов▫. ТрTтии лан jстал пану Якиму, почонши jт ставу пн~а
Дахнова прTз ставок Волuнскии должинTю аж до границы сTлTцкоº. В том
лану три волоки▫. Потом чTтвTртыи лан пану Дахну сu jстал jт вTрху ставу
Дахнова мTжи ставку Волuнского и вниз грTбли пн~а Якимовы и з сTножатми
такжо долго аж до границы сTлTцкоº. В том лану три волоки▫. Потом пuтыи
лан jстал пану Якиму, почонши jт ставу пн~а Якимова аж сu приточило и к
гумну Дtшковому, чоловTку пн~а Дахнова должинtю пошол тот лан вtлми
мало минаючи гаи пн~а Дахнов старыи дубовыи, такжT до границы сTлTцкоº
должинTю дошол. В том лану волок пuт и шTст моркгов▫. Потом шостыи лан
пану Дахну jстал, почонши с подгаю старого дубового пн~а Дахнова, минаючи
дворищT цр~ковноº и мимо двор пн~а Якимов и дворищT Богдановскоº, минаючи
гаи пн~а Дахнов, тот, што над дорогою гориховскою прTз тую ж дорогу,
которая идTт з Охлопова к Горихову ширинTю и к гаю Дахнову, которыи
Мtловою Горою зовут, вдолжь аж до границы сTлTцкоº и пTчихвостскоº. В
том лану волокъ пuт и шTст моркгов▫. Потом сTмыи лан пану Якиму jстал
концTм и к сTлу Jхлопову и jбапол гаю пн~а Дахнова МTловоº Горы, должинu
до границы пTчихвостскоº. В том лану дTвuт волок и моркгов двадцат и
чотыри▫. Jсмыи лан пану Дахну jстал подлT того ж лану пн~а Якимова аж до
границы пTчихвостскоº jколо гнTзда jрлова аж до волчTи ямы и до дороги

1

«jт врочища jборотова» виділено похилими рисками олівцем.
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прасолскоº. В том лану такжT волок дTвuт а моркгов двадцат и чотыри▫.
Дtвuтыи лан jстал пану Якиму. Тот лан боком лTжит к границы панов БокиTв
а концом до квасовскоº границы. В том лану пuт волок и дTсuт моркгов,
прутов два и полтора локтu▫. Потом дTсuтыи лан подлT того ж лану, которыи
боком лTжит к сTлу Jхлопову, пану Дахну jстал, почоншы // jт застTнку,
которыи застнок мTрчии вчинил на гор поблизу дороги тоº, котораu дорога
идTт з Охлопова до Пtчихвост, jт того застTнка и к гаю старому бTрTзовому и
по jбапол гаю бTрTзового аж до границы квасовскоº. В том лану такжо волок
пuт и дTсuт моркгов, прутов два и полтора локтu▫ . Пtрвыинадцат лан пану
Якиму зостал над сTлом и за двором пн~а Дахновым. В том лану моркгов
пuтнадцат и прутов дTсuть. Вторыинадцат лан подлT того ж лану пн~а Якимова
над сTлом пану Дахну jстал. В том лану такжо моркгов пuтнадцат, прутов
дTсuт▫.
А кгды ж Tго млст пан Станислав AащTвскии то розмTрил и повTдил водлT
Бг~а и справTдливости, иж, дTи, ºсми зTмлю панов Jхлоповских справTдливT
помTрил. И кгды ж тот помTр в полuх, в сTножатTх и в aорощах дошол, потом
зас и дворищT Богдановскоº шнуром в мру ровную роздTлил и знаки починил,
ку чому тTж пановT Jхлоповскиº▫, яко пан Дахно, так тTж и пан Яким ку
jному помру, которыи сu в полuх, в сTножатTх и в aорощах и в дворыщи
Богдановском стал, тогды jни к тому jбоu сторона пристали и вдuчнT то jт
нас тои помTр принuли и ланы – лан чTрTз лан – побрали под тыми знаки, яко
сu в сTм листT нашом значы быти. Кгды ж мы то jбачивши, иж помTр слушнT
дошол на jбT сторонT▫, мы, приuтTли пн~а Дахновы, зволившисu с приuтTлми
пн~а Якимовыми, тогды справили ºсмо были листы добрT справTдливыº на имu
пн~а Дахново, в котором листT такжT знаки ланов были jписаны. Нижли
пановT приuтTли, хотuчи мTжи ними, яко мTжи братTю, вTчнT впокои мTти и на
вTчныº часы то застановити, нижли пановT приuтTли пн~а Якимовы к тому
артыкулу пристати нT хотTли, которыи артыкул ланы мTновитT jзначал по
врочищах, алT их млст jдно так згола хотTли лист написати бTз знаков
жадных, тогды сu то нам нT видило, // абы знаки Y вTчном кгрунтT назначоны
быти нT мли. И за тым сu их млст з нами погодити нT хотTли. А так мы в том
jбачивши их, иж сu jни в том с нами згодити нT хотTли, мы въглuнувши Y
выпис врuдовыи Tго млсти пн~а Гаврила ВасилTвича Бокиu, суди повту
Луцкого, и водлT знаидTня суду врuдового, яко Y выписT стоит, и водлT
розобранu jных помTрков jбоих сторон, мы пн~а Дахна Jхлоповского при
jнои зTмли на вTчност jставуTмо. А што сu дотычTт збожя, на зиму
засuного на jных помTркохъ, то jни, пановT Jхлоповскиº, сами и подданныº
их, што хто засTял, то мают собT зжати и побрати, а знuвши збожT, мают ланы
водлT помTркованя подъ jными знаки в сTм нш~ом листT jписаными, на
вºчност дTржати. И на то Tсмо дали пану Дахну Jхоповскому сTс наш лист под
нш~ми пTчатми. Писан Yв Охлопови лта БожTго нарожTня тисuча пuтсот
›
шTстдTсuт пTрвого мсца ноuбра jсмогонадцат дн~u ».
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А по вычтTню того листа пан Дахно Jхлоповскии просил, абы то было
записано. А так я jповTданº и лист дTлчих Tго Tму на то даныи слово в слово
›
до книг замковых записати казал .
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[№ 352] 15. Того ж мсца ноябра P~і [17 дн~u.
Пришодчи до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого,
зTмuнин гсдрьскии пан Дмитръ Иванович Рогозинскии, жаловал jбтTжливT на
брата своTго пн~а AалTлu и jповTдал тымъ jбычаTм, иж, дTи, вчорашнTго часу
мсца ноябра шостогонадцат дн~u в нTдTлю посылал Tсми служTбника своTго
ВоитTха Носковича Слuса (!) з вижом врuдовым и з людми сторонними до пн~а
Василu и пн~а AалTлTя – до брати своTи – панов Рогозинскихъ с позвы
врuдовыми j многии кривды и шкоды свои, которыи jт них маю. То пак, дTи,
брат мои пан AалTлTи Рогозинскии, наполнившисu воли своTи а пробачивши
срокгости права и пристоиности свыи // того служTбника моTго, доброго
шлuхтича, збил, змордовал и зранил. И в тот, дTи, час там жT при том бою
позвы погинули.
Яко ж то и виж врuдовыи, служTбник мои СтTпан Климович, ставши
пTрTдо мною, тыми словы сознал, иж кгды ºсмо приTхали до двора панов
Рогозинскихъ, тогды служTбник пн~а Дмитров дал позвы пану Василю
Рогозинскому, а пн~а AалTлu в дворT нT повдали. А потом, кгды служTбник
пн~а Дмитров з свTтлицы вышол, в тот час пан AалTли Рогозинскии, нT чинuчи
жаднои розмовы, того служTбника збил, змордовал и зранил. И видTл ºсми в
нTго в голов чотыри раны – дв кривавых, а двT синих.
И хотuчи пан Дмитръ Рогозинскии j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу jповTданº Tго и вижово сознанº до книг
›
замковыхъ записати казал .
[№ 353] 16. Того ж мсца ноябра к~в [22] дн~u.
Писал и присылал до мTнT, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго
луцкого, кн~зь ДмитрTи Tго млст АлTксандрович БурTмскии, jповTдаючи тымъ
jбычаTм, што ж, дTи, з выроку яснTвTлможного пн~а Tго млсти пн~а Миколая
Радивила, воTводы вилTнского, маршалка зTмского, канслTра Вtликого
Кн~зства Литовского, старосты бTрTстииского и ковTнского, дTржавцы
борисовского и шовлTнского TT млст пани Михаиловая Свинюская Atдора
Atдоровна кнж~на Чорторыскаu в год по смTрти малжонка своTго, нTбожчика
пн~а Михаила Свинуского, маTт мн пустити в моц и в дTржанº моT имTнTи
моих jтчизных по нTбожчику пану Свинуском на мTнT правом моим
прирожонымъ спалыº, тоTст НовосTлки и части в КорсовT, в СTстрuтин, на
ЗмTинцы, в Обзир и в ОдрыжинT, которыи, дTи, рок ку поступTню тых имTнTи
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jт панTи Свинюскоº мн в дTржаньº моT припал мсца ноябра // пTрвого дн~u в
суботу в року тTпTр идучом шTстдTсuт пTрвом.
И просил мTнT j вижа, при котором бы до тых имнTи вышTи помTнTных,
яко до jтчизны своTи, въTхати мTл. Ино я з урuду замку Луцкого давал Tсми
Tго млсти вижом служTбника моTго Ивана Гулuлницког, которыи виж зъ Tго
млстю кн~зTм БурTмским тамъ в тых имTнях бывши и jттолu приTхавши,
ставши пTрTдо мною до книг тыми словы сознал, иж на рок припалыи
поступTня имTнTи, тоTст ноябра пTрвого днu в суботу Tго млст кн~зь БурTмскии
служTбника своTго Мартинка со мною, вижом врuдовым, и з людми
сторонними до TT млсти пн~Tи Свинускоº з листом врuдовым напоминалнымъ
посылал, в котором листT пишTт, абы пани Свинуская водлT выроку Tго млсти
пн~а воTводы вилTнского на тот рок тых имTнTи, тоTст НовосTлок и части в
КорсовT, в СTстрuтин, на ЗмTинцы, в ОбзирT и в Одрыжин кн~зю БурTмскому
в дTржанº Tго Tму здала и пустила. И того ж дн~u в суботу знашли Tсмо TT млст
панюю Свинускую на Кочкаровцы в дворT. ТамжT тот служTбник кн~зu
БурTмского Мартинко лист навпоминалныи панTи Свинускои давал, которого
TT млсть казавши вычTсти, Tму jтдала, а копю собT взuла. А потом кн~зь
БурTмскии того ж дн~u в суботу над вTчором ждавшы панTи Свинюскоº або
посланца TT, напTрвTи въTхал во имTнº и в двор НовосTлки з вижом Tго млст
пн~а воTводы вилTнского на то кн~зю БурTмскому приданным, паном Atдором
Русином, дворTнином гсдрьским. И в том дворT, яко самоº панTи Свинюскоº,
так врuдника, тивона, ключника ани рыкуни и никого ºсмо нT нашли, jдно
двор пустыи, которыи вTлми jпалTн и jбламан, а пTчи в свTтлицах розбиты, въ
двTрTи и в вокон защTпки поламаны и побраны, быдла ани которых рTчTи нT
застали и в гумн, пашн дворноº ничого нT было, так тTж и на поли нT
засяно, што Tго млст кн~зь БурTмскии нами jсвTтчил▫. А потом зшTдши сu //
подданныº новосTлTцкиº повTдили пTрTд нами, иж, дTи, TT млст пн~и Свинуская
с того двора быдло, всю пашню дворную и иншии каждыº рTчи до имTнTи
своих выпровадила• и там жT в НовосTлках Tго млст кн~зь БурTмскии нам
jповTдал, иж, дTи, пн~и Свинуская вжо послT выроку Tго млсти пн~а воTводы
вилTнского с того имTня НовосTлок дTвuти чоловTков jтчизных з быдлом, с
пашнuми и зо всими их маTтностuми выпровадила и за собою во имTнях своих
jсадила, которых дворTнин гсдрьскии пан Atдор Русин на рTистры, так тTж и
вси шкоды jт панTи Свинюскоº тым подданным подtланыt всt достаточнt а
мtновитt пописал и под пTчатю своTю кн~зю БурTмскому дал•. А што сu тTж
дотычTт части людTи в Корсови и в СTстрuтин, тыº люди там жо на тот час
до двора НовосTлок приходили, бо, дTи, jни к тому двору служат. А потом
назавтриº в нTдTлю мсца ноябра второго дн~u Tго млст кн~зь БурTмскии въTхал
во имTнº ЗмTинTц там двора на части нTбожчика пн~а Михаила Свинюского нTт.
И повTдил намъ кн~зь БурTмскии, иж в том имTню ЗмTинцы за кн~зu Лва
БурTмского двор бывал, которыи, дTи, и за пн~а Свинуского стоивал, нижли,
дTи, потом тот двор со ЗмTинца на КочкаровTц нTбожчик пан Свинускии
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знTсти казал. И тых, дTи, подданных змTинTцкихъ к тому двору Кочкаровскому
служити был привTрнул•. И потом в сTрTду мсца ноябра пuтого дн~u кн~зь
БурTмскии въTхал в двор Jбзирскии, в котором дворT такжT ºсмо никого нT
знашли – ключника ани рыкуни нT было, двор пустъ стоит, толко ºсмо там
застали шTстTро быдла, тоTст волов чотыри а яловиц дв, а пашни дворноº в
гумн ничого нTмаш и на поли тTж нT сuно. То Tго млст кн~зь БурTмскии
250 зв. нами jсвTтчил•. А потом в суботу того ж мсца // ноябра шостогонадцат дн~u
кн~зь БурTмскии въTхал в двор Jдрижинскии. И там в томъ дворT нT нашли
ºсмо никого и врuдника jт панTи Свинюскоº нT было, быдла ани пашни в том
двор нTт и пTрTд тым, дTи, нT бывало, бо тот двор Jдрыжинскии под Пинском
мTжи рTками и болоты топкими стоит, jдно ж, дTи, длu пTрTTзду на час малыи
тот двор поставлTн•. И тыº ж подданныº jдрыжинскиº жаловали кн~зю
БурTмскому при дворuнинT гсдрьскомъ и при мнT, вижу врuдовом, иж, дTи,
пани Свинуская тых нTдавных часов и вжT пTрTд роком бTзвиннT взuла в нас
шTстнадцат волов, так тTж платы, подачки и повинныи звыклости наши всT
сполна в нас выбрала. И то Tго млст кн~зь БурTмскии нами jсвTтчил. Которых
всих кривдь и шкод тымъ всим подданным jт панtº Свинускоº подtланых пан
Atдор Русин, дворtнин гсдрскии, всt достаточнt а мtновитt на рtистръ
пописал, а кн~зю Бурtмскому под пtчатю своtю дал.
И просил кн~зь Бурtмскии, абы то было записано•. А так я тоº jповtданº
кн~зu Бурtмского и вижово сознанº до книг замковых записати казал•.
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[№ 354] 17. Того ж мсца ноябра кt~ [25] дн~u.
Казано записати. Просил мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцкого, зtмuнин гсдрьскии пан Богдан Иванович Дроздtнскии j вижа, при
котором бы мtл дати позвы гсдрьскии пану Василю Витонижскому j имtнº
Зубилºнскоº, иж jн з братtю tго jкупил тоt имtнº за поручtнºмь tго в зuтu
их, пн~а Пtтра Костюшковича, и jкупивши того имtня Зубилна пану Пtтру
Костюшковичу дtржати, вживати и спустошити допустил.
Ино я з урuду замку гсдрьского Луцког давал tсми tмY // вижом
служtбника моtго Jникия Пугача, которыи там бывши и jттолu приtхавши,
ставшы пtрtдо мною до книг тыми словы сознал, иж тых часов мсца ноябра
двадцат второго дн~u в суботу пан Богдан Дроздtнскии зо мною, вижом
врuдовым и з людми сторонними посылал служtбника своtго Яцка Дъuка,
которыи, знашодши пн~а Василя Витонижского въ ВитонижY, дал tму
jчtвисто позвы гсдрьскиº j имtнº Зубилно. Пан Василtи позвы гсдрьскиº
принuл и вычtсти казал, а по вычтtню позвов повtдил: «Прожно, дtи, мtнt пан
Богдан позываtт j допущtнº имtня Зубилtнского пану Костюшковичу и j
спустошенº двора, бо, дtи, я при jкупаню пану Костюшковичу jного имtня в
дtржанº tго нt поступал, так тtж и в дворt жадных рtчtи брати нt допускал и
ничого з ним на тот час нt становил, ºстли жt што поступили пановt
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Дроздtнскиº, тогды братu tго, алt нt я». А за тым тот служtбник пн~а
Богдановъ и рок пану Василю Витонизскому за тыми позвы пtрtд гсдрtм
королtм tго млстю, а в нtбытности пtрtд Паны Радами их млсти стати jт даня
позвов, тоtст jт суботы мсца ноябра двадцат второго дн~u за чотыры нtдtли.
И просил пан Богдан Дроздtнскии, абы то было записано. А так я тоº
вижово сознанº до книг замковых записати казал.

[№ 355] 18. Того ж мсца ноябра кt~ [25] дн~u.
Пришодши до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого,
зtмuнt гсдрьскиº Гаврило Ивашкович а Сtмtн Костич и тtтка их Настасu
Матat(t)вая Подгаtцкиº жаловали и jповtдали на мtщан луцких, иж, дtи,
jни, всылаючи на влостныи // кгрунт имtня нш~го Подгаtцкого запуст наш
вырубовают и пустошат. А нинtшнtи, дtи, ночы с понtдtлка на jвторок мсца
ноябра двадцат чtтвtртого дн~u застали tсмо в запустt своtм Яцка Стtцковича
Биркозовича самотрtтtго з молодцы tго и два возы, jдно конных два возы,
jдно конных дров нарубаных и накладtных. Яко ж я, Гаврило Ивашкович,
заставши их в запустt своtм, хотtл tсми их побрати, jни сu мн брати нt
допустили и tщt мtнt самого збили. Я, дtи, потом, способившисu их побрал и
взuл tсми в них два возы з дровы и с конми. Jдин кон сплtснива сивыи, а
другии рыжии и дв сокиры. И то, дtи, ºсми побравши, до имtнtчка нш~го
припровадил.
И просили j вижа на jбвожtнº запусту своtго, гдt зрубано, и на jглtданº
jного забору и збитu своtго. Ино я з урuду замку Луцкого давал tсми на то
вижом служtбника моtго Ивана Гулuлницкого, которыи там бывши и jттолu
приtхавши, тыми словы сознал пtрtдо мною до книг, иж, будучи во имtню
Подгаtцкихъ и маючи при собt сторонY, tздил в запуст подгаtцкии и видtл в
запустt дубник и бtрtзник свжо порубано, к тому тtж видtл два кони
забраныхъ и два возы дров наложоных, а ран на Гаврилу значных нt видtл,
толко ж повtдаtт, жt tго збито.
И просили Подгаtцкиº, абы то было записано. А так я тую жалобу
jповtданº их и вижово сознанº до книг замковых записати казал•.
[№ 356] 19. Того ж мсца ноябра к~¾ [26] дн~u.
Што пtрво сtго писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, tго млст пан Aронцышко Aалчtвскии, дtржавца
чtрнчtгородскии, jповtдаючи, иж tго млст кн~зь Ян Андрошtвич, бискуп
луцкии, маtт розtздъ мtти с паны Jкорскими // jт имtня Торчинского Литвы
з Окорскомь. И простtрtгаючи tго млст кгрунту имtня Садовского, брал в
мtнt вижом служtбника моtго Карпа Юнковича Гулuлницкого. Которыи виж
там бывши и jттол приtхавши, ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал, иж
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тых часов мсца ноябра чtтвtртогонадцат дн~u в пuтницу и назавтриº в суботу
по розъtздt tго млсти кн~зu бискупа луцкого с паны Jкорскими, кгды зtмлю
розмtрuли, тогды tго млст пан Aронцышко Aалчtвскии, маючи при собt кн~зu
Дмитра Козчича▫, пана Бартоша Витвинского▫, пн~а Казимира Лtдницкого,
Валuнтого Бзовского а Atдора Дутого при мнt, вижу врuдовом, выtжчал и
стоuл на кгрунтt зtмлuном, тоtст на врочищи Y Вuзового луга. И кгды ж
староста торчинскии и пановt Jкорскиº с помtрчими своими зtмлю
помирuючи, пришли до того врочища, Вuзового Луга, тогды тамъ Юрtи а
Jлtхно – пановt Jкорскиº – повtдили и вызнавали, иж jт того врочища по
лtвои руцt зtмлu Садовская, по праву – зtмлu Jкорская, а в тылt –
Торчинская. И jт того врочища, Вuзового Луга, поtхали дорогою над болотом
аж до Куповатца и там застановившисu пановt Jкорскиº тым жt jбычаtм
вызнали, иж до того врочища Куповатца по лtву – зtмлu Садовская, а по праву
– Jкорская, аж до jзtра Jкорского. Яко ж то tго млст пан Aронцышко
Aалчtвскии мною, вижом врuдовым, и тыми зацными людми вышtи
помtнtными jсвtтчил.
А так я тоº jповtданº пн~а Aалчtвского• и вижово сознанº до книг
замковых записати казал и выписъ с книг под пtчатю моtю пану Aронцышку
Aалчовскому на то дал•.
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// [№ 357] 20. Того ж мсца ноябра к~¾ [26] дн~u.
Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого,
врuдовник яснtвtлможного пн~а tго млст пн~а Миколая Радивила, воtводы
вилtнского, маршалка зtмского, канцлtра Вtликого Кнз~ства Литовского,
старосты бtрtстииского и ковtнского, дtржавцы борисовского и шовлtнского
пан Иван Патрикиtвич Курозвонскии, жалуючи jбтuжливt на панюю
Ласкавую [……………]1 Духну Сватковну и jповtдаючи тым jбычаtм, иж,
дtи, jна мнt самому и подданнымь моимъ курозвонским кривды и втискы
вtликиº в кгвалтtх, в боtх, в грабtжохъ и в ынших многих рtчах шкоды з
давных часов чинит врuднику и подданнымъ своимъ дtлати росказуtт. А
тtпtрtшних, дtи, часов мсца ноябра чtтвtртогонадцат дн~u в пuтницу тивон
мои курозвонскии на имu Иван Толстыи за росказанtмь моим с пн~зми моими,
што збожº продавал, так з гумна яко и зо млина, а иншии пн~зи, которыº за
солоды jт корчмита брал. Ку тому тtж и воловщину кролtвскую з людtи
выбравши, tхал до мtнt. То пак, дtи, tt млст пн~и Ласковая, пославши и
росказавши Yмыслнt врuдника своtго курозвонского Сtмtна Кота и подданных
своих курозвонских Пархома Артюховича▫, Дмитра Ходоровича а Ходора и з
ыншими помочниками их того тивона моtго Ивана Толстого, пtрtнtмшы на

1
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доброволнои дорози, там жt в сtл в Курозвонtхъ, збити, зранити и на смtрть
tго замордовати казала. И в тот, дtи, час при том забитю jныи пн~зи мои
пuтдtсuт коп грошtи згинули, а tго влостныхъ полкопы грошtи•. Што, дtи,
того ж часу jбаполным сусtдомь jповtдал и заразом до нtи жаловати
jповtдати тоt забитº и шкоды свои з людми добрыми сторонними и,
припоручаючи тых истых вбиицов вышtи мtнованых, посылал // а пани, дtи,
Ласковая на то jтказала: «Єстли, дtи, тот врuдник пн~а Патрикиtв ºщt жив, я
tго кажу добити».
Длu чого на jглtданº jного трупу, брал в мtнt вижом служtбника Ждана
Кгабрuловича Бортновtцкого, которыи там бывши и jттолu приtхавши,
ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал, иж будучи в Курозвонtх и маючи при
собt людtи сторонних, jглtдал трупу забитого и видtл в нtго голова на троº
ростuта, а в ногах рана штыховая и инших ран битых синих много.
И хотuчи пан Иван Патркиtвич j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу jповtданº и вижово сознанº до книг замковых
записати казал•.

[№ 358] 21. Того ж мсца ноябра л~ [30] дн~u.
Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцкого, подстаростии ковtлскии пан Пtтръ Мисопад Куницкии, жалуючи
jбтuжливt на пн~а Томаша Подоского, намtстника володимtрского, на тот час
будучого jт пн~а Михаила Тихновича Козинского, и jповtдаючи тым
jычаtмъ, иж, дtи, тых часов нtдавно прошлых мсца ноябра jсмогонадцат дн~u
Y волторок, за росказанºмь tго млсти пн~а Кгабриºлu Тарла, jхмистра
королtвоº tt млсти, пн~а Радомского, старосты холмского и любачtвского,
дtржавцы ковtлского•, посылал служtбника панского Яцка Жабу Jсовtцкого
и з ним дворtнина гсдрьского Гришка Клtчковского з листы tго кр млсти до
подстаростtго володимtрского j имtнº Смtдин, абы tго млсти пану Тарлу
поступлtно. И кгды ж, дtи, jни до Володимtра приtхали, подстаростtго
володимtрского, пн~а Михаила Козинского, нt застали. И знашодчи
намtстника tго пн~а Томаша Подоского // дали tму листы гсдрьскиº: jн, дtи, за
тыми листы гсдрьскими jного служtбника панского Яцка Жабу Jсовtцкого
и дворtнина гсдрьского Гришка Клtчковского збил, змордовал и зранил. И в
тот, дtи, час при том бою в того дворtнина гр згинула шапка, куницtю
подшитая, и шубку на нюм зодрал и сшарпалъ, которая, дtи, tго коштовала
пuт коп грошtи.
Длu чого ж на jглtданº збитя и ран их брал в мtнt вижом з урuду замку
Луцкого боuрина гсдрьского красносtлского Миколая Марковича. Которыи
виж там бывши и jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал,
иж, будучи в Ковли, jглtдал ºсми дворtнина гсдрьского пн~а Гришка
Клtчковского и видtл tсми в нtго на плtчох три раны битыº синии, а рука
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лвая jкрутнt збита, которою владнути нt можtт•. А на Uцку Жабt
Jсовtцком ран значных нt видtл, jдно ж ми повtдил, иж ºго Томаш Подоскии
поличковал аж до крови.
И просил подстаростии ковtлскии пан Пtтръ Мисопад Куницкии, абы то
было записано. А так я тую жалобу jповtданt ºго и вижово сознанº до книг
замковых записати казал•.

[№ 359] 22. Того ж мсца ноябра тридцатого дн~u.
Пришодчи и постановившисu jбличнt в замку Луцком пtрtдо мною,
Борисомъ Ивановичом Совою, подстаростим луцким, зtмtнин гсдрьскии
повту Житомирского пан Андри Юрtвичь Ворона jповtдал и вызнавал тым
jбычаtм, иж, дtи, што которыº имtня jтца нашого спали на мtнt и на сtстру
мою по нtбожчику jтц~ю нашом, пану Юрю Воронt, jтчизныº, тоtст имtнº
Миткtвичи, лtжачоº в повт Полоцкомь, а другии имtнu в повтt
254 Житомирскомъ, // тоtст Трояновцы, Крошнt, Мокрuтичи, Дtнtшtвичы. Яко ж
сtстра моя пани Ганна Юрtвна Воронина Григорtвая Сокоровая выправы
жадноº слушноº тtпtр будучи за паном Сокором, зuтtмъ моимъ, нt мла, алt
иж то на нtº правом прирожонымъ пришла чtтвtртая част або выправа приити
мла, нижли за згодою приuтtлскою, а звлаща, нt маючи я пн~зtи готовых,
чым бых tt выправити мtл, поступилом за тыи вс вышtи мtнtныº имtня мои с
них пану Сокору и сtстрt моtи имtнº Митковичи в повтt Полоцкомъ за всю
чtтвtртую част на нtº приходuчую всt з двором и будованºмь дворнымь, з
людми засtдtлыми и нtзасtдлыми и з долtю, которая на людtх приходит, и з
службою, з ставом, з млыном, млынищами и з вымtлками, с огородами и с
пашнtю дворною, с полми, сtножатми, с пущtю, с дtрtвом бортным и з лtсом
будным, з ловы звtриными и пташими, з бобровыми гоны, с озtрми и зо всими
иными пожитки, ку тому имtню налtжачими, ничого на сtбt и на потомков
своих нt jставуючи, на вtчност. Котороt имtнº пан Григорtи Сокор, из
сtстрою моtю маtт вчнt дtржати и вживати, дати, даровати и на свои лtпшии
пожиток jбtрнути. А я сам ани потомки мои и нихто з близких моихъ в тоt
имtнº и во вси пожитки ничим сu вступовати нt мают•. А што тtж выходило
на збыт в том имtню Митковичох, што на збыт стоит, нижли чtтвtртая част за
тоº ми пан Сокор за позволtнºмь моимъ дал jсмъдtсuт коп грошtи личбы
литовскоº, личачи по дtсuти пн~зtи блых на грош•. А што сu дотычtт j
трtтюю част, которую-м я панtи матцt в том жt имtню Митковичох был
записал, ино тую част можtт пан Сокор або сtстра моя яким-колвtкъ
jбычаtмъ в матки нш~оº взuти tщt за живота tt млсти, тоtст на воли их млсти
254 зв. // а по животt матки нашоº тую част пан Сокор такжt ку своимъ рукам
взtмши, дtржати и вживати маtт зо всим с тым, с чим пн~и матка нш~а, яко своº
влостноt, кром вшtлuкого накладу, так як jтtц нашь и по смtрти jтцовскои
матка наша дtржала, ничого мнt за то нt прикладаючи, што ширtи а
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достаточнtи на листt моtмь записном tст jписано•. Якож и лист записныи
пану Сокору и малжонцt tго на то jт сtбt даныи, пtрtдо мною покладал и был
›
вычитан с початку аж до конца, которыи лист так сu в собt маtт : «Я, Андри
Юрtвич Ворона, jзнаимуя то явнt сам на сtбt тым моимъ листомъ, кому
будtть потрtба того вдати або чтучи tго слышати, нинtшним и на потомъ
будучим, иж што которыº имtня jтца нашого спали на мtнt и на сtстру мою
по нtбожчику jтцу нашом пану Юрю Ворон jтчизныº▫, тоtст имtнº
Митковичи, лtжачоº в повтt Полоцком▫, а другиº имtня в повтt
Житомирскомь, тоtст Трояновцы, Крошнt, Мокрuтичы, Дtнtшtвичы•. Якож
сtстра моя пани Ганна Юрtвна Воронина Григорtвая Сокоровая• выправы
жадноº слушноº, тtпtр будучи за паном Сокором, зuтtм нашим, нt мла, алt
иж то на нtи правом прирожоным пришла▫, чtтвtртая част або выправа приити
мtла, нижли за згодою приuтtлскою а звлаща, нt маючи я пн~зtи готовых чим
бых tt выправити мtл, поступилом за тыº вси вышtи мtнtныº имtня мои с них
пану Сокору и сtстрt моtи имtнt Митковичы в повтt Полоцком за всю
чtтвtртую част на нtи приходuчую▫, всt з двором и будованtмь дворным, з
людми засtдtлыми и нtзасtдtлыми и з долtю, которая на людtх приходит, и з
службою, з ставом, з млыном, з млынищами и з вымtлками, с огородами, с
пашнtю дворною, с полми и сtножатми, с пущtю, дtрtвом бортным // и з лсом
буднымъ, з ловы звtринными и пташими, з гоны бобровыми, с озtрми и зо
всими иными пожиткы, к тому имtню налtжачими, ничого на сtбt и на
потомков своих нt jставуючи, на вtчност•. Котороt имtнº пан Григорtи Сокор
изъ сtстрою моtю маtт вчнt дtржати и вживати, дати, даровати и на свои
лtпшии пожиток jбtрнути•. А я сам ани потомки мои и нихто иншии з
ближних моих в тоt имtнº и во вси пожитки ничим сu вступовати нt мают. А
што тtж выходило на збыт в том имtню Митковичох, што на збыт стоит,
нижли чtтвtртая част•, за тоº ми пан Сокор за позволtнºмъ моим дал
jсмъдtсuт коп грошtи личбы литовскоº, личачи по дtсuти пн~зtи блых в
грош•. А што сu дотычtт j трtтюю част, которую-м я панtи матцt нашои в
том жt имtню Митковичох был записал, ино и тую част tстли жt можtт пан
Сокор або сtстра моя яким-колвtк jбычаtм в матки нш~оº взuти tщt за живота
tt млсти – тоtст на воли ихъ млсти•. А по животt матки нашои тую част пан
Сокор такжt к своимъ рукам взtмшы, дtржати и вживати маtт со всимъ с
тымъ, с чимъ и матка нш~а дtржить, яко своt властноº, кром вшtлuкого
накладу, ºдно так со всим, яко и jтtц нашъ дtржаль и по смtрти jтцовскои
матка наша дtржала, ничого мнt за то нt прикладаючы•. А хто бы колвt хотtл
на потом нtяко поискивати того имtня, тогды повинtн буду восполок ис зuтtм
моимъ, паном Сокором, j то стоuти боронити и во всtм сполtчнt jчищати, в
чомь бы колвtк потрtба вказовала. А tстли бых я, Андрtи, чимъ-колвtк мtл
тот jписъ мои нарушити, а якоº взорванº jколо того вчинити, тогды маю и
повинtн буду на гсдрu королu tго млсти заруки заплатити сто коп грошtи, а
на пн~а воtводу полоцкого другую сто коп гр~шtи, // а сторон яко порушонои,
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трtтюю сто коп грошtи, вси шкоды и наклады на прирtчtнº слова их млсти з
совитостю платити повинtн буду. А заплативши jныи заруки и всt тоº
jписанº моt, пополнивши прtд сu jныи тот jпис мои при моцы зоставлtн
быти маtт•. Гдt бы тtж тот лист мои, в чом пану Сокору, зuтю моtму, и сtстрt
моtи нt по мысли был написан, тогды я jбtцую зuтю моtму другии лист дати,
яким-колвtк jбычаtмъ пан Сокоръ хотtти будtт•. А при том были и того
добрt свtдоми tго млст пан Atдор Кадьянович Чаплич а дворuнt ºго кр млсти
пан Тимоatи Головнu и пан Василtи Богданович Шашкович Конюскии, на што
я, Андрtи, дало-м пану Сокору, зuтю моtму, и тtж панtи сtстрt моtи тот мои
лист под моtю пtчатю и с подписю руки моtи властноº•. Гдt жt-м просил их
млсти вышtи мtнtных панов – пн~а Atдора, а пн~а Головни и пн~а Василя j
приложtнº пtчатtи, которыº их млст за прозбою моtю пtчати свои приложити
рачили к тому запису моtму•. Писан в Ровном лта Божого нарожtня тисtча
пuтсот шtстдtсuт пtрвого мсца ноябра двадцат шостого дн~u»•.
А по вычтtню листа пан Андрtи Юрtвичъ Ворона просил, абы то было
записано•. А так я тоt jчtвистоº сознанº доброволноº jповtданº и лист tго
записныи слово Y слово до книг замковых записати казал и выпис с книг под
пtчатю моtю пану Григорю Сокору и малжонцt tго панtи Ганнt Юрtвнt на то
дал•.
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[№ 360] 1. Року Божого r~а [61] мсца дtкабра в~ [2] дн~я•.
Казано записати. Пришодчы и постановившисu jбличнt в замку Луцкомь
tt млст пани Яновая Загоровская Atдора Боговитиновна, жаловала и
jповtдала мнt, Борису Ивановичу Сов, // подстаростtму луцкому, иж, дtи,
што tсми жаловала tго млсти старостt луцкому, браславскому и вницкому
кн~зю Богушу Atдоровичу Корtцкому на пана Ивана Борзобогатого, ключника,
городничого, мостовничого и воита луцкого, иж jн, наславши сына своtго
Василя, слугъ и подданных своихъ на имtнº и на двор мои Ратновскии моцно,
кгвалтом, дочку мою збили и маtтност мою, так тtж быдло моt дворноt и
быдло подданных моих ратновских побрали и з собою jтогнали•. Тогды пан
Иван Борзобогатыи, воит луцкии, ставши пtрtд tго млстю кн~зtм старостою
jбtцал и прирtк тоt быдло моº и подданных моих, к чому сu самъ признал,
тоtст дtвuтдtсuт и дtвuтtро быдла рогатого, так тtж и маtтности мои, што на
jн час побрано, на рок назначоныи, тоtст в сtрtду мсца ноябра двадцат
шостого дн~u поворочати•. А потом быдло и маtтност мою мн поворочавши,
того ж мсца ноябра тридцатого дн~u в нtдtлю пан Иван Борзобогатыи на сына
своtго Василя, на слуг и на подданных своих, кому j то вину дано j
кгвалтовноº наtханº, j збитº дочки моtи и j побранº маtтности, мtл мнt
справtдливост слушную вчинити•, што, дtи, и до книг справ судовых tст
записано. И покладала выпис под пtчатю tго млст пн~а моtго кн~зu старосты
луцкого, в котором справа их ширtи а достаточнtи tст jписана и роки такжt,
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яко вышtи стои(т) jзначоны•. Я, дtи, маючи при собt приuтtлtи своих и
дворtнина гсдрьского пн~а Андрu Русина, при котором пан Борзобогатыи
быдло и маtтност мою мн поворочати•, так тtж на сына, на слугъ и на
подданных своих справtдливост чинити мtл•, тых роков пилновала. А пан
Борзобогатыи, нt чинuчи досыт застановtню и нt полнuчи слова своºго // на
тыº роки jписаныº быдла и маtтности моtи мнt ничого нt поворочал, так тtж
на сына, на слуг и на подданных своих и до сих часов справtдливости вчинити
нt хотtл, jдно собt с того смtшки строит, а мtнt ку шкодt и накладом
приводит.
И просила▫, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданt tt
млсти до книг заковых записати казал•.

[№ 361] 2. Того ж мсца дtкабра д~ [4] дн~я.
Казано записати. Приtздил до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, дворtнин гсдрьскии пан Иван Борзобогатович
Красtнскии, jповtдаючи тым jбычаtм, иж, дtи, кн~зь Алtксандро Андрtвич
Сонкгушковича Кошtрскии, маршалок гсдрьскии, того лта часов нtдавно
прошлых, наславши моцно кгвалтом на имtнº нш~t Зборошово, позбивати и
помордовати казал, j што сu tсмо пtрtд гсдрu королu tго млсти позвали, иж
тых подданных своих на рок зложоныи ку праву ставити маю. Ино вжt ºсми
jдных до двора гсдрьского послал а другии jбложною нtмоцю jгнистою
хоры, которых, дtи, длu хоробы их ку праву ставити нt могу•.
Длu чого ж на jглtданº хоробы их брал в мtнt вижом з урuду замку
Луцкого служtбника моtго Стtпана Климовича, которыи виж там бывши и
jттолu приtхавши, ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал, иж будучи во
имtню панов Борзобогатых, jглtдал tсми людtи, которыи jгнtвою хоры, а то
tст имtна тых людtи: Тишко Лиходtвич•, Симон•, Андрtц Довган•, Atдорко
Козулu▫, Хома▫, Марко▫, Костюк▫, Панко▫, Знtц Волошин▫, Иван Лиходtи▫,
Климко▫, Иван Нtкгодлик▫, Миц▫, Пtтръ Кравtц▫, Atдtц Яцtвич▫, Босик,
Андрtц, Сtнюк.
И просил tго млст пан Иван // Борзобогатович Красtнскии, абы то было
записано. А так я тоt jповtданº tго и вижово сознанº до книг замковых
записати казал•.
[№ 362] 3. Того ж мсца дtкабра д~ [4] дн~я.
Пришодчи до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого,
дворtнин гсдрьскии пан Иван Борзобогатович Красtнскии, jповtдал, иж, дtи,
поданыи а влостивыи jтчич наш з ымtня нашого, з Радомышлu, на имu Никон
з жоною, з дtтми и зо всtю маtтностю своtю втtк и tщt з собою быдла нашого
дворного, так тtж и сtлского колконадцат поголовя занuл и проч jтогнал и
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инших шкод нtмало починил, которых всих шкод рtистръ мtновитt списаныи
в сtбt маю. Ино, дtи, ºсми того збга своtго з вижом врuдовым и з людми
сторонними во имню кн~зu Дмитрtя Бурtмского в Бурtмли застал бtз
бытности кн~зu Бурtмского мовил. И просил tсми врuдника бурtмского, воита,
абы ми tго выдал яко влостивого збtга нашого або бы ми на нtго
справtдливост j шкоды вчинил. То пак врuдник воит бурtмскии jного
Никона, влостивого збtга и шкодцы нашого, мнt выдати ани справtдливости
вчинити нt хотtл. Я tго при вижу и при людtх сторонних в осмидtсuт копах
приручил.
Яко ж то и виж врuдовыи служtбник мои Стtпан Климович, ставши
пtрtдо мною, тыми ж словы сознал, иж пан Иван Красtнскии при мнt, вижу
врuдовом, при людtх сторонних, заставши того Никона, просил врuдника
бурtмского, абы tму яко збtга и шкодцу tго выдал або справtдливост на нtго
257 зв. вчинил. А врuдник бурtмскии // tго выдати ани справtдливости j шкоды
вчинити хотtл. Пан Иван приручивши tго врuднику бYрtмскому и jсвtтчивши
то нами, tхал з Бурtмлu.
И просил пан Иван Борзобогатович Красtнскии, абы то было записано. А
так я тую жалобу jповtданº пн~а Ивана Красtнского и вижово сознанº до книг
замковых записати казал•.

[№ 363] 4. Того ж мсца дtкабра д~ [4] дн~я.
Казано записати. Пришодчи до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, зtмtнин гсдрьскии пан Януш Прокопович
Вгриновскии, жаловал и jповtдал на пн~а Иляша Богушtвича Нtсвцкого тым
jбычаtм, иж, дtи, я tму имtнº своt Угриновскоº з двором, з людми, с полми и
сtножатми, з гаи и з дубровами до часу слушного в дtржанº tго пустил, а jн
такжt всt в цtлости, кгды час приидtт, здати и пустити мнt в дtржанº моt
маtт•. То пак, дtи, тtпtрtшних часов за дtржаня tго подданныи пн~а
Кгнtзнtнского склtнскиº нt вдомо, tстли жt за дозволtнºмь tго, албо
своволнt по колкодtсuт возь в гаи мои вгриновскии въtжчают, дtрtво
jвощовоt – чtрtшни, груши и яблони, дубº и сосны – дtрtво погожоº
вырубовают и до Склtнu возuт и вжо колкосот сосон вырубали и домы собt
побудовали. А там жt в гаю за дtржаня tго тои jсtни шºстtры1 бчолы мои з
бортtи вытолчоны и сосноº тоt порубано. А пан Иляш Нtсвtцкии того
боронити ани тоt шкоды искати нt хочtт, в чом собt jт нtго кривду и шкоду
нtмалую быти мtнит.
И просил, абы то было записано. А так я тую жалобу и jповtданº tго до
книг замковых записати казал•.

1

Слово «шºстTры» виправлено з «шостTры ».

488

// [№ 364] 5. Того ж мсца дtкабра гі~ [13] дн~u.
258
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцког,
зtмtнин гсдрьскии пан Богуш Павлович Былtцкии зuтu своtго Сtмtна
Прокопtвича, жалуючи jбтuжливt и jповtдаючи тым jбычаtм, иж, дtи, тои
ночы прошлои с пuтницы на суботу пан Богдан Пtрtкладовскии и з сыном
своимъ, способившисu з служtбниками и иншими многими помочниками
своими, нtвдомо длu котороº причины, приtхавши моцно, кгвалтом на двор
ихъ Былtцкии ночным jбычаtм пн~а Богуша самого, так тtж дочку и зuтu tго
збили, змордовали, а чtлuд дворную позбивали и проч розогнали. И в тот, дtи,
час при том кгвалтовном наtханю их з скрин шаты, листы потрtбныи, гроши
готовыº погинули и инших, дtи, шкод нtмало подtлано, которых всих шкод на
тот час подtланых рtистръ мtновитt списаныи в сtбt быти мtнuт•.
Длu чого ж на jбвожtнº кгвалту дворного и на jглtданº збитu и ран
своих брали в мtнt вижом боuрина гсдрьского красносtлского Atдора
Колтуна•. Которыи виж там бывши и j(т)тол приtхавши, ставши пtрtдо мною
тыми словы сознал, иж будучи в дворt Былtцкомъ за jбвожtнºм зuтu
Богушова пн~а Сtмtновым, видtл ºсми двtры сtнныи и коморныº побиты и
порубаны. А потом jглtдал ºсми пн~а Сtмtна и паробка их дворного Сtнца. И
видtл tсми на пану Сtминt рана битая синuя на правои руцt вышtи локтu, а на
Сtнцу, паробку их дворномъ, в руки лвоº рана рубанаu промtжку палцов.
И хотuчи пан Богуш Былtцкии восполок из зuтtм своимь j то мовити,
просили, абы то было записано. А так я тую жалобу jповtданº их и вижово
сознанº до книг замковых записати казал•.
// [№ 365] 6. Того ж дн~u мсца дtкабра гі~ [13] дн~u.
Приходил до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого,
подданныи tго кролtвскои млсти воит мста Ратtнского Станислав.
jповtдаючи тым jбычаtм, иж, дtи, tго млст кн~зь Роман Atдорович
Сонкгушковича, староста житомирскии•, а кн~зь Богуш tго млст Дмитрович
Любtцкии и врuдники их млсти с подданных кролtвских мtщан ратtнских в
мстtх и по имtнях своих мыта нtзвычаиныи бирали, а хто нt хотtл давати их
млст граблювали•. J што, дtи, мtщанt ратtнскии жаловали и били чолом
гсдру королю tго млсти. А гсдрь корол за жалобою и чоломбитºмъ нашим
лист свои гсдрьскии с канцлtрtи tго кролtвскоº млсти• до кн~зu Романа tго
млсти старосты житомирского и до кн~зu Богуша tго млст Дмитровича
Любtцкого дати и дворtнина своtго, пн~а Станислава Жtбровского, до них
послати рачил•. Гдt ж, дtи, мы за листы tго кролtвскоº млсти с тым
дворtнином гсдрьским до кн~зu Романа и до кн~зu Богуша Любtцког tздили. Их
млст кн~зь Роман и кн~зь Богуш, вычитавши листы гсдрьскиº, чtрtз то вжо в
мtстtх и по имtнях своих с подданных кролtвских мtщан ратtнских прирtкли
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мыта нt брати и грабtжи, што в кого побрано, поворочати або за то досыт
вчинити jбtцали•.
Яко ж то и дворtнин tго кролtвскои млсти Станислав Жtбровскии,
ставши пtрtдо мною, тыми ж словы сознал, иж тых часов в сtрtду прошлую
мсца дtкабра дtсuтого дн~u за росказанtмь гсдрьским был в кн~зu Романа ºго
млст старосты житомирского и в кн~зu Богуша tго млст Любtцкого з листы
tго кролtвскии млст (!). Их, дtи, млст кн~зь Роман, староста житомирскии, и
кн~зь Богуш Любtцкии листы гсдрьскиº почтивt принuли и чtрtз то в мtстtх и
по имtнях своих мыта с подданных кролtвских – мtщан ратtнских брати нt
мают, а грабtжи их имь поворочати або за то досыт вчинити jбtцали.
И просил воит ратtнскии Станислав, абы то было записано. А так тоt
jповtданº tго и дворtнина гсдрьского сознанº до книг замковых записано•.
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// [№ 366] 7. Того ж мсца дtкабра трtтtгонадцат [13] дн~u в суботу.
В нtбытности пн~а Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцког, на
мtстцы tго Василtи Дtшковскии, писар замку Луцкого•.
Пришодчи до мtнt служtбник пн~а Михаила tго млсти Сватковича
Хрtнницкого на имu Jмtлян Нагорникович збитыи и зранtныи, жаловал
jбтuжливt и jповtдал тым jбычаtм, иж, дtи, нынtшнtго дня1, будучи мн в
мстt Луцком длu потрtбы пн~а своtго и маючи збожº продажноº, потраaил ми
сu в мстt приuтtл мои, слуга tго млсти пн~а воtводы троцкого, с которым
пошодчи были tсмо на бtсtдt Y Ванки, мtщ(ан)ки луцкоº•. То пак врuдник tго
млсти нарtчtнного владыки луцкого и jстрозского пн~а Марка Василtвича
Жоравницкого полонскии Лtвко, пришодчи там жt, до тои господы, на бtсtду
нашу, нtвдомо длu котороº причины мtнt з служtбником своимъ бtзвиннt
збил, змордовал и jкрутнt зранил и нt вмь, tстли буду жив. И в тот, дtи, час
при том бою згинула ми хустка с пн~зми моими, в которои было двадцат и шtст
грошtи литовских, к тому шапка, за которую сtго дн~u тут жt, в Луцку, дал
tсми был сtмъ грошии. А рукавицы сукна люнского, лисицами подшитыи,
которыи, дtи, стояли дtсuти гр2, в чом собt jт нtго жал, кривду и шкоду
нtмалую быти мtнит.
Длu чого ж на jглtданº збитя и ран своих брал в мtнt вижом служtбника
моtго Яска Чапского, которыи ран tго jглtдавши, ставши пtрtдо мною, тыми
словы сознал, иж видtл в нtго на чол рану рубаную вtлми шкодливую над
jком, jт которои, дtи, нt вдомо чи будtт з оком, а на руках раны битыº
синии.

1
2

В слові «дня» літера «я» виправлена з літери «а».
Скорочене написання «грошTи».
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И просил служtбник пн~а Хрtнницкого, абы то было записано. А так тая
жалоба tго и вижово сознанº до книг замковых записано•.
// [№ 367] 8. Того ж мсца дtкабра д~і [14] дн~u.
Казано записати. Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы,
подстаростtго луцкого, врuдник нарtчtнного владыки луцкого и jстрозского
пн~а Марка tго млст Жоравницкого полонскии Лtвко, жалуючи и jповtдаючи
тым jбычаtм, иж, дtи, вчорашнtго часу мсца дtкабра трtтtгонадцат дн~u в
суботу, будучи tму в мстt Луцком и пришол в дом до Ванки. То пак, дtи, там
жt будучи подданныи tго млст пн~а воtводы троцкого на имu Малашина, тивон
jздовскии, ис зuтtмь своим Jмtляном и з ыншими помочниками своими tго
збили, змордовали и зранили. И в тот, дtи, час при том бою згинуло в нtго
пн~зtи пн~а tго, которыи при собt мtл, пuтнадцат коп грошtи, в чом собt jт
нtго жал и шкоду быти мtнит.
И хотuчи з ним j то мовити, просил, абы то было записано. А так я тую
жалобу и jповtданº tго чtрtз Ярмолу Чижа, мtщанина луцкого, до книг
замковых записати казал•.1
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// [№ 368] 9. Лт Бож нарож а~ф r~а [1561] мсца дtкабра д~і [14] дн~u•.
Приходил до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого▫,
подданныи tго кролtвскоt млсти Идtль Зраилович▫, жид мста ратtнского▫,
жаловал и jповtдал тым jбычаtмъ, што ж, дtи, tго млст княз Роман
Сонкгушкович, староста житомирскии, jстал ми винtн пtвного долгу за
листы своими нкоторую суму пнtзtи•, так тtж слуги и подданныt tго
млсти•, которых долгов в кн~зu Романа самог Y слуг подданных tго мл
выправити нt мог. И маючи я на то листы записныt и квиты под пtчатми,
жаловал и бил tсми чолом гсдрю королю tго млсти•, за которою жалобою и
чоломбитtмъ моим гсдрь корол tго млст лист свои гсдрскии до кн~зu Романа
tго млсти дати и дворtнина своtго, пана Станислава Жtбровского, послати
рачил, ижt бы tго млст княз Роман тыt долги, што ми винtн, поплатил•, а на
слуг и на подданных своих, такжt j долги справtдливост вчинил•. То пак, дtи,
я за листом tго кролtвскоº млсти• и с тым дворtниномъ гсдрским• тых часов в
сtрtду прошлую мсца дtкабра дtсятог дн~я tздил до кн~зя Романа tго млсти•. И
кгды ж tсмо tго млст Y Бtрtстску знашли•, тогды мu врадовникъ tго млсти
володавскии пан Микола Сtрбин и з ыншими добрыми людми, служtбниками
кн~зu Романовыми Y дворt Бtрtстском jступили•. И в тот, дtи, час торба моя з
мtнt згинула, Y которои листы записныt на долги•, што ми tго млст княз
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Роман jстал винtн, так тtж слуги• и подданныt tго мл•. А то таковыt листы:
два цtрокграaы кн~зu Романовы: jдин на пятдtсят коп•, а другии на тридцат и
на чотыри копы грошtи•, был тtж квит кн~зu Романов, што ми был дал на
бtрtзи комuгу порожную•, которая, дtи, стояла Y Володави•. Был тtж
контракт кн~зu Романов на пятнадцат сот клtпок• а на пятнадцат сот ванчосу•
– каждоt сто по дванадцати золотыхъ. Был тtж квит jтца Сtмtнов, игумtна
мtлtцкого•, иж jн за росказанtмъ кн~зя Романовым на потрtбы tго мл брал
aунт шаaрану•, aунт гвоздиков•, aунт aунцынамону•, пят aунтов имбtру,
полкамtня микъдаловъ, розынков малых полкамtня•, а вtликих полкамtня,
сливок камtн, кмину и мtдовников, и повидtл• за полкопы грошtи и цукру
›
голову•, а jксамиту пuтнадцать локот и чвtрть •. Были тtж два квиты на
долги самого игумtна: jдин на три копы•, а другии на полторы копы и на
пятнадцат грошtи. КY тому тtж была с книг минута▫, што-м справу мtл з
260 зв. Кгусинским, врадникомъ // кн~зu Романа tго млсти нtсухоtжскимъ•. К тому
квит на Миколу, врuдника володавского, на пят талuров, на камtн jлова и на
пят аршинов сукна муравского•. Был тtж квит на жида кн~зu Романова Еска на
двст золотых•. И тtж квиты на подданых кн~зu Романовых – Гиршов на
jдtннадцат золотых•, а Шмарков – на пят золотых•. К тому тtж были листы
tго мл пн~а старосты ратtнског, которыt чtрtз мtнt были посланы до пана
Борзобагатог и до инших панов – то ми всt с торбою Y дворt Бtрtстском
згинуло•. И скоро tсми то jбачил•, того ж часу и тоt ж годины чинилом
jпыт▫. Гдt за jпытанtмъ моим боярин гсдрскии Яцко Тимоха Гулuлницкии
повtдил ми пtрtд дворtниномъ гсдрским Станиславом Жtбровским•, иж торбу
мою с тыми листы моими видtл во врядника кн~зu Романова володавского, в
пана Миколы Сtрбина•, што tсми дворtнином гсдрским jсвтчил. И потом
заразомъ ходил и просил tсми пн~а Миколы Сtрбина, даючи tму пtрttм•, иж
бы ми торбу мою з листы моими jтдал. Jн ся к тому нt знал•, а торбы и
листов моих мнt нt jтдал•.
Яко ж то и пан Станислав Жtбровскии, дворанин гсдрскии, ставши
jчtвисто пtрtдо мною, тыми ж словы сознал•, иж кгды тому Идtлю
Зраиловичу торба з листы tг Y дворt Бtрtстском згинула•, тогды за jпытанtм
tго Яцко Тимоха Гулuлницкии повдил tму•, иж тую торбу з листы tг видtл
Yво врядника володавског Миколы Сtрбина•. Што того ж часу Идtль
Зраилович мною, дворtнином гсдрским, jсвtтчивши•, заразом ходил до пн~а
Миколы, просячи и tго и даючи tму пtрttм•, ижt бы tму jную торбу з листы
tг jтдалъ•. А врuдник володавскии Микола к тому ся нt знал, а торбы и ни
листов tго tму нt jтдал•.
И просилъ Идtль Зраилович, жид мста ратtнского, абы то было записано.
А такъ я тую жалобу jповtданt tго и дворtнина гсдръского сознанt до книгъ
замковыхъ записати казалъ•.
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// [№ 369] 10. Того ж мсца дtкабр д~і [14] дн~я.
Пришодчи и постановившися jбличнt в замку Луцком пtрtдо мною,
Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцким•, зtмuнt гсдрскиt• пан
Михаило и Крыштоaъ Богуaаловичи Лабунскиt, jповtдали и вызнавали тым
jбычаtм•, иж, дtи, што tго млст пан Климtнт Воинич, дядко наш, мtл нас Yв
опtцt своtи з ымtнями нашими так jтчизными, яко и матtристыми• и имtнtм
Грицово. А кгды ж с того свtта сходил, тогды нас самых з ымtни нашими их
мл кн~зю Богушу Atдоровичу Корtцкому•, старостt луцкому, браславскому и
вtницкому, а кн~зю Ивану Atдоровичу Чорторыскому•, пану Михаилу Еловичу
Малинскому•, пану Гарасиму Дахновичу злtцил, што водлуг воли своtt и на
дастамtнтt своtм jписал•, а мн, Михаилу Лабунскому, лт дорослому и
имtня наши тоступити1 казал•. А так я, Михаило, будучи брат старшии• и вжt
лт дорослыи вси имtня наши – так jтчизныt, яко и матtристыt, што дядко
наш, пан Климtнт, дtржал по смtрти нtбожчика дядка нашог при погрtбt
тла tго млсти jт панов jпtкунов их мл до рук и владности своtt взuл а панов
jпtкунов и панюю Климtнтовую, дядиную нашу, и дtтtи их мл з дtржаня
имtнtи наших jтчизных и матtристых, так тtж и з ымtня Грицова•, котороt,
дtи, в прtзыску jтtц наш•, а потом и дядко наш, пан Климtнт, нtбожчик
дtржал и вживал•, котороt, дtи, княз Забаражскии, пропомнtвши запису
своtг, з моцы и дtржанu tг моцно кгвалтом jтнял• (!)2 зо всtго того и з личбы
волными чиню и вчинил•. А листы,– справу,– привиля прислухаючиt на тыt
имtня, так тtж и лист записныи на имtнt Грицово кн~зu Збаражского jт их мл
до рук своих tсми взuл•. И вжt чtрtз то жадных рtчtи ани личбы пн~tи
дядинои нашои и tt мл дтtх жадными причинами на вtчныt часы поискивати
нt маtмо▫, на што, дtи, tсмо паном jпtкуномъ и tt мл панtи Климtнтовои,
дядинои нашои, пнtи Катtринt Дахновнt сtс наш лист под моtю пtчатю и с
подписю влостнои руки моtt и под пtчатми людtи зацных дан•. Якож и тот
лист свои паном jпtкуном и панtи Катtринt Климtнтовои, дядинои своtи, на
то jт сtбt даныи, пtрtдо мною на врадt здtшнtмъ покладали•. И был вычитан
›
с початку аж до конца, которыи лист так ся в собt маtть : // «Я, Михаило а
Крыштоaъ Богуaаловичи Лабунскиt• чинимъ явно и jзнаимуtм то сим нашим
листом кождому, кому того будtт потрtба вдати сtс час и на потом завжды•,
иж што tго мл пан Климtнт Воинич, пан дuдко наш, мtл нас Yв опtцt своtи з
имtни нашими, так jтчизными, яко и матtристыми и имtнtм Грицовом до
живота своtг. А кгды с тог свtта сходил нас самых з ымtни нашими Yв опtку
злtцил их млсти кн~зю Богушу Atдоровичу Корtцкому, старостt луцкому,
браславскому и вtницкому, а кн~зю Ивану Atдоровичу Чорторыскому•, а пану
Михаилу Еловичу Малинскому•, и пану Гарасиму Дахну•, што и на дастамtнтt
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Написано помилково. Треба читати: «поступити».
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своtм jписал•. А мн, МихаилY Лабунскому, дорослому лtт, имtня поступити
казал•. А так я, Михаило, яко будучи брат старшии, дорослыи вжt лт, jныt
вси имtня наши, так jтчизныt, яко и матtристыt, по смtрти пн~а Климtнтовt,
дядка нашог, на погрtбt тла tго мл1 jт панов jпtкунов их млсти до рук и
владности своtt взuл, а панов jпtкунов и пн~юю Климtнтовую, дядиную нашу,
и дtтtи их мл з дtржаня имtнtи наших и з ымtня Грицова•, котороt в прtзыску
jтtц наш, а потом и дядко наш, пан Климtнт, нtбожчик дtржал, котороt княз
Збаражскии, запомнtвши запису своtг, з моцы и дtржаня tг моцнt, кгвалтом
jтнял зо всtго и з личбы волными чиню и вчинил и листы – справу – привиля
прислухаючиt на тыt имtня•, так и лист записныи на имtнt Грицово кн~зu
Збаражског• jт их мл до рук своих tсми взял•. И вжо жадных рtчtи ани
личбы на tt мл, панtи дядинои нашои, tt мл, дтtх никоторыми причинами
поискивати нt маtмо на вtчныt часы•, на што tсмо дали паном jпtкуном и tt
мл пн~tи Климtнтовои, дядинои нашои, пн~tи Катtринt Дахновнt сtс наш лист
под моtю пtчатю•. Якож tсми то пришtдчи до врuду замку гсдръског Луцкого
до книг вызнал, до которог листу прохал tсми j приложtнt пtчатtи их мл
кн~зu Матaя Чtтвtртtнског, пн~а Гаврила Бокия, суди луцкого, пн~а Ивана
Городищъского, пн~а Ждана Томковича Коилtнского•, которыt их мл вышtи
jписаныt пн~вt за прошtнtмъ моим пtчати свои к сtму моtму листу приложити
рачили•. Писан в Луцку лtта Божtго нарожtнu тисtча пuтсот шtстдtсят
пtрвого мсца дtкабра чtтвtртогнадцат дн~я»•.
А по вычтtню листа пан Михаило и Крыштоaъ Богуaаловичи Лабунскиt
просили, абы то было записано•. А так я тоt jчtвистоº сознанt, доброволноt
jповtданt и лист их записныи слово Y слово до книг замковых записати казал•.
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// [№ 370] 11. Того ж мсца дtкабра д~і [14] дн~я•.
Пришодчи и постановившися jбличнt в замку Луцком пtрtдо мною,
›
Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцким , зtмuнt гсдрскиt• пан
Иванъ Шимкович Склtнскии▫, пан Atдор Сtлtцкии•, а пан Яким
Алtксандрович Jхлоповскии• jповtдали и сознавали тым jбычаtм•, иж пан
Сtмtн Иванович Бtлостоцкии•, будучи з Божtго допущtня jбтuжон хоробою•
и розумtючи то, иж на сtм свтt каждому чоловку ничого пtвнtишого, яко
час смtртtлныи, прото ж tщt за доброи памuти и зуполного розуму своtг,
спросивши нас, приятtлtи своих до двора своtг, справил дастамtнт водлуг
воли и мысли своtt jстаточнои, даючи и на вtчност даруючи трtтюю част во
имtнях своих•, Y Бtлом Стоцt и в Городищу, братаничом своим пану Микитt,
пану Ивану и пану Яцку Ванковичом Бtлостоцкимъ▫, jтдалuючи jт всхъ
инших близких и крtвных своих•. А двt части в тых жt имtнях в Бtлом Стоцt
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и в Городищу тым жt братаничом своим пану Микитt, пану Ивану и пану Яцку
Ванковичом Бtлостоцким jтказал и в тастамtнтt jписал в сумt пн~зи, тоtст в
чотырtхъсот копах грошtи•. Которыи дастамtнт водлуг воли своtt справивши,
пtчат свою приложил и нас j приложtнt пtчатtи просил•. А мы, будучи добрt
вдоми воли tг к тому дастамtнту пtчати свои приложили•. А иж на тот час
при справованю дастамtнту братаничов tго пн~а Микиты, пн~а Ивана и пн~а Яцка
жадного с них нt было•, тогды пан Сtмtн Бtлостоцкии• тот дастамtнт дал до
рук моих мн, Ивану Шимковичу Склtнскому, и просил мtнt за то•, абых u
того дастамtнту никому иншому, толко тым братаничом tго пану Микитt,
пану Ивану и пану Яцку Ванковичом Бtлостоцким•1. А кгдыж тtпtрtчи пан
Микита Бtлостоцкии с Подоля тут, на Волын, приtхал•, я, нt хотtчи прозбы
нtбожчика пн~а Сtмtновы jставити, тот дастамtнт пtрtд врадом здtшним
jтдавам и jтдал•. А пан Микита jт нtго взtмши, пtрtдо мною покладал и был
›
вычитан с початку аж до конца, которыи лист так сu в собt маtт : «Во имu
jтца и сына и Свtтог Духа свtтоt живоначалноt и нtраздtлимоt Троицы•. Я,
Сtмtнъ Иванович Бtлостоцкии•, будучи чоловком лтным и aорым и лtжачи
Yв обложнои aоробt а надtваючи сu на сtбt часу смtртного•, иж на кождог
хрtстянина то jт пн~а Бг~а приходит, нt маючи плодY // из жоною моtю•, хотtчи
то jстаточнtю волtю своtю и дtстамtнтом своим поправити•, абы по моtм
животt на потом близкиt мои jколо имtня моtг клопоту нt мtли•, Yпросил
tсми на то приятtлtи своих их мл пана Ивана Шимковича Склtнского, пана
Atдора Сtлtцкого а пн~а Якима Алtксандровича Jхлоповског▫, абы их мл при
jстаточнои воли тог тастамtнту быти рачили▫, иж я, будучи в добром розумt,
нt з жадноt намовы•, ани з жадног припужtнu▫, jдно по своtи доброи воли•
напtрtд Богу в Троицы jдному душу свою полtцаю▫, а жону мою Ульяну
Ивановну брату своtму пану Ванку БtлостоцкомY и братаничом своим пану
Микитt, пану Ивану и пану Яцку Ванковичом Бtлостоцким тым дастамtнтом
моимъ злtцаю•. Мают jни душtю моtю пtкловатисu и жону мою в моцы а в
оборонt своtи мtти и jт кривдъ боронити•. Што tсми поимуючи tt Y
малжtнство собt и мtшкаючи з нtю час нtмалыи, видtчи tt склонност
вtликую ку собt•, ач tсми на листt вtновном пtрвtи сtго записал вно на
трtтtи части имtня своtг в Бtлом Стоцt и в Городищу• сто коп грш~tи
литвских и ку тому маºтност свою всю jт мала и до вtлика•, яко tст ширtи а
достаточнtи на листt вtновном jписано•. А так я то tго jстаточною волtю
своtю то жонt своtи поправую▫, абы jна ни jт которых близких моих нt была
порушона•. КY тому тtж будучи мнt Y вtликом нtдостатку в лтtх моих и
маючи млст вtликую ку собt брата своtг пн~а Ванка Бtлостоцкого и сынов tго
а братаничов своих пн~а Микиты, пн~а Ивана и пн~а Яцка Бtлостоцких•, иж jни
мtнt миловали и шановали, яко власноt дитя своº, давали мнt их мл як конми,
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так шатами и вшtлuкими рtчми, аж до моtt смtрти•. А так я, видtчи по них
таковую ласку вtликую•, нt маючи по собt потомства, даю, дарую и записую
их мл трtтюю част в ыимtнях моих Y Бtлом стоцt и в Городищу их млст
самым, их жонам и дтtм их мл на вtчност. Жадtн з ынших близких моих того
на их мл поискивати нt мают, нижли jны жоны моtt Ульяны с тоt части
рушити нt мают•, нt jттдавши tи ста коп грошtи литвских, которая в листt tt
вtновном и в том тастамtнтt моtм tст jписана•. А што сu дотычtт в тых жt
имtнях моих в Бtлом Стоцt и в Городищу двох частtи моих, то я, маючи jт их
мл ласку вtликую, записую их мл братаничом своим пану Микитt, пану Ивану
и пану Яцку Бtлостоцким на тых двух частtхъ чотыриста коп грошtи //
литовских•. Мают их мл то дtржати и вживати зо всм на всt, як з двором так
с полми, з дубровами, и з сtножатми, и з ставом, и з млыны, з гаи, зо всмъ на
всt•, як сu тыt дв части в собt мают. Нt маtт нихто з близкихъ моих инших
нt jтдавши их мл тых чотырtхсот коп грошtи вышшt jписаных тых двух
частtи з рук их млсти брати•. А хотя jтдадут их млсти тую чотыриста коп
грошtи, тогды я jстаточною волtю моtю на том тастамtнтt моtм записую•,
абы прtд ся тыt двt части имtнtи моих братаничомъ моим пану Микитt а пану
Ивану и пану ЯцкY восполок з ыншими братаничами моими на ровныt части
роздtлити мают•, бо tсми то нt бtз причины вчинил, jдно видячи нtмлст
вtликую ку собt братаничов своих – сынов пн~а Романовых Бtлостоцкого•, иж
мu Y вtликои нtпоцтивости мtли и нtвмtли мнt Yгожати, як дядку своtму. А
хто бы мtл тот тастамtнт мои jстаточнои воли моtt порушити•, тот ся зо
мною розсудит пtрtд млствым Богомъ на страшном нtлицtмрномъ судищи
Хрстви•. На то tсми и к тому тастамtнту моtму пtчат свою приложил•. И
›
просил tсми их мл вtрхуписаных панов j пtчати : пн~а Ивана Шимъковича
Склtнског, пн~а Atдора Сtлtцкого и пана Якима Jхлоповского их млст за
моtю прозбою пtчати свои приложили•. К сtму моtму тастамtнту•, а иж на тот
час братаничов моих при справt того тастамtнту моtго нt было•. Я-мъ тот
тастамtнт мои дал в руки пану Ивану Шимковичу Склtнскому, абы никому
иншому того тастамtнту моtго нt давал•, jдно, абы братаничом моим – пану
Микитt, пану Ивану и пану Яцку Бtлостоцкимъ в руки далъ•. Писан в Бtлом
Стоцt лtта Божtго нарожtнu тисtча пятсот шtстдtсятого мсца дtкабр
шостогонадцат дн~я•».
А по вычтtню тастамtнта• пан Микита Бtлостоцкии просил, абы то было
записано•. А так я jчtвистоt сознанº доброволноt jповtданt панов вышtи
помtнtных и дастамtнъть нtбожчика пана Сtмtна Бtлостоцъкого▫ слово Y
слово до книгъ замъковыхъ записати казалъ•.
// [№ 371] 12. Того ж мсца дtкабра пятогонадцат дн~я•.
Пришодчи и постановившися jбличнt в замку Луцком пtрtдо мною,
Борисомъ Ивановичом Совою, подстаростим луцким•, пан Михаило
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Богуaалович Лабунскии, jповtдал и вызнал тым jбычаtм•, иж, дtи, я з
братом своим мtншимъ Крыштоaом панов jпtкунов и дядиную нашу панюю
Климtнтовую Катtрину ДахновнY з дtржаня имtнtи наших jтчизных и
матtристых, так тtж з маtтности и з рtчtи рухомых и з личбы вызволutм,
вызволили и волными вчинили и чинимъ, на што и лист наш вызнаныи под
пtчатми людtи зацных паном jпtкуномъ• и панtи дядинои нашои дали•, Y
котором ширtи а достаточнtи застановtнt нашt tст доложоно•, што tсмо того
ж часу на врадt здtшнtм в замку Луцкомъ jповtдали, нижли я на тот час
пtчати своtt при собt нt маючи, руку свою влостную в тог листа нашог
подписал▫, алt jбtцую и добрым словом своимъ прирtкаю к тому листу
нашому бtз омtшканu пtчат свою приложити•. А tстли бых я за якими-колвtк
причинами к тому листу нашому пtчати своtt приложити нt хотtл•, тогды тот
наш лист Y кождого права при моцы вtдлt jпису и пtрtд врадом сознаня
нашог захован и дtржан быти маtт•.
А то jчtвисто вызнавши просил•, абы то было записано▫. А так я тоt
jчtвистоt сознанt и доброволноt jповtданt пн~а Михаила Бг~aаловича
Лабунского за прозбою tг до книгъ замъковыхъ записати казалъ•.

[№ 372] 13. Того ж мсца дtкабрu пuтогнадцат дн~я•.
Запис книг замку гсдрског Луцкого• Гаврила Василtвича Бокия, суди
повту Луцког а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого•.
Што зtмtнин гсдрскии пан Сtмtн Иванович Козинскии позывал позвы
врuдовыми до замъку Луцког пн~а Григоря Гулtвича j то, иж, дtи, jн за
пtрвшими позвы пtрtд врадом здtшнимъ в замку Луцкомъ росправы
приимовати нt хотtл•, jдно там жt во имtню Цtвовt, jткол сu пану
Козинскому кривды и шкоды дtяли, на рок под страчtнtмъ права зложоныи
пtрtд приятtлми своими з обу сторон на то взuтыми, такжt jбычаtм правным
водлt позвов Yсправtдливити сu мtл•. И кгды ж, дtи, пан Григорtи Гулtвич на
рок под страчtнtмъ права зложоныи и в листt jписаныи // самъ ку праву нt
стал и никог jт сtбt вмоцованог на мtстцо своt нt присылал и водлt jбовязку
своtго ни в чом нt поступовал•. Тогды, дtи, суди пн~а Козинског Yсказали tму
на пану Гулtвичу в Борисковичох службу, людtи Ярмола и Хилка зъ их
повинностuми•. Ку тому част Романа Козинского там жt в Борисковичох –
полu засtяныt житомъ и яринами, част в гаю, в ставу, в млынt и во всх
пожиткох водлt пtрвшог врадовог сказаня•. А за кгвалты, за наtздки, за бои,
за грабtжи и за иншиt шкоды tг сказано tму на пану Гулtвичу всtго сумою сто
коп, шtстдtсят коп, дtвtт коп и чотыри гроши▫, на што и лист суду и сказаня
своtго под пtчатми своими tму на то дали•. То пак, дtи, пан Григорtи Гулtвич•
тых пнtзtи сумы jт судtи tго tму сказаноt и до сих часов нt заплатил и за то
досыт вчинити нt хотtл•. А тоt, дtи, части в Борисовичох Романа Козинского
tму присужоноt моцно, кгвалтом дtржит и вживаtт, а tму поступити нt хочtт.
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И там, дtи, в том имtню на части Романа Козинского•, котораu пану
Козинскому присужона, пан Григорtи Гулtвич кгвалтовнt пшtницы, жита и
ярины с пол пожал и до двора своtго Долзъског побрал•. Так тtж, дtи, и
сtножати tго покосил и инших шкод нtмало починил•, што ширtи а
достаточнtи на позвtх tго jписано•. За которыми позвы, кгды рок станя их в
замку Луцком мсца дtкабра пятогонадцат дн~u стати был припал•, тогды jни,
jбоu сторона, пtрtд нами ся становили•, нижли пан Григорtи Гулtвич,
повtдаючи иншиt болшиt потрtбы свои•, просил, ижt быхмо то на иншии час
jтложили•. А так мы, нt чинtчи tму в том короткост за прозбою tго•, а иж
tсмо тtж на тот час многими справами зtмъскими были затруднtны•, а с тых
причин• jтложили tсмо тую справу их на рок под страчtнtм права зложоныи•,
тоtст jт сtрtды мсца дtкабра сtмогнадцат дн~я за дви нtдtли•. А тот рок
припасти маtт по Божом нарожtни в пtрвшую сtрtду•. На которыи рок jни,
jбоя сторона, за тыми ж позвы в замку Луцком пtрtд нами ку праву стати• и в
том ся вtдлt позвов jчtвисто росправити мают•.
Яко ж tсмо тоº застановtнt нш~t до книг замковых записати казаль•.
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// [№ 373] 14. Того ж мсца дtкабра пятогнадцат дн~я.
Запис книг замку гсдрског Луцкого Гаврила Василtвича Бокия, суди
повту Луцког а Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого•. И на тот час
при нас были их мл княз Матaи Василtвич Чtтвtртtнскии•, а пан Михаило
Елович Малинскии•.
Ставши в замку Луцком пtрtд нами jчtвисто на рок припалыи jбоя
сторона tго мл пан Ян Якубович Монтовтъ водлt позву и листу дtцкованого
жаловал на пн~а Андрtя Ивановича Русина•, иж, дtи, tго мл заставил tму имtнt
своt Золочов в нкоторои сумt пн~зtи на рок в листt jписаныи. И кгды ж, дtи,
тот рок припадал•, пан Монтовт, хотtчи имtнt своt в нtго jкупити, с пн~зми на
рок jписаныи до нtго в домъ до Бtрtстtчка tздил и тыt гр~ши tму давал•,
нижли, дtи, пан Андри Русин, нt вдати длu котороt причины тых грошtи в
нtго взuти и того имtня Золочова tго млсти поступити нt хотtл и нt поступил
и вжt, дtи, по том року, так двору tг Золочовскому, яко и подданным
золочовским, шкод много починил•. Которых шкод рttстръ мtновитt
›
написаныи в сtбt быти мtнил . А по вычтtню позву врадовог и листу
›
дtцкованого пан Андри Русин повдил•, што tго мл пан Монтовт на мtнt
жалуtт j имtнt Золочово•, котороt мнt в сумt пн~зии до року в листt своtм
jписаног, заставил•, то tст рtч мtншая, алt я мам до пн~а Монтовта Y болших
долtглостuх справы свои, иж пан Монтовт, способившися с приятtлми своими
и з многими служtбниками того лта, року шtстдtсят пtрвого, часов нtдавно
прошлых, нtвдомо, длu котороt причины, приtхавши моцно, кгвалтомъ до
двора моtг Бtрtстtцкого, хотtчи ми Yмыслнt тuжкост якую вырадити, здоровя
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моTго позбавити• або j горло приправити, заразом скоро до двора моtг
приtхавши, мtнt сaукал, словы нtвчтивыми зсоромотил и бити хотtл•. А кгды
бых на тот час приятtлtи своих в дому своtм нt мtл, снат бы мu был забил• або
што нt пристоиного водлуг мысли своtt вчинил, бо ми на здоровt моt
jтповtдавши, з дому моtг поtхал•. Длu которых jтповtдtи и поaалок tго, нt
будучи я бtзпtчон здоровя своtг, за позвы tг и за листом дtцкованым Yв отказt
быти нt хочу, // аж ми пtрво прирtчtт тут жt пtрtд врадом здtшним в замку
Луцком в долtглостях и в шкодах моих, што ми ся jт нtго дtт,
›
Yсправtдливит•. На то tго мл пан Монтовт, повдил : «Што пн~t Русинt,
которыt долtглости або кривды свои jт мtнt быти мtниш, я тобt на то
jтповtдат нt будY, бос мu j то нt позвал•, алt ты мнt водлt позву и листу
дtцкованог j што-м тtбt позвал jтказуи и Yсправtдлив•». Пан Русин повторt и
по трtтии крот пытал пн~а Монтовта, tстли бы сu tму тут жt пtрtд врuдом в
замку Луцкомъ jбtцал Yсправtдливити•. Я, дtи, тоб сtго часу буду Yв отказt•,
а tстли ми т~м нt рtчtш тут ся Yсправtдливити•, я на позов твои и на лист
дtцкованыи Yв отказt быти нt хочу•. Єго млст пан Монтовт на то jтпор чинил,
повtдаючи, иж, tст добрt jсtлыи, tстли, дtи, тоб, пн~t Русинt, до мtнt чог
потрtба, т~м мtнt j то позываи, а там ся довдаtш•, Tстли тоб пtрtд врадомъ
Yв отказt буду або н•. Толко ся ты мнt тtпtр водлt позвов моих и листу
дtцкованого Yсправtдлив•. И просил, абы был захован• вtдлt jбычаю права
посполитог и Статуту Зtмского. А так мы, вдаючи j том, иж tго мл княз
староста луцкии с кн~жаты и паняты их мл jбоватtли панства зtмли
Волынскоt повту Луцкого так застановити рачили•, абы никому, хто бы собt
тут в повтt в замку Луцком справtдливости своtt собt доводил•, а сам ся индt
jтзываючи тут, в повтt, Yсправtдливитися нt хотtл•, таковым росправы
чинити заказали, нt хотtчи того застановtня их мл похибити. И хотtчи tго
сталt дtржати, с тых причин того мtжи ними кончити нt хотtли•, а нt чинtчи
им на jбt сторонt в том короткости, jтложили tсмо тую справу их на рок под
страчtнtмъ права зложоныи до приtханя tго мл кн~зu старосты луцкого в сих
жt рокох по Божtмъ нарожtни в пtрвшую нtдлю мсца дtкабра двадцат jсмог
дн~я•. На которыи рок их мл jбоя сторона пtрtд tго млстю кн~зtмъ старостою
луцкимъ ку праву за тыми ж позвы и листом дtцкованым стати и в том ся
jчtвисто росправити мають.
Котороt застановtнt нашt до книгъ замъковых записати tсмо казали•.
// [№ 374] 15. Того ж мсца дtкабр сtмогонадцат дн~я.
Пришодчи до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцкого,
подданныи кролtвскии Мошко Гошвич•, жид мtста Луцкого•, жаловал
jбтuжливt на пн~а Иляша Богушtвича Нtсвцког и на пн~а Януша
Прокоповича Вгриновског и jповtдал тым jбычаtм•, што ж, дtи, тои ночи
прошлоt з олторка на сtрtдY был tсми з братомъ своим Шмоилом•, и з ыншими
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›

людми добрыми на бtсtдt Y Муравчанки . То пак пан Иляш Нtсвцкии и пан
Януш Вгриновскии на пuтои години в ноч, пришодчи на бtсtду нашу з
служtбниками своими, нtвдомо длu котороt причины, нt чинuчи з нами
жаднои розмовы•, толко заразом Yпадчи до избы, брата моtг Шмоила збили,
змордовали и jкрутнt зранили, с которых, дtи, ран нt вдомо будtт ли жив•. И
в тот, дtи, час при том бою згинула в нtг калита с пн~зми•, Y которои, дtи, было
монtты дванадцат коп грошtи и шtст талuров•. К тому сыкгнtт мои, Y котором
было дtвtт золотых чирвоных, а другии пtрстtнок малыи с камtнtм, которыи,
дtи, коштовал три копы гр~шtи. К тому сукня лунская лазуровая з шнурами и
›
два мtчи – за jдного дано два чирвоных золотых•, а за другог сорок грошtи .
Длu чого ж на jглtданt збитя и ран брата своtг•, брал в мtнt вижом
служtбника моtг Ивана Jстанковича Гулuлницкого•, которыи виж ран tго
jглtдавши и ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал•, иж видtл на Шмоилу
шtст ран рубаных на лвои руцt•, иж вжt палцtм вtликим яко живt владнути
нt можtт•.
И хотtчи Мошко Гошвич j то мовити, просил, абы то было записано•. А
так я тую жалобу jповtданt (t)го и вижово сознанt до книг замковых
записати казалъ•.
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[№ 375] 16. Того ж мсца дtкабр сtмогонадцат дн~я•.
Приtздил до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг Луцког•, tго мл
пан Яроatи Гостскии, жалуючи jбтuжливt на пн~а Богдана Сосницкого и
jповtдаючи тым jбычаtм•, што ж, дtи, jн нtвдомо которым jбычаtм,
набывши имtнu Jгавчицкого, в пущу и в лtсы имtня tго мл Звровског•
моцно кгвалтом будников Yвославши, пuтдtсят лаштов попtлу выпалил, лtсы
спустошил, дtрtво бортноt и гранноº вырубати казал•, в чом собt tг мл кривду
и шкоду вtликую быти мtнит•.
// Длu чого ж на jбвожtнt и на jглtданt шкод своих брал Y мtнt вижом
служtбника моtг Стtпана Климовича•. С которым, дtи, кгды посылал людtи
сторонних, слугъ и подданных своих до лtсов•, в тот, дtи, час пан Богдан
Сосницкии, пtрtславши слугъ и подданных своих jгавчицких, восполок с
тыми будниками, людtи сторонних•, так тtж слуг и подданных моих на
влостивом кгрунтt моtм•, в лtсох имtня Звtровского, позбивати и с пущи
выгнати казал•. А то tст имtна тых людtи збитых сторонних, так тtж слуг и
›
подданных моих : напtрвtи чоловк стороннии боярин tго мл пана Кищин
Сtмtн з Романова•, а другии пн~а Миколаu Дорогостаиског Тишко з Романова
ж•, трtтии – пн~а Дахнов с Поддубtц Дашко, к тому врuдника моtг звtровског
Илка и врuдника пн~а Юрtва Ивана, боярина моtг звtровског Хилца и Максима
Лtжнtвича, слуг дворных пн~а Козинского Кузму а Васка•. А моих подданных –
Васка а Иванка•, которыº, дtи, залtдвt пtрtд ними з лtсов повътtкали•.
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Яко ж то и виж врадовыи служtбник мои Стtпан Климович, ставши пtрtдо
мною, тыми ж словы сознал, иж тых часов в понtдлок прошлыи мсца дtкабр
пuтогнадцат дн~я tго мл пан Яроatи Гостскии зо мно, вижом врuдовым, и з
людми сторонними слуг и подданных своих до пущи звtровскоt посылал•. И,
будучи Y пущи, тамъ видtл tсми лtсы спустошtны и дtрtво бортноt и гранноt
порубано, видtл tсми колко сосон и колко дубов з гранми порубаных•. То пак в
тот час слуги и подданныt пн~а Богдана Сосницкого восполок из будниками•,
тых людtи сторонних пн~а Яроatя Гостского•, так тtж слуг и подданных пн~а
Юря Козлинского позбивали и з лtсов вон выгнали•.
И хотtчи tго мл пану Яроatи Гостскии j то мовити, просил, абы то было
записано•. А так я тую жалобу jповtданt tго мл и вижово сознанº до книг
замковых записати казал•.
// [№ 376] 17. Того ж мсца дtкабр сtмогонадцат дн~я•.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtг луцког,
врuдник jстрожtцкии кн~зu Atдора tго мл Пtтровича Jстрожtцкого Матaи•,
жаловал и jповtдал тым jбычаtм•, што ж, дtи, тых часов нtдавно прошлых•,
пан Дtмид Козинскии нtвдомо длu котороt причины, наtхавши моцно,
кгвалтом на имtнt кн~зu tго мл пн~а моtг Богуши, чотыри дворы людских и
гумно тых жt дворовъ на корtн попалил•. У котором, дtи, гумнt тых людtи
богушинских было збожt жита пятсот коп, грtчки триста коп, проса сто коп•.
А в тых, дtи, домtх спалил jднорuдков люнских два, трtтяя сукня жоноцкая•,
кожухов бараних два, сtрмuг три а сал тринадцат, сыров сто, масла пят
горщков вtликих•, жита молочtного пятнадцат мац•, бчол Yляничных
тридцатtры•. К тому статки домовыt и иншиt многиt рtчи на тот час
попалил•. А потом, дtи, пан Дtмид Козинскии такжt моцно, кгвалтом
наtхавши на другоt имtнt Бtрtзноº до млына, двох чоловков подданных кн~зu
tго мл на имu Иванца и Лtвка збил, змордовал и jкрутнt зранил• и з них два
сукманы – jдtн лунскии, а другии чtскии – знuл и топоров мtлницких пuт, к
›
тому свtрдлы и жtлза млыновыt зо млына побралъ .
Яко ж на jбвожtнt кгвалтовного наºханя, шкод подtланя и на jглtданt
людtи збитых и поранtных•, брал Y мtнt вижом служtбника моtг Карпа
Юнковича Гулuлницког•. Которыи виж там бывшы и jттолu приTхавши,
ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал•, иж будучи во имtню tго мл кн~зu
Atдора Jстрожtцкого в Богушох, маючи при собt людtи сторонних за
jбвожtнtмъ подданных кн~зя tго мл• видtл tсми знаки попалtня чотыри дворы
и пятоt гумно спалtно•. КY тому тtж jглtдал tсми двох чоловков збитых и
поранtных•: и видtлъ tсми на Иванцу рану рубаную за плtчима•, а другая
такжt рубаная на лtвои руцt•, а въ Лtвка ноги побиты, раны битыt крывавыt и
синиº•. А потом, tхавши до другого имtня Бtрtзноt, там tсмо во млынt жtлз
млыновых ничог нt знашли.
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И просил врuдник кн~зu Atдоров Jстрожtцкии, абы то было записано. А
так я тую жалобу jповtданt tг и вижово сознанº до книгъ замковых записати
казалъ•.
// [№ 377] 18. Того ж мсца дtкабр P~і [17 дн~u.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•,
дворtнин гсдрскии Собtстиян Вилковскии, jповtдал и вызнал тым jбычаtм,
иж мu jт дворY гсдря королu tго мл послал дtцкимъ tго мл вtлможныи пан
Jстаatи Воловичь, маршалок дворныи, подскарбии зtмскии, писар гсдрскии,
староста могилtвскии и мtдницкии•, в жалобt зtмuнки гсдрскоt Яцковоt
Мацкtвич Jлюхны Василtвны и зuтu tt•, Андрtя Лантковского•, так и дочки
tt Ганны Ярцовны за листом гсдрскимъ по зtмtнина гсдрского Богдана
Батковского з Волыни j трtтюю част имtнtи волынских•, тоtст в Батковt,
Дtмидовt, в Прtнятинt и в Новосtлках, яко ж тtж и j имtнt рускоt во
Мстиславли•. Которая жалоба ихъ ширtи на листtх tст гсдрских jписана•. А
так я с тым листом гсдрским Y Богдана Батковского был и лист гсдрскии
дtцкованыи tму вказывалъ, с которого и копю tсми tму подписавши дал•, и
рок tму ку росправt зложил пtрtд гсдрtмъ tго млстю стати jт поданu листу
дtцкованог за дв нtдtли•, которыи рок маtт припасти в року тtпtрtшнtм•
тисtча пятсот шtстдtсят пtрвого мсца ноябра тридцатого дн~я в нtдлю•. Што
ширtи а достаточнtи на листt tго вызнаном tст jписано•. Яко ж и лист свои
вызнаныи пtрtдо мною покладал и был вычитан с початку аж до конца,
›
которыи лист так сu в собt маtт : «Я, Собtстиян Вилковскии, дворtнин
гсдрскии, вызнавам то сим моим листом•, иж мu jт двору гсдрu королu tго мл
послал дtцким tго мл вtлможныи пан• пан Jстаatи Волович, маршалок
дворныи, подскарбии зtмъскии, писар гсдрскии•, староста могилtвскии и
мtдницкии в жалобt зtмuнки гсдрскоt Яцковоt Мацкtвич Jлюхны Василtвны
и зu(тu) tt Андрtя Лантковского•, так и дочки tt Ганны Ярцовны за листом
гсдрскимъ по зtмtнина гсдрског Богдана Батковского з Волыни•, j трtтюю
част имtнtи волынских•, тоtст в Батковt, в Дtмидовt, в Прtнятинt и в
Новосtлках, яко тtж и j имtнº рускоt во Мъстиславли•. Которая жалоба их
ширtи на листtх tст гсдрских jписана•. А так я с тым листом господарским
дtцкованым Y Богдана Батковского был и лист гсдрскии дtцкованыи tму
267 зв. вказывал, с которог и копю tсми tму подписавши, дал // и рок tму ку росправt
зложил пtрtд гсдрtмъ tго млстю стати jт поданя листу дtцкованог за дв
нtдли•. Которыи рок маtт припасти в року тtпtрtшнtмъ тисtча пятсот
шtстдtсят пtрвого мсца ноябра тридцатог дн~я в нtдлю. И на то tсми Яцку
Мацкtвичу и Андрtю Лантковскому дал сtс мои лист з моtю пtчатю•. Писан в
Луцку лtт Божtг(о) нарожtнu тисtча пuтсот шtстдtсят пtрвого•, мсца ноябра
шостогонадцат дн~я∆».
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А по вычтtню листа дворtнин гсдрскии Собtстиян Вилковскии просил,
абы то было записано•. А так я за прозбою tго тоt вызнанt и лист tго
›
вызнаныи слово Y слово до книг замковых записати казал .

[№ 378] 19. Того ж мсца дtкабр jсмогонадцат дн~я•.
Што tго млст кнuз Богуш Atдорович Корtцкии, староста луцкии,
браславскии и вницкии j забитt сына пн~а Микиты Кутровског• зложил рок
Atдору Хмарt•, абы пасынка своtг пана Яцка Шибtнског ку праву в замку
Луцком ставил. Ино кгды тот рок припал мсца дtкабра сtмогонадцат дн~я в
сtрtду ºго мл пан Микита Кутровскии• в замку Луцком пtрtдо мною, Борисом
Ивановичом Совою, подстаростим луцким•, ку праву сu становил и пилност в
том чинил чtрtз дtн аж до вtчtра•. А пан Atдор Хмара Миловскии на рокъ jт
tго мл кн~зu старосты jчtвисто зложоныи сам ку праву нt стал, пасынка
своtго пана Яцка Шибtнского нt ставил• и никотороt вдомости и причины
слушноt до враду j собt знати нt дал•.
А так я тую справу jтложил до приtханя кн~зu tго мл до нового лта•,
тоtст мсца гtнварu пtрвого дн~я•.
И просил tго мл пан Микита Кутровскии, абы то было записано•. А так я
станt и пилност tго•, а нtстанt пана Atдора Хмары Миловског до книг
замковых записати казал•.
[№ 379] 20. Того ж мсца дtкабрu и~і 18 дн~я.
Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго
луцког•, зtмtнин гсдрскии пан Михаило Лабунскии•, жалуючи и jповtдаючи
на к(н)зu Миколая Андрttвича Збаражског, старосту крtмuнtцкого•, тым
jбычаtмъ, што ж, дtи, tго мл княз Миколаи Збаражскии мсца дtкабра
шостого дн~u в суботY // моцно, кгвалтом наславши врuдника своtго
грицовског Мtлtха на имtнt Исачков и Пtрtгоновцы•. То пак врuдник кн~зu
Миколая Збаражског за насланtм tго мл там в тых имtнях моих кривды и
шкоды вtликиt починил и што в ког было быдла рогатог, конtи, так тtж
дробины – jвtц, свинtи – то всt занявши, з собою погнали•. Напtрвtи Y
jтамана исачковског Jхрtма взuл волов пят, конtи чtтвtро; в Саца конtи
шtстtро, волов сtм, коров чотыри; Y Гринца конtи троt, коров сtм, волов шtст;
Y Яцка волов чотыри, коров три, конtи чtтвtро; в Сужка конtи троt, волов два,
коров три•; в Лучки конtи чtтвtро, волов три, jвtц сtмъдtсят, свинtи
›
пuтдtсят•; в Радца волов шtст, конtи сtмtро, jвtц двадцатtро, свинtи сорок ; в
Костюка волов три, коров пят, конtи двоt, jвtцъ тридцатtро•; Yв Опанаса
конtи jсмtро, волов сtм, коров jсмъ, jвtц пятдtсят•; Yв Остапа конtи пятtро,
›
волов шtст, коров чотыри, jвtц двадцатtро ; Yв отамана пtрtгоновског конtи
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двоt, свинtи сорок, jвtц сtмдtсят•; Y Манка волов шtст, коров пuт, конtи
троt•; Y во Ивашины конtи чtтвtро, волов три, коров дв взuл•.
И хотtчи пан Михаило Лабунскии j то мовити, просил, абы то было
записано. А так я тую жалобу jповtданt tго до книг замковых записати
казал•.

[№ 380] 21. Того ж мсца дtкабрu jсмогнадцат дн~я•.
Писал и присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtг луцког•,
зtмtнин гсдрскии пан Василtи Михаилович Jщовскии•, jповtдаючи и
жалуючи тым jбычаtм•, иж, дtи, тых недавно минулых часов в суботу
прошлую мсца дtкабра пuтогнадцат дн~я• был jн с паном jтцtм своим в Луцку
длu справ своихъ, а в тот, дtи, час бtз бытности tго приблудилися до имtня
tго на Тtрtшков ставок два жtрtбцы – jдtн буланыи•, а другии тtмнокарыи•:
на них пятна кола, в сtрtдинt кола полкрижа•, а на вtрху якобы вилки•. И
кгды ж, дtи, их паробки tг до двора Yвогнали•, того ж, дtи, часу жона tг
jбаполным сусtдом людtмъ добрым jповtдала•. А потом в сtрtду, иж tго з
Луцка нt было, jна хотtла с тыми жtрtбцы до нtг, мужа своtг, j том даючи
знати и тыt жtрtбцы tму прислати, абы их тут на врuдt здtшнtм в замку
268 зв. Луцком, яко блудuги, jтдати. // Ино, дtи, того дн~u в сtрtду• врuдник tго мл
пн~а Пtтра Богдановича Загоровского, маршалка гсдрского, хоровскии
Михаило Нtсвцкии, способившисu з слугами и з ыншими многими
помочниками своими, бtз бытности tго, приtхавши на двор имtнъt tг моцно,
кгвалтом, нt вдати в которыи jбычаи•, ºстли жt з росказаня пн~а своtго албо
своволнt, жону tг Катtрину Якововну Колпытовског, нt чинuчи жадноº
розмовы, ани пытаючи j тыt жtрtбцы, словы нtвчтивыми tt зсоромотил и
бити хотtл•. А потом, дtи, вшодчи до стаини, jныt жtрtбцы поличковавши•,
то в жоны, дtи, tг спытал: «Jткол сu, дtи, тыt жtрtбцы Y вас явили ?»• Jна,
дtи, tму jтказала, иж то жtрtбцы tст приблудныº, а далtи, нt пытаючи• и
вчинивши, дtи, jтповtди и поaалки, покинувши тыt жtрtбцы в стаини, з двора
tг tхал•. И в тот, дtи, час при томъ кгвалтовном наtханю их шкод нtмало в
дворt tг стало•. Што, дtи, того ж часу в чtтвtргъ, приtхавши з Луцка до дому
своtг, добрым людtм jбаполным сусtдом своимъ то jповtдал•.
И просил, абы то было записано. А так я тоt jповtданt tго и жалобу до
книг замковых записати казалъ•.
[№ 381] 22. Того ж мсца дtкабрu a~і [19] д~tн.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtго луцког•,
зtмtнин гсдрскии пан Яцко Романович Бtлостоцкии, жаловал и jповtдал сам
jт сtбt и jт брати своtº Матaя, Грицка и Василя Романовичов Бtлостоцких
тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов з суботы на нtдtлю мсца дtкабр
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чtтвtртогонадцат дн~я дuдиная наша пн~и Uльяна Сtмtновая Бtлостоцкая
Yмtрла, а иж потомства нt мла. Тогды част имtня tt Y Бtлом Стоцt и в
Городищу ни на ког иншог, jдно на нас, братаничов пн~а Сtмtновых, тоtст на
дти Романовы и пн~а Ванковы правом прирожоным припало•. А так мы з
вижом врuдовым и з людми сторонними в тую част имtня нtбожчика дядка
нашог Ytхали•, хотtчи то мtти яко влостную близкост свою•. То пак пан
Микита Ванкович Бtлостоцкии, способившисu зъ служtбниками и з многими
приятtлми своими, с тоt части имtнu нtбожчиковъског мсца дtкабра
jсмогнадцат дн~я в чtтвtргъ нас моцно, кгвалтом з двора и з ымtня нtбожчика
дядка нашог, так Y Бtлом Стоцt, яко и в Городищу, выгнал•, а сам на сtбt всю
част дtржит и вживаtт•, а им, брати своtи, дати и поступити нt хочуть. // В
›
чом собt jт нtго кривъду и шкоду нtмалую быти мtнит .
Яко ж то и виж врuдовыи боярин гсдрскии красносtлскии Atдор Колтун,
ставши пtрtдо мною, тыми словы сознал•, иж пан Матaи, Яцко и Грицко, и
Василtи Романовичи Бtлостоцкиt, по смtрти нtбожчицы дядиноt своtt панtи
Сtмtновои Бtлостоцкоt, в понtдtлок прошлыи мсца дtкабрu пятогнадцат дн~я
при мнt, вижу врадовом, и з людми сторонними, водлt права своtг прирожоног
Ytхали и ввuзалися были Y двор нtбожчиковскии•, так тtж и в люди Y Бtлом
Стоцы и в Городищу – в сtм чоловков, хотtчи их сполtчнt мtти з дtтми пн~а
Иванковыми, братtю своtю стрыtчною•. То пак пан Микита Бtлостоцкии Y
чtтвtргъ прошлыи Y двор нtбожчика пн~а Сtмtнов слуг своих Yвослал а
Романовичов с того двора выгнал и люди з дtржаня их в них jтнял,
повtдаючи на то в сtбt право своt•, котороt, повtдаtт, вам покажу, толко мu j
то пtрtд врядом позвтt•.
А так я тую жалобу jповtданt их и вижово сознанt до книг замковых
›
записати казал .

[№ 382] 23. Того ж мсца дtкабрu a~і [19] дн~я.
Пришодчи пtрtд мtнt, Бориса Ивановича Сову, подстаростtго луцкого•,
зtмtнин гсдрскии пан Яцко Бtлостоцкии, жаловал и jповtдал сам jт сtбt и
jт брати своtº Матau, Грицка и Василu Романовчов Бtлостоцких•, иж, дtи,
тых часов з суботы на нtдлю мсца дtкабр чtтвtртогонадцат дн~u•, дuдиная их
пн~и Уляна Сtмtноваu Бtлостоцкаu Yмtрла, а иж потомства нt мtла, тогды вси
рtчи рухомыt маtтности нtбожчика дядка нашог по смtрти tt ни на ког
иншог, jдно на нас – братаничов tго, тоtст на дти Романовы и пн~а Ванковы
правом прирожоным припало•. То пак пан Яков и пан Андри Ивановичи
Колпытовскиt, приtхавши з многими людми до двора нtбожчика дuдка ншо~г Y
Блом Стоцt, тло и с трумною нtбожчицы дuдиноt нш~оt Yзuли и всю
маtтност – шаты, быдло, кони и иншиt каждыt рtчи маtтности рухомыt з
двора бtз вдомости нашои побрали и в дворt ничог нt jставили, што tсмо
вижом врuдовым и людми сторонними jбводили•.
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Якож то и виж врuдовыи, боярин гсдръскии1 Atдор Колтун, ставши пtрtдо
мною, тыми ж словы сознал, иж кгды паном Романовичомъ Бtлостоцким j то
вдомост дана•, тогды пан Матaи, Яцко и Грицко Романовичи Бtлостоцкиt
зо мною, вижом, и маючи при собt людtи добрых пн~а Сtмtна Воютинског и
пн~а Ивана Холонtвског, к тому людtи сторонних, ходили до двора дядка своtг
нtбожчика пн~а Сtмtнова•. Тогды в дворt маtтности жадных рtчtи, што было
пtрво пописано, нt нашли•. И пытал дво[рника?] / н[а им]u Пtтрушка, гдt сu
то подtвало. Jн повдил, иж пановt Колпытовскиt тло нtбож[чицы]
дuдиноt их взuли и к тому маtтности рtчtи рухомых на jсм возъ побрали, так
269 зв. тtж [………] три, а чtтвtртоt ……… // ……2 коров, свинtи дворных шtстtро,
кормных двоt з собою погнали и што было гусtи, … и кур то всt побрали•, иж
в дворt жадного курuти нt знашли и нt застали•. Што пн~вt Бtлостоцкиt
мною, вижом врuдовым, и тыми людми добрыми, которыº на тот час там при
них были, jсвtтчили.
И хотtчи пановt Бtлостоцкиt j то мовити, просили, абы то было
записано•. А так я тую жалобу jповtданt tг и вижово сознанt до книг
замковых записати казал•.

[№ 383] 24. Того ж мсца дtкабр a~і [19] дн~u.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростtго луцкого•,
ключник, городничии, мостовничии и воитъ луцкии, пан Иван Яцкович
Борзобогатыи Красtнскии сына своtг пн~а Василя, jповtдаючи тым jбычаtм•,
што ж, дtи, за листом tго кролtвскоt мл зложон tму рок пtрtд гсдрtмъ
королtмъ tго млстью ку росправt стати с купцtмъ варшовъскимъ•, паном
Малхtром Вальбахомъ, по Божtмъ нарожtню в пtрвшую нtдtлю мсца дtкабрu
двадцат jсмого дн~u ку тои росправt•, яко на рок зложоныи, зготовалсu былъ
панъ ключъникъ tхати•, нижли, дtи, з Божого допущtнu тыхъ часов tсть
вtльми хорымъ•. Длu котороt, дtи, хоробы своtt пtрtд гсдрtмъ королtмъ tго
млстю•, ку тои росправt стати нt можtть•. Яко ж длu лtпшои врности на
jглtданъt хоробы своtt•, брал в мtнt вижом служtбника моtго Ждана
Кгабрияловича Бортновtцкого•.
Которыи виж тамъ бывъши и jттолu приtхавши•, ставши пtрtдо мною
тыми словы сознал•, иж, будучи на Красномъ•, видtл пана ключника вtлми
хорого jбложною нtмоцъю•.
И просил панъ Василtи, сынъ пана воитов•, абы то было записано•. А такъ
я тоº jповtданt и вижово сознанъº до книгъ замковыхъ записати казалъ•.
Alexander Woyna Oranski, sędzia ziemski czernihowski deputuwany do rewiziej

1
2

Пропущено слово «красносtлскии».
Правий нижній ріг аркуша обірвано.
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Jan Mokosij Matwijowski Denisko, podsendek krzem[ieniecki], deputat do reuizi
ex dekreto […]
Mikolaj Zabokrzycki w[ojski] brac[ławski], […] podstarosti sąd[u]
wlodzim[ierskiego], deputowanyj do reuizii xiąg grodz[kich] łuckich
Ta xięga zawiera w sobie kart in n[ume]ro 269
//
Комиссия Высочайше учрежденная …1
270 листовъ Апреля 1835 года.
Полковникъ Дохтуровъ (?)
Коллежскій ассесор Во…усков (?)
Губернскій стряпчий Вани..аченко (?)2
//
Документовъ 372
Pisalisie my piszemy
Pomarlisie my pomrzemy3
//
// Коммисія, учреждённая на основании постановления Волынского
Губернского правленія въ 7-й день Божія 1839 года для поврки актовыхъ книгъ
Луцкого у-здного Суда, при обозреніи гродской актовой и акторатовой книги за
1561 годъ нашла:
1-е, Въ сей книг- переномерованныхъ высочайше учреждённою коммисіею 1835
года двст смдесятъ листовъ, кои прошнурованы голубымъ шнуромъ и
припечатаны красного сургуча печатью, шнуръ и печать сохранены безъ малйшаго
поврежденія.
2-е, Акты вписаны славянскимъ почеркомъ сохранены въцлости и
под………………….4
3-е, Нижняя часть листовъ сгнила отъ чего и письмена подлинника (?)
неявственны // Между 33 и 34 листами позовъ змянина Александра Димитровича
по ошибк незаномрованъ.
4-е, За тмъ с приобщениемъ для …5 всхъ листовъ въ сей книг двст
смдесятъ два № 272. – 1840 года марта 9 дня.
(Підписи)
Коллежский Ассесоръ Василій …………
…………………………………………………………………6
Депутатъ Дворянинъ Василій Тро………
(три відбитки печаток з червоного сургуча)

1

Далі три рядки дуже дрібним почерком не читаються.
Внизу відбиток печатки на червному сургучі з зображенням герба Російської імперії (двоголового орла)
і написом із трьох рядків, які не читаються. Під печаткою зберігся залишок синього шнура, яким була
прошнурована книга.
3
Напис польською мовою ХVІІІ ст., коричневими чорнилами, розміщено посередині чистого аркуша.
4
Далі два слова не читаються. Можливо «под……….. и сохранности».
5
Одне слово написано нерозбірливо.
6
П’ять слів нерозбірливо.
2
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ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560-1561 рр.
ОПИС СПРАВ.
(383 записи, 269 аркушів книги)
№ 1 (1), [31 листопада або 01 грудня] 1560, арк. 1-1зв.
Скарга від імені дружини Михайла Сербина про те, що їхні хорохоринські піддані
03.11.1560 р. були пограбовані в Торчині на «волном торгу» торчинськими міщанами.
Реєстр пограбованих селян. А також скарга про спустошення діброви, вирубування
дерев на дрова на Хорохоринській землі. Свідчення врядового вижа. (Запис без
початку).
№ 2 (2), грудня 01, арк. 1 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання архімандрита Жидчинського монастиря про
вручення господарських комісарських позовів служебником жидичинського
архімандрита Михайлу Тихновичу Козинському в маєтку Головби. Неприйняття листів
служебником М.Т. Козинського.
№ 3 (3), грудня 02, арк. 1 зв. -3.
Заява служебника трокського воєводи, найвищого гетьмана ВКЛ, мозирського
старости і лідського деражвці Миколая Радивила Мартина Бурцевича щодо вручення
ув’яжчого листа М. Радивила кнг. Олені Солтанівні Сокольській та її сину кн. Василю
Солтановичу Сокольському в Соколі й Володимирі 24-25.11.1560 р. Прийняття
служебником М. Радивила від кн. Остафія Сокольського заяви щодо ув’язання
«увuзаня» з врядовим вижем в маєтку М. Дубровського; недопущення кн. Остафієм
Сокольським служебника М. Радивила до ув’язання в маєток; недопущення до ув’язання
в Міхлінському маєтку кнг. Солтанової Сокольської служебника М. Радивила. Свідчення
врядового вижа про недопущення до ув’язання в маєток Божів і в маєток Михлін.
№ 4 (4), грудня 05, арк. 3-3 зв.
Скарга господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича
[Коширського] на житомирського старосту кн. Романа Федоровича Сангушковича і його
брата кн. Ярослава про збройний наїзд на замок Кошир 28.11.1560 р., захоплення
чотирьох турецьких коней та інших речей.
№ 5 (5), грудня 05, арк. 3 зв.-4.
Заява кн. Марка Солтановича Сокольського про причини відмови в ув’язанні
30.11.1561 р. в маєток князів Сокольських Божов служебнику трокського воєводи etc.
Миколая Радивила Мартину Бурцевичу, який прибув до маєтку з метою ув’язання за
листом трокського воєводи (див. № 3).
№ 6 (6), грудня 05, арк. 4-4 зв.
Заява кн. Василя Солтановича Сокольського про те, що 30.11.1560 р. за його
відсутності служебник трокського воєводи etc. Миколая Радивила Мартин Бурцевич
прибув до маєтку Михлін без наказу трокського воєводи, самовільно, намагаючися
побити михлінського врядника кн. В.С. Сокольського Тишка Речинського, ображаючи
самого кн. В.С. Сокольського, не маючи достатніх підстав пред’являти претензії (див.
№№ 3, 5).
№ 7 (7), грудня 06, арк. 4 зв.
Заява господарського дворянина Криштофа Масла про виголошення вироку
господарського суду щодо головщини розміром 400 кіп грошей у справі про вбивство
кн. Івана Четвертинського, за що було присуджено ув’язання кнг. Івановій
Четвертинській з синами в частину маєтків кн. Василя і кн. Льва Четвертинських.
Ув’язання за господарським листом за скаргою кнг. Андріївої Четвертинської кнг. Марії
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Львівни на ім’я її дочки з частини маєтків кн. Василя і кн. Льва Четвертинських ¼
частину. Проведення ув’язання господарським дворянином К. Маслом ¼ частини маєтку
04.12.1560 р.; ув’язав на кнг. Андрієву Четвертинську кнг. Марію Львівну боровицьких і
голузьких селян згідно з реєстром.
№ 8 (8), (в оригіналі помилково № 9), грудня 06, арк. 5.
Скарга кнг. Марії Львівни Андрієвої Четвертинської на кнг. Марину Киселівну
Іванову Четвертинську, яка, наславши своїх слуг, пограбувала підданих селян кнг. Марії
Четвертинської після ув’язання господарським дворянином Криштофом Маслом
04.12.1560 р.
№ 9 (9), грудня 06, арк. 5-5 зв.
Скарга луцького міщанина Василя Лукашевича на рідню дружини його двірника
Мицька з Підгаєць Вовковицьких, які (родичі дружини двірника) 05.12.1560 р. напали на
цього двірника, побили його, а хатні речі і свійських тварин позабрали. Без свідчення
вижа.
№ 10 (10), грудня 08, арк. 5 зв.-6.
Свідчення врядового вижа на прохання Зіновії Мордвиновни Яцькової
Жабокрицької спільно з вижем маршалка Волинської землі від 06.12.1560 р. про вступ у
володіння («увTзаня») Жабокрицького двору по смерті її чоловіка. Двір перебував у
власності Михайла Свинюського до його смерті, а після його смерті згідно з
господарським розпорядженням перейшов до Зіновії Жабокрицької.
№ 11 (11), грудня 08, арк. 6-6 зв.
Скарга любомльського єврея Яцька Афрашевича на луцького війта
І. Я. Борзобогатого Красенського, який наказав Афрашевичу їхати до Заборовля, де
єврея було оштрафовано за провезення товарів (промито) Каспаром Свідерським –
конфісковано торгове начиння з возу.
№ 12 (12), грудня 10, арк. 6 зв.
Скарги дорогостайського врядника Миколая Кухмистровича Дорогостайського Яна
Оришовського на хорлупського врядника луцького й острозького нареченого владики
Марка Жоравницького Григорія Олізаровського за наїзди на панських підданих
Дорогостайського з Романова. Зокрема, оранку й сівбу на полях у 1560 р.; наїзд на
романовських бояр М. Дорогостайського на вільному шляху, пограбування коней і
особистих речей 22.11.1560 р.; побиття боярина М. Дорогостайського Яцька
Мартиновича й пограбування його коня з собаками 05.12.1560 р.
№ 13 (13), грудня 14, арк. 7.
Скарга Романа Івановича Перевеського на зем’янина Кременецького повіту Федора
Лудвищського, який у Кременці, в помешканні Р. І. Перевіського в міського писаря,
забрав у невідомому напрямі його слугу Івана Лідуховського з конем і шаблею.
№ 14 (14), грудня 14, арк. 7-8.
Скарга кн. Дмитра Олександровича Буремльського на вдову М. Свинюського кнж.
Федору Федорівну Чорторийську у справі розподілу спадщини Михайла Михайловича
Свинюського (племінника Д. О. Буремльського по сестрі) маєтків Новосілки, Корсів,
Сестрятин, Зміїнець, Обзир та інші, зокрема розподілу стада і зброї. 24.11.1560 р. кн.
Д. О. Буремльський виїхав з двору Новосілок, а вдова М. Свинюського, скориставшися
від’їздом князя, вивезла з двору худобу і стягнула з селян воловщину – податок від вола
по 10 грошей, а також чинш і подимщину. А з підданих своїх у Корсові і Сестрятині
стягнула 30 волів, що було завідчено врядовими вижами – від маршалка Волинської
землі та від колишнього луцького підстарости кн. Остафія Сокольського.
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№ 15 (15), грудня 14, арк. 8.
Скарга кнг. Марини Киселівни Іванової Четвертинської на вбивцю її чоловіка кн.
Василя Андрійовича Четвертинського за те, що він чинить погрози («отповеди») її
матері в маєтку Боровичі. Так, зокрема, 05.12.1560 р. він на вільній дорозі напав на
копильських підданих кнг. Марини Четвертинської, побивши їх і пограбувавши їхні
речі. Свідчення врядового вижа – огляд поранення, місцеперебування винуватця.
№ 16 (16), грудня 14, арк. 8 зв.
Свідчення врядового вижа про вручення господарського заручного листа кн.
Матвію Четвертинському від імені кнг. Іванової Четвертинської Марини Киселівни,
невістки кн. М.Четвертинського «для небезпеченства здоровя своего, слуг и подданых
своих».
№ 17 (17), грудня 14, арк. 8 зв.
Скарга кнг. Марини Киселівни Іванової Четвертинської про те, що 27.11.1560 р.
вона, приїхавши до Луцька у своїй справі, була в домі луцького ключника, городничого,
мостовничого і війта І. Я. Борзобогатого Красенського, де зустріла кн. Олександра
Сангушковича Коширського (запис без закінчення) 1.
№ 18 (17а), грудня [14-15], арк. 9-9 зв.
Без початку. Запис про продаж частин подвір’я в Луцьку, успадкованих братами
Лідуховськими, Василю Гулевичу за 20 кіп грошей. Вписання продажного акту:
1560.03.12 Луцьк. Продажний лист братів Лідуховських Василю Гулевичу на
продаж частин подвір’я в Луцьку за 20 кіп грошей.
№ 19 (18), грудня 15, арк. 9 зв.-11 зв.
Заява про продаж 1/3 і заставу 2/3 маєтку Баїв Василю Гулевичу сестрами
Богданівними Лідуховськими – Милкою, дружиною Василя Дривинського; Настасією,
дружиною Януша Білицького; Марією, дружиною Степана Мировицького – за 150 кіп
грошей як своєму дядькові. Вписання продажного і заставного листа:
1560.12.02 Затурці. Продажний лист на 1/3 маєтку Баїв від сестер Лідуховських
Василю Гулевичу.
1560.12.02 Затурці. Заставний лист на 2/3 маєтку Баїв від сестер Лідуховських
Василю Гулевичу.
№ 20 (19), грудня 16, арк. 11 зв.-12.
Заява луцького повітового судді Василя Михайловича Семашка та хоружого
Волинської землі Михайла Федоровича Сербиновича про отримання в Луцьку цього дня
з великою затримкою від господарського дворянина N. Довґирта (ім’я нечитабельне)
господарських листів від 18.07.1560 р. щодо збирання податку серебщини зі шляхти
Волинської землі.
№ 21 (20), грудня 17, арк. 12-12 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання ксьондза Северина з костелу св. Марії в
справі подання позовів до господарського суду ключнику, городничому, мостовничому
й війту луцькому І. Я. Борзобогатому Красенському. Оголошення судового року у
Вільно за чотири тижні. Скарга ксьондза Петра на І. Я. Борзобогатого щодо припинення
надходжень з луцького мита на Луцький костел – щороку по чотири копи грошей і
чотири тисячі мірок солі.
№ 22 (21), грудня 19, арк. 12 зв.-13.
Скарга луцького зем’янина Михайла Івановича Ощовського на луцького міщанина
Івана Івановича, який орендував корчму в маєтку скаржника Ощові на один рік за 40 кіп
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грошей, але суму оренди не виплатив. Пред’явлення записного (орендного) листа на
уряді. Оскарження М. І. Ощовським перед луцьким війтом еtс. І. Я. Борзобагатим, який
призначив «рок праву» на 17.12.1560 р., але судове засідання так і не провів. Свідчення
врядового вижа щодо причин відмови луцького війта провести судове засідання.
№ 23 (22), грудня 19, арк. 13-13 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання ксьондза Луцького костелу св. Марії
Северина про подання двох позовів до господарського суду: один позов до названого
владики луцького й острозького Марка Жоравницького, а другий позов до
жидичинського архімандрита о. Йони. Вручення позовів слугою преора Павлом
Дубровським з призначенням судового засідання від 19.12.1560 р. за чотири тижні у
Вільно.
№ 24 (23), грудня 19, арк. 13 зв.-14.
Скарга слуги київського воєводи, маршалка Волинської землі і володимирського
старости кн. К. К. Острозького Якуба Мошинського на ключника, городничого,
[мостовничого] і війта луцького І. Я. Борзобогатого Красенського та його племінника
(«сыновца») Івана Олехновича, як на господарських митників, які відмовилися видати
кн. К. К. Острозькому 1000 кіп грошей згідно з розпорядженням великого князя видати
цю суму грошей 01.10.1560 р. «на люд служtбных до Києва».
№ 25 (24), грудня 19, арк. 14-15.
Скарга луцької зем’янки Опрахни Федорівни Василевої Жабокрицької з роду
Сербиновичів (Сербиної) про вручення урядового нагадувального «навпоминалного»
листа своїй свекрусі Зиновії Мордвинівні Яцьковій Жабокрицькій щодо передачі 1/3
маєтку Жабокрики згідно з шлюбною угодою від недавно померлого її чоловіка Василя
Жабокрицького. Недопущення до двору і неприйняття урядового листа. Свідчення
врядового вижа у цій справі.
№ 26 (25), грудня 23, арк. 15.
Скарга боярина кн. Олександра Федоровича Чорторийського Левка Солтановича
Шпраського на Левка Стасевича Несвіцького та його слуг за наїзд на його слугу Дешка
22.12.1560 р. у діброві під час вигону худоби, побиття Дешка, пограбування коня з
собаками. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 27 (26), грудня 28, арк. 15 зв.-16.
Скарга господарського зем’янина Яська Матвійовича Ясеницького (Ясениницького)
про те, що 21.12.1560 р. ставецький урядник кнг. Беати Костелецької, вдови кн. Іллі
Острозького, Степан спільно з іншими слугами наїхав на землю Ясеницького маєтку,
побивши ясеницьких підданих, повіднімавши у них одяг, коли вони їздили в діброву по
дрова. Свідчення врядового вижа – огляд поранень; прийняття скарги від того ж
Ясеницького на підданих кн. Івана Чорторийського – клеванських міщан за те, що вони
пошкодили межові знаки – огляд пошкоджених межових знаків.
№ 28 (27), грудня 28, арк. 16-16 зв.
Скарга луцького зем’янина Андрія Васильовича Рудецького на свого брата Федора,
який 26.11.1560 р. разом зі слугами наїхав на дім підданого А. В. Рудецького Жданця
Чоботаря, побивши його та інших слуг. Друга скарга про те, що 26.12.1560 р. Федір
Рудецький, наславши своїх слуг на двір А. В. Рудецького, напав і побив самого
скаржника та його слуг. Третя скарга про напад на слугу А. В. Рудецького по дорозі з
корчми та пограбування у нього 15 кіп грошей разом з одягом. Свідчення врядового
вижа – огляд поранень.
№ 29 (28), грудня 28, арк. 17-17 зв.
Скарга луцького зем’янина Федора Васильовича Рудецького на свого брата Андрія
за побиття його слуг, які зайшли до двору Андрія Рудецького в пошуках коня, що разом
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із саньми збіг з дороги; пограбування 18 кіп грошей, одягу та особистих речей (перелік);
побиття урдяника Ф.В. Рудецького Мордиша. Свідчення врядового вижа – огляд ран.
№ 30 (29), грудня 29, арк. 18.
Скарга серницького урядника кн. Миколи Андрійовича Збаразького Яна
Яребинського від імені свого пана та його дружини про вбивство тристянського війта –
підданого кн. М. А. Збаразького – Михна Голубковича, який пив пиво в корчмі маєтку
Луцького костелу Бокові, де його й забили боковецькі люди. Свідчення врядового вижа
– огляд трупа й місця злочину.
№ 31 (30), грудня 30, арк. 18 зв.-20.
Заява зем’ян Кременецького повіту Климента Войнича Боговитиновича з
племінниками по сестрі Михайлом і Криштофом Богуфаловичами Лабунськими з
дядьком Василем Івановичем Лабунським про угоду полюбовного суду в справі
розподілу «отчизних» маєтків Титків, Микулин та Судилків між Богуфалом і Василем
Івановичами Лабунськими. Скасування претензій щодо своїх племінників з боку
В. І. Лабунського. Вписання судового листу комісарського суду:
1547.10.26 Кременець. Дільчий лист («листы дTлчиT») за скаргою Богуфала
Лабунського на свого брата Василя про порушення процедури єднання згідно з
«вгодливым jбычаtм». Розподіл маєтків між братами: Колищинці, Сахнівці, Скалинці
(Василю Лабунському) і Городище, Гребенин і Лотівка (Богуфалу Лабунському).
№ 32 (31), грудня 30, арк. 20-20 зв.
Скарга від імені дружини ковельського старости Францишка Фальчевського Ганни
Крицької на сина луцького війта Василя Борзобогатого Красенського, який 17.12.1561 р.
здійснив збройний наїзд на маєток Руди; побиття рудського урядника та підданих селян;
захоплення і виведення селян з села; захоплення свійської худоби і селянського майна;
спустошення всього села, що унеможливило скаладння реєстру збитків. Без свідчення
врядового вижа.
№ 33 (1), січня 01, арк. 20 зв.-21 зв.
Скарга господарського гінця Соломона Абдуліса, посланого з листом до хана
Перекопської орди, на луцького ключника, городничого, мостовничого і війта
І. Я. Борзобогатого Красенського за спробу стягнути з нього мито в маєтку Туличові, де
він намагався заночувати, та конфіскацію в нього двох коней з возом і його побиття з
власними слугами. Свідчення врядового вижа – огляд поранень; оскарження гінцем
Соломоном своїх збитків перед І. Я. Борзобогатим Красенським.
№ 34 (2), січня 02, арк. 21 зв.
Скарга луцької зем’янки Зофії Петрівни Олехнової Козинської на луцького
ключника, городничого, мостовничого й війта І. Я. Борзобогатого Красенського про те,
що він 28.12.1560 р. наслав свого заборовльського урядника Станіслава Гришковського
на заборовльський двір Зофії Козинської та вивів з нього свійську худобу. Без свідчення
врядового вижа.
№ 35 (3), січня 02, арк. 21 зв.-22.
Розгляд судової справи за позовом Василя Романовича Білостоцького (через
умоцованого – брата Яцька) на Олехна Білостоцького про те, що останній досі не
виплатив слузі В. Р. Білостоцького Семену Хропуну 5 кіп грошей за його побиття.
Вирок замкового суду на користь В. Р. Білостоцького.
№ 36 (4), січня 02, арк. 22-22 зв.
Розгляд судової справи за позовом Тихна Івановича Хом’яка на Гурина Дахновича
Жабокрицького про те, що батько Гурина, небіжчик Дахно, позичив у Т. І. Хом’яка 83
копи грошей, а син Дахна Гурин не хоче платити батьківський борг. Вирок суду про
сплату боргу Г. Д. Жабокрицьким з покликанням на Стутут ВКЛ.
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№ 37 (5), січня 02, арк. 23-23 зв.
Розгляд судової справи за позовом Петра Івановича Хом’яка на Гурина Дахновича
Жабокрицького про те, що батько Гурина, небіжчик Дахно, позичив у П. І. Хом’яка 28
кіп грошей, а син Дахна Гурин не хоче платити батьківський борг. Вирок суду про
сплату боргу Г. Д. Жабокрицьким з покликанням на Статут ВКЛ.
№ 38 (6), січня 02, арк. 23 зв.-24 зв.
Заява луцького зем’янина Януша Прокоповича Угриновського про визнання права
його мачухи Орини Болбасівни на частини маєтків в Овруцькому повіті, які їй записав
небіжчик чоловік і батько Я. П. Угриновського Прокіп Матвійович Угриновський.
Вписання «вызнаного листу» Прокопа Матвійовича Угриновського:
1554.10.10. Пашів. Лист Прокопа Матвійовича Угриновського про позику 200 кіп
грошей у своєї дружини Орини Болбасівни під заставу частин в «отчизних» маєтках в
Овруцькому повіті: селах Котчище та Велавську з правом викупу нащадками до сплати
вказаної суми.
№ 39 (7), січня 02, арк. 25-26.
Розгляд судової справи за позовом кн. Богуша Дмитровича Любецького на кн. Войну
Вороницького, який не прибув на судовий рок замкового суду. Вирок суду за нестанням
кн. Войни Вороницького в сумі 178 кіп 39 грошей за побиття урядника і слуг на
засіданні доменіального суду кн. Войни Вороницького, який було складено за
звинуваченям трьох тристянських підданих селян Вороницького, які вкрали двох коней.
Врядник кн. Б.Д. Любецького прибув на цей «рок», де його побили і пограбували речі
разом з іншими свідками й слугами (всього 8 осіб); перелік пограбованих речей; побиття
й пограбування слуги, який після цього прибув з урядовим нагадувальним листом до кн.
Войни Вороницького.
№ 40 (8), січня 03, арк. 26-26 зв.
Судова справа за позовом Семена Зброховича Воютинського на Матвія Романовича
Білостоцького в справі про здійсннення збройного наїзду 05.07.1560 р. на смиківську
череду у володіннях дружини С. З. Воютинського, розігнання череди і захоплення двох
коней. Нестання до суду М. Р. Білостоцького за першим позовом і за «децким».
Присудження замковим судом відповідно до Статуту ВКЛ 34 копи грошей
М. Р. Білостоцькому за нестання до суду і як відшкодування за захоплених коней.
№ 41 (9), січня 03, арк. 27-27 зв.
Полюбовна угода між луцькою зем’янкою Ориною Болбасівною, вдовою Прокопа
Угриновського, та її пасинком – сином Прокопа Угриновського Янушем стосовно
родового маєтку Угринів і Михлін, на 1/3 частини якого Орині Болбасівні було записане
віно, за що вона отримала від пасинка 50 кіп грошей і зреклася судових претензій. Зі
свого боку Януш Угриновский визнав право володіння Ориною Болбасівною на правах
застави від чоловіка частинами маєтків в Овруцькому повіті Котчище і Велавське (див.
№ 37 (6)).
№ 42 (10), січня 03, арк. 27 зв.-28.
Розгляд судової справи за позовом Зофії Михнової Козинської разом з сином
Романом на Любку Романову Білостоцьку за відмову прикласти печатку її небіжчика
чоловіка до документа, коли він був приятельським суддею на справі Зофії Козинської.
Визнання з боку суду неправочинною позвану сторону прикладати печатку померлого
чоловіка, оскільки він ще за свого життя відмовлявся прикладати печатку до документа,
у правочинності якого сумнівався.
№ 43 (11), січня [3-7], арк. 28-28 зв.
Полюбовна угода на уряді між кн. Богушем Дмитровичем Любецьким та Андрієм
Григоровичем Хмарою Миловським у справі про побиття чотирьох підданих кн.
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Б. Д. Любецького і захоплення їхніх коней. Вручення А. Г. Хмарою Миловським квиту
про повернення коней і позовів кн. Б. Д. Любецьким.
№ 44 (12), січня 7, арк. 28 зв.-31.
Полюбовна угода від імені Луцького замкового уряду за скаргою луцького
зем’янина Михайла Івановича Ощовського на луцького зем’янина Семена Зброховича
Воютинського щодо скасування й видачі йому судових документів після виплати
С. З. Воютинському судового відшкодування сумою в 160 кіп грошей, коня і двох кобил.
Опис перебігу поетапної сплати суми грошей у Вільно й на Волині в 1558-1559 рр. перед
полюбовними суддями.
№ 45 (13), січня 7, арк. 31-32 зв.
Розгляд судової справи за позовом Марії Томківни Посяговецької спільно з сином
Гурином Максимовичем на Григорія Оксака та його дружину Овдотію Томківну
Посяговецьку щодо порушення розподілу володінь, збройного наїзду на маєток Посягви
20.06.1560 р. та недопущення спорудження греблі на ставу. Призначення судового року
приятельського суду щодо розподілу володінь від 07.01.1561 р. за 12 тижнів. Розгляд у
справі відшкодування за дії підданого Г. Оксака селянина Волошина. За другим позовом
розгляд справи щодо порушення заруки з боку Г. Оксака, який продовжував
соромотити, погрожувати і наїжджати на володіння М. Т. Посяговецької. Звільнення
судом Г. Оксака від заруки.
№ 46 (14), січня 07, арк. 32 зв.-33 а [=34].
Розгляд судової справи за позовом луцької зем’янки Марії Томківни Семенової
Посяговецької на київського городничого Олександра Дмитровича та його дружину
Огрінку Томківну Посяговецьку за те, що 22.06.1560 р. їхня прислуга, захопивши
особисті речі й документи, втікла до їхнього двору в Посягві. Оскаржується також
відмова сплачувати за викуп родових маєтків в Овруцькому повіті згідно з розподілом
спадку по матері. Напад на дім урядника, тивуна, бояр, селян, шинкарки –
посяговецьких підданих (чисельність не означено). Напад на підданих, побиття та
пограбування 22.04.1560 р. Вирок на користь Посяговецької за нестанням на суді
Олександра Дмитровича. Справу (кілька рядків – вирок та заключний протокол)
недописано в книзі.
№ 47 (15), січня 07, арк. 33 зв.
Скарга від імені вдови Михайла Михайловича Свинюського Федори Федорівни
княжни Чорторийської на Олексія Тихновича Козинського про напад 01.01.1561 р. його
слуг на чолі з козинським урядником на доми двох бояр Свинюської, побиття й
пограбування селянських господарств, захоплення свійської худоби та хатніх речей і
одягу вартістю понад 100 кіп грошей. Без свідчення врядового вижа.
№ 48 (16), січня 07, арк. 33 зв.-34 зв.
Скарга мельницького урядника Олександра Богдановича Семашка Степана
Сидоровича Моря на луцького ключника, городничого, мостовничого і війта Івана
Яцьковича Борзобогатого Красенського за спустошення лісу в Поповицькому маєтку в
Митнівському лісі за річкою Дубовицею, спалення буди, ванчосу й клепок,
пограбування 230 возів сіна та бджолиних вуликів мосорським урядником Станіславом
Рудським у листопаді 1560 р., а також вигнання з лісу будників О. Б. Семашка сином
І. Я. Борзобогатого Красенського Василем. Свідчення врядового вижа – огляд
спустошень і пограбувань у Митнівському лісі.
№ 49 (17), січня 08, арк. 34 зв.-35.
Вписання листу старости луцького, брацлавського й вінницького кн. Богуша
Федоровича Корецького:
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1561.01.08 Луцьк. Дозволений лист старости луцького, брацлавського й вінницького
кн. Богуша Федоровича Корецького, виданий на прохання Івана Олехновича
Борзобогатого Красенського та луцького повітового судді Василя Семашка на продаж
половини маєтку Підріжжя Василю Михайловичу Семашку, як еквівалент 1/3 усіх
спадкових маєтків дружини Івана Олехновича Борзобогатого Красенського Ганни
Василівни Семашківни Риканської та її сестри Марії.
№ 50 (18), січня 08, арк. 35-35 зв.
Розгляд судової справи. Неявка до суду позивача – луцької зем’янки Зофії Петрівни
Олехнової Козинської з синами Романом та Хомою за позовом на луцького зем’янина
Микити Кутровського за скаргою про ув’язнення «вTзTнT» в Берестечку в підданого
Зофії Козинської Мартина. Засвідчення присутності на суді відповідача Микити
Кутровського. (див. ще док. № 50 (19)).
№ 51 (19), січня 08, арк. 35 зв.-36 зв.
Скарга луцької зем’янки Софії Петрівни Олехнової Козинської на луцького
ключника, городничого, мостовничого та війта І. Я. Борзобогатого Красенського про
збройний наїзд його сина Петра з гришківським урядником і слугами на двір Зофії
Козинської у Заборовлі 07.01.1561 р., побиття дочки Варвари і сина Хоми, викрадення
ключниці й челядника, захоплення 150 кіп грошей та коштовностей зі скрині. Оцінка
пограбованих речей. Виведення з села чотирьох підданих селян з господарствами.
Свідчення двох врядових вижів – огляд поранень та місць пограбування.
№ 52 (20), січня 08, арк. 36 зв.-37.
Скарга кн. Богуша Дмитровича Любецького на кн. Войну Вороницького за
недопущення до ув’язання з врядовим ув’яжчим у маєток кн. Войни Вороницького
Тристяни і маєток Щурино та вчинення збройного спротиву 07.01.1561 р.
№ 53 (21), січня 10, арк. 37 зв.
Скарга господарського дворянина Івана Шимковича Скленського на нареченого
владику Марка Васильовича Жоравницького, який відібрав у дворянина маєток Губин,
узятий І. Ш. Скленським за проведення процедури ув’язання М. В. Жоравницького в
Луцьке й Острозьке єпископство.
№ 54 (22), січня 10, арк. 37 зв.-38.
Скарга кнг. Марини Іванової Федоровича Четвертинської нар. Киселівни на кн.
Василя Андрійовича Четвертинського про напад на неї по дорозі до дому й побиття її
слуг 05.01.1561 р., коли вона поверталася від Петра Загоровського з Лукова. Свідчення
врядового вижа – огляд поранень.
№ 55 (23), січня 10, арк. 38-38 зв.
Скарга дубенського війта Яна Лонського про те, що 09.12.1561 р. він послав двох
присяжних радців з листом до братів Олехновичів Борзобогатих з проханням про
відтермінування суду над підданим Федьком Мельником, у ході чого обох радців було
затримано, побито, пограбовано й ув’язнено. Реєстр пограбованих речей.
№ 56 (24), січня 15, арк. 38 зв.
Скарга волинського хоружича Микити Федоровича на Романа Гулевича, який
14.01.1561 р. наїхав під селом Битня на його битенського тивуна з підданими селянами
під час полювання на зайців; побиття тивуна, відібрання впійманих зайців та ловчих
сіток. Без свідчення врядового вижа.
№ 57 (25), січня 15, арк. 39.
Скарга зем’янина кременецького повіту Федора Павловича Лудвищського на
Гурина Дахновича Жабокрицького за несплату боргу його батька небіжчика Дахна
Івановича Жабокрицького сумою в 25 кіп грошей, під яку суму були заставлені троє
підданих селян Ф. П. Лудвищського з правом збирання повинностей: в рік по копі
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грошей та по чотири кременецьких мірки вівса. Пред’явлення на уряді записного листа
Дахна Жабокрицького. Недопущення його сином Г. Д. Жабокрицьким вибирати чинш із
заставлених селян згідно зі судовим позовом Луцького замкового уряду, який пред’явив
Ф. П. Лудвищський.
№ 58 (26), січня 17, арк. 39 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання боярина Ковельського повіту Гришка
Клечковського про вручення копії господарського «отроченого» листа з
відтермінуванням судового позову Івана Яцьковича та Івана Олехновича Борзобогатих
Красенських на «справцу господарского робот лесных» Ганускопа. Вручення листа в
Луцьку у війтівському домі Гришком Клечковським 17.01.1561 р.
№ 59 (27), січня 17, арк. 39 зв.-40.
Свідчення врядового вижа на прохання боярина Ковельського повіту Гришка
Клечковського про вручення судового позову господарського суду Івану Яцьковичу та
Івану Олехновичу Борзобогатим на «справцу господарского робот лесных» Ганускопа.
Вручення в Луцьку у війтівському домі Гришком Клечковським 17.01.1561 р.,
оголошення терміну судового року за два тижні. (Дослівно повторений попередній запис
№ 57 (26) з різницею про вручення судового позову Борзобогатим).
№ 60 (28), січня 20, арк. 40-40 зв.
Свідчення врядового вижа про вручення нагадувального листа Миколаю
Дубровському за скаргою дружини Миколая Юрійовича Остика etc. кнж. Ганни
Романівни Любецької від 17.01.1561 р. про спустошення пущі, випалення попелу й
виробництво ванчосу. Вручення нагадувального листа колмовському уряднику
М. Дубровському, огляд спустошеної пущі.
№ 61 (29), січня 20, арк. 40 зв.-41.
Свідчення врядового вижа про вручення в Любечі 15.01.1561 р. урядових листів
(заручного і нагадувального) кн. Богушу Дмитровичу Любецькому за скаргою дружини
Миколая Юрійовича Остика etc. кнж. Ганни Романівни Любецької у справі спустошення
спільних лісів у Любецькій пущі для випалення попелу й вироблення ванчосу.
№ 62 (30), січня 20, арк. 41-42.
Скарга дружини Миколая Юрійовича Остика etc. кнж. Ганни Романівни Любецької
на Миколая Харлинського у справі про побиття служебника Г. Р. Остикової під час
вручення Харлинському 16.01.1561 р. заручного урядовго листа; побиття підданими
М. Харлинського підданого селянина Ганни Остикової Івана Макаровича. Свідчення
врядового вижа про вручення у дворі М. Харлинського заручного листа про особисту
безпеку та вручення нагадувального листа про заборону випалення попелу та
вироблення ванчосу в Любецькій пущі. Опитування М. Харлинського. Огляд поранень
підданого селянина.
№ 63 (31), січня 22, арк. 42.
Скарга луцького зем’янина Михайла Івановича Ощовського на Григорія Івановича
Козинського, який у присутності врядового ув’яжчого у дворі луцького зем’янина
Андрія Колпитовського побив М. І. Ощовського після ув’язання М. І. Ощовським у
селянське господарство з маєтку Цевів, яке належало брату Г. І. Козинського Семену.
Свідчення врядового вижа-ув’яжчого про побиття М. І. Ощовського.
№ 64 (32), січня 25, арк. 42 зв.
Скарга луцького зем’янина Олександра Марковича Жоравницького на луцького
зем’янина Януша Угриновського, який зґвалтував Хотимку, дружину губинського
підданого селянина Мицька Куриловича Баглая, коли вона ночувала в хаті у підданого
селянина Я. Угриновського Улашка Дмишевича, а також про побиття губинського
підданого Гаврила.
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№ 65 (33), січня 25, арк. 42 зв.
Скарга жидичинського архімандрита о. Йони на луцького зем’янина Романа
Олехновича Козинського, який 24.01.1561 р. за направою своєї матері Софії Петрівни
Козинської напав у Луцьку на жидичинського підданого Івана Гошковича, побив його,
відібравши коня зі збруєю. Без свідчення вижа.
№ 66 (34), січня [25-27], арк. 43.
Заява житомирського старости кн. Романа Федоровича Сангушковича про
прийняття заручного королівського листа «j нtбtзпtчtнство здоровя» від
господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича Коширського,
врученого у Свинюхах дворянином Федором Івановичем Русином і про відмову
вказаних осіб прийняти лист назад пізніше 07.01.1561 р., коли кн. Р. Ф. Сангушкович
намагався його повернути як особисто, так і через господарського дворянина Ілляша
Богушевича Несвіцького в Камені й Горохові.
№ 67 (35), січня 27, арк. 43 зв.
Скарга Юнка та Федора Ярмашевичів Гуляницьких від себе і від імені своїх братів
Гуляницьких на вдову колишнього луцького старости А. М. Сангушковича
Коширського кнг. Богдану Михайлівну Мстиславську (помилково названа
«Мстиславною») за утиски від урядників, слуг і бояр маєтку Березолупи, зокрема
спустошення лісу Монів, належного Гуляницьким. Також 22.01.1561 р. сталося побиття
сина Юнка Гуляницького Михайла з п’ятьма слугами під час заготівлі дров, відібрання
п’ятьох коней зі збруєю та сокирами. Проведення процедури обсилання звинуваченої
сторони. Без свідчення врядового вижа.
№ 68 (36), січня 27, арк. 44.
Заява господарського дворянина Ілляша Богушевича Несвіцького у справі вдови
колишнього луцького старости А. М. Сангушковича Коширського кнг. Богдани
Михайлівни Мстиславської (в попередньому документі № 66 (35) вона названа –
«Мстиславівна») про вручення кн. Олександру Коширському 07.01.1561 р. в Камені
господарського заручного листа про безпеку здоров’я на 5 000 кіп грошей;
господарського нагадувального листа про застереження вступати у володіння маєтками,
які лишилися кнг. Богдані після смерті чоловіка.
№ 69 (37), січня 27, арк. 44 зв.-45.
Заява господарського дворянина Ілляша Богушевича Несвіцького у справі вдови
колишнього луцького старости А.М. Сангушковича Коширського кнг. Богдани
Михайлівни Мстиславської про вручення в присутності врядового вижа й сторони в
Горохові 26.01.1561 р. господарського нагадувального листа щодо виділення 1000 кіп
грошей на «виправу» для одруження сестрі кн. Олександра Ганні згідно з тестаментом
їхнього батька, небіжчика кн. А.М. Сангушковича Коширського. Неприйняття
господарських листів кн. Олександром. Також пред’явлення господарських позовів до
кн. Олександра Сангушковича Коширського про відібрання рухомих речей у кнг.
Богдани Михайлівни, записаних чоловіком у віно. Свідчення врядового вижа.
№ 70 (38), січня 27, арк. 45 зв.-46 зв.
Заява господарського дворянина Ілляша Богушевича Несвіцького у справі вдови
колишнього луцького старости А.М. Сангушковича Коширського кнг. Богдани
Михайлівни Мстиславської про намагання вручити кн. Олександру Сангушковичу
Коширському 24.01.1561 р. в Горохові господарського нагадувального листа про
повернення відібраних у кнг. Богдани Михайлівни рухомих речей, записаних чоловіком
у віно. Недопущення дворянина до замку. Пред’явлення листа слугам кн. Олександра.
Оголошення судового року. Свідчення врядового вижа – підтвердження слів дворянина.
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№ 71 (39), січня 31, арк. 46 зв.-47 зв.
Заява луцького зем’янина Андрія Андрійовича Коровая про продаж 1/3 своєї
частини спадкового маєтку Грушовни судді Луцького повіту Василю Михайловичу
Семашкові за 150 кіп грошей. Вписання «записного» листа:
1561.01.12 Луцьк. Продаж луцьким зем’янином Андрієм Андрійовичем Короваєм
1/3 частини спадкового маєтку Грушовни судді Луцького повіту Василю Михайловичу
Семашкові за 150 кіп грошей.
№ 72 (40), січня 31, арк. 47 зв.-50.
Заява цільника Волинської землі Івана Олехновича Борзобогатого Красенського
спільно з дружиною Ганною Василівною та її сестрою Марією Семашками Риканськими
про продаж маєтку Підріжжя луцькому судді Василю Михайловичу Семашку. Половина
маєтку Підріжжя була заставлена від брата небіжчика Івана Васильовича Семашка
Василю Михайловичу Семашку. Прохання пред’явити документи на право держання
застави, тобто лист небіжчика І. В. Семашка за 1500 кіп грошей. Пред’явлення
тестаменту Івана Васильовича Семашка, згідно з яким підтверджувалося право застави
половини маєтку Підріжжя. Василь Михайлович Семашко визнав право на маєток
Тополі, на якому мав 340 кіп грошей, до того ж додав частину в маєтку Грушівні на 400
кіп грошей, куплю у панів Короваїв, до того ж додав готівкою 200 кіп грошей під
запезпечення боргу небіжчика І. В. Семашка. Разом вийшло 2 440 кіп грошей за ½
маєтку Підріжжя продажу В. М. Семашку. Вписання «продажного» листа:
1561.01.14. Луцьк. «Продажный» лист цільника Волинської землі Івана Олехновича
Борзобогатого Красенського спільно з дружиною Ганною Василівною та її сестрою
Марією Семашками Риканськими на ½ маєтку Подріжжя судді Луцького повіту
Василеві Михайловичу Семашку за 2 440 кіп грошей з урахуванням взаємних
розрахунків стосовно обміну різними частинами маєтків, як успадкованими від
небіжчика Івана Васильовича Семашка, так і куплених у луцьких зем’ян Короваїв
(частина в маєтку Грушівні).
№ 73 (41), січня 31, арк. 50-51.
Заява на уряді судді Луцького повіту Василя Михайловича Семашка про продаж
частини маєтку Грушівні. Вписання продажного листа.
1561.01.10 Луцьк. «Продажный» лист судді Луцького повіту Василя Михайловича
Семашка на продаж частини маєтку Грушівні, куплену в луцьких зем’ян Михайла,
Остафія, Плакіди й Андріяна Андрійовичів Короваїв і проданих цільнику Волинської
землі Івану Олехновичу Борзобогатому Красенському спільно з дружиною Ганною
Василівною та її сестрою Марією Семашками Риканськими за 600 кіп грошей.
№ 74 (42), січня 31, арк. 51 зв.-52.
Заява слуги київського городничого Олександра Дмитровича Фалелія про те, що
його дружина Овдотька перейшла жити до нього без речей своєї пані, Марії Томківни
Семенової Посяговецької, у якої служила, відкидаючи звинувачення Посяговецької в
тому, що Овдотька забрала їх із собою, а Фалелій викрав її.
№ 75 (43/1), лютого 01, арк. 52-52 зв.
Скарга кн. Ярослава Федоровича Сангушковича на слуг і підданих господарського
маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича Коширського за те, що 31.01.1561
р. по дорозі зі Свинюх до Міркова через село Рачин був атакований слугами кн.
Олександра та підданими з села Рачин. Побиття кн. Ярослава, убивство слуги та побиття
інших слуг-шляхти. Реєстр пограбованих речей. Без свідчення врядового вижа.
№ 76 (44/2), лютого 01, арк. 52 зв.-53.
Заява луцького зем’янина Януша Прокоповича Угриновського про те, що він
позичив у своїх майбутніх тестя й тещі 300 кіп грошей для сплати батьківських боргів
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під віно і під заставу свого маєтку. Ілляш Несвіцький не хотів до весілля видати йому
тих грошей, тоді Угриновський заставив свій маєток Угринів до тих пір, поки вони не
видадуть заміж свою дочку Богдану.
№ 77 (45/3), лютого 03, арк. 53 зв.
Свідчення врядового вижа, наданого на справу дружині Олександра Ґетовта Марині
Колонтаївні про вручення її боярином Іваном Радивоновичем позовів до господарського
суду кн. Дмитру Олександровичу Буремльському в Буремлі 02.02.1561 р. щодо 80 кіп
грошей. Призначення судового року за чотири тижні.
№ 78 (46/4), лютого 03, арк. 53 зв.
Заява кн. Василя Солтановича Сокольського про сплату Федору Дубровському 180
кіп грошей і 12,5 мац жита горохівської міри відповідно до приятельської угоди, як
чоловікові померлої невістки кн. В. С. Сокольського Ганни Ванківни. Зобов’язання
поступити у володіння третини маєтків небіжчика брата кн. В. С. Сокольського (ім’я не
вказане, ймовірно – Богдану Солтановичу Сокольському) своєму племіннику кн.
Василю Богдановичу Сокольському після досягнення повноліття за суму, виплачену
Федору Бранському (180 кіп грошей і 12,5 мац жита горохівської міри). Зобов’язання до
сплати 180 кіп грошей і 12,5 мац жита горохівської міри від кн. Василя Богдановича
Сокольського після виповнення повноліття.
№ 79 (47/5), лютого 03, арк. 54
Скарга підданого київського воєводи, маршалка Волинської землі і
володимирського старости кн. К. К. Острозького дорогобузького єврея Мошея
Давидовича на протиправне стягнення мита в Луцьку писарем луцької митної комори
цільника Волинської землі Івана Яцьковича Борзобогатого Красенського etc.
Пред’явлення листа кн. К. К. Острозького. Єврей «розплатився» товарами князя
К. К. Острозького (сріблом і воском), які Борзобогатий обіцяв повернути, як заставу.
Свідчення врядового вижа – нагадування Борзобогатому про повернення речей.
№ 80 (48/6), лютого 03, арк. 54 зв.-55 зв.
Заява зем’янина Корони Польської Федора Дубровського про залагодження
конфлікту з Оленою Солтановою Сокольською та її синами кн. Василем і кн. Марком
Солтановичами Сокольськими щодо спадкового права дружини Ф. Дубровського Ганни
Ванківни Лагодовської на спадщину її першого чоловіка кн. Богдана Солтановича
Сокольського, записаного на віновному листі сумою в 1000 кіп грошей на 1/3 маєтків. З
цієї суми дружина записала Ф. Дубровському 400 кіп грошей. За вироком трокського
воєводи etc. Миколая Радивила про виділення Ганні Ванківні 1/3 володінь з частини,
записаної першим її чоловіком небіжчиком кн. Богданом Сокольським зі своїх маєтків.
Приятельська угода, згідно з якою брати Сокольські погодилися сплатити
Ф. Дубровському 185 кіп грошей і 250 мац жита в обмін на 400 кіп грошей, які Ганна
Ванківна записала своєму чоловікові Ф. Дубровському. Вписання записного листу:
1561.02.01 Луцьк. Лист записний (визнаний) про сплату князями братами
Солтановичами Сокольськими Василем і Марком на підставі приятельської угоди
Ф. Дубровському 185 кіп грошей і 250 мац жита в обмін на 400 кіп грошей, записаної
Ганною Ванківною своєму чоловікові Ф. Дубровському з віновної частини першого
чоловіка кн. Богдана Солтановича Сокольського. Ф. Дубровський вів справу за
дорученням своєї дружини.
№ 81 (49/7), лютого 04, арк. 55 зв.-56.
Скарга дружини острського старости Звіра Львовича Тишкевича Огрінки Томківни
Семенової Посяговецької на сина Марії Томківни Семенової Посяговецької Гурина
Хом’яка про те, що він 14.11.1560 р. наїхавши на дім підданого теслі Івана Корбута,
завдав йому серйозних поранень. Свідчення врядовго вижа – огляд поранень у Посягві;

519

прийняття скарги від Огрінки Томківни Тишкевич на Гурина Хом’яка про те, що він
22.12.1560 р. побив у церкві такорського священика Захарія; про те, що він 27.01.1561 р.
напав на її тайкурську (=такорську?) пасіку; про те, що він 01.02.1561 р. побив у Посягві
підданого селянина Селивонця Жежгача, віднявши у нього собаку.
№ 82 (50/8), лютого 04, арк. 56-57.
Вписання судового листу:
[1561.03.23-26. Луцьк]. Судовий лист у справі священика Вірменської церкви
о. Вартика за позовом на власників маєтку Баїв – Любку Грицькову Привередовську,
Настасію Вечерину та на її синів – Семена й Федора Петровичів Баївських, а також на
Юхна та Івана Богдановичів Лідуховських про відмову прикладати свої печатки до
граничного листа комісарських суддів. Згідно з цим листом пани Баївські за єднальним
звичаєм визнали і прийняли границю між маєтками Вірменської церкви та маєтком Баїв,
але печатки свої не приклали. Судовий лист без судового вироку. Запис без заключного
протоколу.
№ 83 (51/9), лютого 07, арк. 57-57 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання господарського дворянина Миколая
Миколайовича Дорогостайського про вручення урядового нагадувального листа й позов
його братам Петру і Яну Кухмистровичам Дорогостайським у справі про нанесення
збитків його підданим. Вручення листів слугою М. М. Дорогостайського Симоном
Ізмаїловичем 06.02.1561 р. у Дорогостайському дворі. Призначення судового року в
Луцькому замку 23.02.1561 р. «в нtдtлю зборную».
№ 84 (52/10), лютого 08, арк. 57 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання нареченого владики луцького й острозького
Марка Васильовича Жоравницького про вручення господарських позовів удові Михайла
Свинюського Федорі нар. кнж. Чорторийської: 1-й позов про розподіл спадщини
Михайла Синюського, 2-й позов про кривди й збитки, завдані спадковим маєткам з боку
Федори
Свинюської.
Вручення
позовів
слугою
нареченого
владики
М. В. Жоравницького Григорієм Данилевичем 07.02.1561 р. Оголошення судового року
за чотири тижні – 09.03.1561 р. у Вільно.
№ 85 (53/11), лютого 10, арк. 57 зв.-58 зв.
Розгляд судової справи за позовом луцького зем’янина Льва Ржищовського на свого
брата Василя Ржищовського щодо наїздів, побиття і пограбувань улітку 1560 р. та
невизнання полюбовної угоди. Передача справи до полюбовної угоди єдначам.
№ 86 (54/12), лютого 13, арк. 59 зв.-60 зв.
Скарга від імені краківського каштеляна, великого коронного гетьмана, стрийського
і любачівського старости Яна Криштофа, графа з Тарнова, про наїзд і захоплення кн.
Владиславом Збаразьким у Подільському воєводстві Корони Польської міста Сатанова з
прилеглими селищами – Яблонів, Ольховець, Микитинці, Руда, Мшяна, Репна,
Тарновець, Тарновська Воля і Яблунівські дворища – земель дружини краківського
каштеляна. Скаргу подано слугою тарнопольського бурґрабія Войтеха Куровського
(урядника Яна Тарновського). Свідчення врядового вижа спільно з двома возними
Руського і Подільського воєводств.
№ 87 (55/13), лютого 14, арк. 60 зв.-61.
Ув’язання в маєтки Шумської волості 12.02.1561 р. Жиґимонта Славинського
слугою гетьмана ВКЛ etc. Миколая Юрійовича Радивила Марком Гавриловичем
Холоневським за частину віна по матері дружини Ж. Славинського Оксинії Іванівни
Боговитиновича – сестри Стефана Шумського [Боговитиновича] за ¼ «jтчизного»
маєтку, присудженого Ж. Славинському за нестанням Стефана Шумського до суду.
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Недопущення до ув’язання в село Васьківці. Свідчення врядового вижа – підтвердження
заяви М. Г. Холоневського.
№ 88 (56/14), лютого 14, арк. 61-61 зв.
Заява слуги трокського воєводи, гетьмана ВКЛ etc. Миколая Юрійовича Радивила
Марка Гавриловича Холоневського про вручення ув’яжчого листа М. Ю. Радивила
28.01.1561 р. у Шумську Стефану Шумському [Боговитиновичу] в справі Жиґимонта
Славинського про виділення частини віна по матері від його дружини Оксинії Іванівни
Боговитиновича – сестри Стефана Шумського [Боговитиновича] та виділення ¼
вітчизних володінь Оксинії, належних їй по спадковому праву. Вручення другого листа
– заручного – про безпеку здоров’я Ж. Славинського. Свідчення врядового вижа –
підтвердження заяви М. Холоневського.
№ 89 (57/15), лютого 14, арк. 61 зв.-62.
Скарга луцького зем’янина Семена Зброховича Воютинського на луцького
зем’янина Матвія Романовича Білостоцького про виведення з держання чотирьох
селянських господарств у Білому Стоці, присуджених С. З. Воютинському з судового
вироку і ув’язаних в еквіваленті 34 кіп грошей. Обсилання М. Р. Білостоцького
С. З. Воютинським з людьми добрими. Без свідчення вижа.
№ 90 (58/16), лютого 15, арк. 62.
Заява Яна Миколайовича Кухмистровича Дорогостайського про втечу його
підданого «хлопца» Гурина з конем, сідлом, двома булавами і печаткою свого пана.
№ 91 (59/17), лютого 17, арк. 62-63.
Скарга московського купця Василя Івановича Познякова на ключника, городничого,
мостовничого і війта луцького Івана Яцьковича Борзобогатого Красенського за
намагання стягнути мито всупереч безмитному господарському листу. Купця було
послано великим князем московським Іваном Васильовичем разом з архідияконом
Геннадієм до Синаю до святих місць з подарунками до патріархів. У Вільно вони
отримали безмитний лист з господарської канцелярії і по дорозі назад з Синаю до
Москви були затримані в Луцьку. Свідчення врядового вижа – обсилання
І.Я. Борзобогатого в Заборолі.
№ 92 (60/18), лютого 17, арк. 63-63 зв.
Скарга ярославицького урядника підскарбиної Богушової Боговитинівни Федора
Григоровича на луцького зем’янина Василя Привередовського про напад на бояр
підскарбиної Богушової по дорозі з Луцька до Ярославич 14.02.1561 р. на
Котелевському полі; побиття й поранення бояр, забрання 25 кіп грошей, виданих
підскарбиною на закупівлю хмелю. Свідчення врядового вижа – огляд поранених бояр в
Ярославичах; обсилання Василя Привередовського в маєтку кн. Якова Яловицького
Яловичі.
№ 93 (61/19), лютого 19, арк. 64.
Скарга кн. Матвія Васильовича Четвертинського на кнг. Марину Киселівну,
дружину кн. Івана Федоровича Четвертинського про побиття 18.02.1561 р. трьох його
бондарів підданими кнг. Марини у спільному маєтку Боровичі; забрання 10 кіп грошей,
виданими князем на бочкову роботу, а також відібрання одягу й сокир. Без свідчення
вижа.
№ 94 (62/20), лютого 23, арк. 64-64 зв.
Розгляд судової справи за позовом луцького зем’янина Антона Васильовича
Рудецького на своїх братів Андрія та Федора Васильовичов Рудецьких у справі про
розподіл батьківської рухомої спадщини – коштовностей, одягу, коней, худоби, зброї та
рудецьких підданих, власне, про відмову виділити частину майна.
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№ 95 (63/21), лютого 24, арк. 64 зв.- 65.
Пред’явлення на уряді Яном Кухмистровичем Дорогостайським «умоцованого»
листа на ім’я його брата Петра на право управління часткою спадщини по матері й
сестрі. Вписання умоцованого листа:
[б.д., ймовірно, 1561.02.24] Луцьк. Умоцований лист Яна Кухмистровича
Дорогостайського, виданий його брату Петру Кухмистровичу Дорогостайському на
управління своєю частиною спадщини по матері й сестрі Ганні у зв’язку з неможливістю
перебувати в цих маєтках (Ошмяна з дворцем, з Укропишками, Жtсна з поліським
дворцем) і на випадок того, що інші брати – Ян і Миколай – відмовляться поступити
його частину спадку в цих маєтках.
№ 96 (64/22), лютого 24, арк. 65-65 зв.
Скарга господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича
Коширського на житомирського старосту кн. Романа Федоровича Сангушковича, подана
слугою Лаврином, про напад 10.02.1561 р. на цього слугу, який віз з Перемиля 50 кіп
грошей, зібраних як податок «пн~зи чиншовыt и сtрtбщизныt» з маєтків кн. Олександра;
відібрання грошей, коня й особистих речей. Оскарження нападу особисто Лаврином. Без
свідчення врядовго вижа.
№ 97 ( 65/23), лютого 24, арк. 65 зв.-66.
Заява господарського дворянина Івана Дмитровича Горяїна про вручення 24.02.1561
р. у Луцьку Петру Миколайовичу Кухмистровичу Дорогостайському заручного листа
луцького старости у справі про вбивство Яна Станіславовича Садовського й захоплення
його речей дорогостайським урядником Филипком; припоручення Филипка під
закладом 600 кіп грошей до суду з братом небіжчика – слугою луцького старости
Андрієм
Садовським.
Прийняття
заручного
листа
П. М. Кухмістровичем
Дорогостайським. Свідчення врядового вижа й вижа від уряду маршалка Волинської
землі кн. К. К. Острозького.
№ 98 (66/24), лютого 25, арк. 66-66 зв.
Розгляд судової справи за позовом дружини кн. Андрія Четвертинського Марії
Львівни нар. Свищовської на дружину кн. Івана Четвертинського Марину Киселівну про
виділення ¼ частину володінь для «выправы», записаних дочкам Марії Львівни на
маєтках Боровиця і Голузі у віно. Виправдання судом кнг. Марини Четвертинської.
№ 99 (67/25), лютого 25, арк. 66 зв.-67 зв.
Перенесення судової справи з Луцького замкового уряду до приятельського суду на
прохання відповідача – луцького зем’янина Григорія Федоровича Гулевича і за згодою
скаржника – луцького зем’янина Семена Івановича Козинського у справі про
привласнення податкової служби (селянського господарства), сіножатей, частини ставу і
Норисковського млина, у що С. І. Козинського було ув’язано за нестанням до суду
луцького зем’янина Романа Козинського, а також у справі про захоплення двох коней
його підданих, наїзд на його Борисківський двір і побиття врядника Яроша, захоплення
збіжжя тощо. Справу з визначенням порядку судочинства й приятельских суддів
перенесено до дому луцького зем’янина Андрія Колпитовського в маєток Цевів на
09.03.1561 р.
№ 100 (68/26), лютого 26, березня 06. арк. 67 зв.-68 зв.
Розгляд судової справи за позовом і листом «дTцкого» священика Вірменської
церкви св. Стефана в Луцьку о. Вартика на Любку Грицькову Привередовську, Настасію
Ванківну Вечерину та на її синів Семена й Федора Баївських, а також на Юхна та Івана
Богдановичів Лідуховських про спірні ґрунти, нанесення збитків, захоплення угідь
маєтку Цепорів, що належав до Вірменської церкви; про відмову оскарженої сторони
прикласти свої печатки до єднального листу приятельського суду у справі про
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розмежування спірних земель, оскільки позовом викликані не всі власники маєтку Баїв.
(див. № 81 від 4-го лютого).
№ 101 (69/27), лютого 26, арк. 69.
Скарга луцького зем’янина Яна Якубовича Монтовтовича на муравицького
врядника і на муравицьких і бережецьких підданих трокського каштеляна Григорія
Олександровича Ходкевича про пограбування угідь і спустошення діброви в маєтках
Я. Я. Монтовтовича. Свідчення врядового вижа – обсилання муравицького врядника
Щасного в Муравиці.
№ 102 (70/28), лютого 27, арк. 69 зв.-70 зв.
Заява господарського дворянина Івана Дмитровича Горяїна про спробу ув’язання
23-26.02.1561 р. в маєтки луцького ключника, городничого, мостовничого і війта Івана
Яцьковича Борзобогатого Красенського за несплату боргу руському жупнику Малхеру
Вольбаху 2000 кіп грошей згідно з господарським листом. Недопущення до ув’язання й
відмова сплачувати борг з боку І. Я. Борзобогатого Красенського. Свідчення врядового
вижа й вижа маршалка Волинської землі.
№ 103 (71/29), лютого 27, арк. 70 зв.- 71.
Скарга луцького зем’янина Яна Якубовича Монтовта на луцького єврея Батка за те,
що останній, узявши в оренду Арчишинський гай на випалення попелу, спустошив його,
а попіл так і не випалив, а той що випалив, не «шмалцовал» і з гаю не вивіз. Свідчення
врядового вижа – огляд спустошеного гаю.
№ 104 (72/30), лютого 27, арк. 71-72 зв.
Скарга крупського урядника київського воєводи, маршалка Волинської землі,
володимирського старости кн. К. К. Острозького Богдана Івановського на острозького
врядника кнг. Беати Костелецької, удови кн. І. К. Острозького, Станіслава Яшевського
про збройний напад на маєток Крупа 26.02.1561 р., зокрема на дім крупського орендаря
– луцького єврея Яцька Шимсича, який у Крупах орендував млини, став і мито; наїзд на
гостьовий дім Васька, який збирав гребельне мито з крупського митника Шимсича;
напад на дім князівського підданого Данила; напад на крупський двір і побиття
підданих. Свідчення врядового вижа – огляд поранень, перелік збитків і речей.
№ 105 (73/31), лютого 27, арк. 72 зв.-73 зв.
Скарга вишегородського урядника кн. Михайла Олександровича Порицького
Лавриша на кременецького старосту кн. Миколу Андрійовича Збаразького про наїзд
напередодні Різдва Христового в грудні 1560 р. його збаразького урядника Григорія
Лосятинського з загоном підданих князя Збаразького на Верещагинці й на Панківці,
захоплення в підданих кн. М.О. Порицького поголів’я худоби й сіна. Друга скарга про
особистий наїзд 11.02.1561 р. кременецького старости кн. М. А. Збаразького й
обмірювання землі в маєтках кн. М. О. Порицького. Свідчення врядового вижа –
обведення ґрунтів.
№ 106 (1), березня 04, арк. 74-74 зв.
Розгляд судової справи за позовом київського городничого Олександра Дмитровича
на дружину Марію Томківну Семенову Посяговецьку. Перенесення справи на наступний
«рок» Луцького замкового уряду – після Великодня за тиждень – у зв’язку з тим, що
О. Дмитрович не зміг з’явитися на призначений «рок» засідання суду за позвом Марії
Посяговецької через виконання службових обов’язків, отримавши господарського листа
про перенесення справи.
№ 107 (2), березня 06, арк. 74 зв.-75.
Розгляд судової справи за позовом удови Михайла Михайловича Свинюського кнж.
Федори Федорівни Чорторийської на дружину Яцька Жабокрицького Зиновію
Мордвинівну в справі про заволодіння половиною маєтку Жабокрики – куплею
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небіжчика М. М. Свинюського в її сина Василя Жабокрицького, коли той служив
двірником у Свинюського. Нестання Зіновії Жабокрицької до суду через хворобу.
Відкладення судової справи на наступні судові роки.
№ 108 (3), березня 08, арк. 75-76.
Заява зем’янина Луцького повіту Миколая Миколайовича Кухмистровича
Дорогостайського про відмову вчинити доменіальний суд з його братом Яном над
своїми підданими після зняття справи з Луцького замкового суду за скаргою та позовом
М.М. Кухмистровича Дорогостайського у справі про збитки, побиття й пограбування
підданих, невчинення правосуддя над своїми підданими та відібрання половини ставу в
їх маєтку Дорогостаї його братом Яном. Вручення позову до суду трокського воєводи й
гетьмана ВКЛ Миколая Юрійовича Радивила. Свідчення врядового вижа про
невчинення правосуддя та вручення позову в Дорогостаях 5-6.03.1561 р.
№ 109 (4), березня 14, арк. 76-76 зв.
Скарга зем’янина Луцького повіту Миколая Миколайовича Кухмистровича
Дорогостайського на свого сусіда, Яна Якубовича Монтовта, про відмову повернути
коваля, який втік із залізом М.М. Кухмистровича Дорогостайського з маєтку Дорогостаї
07.03.1561 р. Свідчення врядового вижа – застання втікача коваля в Коблині 13.03.1561
р.
№ 110 (5), березня 15, арк. 76 зв.-77.
Свідчення врядового вижа про ув’язання господарським дворянином Федором
Солтановичем 12.03.1561 р. у половину маєтку Букойми Івана Матвійовича Єловича
Букоємського та його сестри, який (маєток) тримали опікою його дядьки – Григорій і
Семен Букоємські. Ув’язання проведено згідно з господарським ув’яжчим листом.
№ 111 (6), березня 16, арк. 77-78.
Заява господарського дворянина Федора Солтановича у тій самій справі (див.
№ 109) – про виконання ув’язання 12.03.1561 р. в половину маєтку Букойми Івана
Матвійовича Єловича Букоємського згідно з господарським ув’яжчим листом,
вийнявши володіння з рук дядьків Івана – Григорія і Семена Єловичів Букоємських, які
тримали володіння в опіці до повноліття племінників.
№ 112 (7), березня 17, арк. 78-79.
Скарга зем’янина луцького повіту Богдана Івановича Дрозденського на
володимирського владику Йосифа про наслання загону слуг близько 60 осіб на його
маєток Гудчий Брід 10.03.1561 р; побиття гудчебрідських підданих та пограбування
їхніх домів. Свідчення врядового вижа – огляд поранень, оголошення потерпілими
збитків і знаків збройного наїзду; обсилання володимирського владики 14.03.1561 р.
№ 113 (8), березня 18, арк. 79-79 зв.
Скарга мельницького урядника Олександра Богдановича Семашка Яна
Соколовського на слуг і підданих всього села Поворське кременецького старости
Миколая Збаразького про збройний наїзд на Мельницьку кошару і забрання 800 овець,
побиття при цьому трьох пастухів-волошинів. Гоніння сліду. Прохання в поворського
старця про надання поворського (панського) вижа. Без свідчення врядового вижа.
№ 114 (9), березня 21, арк. 79 зв.-80.
Розгляд судової справи за позовом зем’янина Володимирського повіту Івана
Богдановича Ставецького на свою тещу Овдотью, дружину Тихна Порванецького, у
справі про віно його дружини і її дочки Тетяни Тихнівни Порванецької згідно з віновим
листом в сумі 40 кіп грошей, виданим Овдотьєю Порванецькою (в еквіваленті 4-х служб
«подворищных» господарств). Присудження віна І. Б. Ставецькому за нестанням до суду
тещі-відповідача в сумі «совитости» 95 кіп грошей.
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№ 115 (10), березня 24, арк. 80.
Свідчення врядового вижа на прохання трокського каштеляна і корм’яловського
державці Григорія Олександровича Ходкевича про вручення господарського позову
вдові кн. І. К. Острозького кнг. Беаті Костелецькій у справі володіння маєтком Белашів,
що належав до Дерманського монастиря. Вручення позову слугою Г. О. Ходкевича
Петром Шишкою в Острозі 21.03.1561 р. в руки острозькому вряднику Станіславу
Яшковському з визначенням судового року на 16.05.1561 р.
№ 116 (11), березня 24, арк. 80 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання трокського каштеляна й корм’яловського
державці Григорія Олександровича Ходкевича про вручення господарського позову кн.
К. К. Острозькому etc. у справі володіння маєтками Стугна, Мощениця, Мала
Мощениця, Студенка й Мороч. Вручення позову слугою Г. О. Ходкевича Петром
Шишкою в Дубно 20.03.1561 р. в руки кн. К. К. Острозькому з визначенням судового
року на 17.04.1561 р.
№ 117 (12), березня 24, арк. 80 зв.-81.
Свідчення врядового вижа на прохання кн. Андрія Петровича Масальського про
вручення двох господарських позовів господарському маршалку Петру Богдановичу
Загоровському: 1-ий про маєтки, скарби й печатку небіжчиці підскарбиної Іванової; 2-ий
про маєток Смердинь. Вручення позовів слугою кн. А.П. Масальського Миськом
Глазовичем у Малеві 24.03.1561 р. з визначенням судового року у Вільно через вісім
тижнів.
№ 118 (13), березня 24, арк. 81-81 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янина Луцького повіту Івана
Матвійовича Єловича Букоємського про вручення заручного листа про небезпеку
здоров’я від його дядьків – Григорія і Семена Єловичів. Покладання заручного листа
особисто І.М. Єловичем Букоємським у Букоймі 16.03.1561 р. Оскарження Андрія
Стасевича, який з наказу свого дядька Григорія Єловича побив слугу І. М. Єловича
Букоємського Остапа Борковича 19.03.1561 р. у Букоймах, коли той скликав селян до
роботи в панському дворі; побиття самого І.М. Єловича Букоємського та врядового
вижа. Вивезення з Ярмаковського дворища Григорієм Єловичем жита й проса
20.03.1561р.
№ 119 (14), березня 29, арк. 82.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янина Луцького повіту Богдана
Івановича Дрозденського про подання врядових позовів і нагадувальних листів своїм
братам – Яцьку, Семену й Михайлу в справі про маєток Зубильне, заставлений колись
їхнім батьком у віно своєму зятю Петру Костюшковичу, а віднедавна викуплений
братами. Вручення листів слугою Б.І. Дрозденського Ониськом 26.03.1561 р.
№ 120 (1), квітня 02, арк. 82 зв.
Скарга зем’янина Луцького повіту Левка Михайловича Зброховича Перекальського
на братів Семена й Дахна Перекальських, які 02.04.1561 р. побили його після того, як
скаржник звернувся до братів з проханням звільнити з млинової скрині збіжжя для
вимолоту й засипати своє збіжжя (три брати разом тримали спільний млин). Свідчення
врядового вижа – огляд поранень Левка Михайловича Зброховича Перекальського.
№ 121 (2), квітня 04, арк. 83.
Скарга зем’янина Луцького повіту Григорія Єловича Букоємського на свого
племінника Івана Матвійовича [Єловича Букоємського], який спільно зі своїми
родичами силоміць зайняв оселю його підданого Жука. Вручення напоминального листа
з уряду маршалка Волинської землі кн. К. К. Острозького etc. 03.04.1561 р. в Букоймах у
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присутності двох врядових вижів. Свідчення врядового вижа – підтвердження скарги;
огляд ран.
№ 122 (3), квітня 04, арк. 83 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання луцького зем’янина Федора Григоровича
Хмари Миловського про вручення господарського позову ключнику, городничому,
мостовничому і війту луцькому І.Я. Борзобогатому Красенському. Позов за скаргою кн.
Д.О. Буремського та його сестри Марини – дружини Ф.Г. Хмари Миловського – про
розподіл спадкових маєтків по матері кн. Д.О. Буремського і кнж. Марії – Войсеч, а
також Вічин і Кутів. Вручення позову особисто Ф.Г. Хмарою Миловським 04.04.1561 р.
у Луцьку з призначення судового року за чотири тижні у Вільно.
№ 123 (4), квітня 04, арк. 84.
Свідчення врядового вижа на прохання слуги маршалка і писаря великого князя
литовського Остафія Воловича Юрія Радошинського про вручення господарського
позову Яну Миколайовичу Кухмистровичу Дорогостайському про насильницьке
захоплення 200 кіп вівса та 150 возів сіна з поля (маєток не вказано). Вручення позову
слугою Юрія Радошинського Каспором Лавриновичем в Дорогостаях уряднику
Я.М. Дорогостайського Стасю. Оголошення судового року у Вільно за вісім тижнів.
№ 124 (5), квітня 04, арк. 84-84 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання Івана Олехновича Борзобогатого
Красенського про вручення господарського позову луцькому і берестейському біскупу
Яну Андрошевичу за скаргою І. О. Борзобогатого Красенського про незаконне
володіння маєтком Тополі, належного дружині І. О. Борзобогатого Красенського та її
сестрі Марії Василівні Семашковій Риканській. Вручення позову слугою
І.О. Борзобогатого Красенського Федором піддячому Томашу Хоєнському 05.04.1561 р.
у Луцьку, в Окольному замку, у дворі біскупа з призначенням судового року за вісім
тижнів у Вільно.
№ 125 (6), квітня 04, арк. 84 зв.-86.
Свідчення врядового вижа на прохання Ганни Дахнової Жабокрицької (нар.
Черневської) про вручення господарського позову її пасинку Гурину Дахновичу
Жабокрицькому за скаргою Ганни Жабокрицької про віно – 150 кіп грошей, записаних
на 1/3 маєтку Жабокрики її чоловіком небіжчиком Дахном Жабокрицьким, а також у
справі привласнення пасинком вінового листу, печатки та рухомого майна. Побиття
вижа й слуги Ганни Черневської Гурином Жабокрицьким у ході вручення позову на
Страсну п’ятницю 04.04.1561 р. у Жабокриках.
№ 126 (7), квітня [04], арк. 86-87.
Скарга луцького зем’янина Андрія Кисіля від себе і від свого пасинка Івана
Матвійовича Букоємського, його сестри Федори Матвіївни та їх зятя Дмитра
Долматовича на Григорія Єловича Букоємського, який 03.04.1561 р. наслав свого
букоїмського врядника Андрія Рябка з племінником Андрієм Стасевичем з озброєними
слугами на дім підданого селянина Микити Жуковича, раніше ув’заного на
І.М. Букоємського за господарським листом, де вони мешкали, побивши Івана
Матвійовича Букоємського та його слуг, захопивши одяг, зброю, коштовності і всі хатнє
майно та розметавши хату. Перелік пограбованого майна. Свідчення врядового вижа –
обведення збройного наїзду, огляд поранень.
№ 127 (8), квітня 08, арк. 87-87 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання Левка Михайловича Зброховича
Перекальського про вручення заручного листа своїм братам Семену й Дахну за скаргою
Л.М. Зброховича Перекальського про небезпеку його здоров’я. Вручення листа слугою
Левка Перекальського Іваном Раєвичем 07.04.1561 р. у Перекальському дворі.
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№ 128 (9), квітня 08, арк. 87 зв.-88.
Скарга слуги кн. Михайла Вишневецького Станіслава Єзерського на свою дружину
Марухну Петерблюмівну, яка втікла від нього, захопивши маєтності на 500 кіп грошей з
намови своїх батьків Петерблюмів. Свідчення врядового вижа на Великдень 6 квітня –
припоручення Марухни Петерблюмової Щасному Ґесинському в його Дубчанському
дворі.
№ 129 (10), квітня 09, арк. 88-88 зв.
Огляд стану здоров’я кн. Матвія Васильовича Четвертинського воротним Луцького
замку Войтехом Красовським і врядовим вижем для засвідчення неспроможності стати
на судові роки господарського суду у Вільно за позовами і п’ятьма «дTцкими» листами
від Петра Загоровського.
№ 130 (11), квітня 12, арк. 88 зв.-89 зв.
Скарга священика вірменської церкви о. Вартика про втечу підданого церковного
села Цепорів Федька Половинки з родиною й усім майном. Свідчення врядового вижа
про невдалу спробу припоручити збіглого селянина в маєтку Василя Гулевича Баєві
12.04.1561 р. – напад і побиття на вижа і слуг о. Вартика.
№ 131 (12), квітня 12, арк. 89 зв.-90.
Зустрічна скарга баївського урядника Василя Гулевича Яна Ґружевського на
о. Вартика та його цепорівського тивуна Яцька Грицовича про наїзд на маєток Василя
Гулевича Баїв, розігнання підданих селян і захоплення худоби 12.04.1561 р. Оповідання
наїзду окольним сусідам; пред’явлення коня, захопленого у цепорівського тивуна
баївськими селянами. Без свідчення вижа.
№ 132 (13), квітня 14, арк. 90-91.
Заява київського городничого Олександра від себе і від своєї дружини Огрінки
Томківни Посяговецької про готовність відповідати за судовим позовом Марії Томківни
Семенової Посяговецької, свісті заявника, про збройні наїзди на підданих
посяговецьких. Пояснення київським городничим причин попереднього відтермінування
судових років у зв’язку зі службою. Нестання позивача Марії Посяговецької до суду
13.04.1561 р.
№ 133 (14), квітня 16, арк. 91.
Свідчення врядового вижа на прохання луцького зем’янина Івана Шелвовського про
вручення господарських листів Францку Фальчевському за скаргою Івана
Шелвовського: 1-ий нагадувальний лист про спірне землеволодіння, щодо якого було
винесено судовий вирок господарського суду; 2-ий заручний лист про небезпеку
здоров’я.
№ 134 (15), квітня 16, арк. 91-91 зв.
Скарга зем’янина луцького повіту Матіяса Зіньковича Острієвського на
симонівського путного слугу Льва Вільгорського Андрія Манюковича про вбивство з
лука боярина М. З. Острієвського Грицька Ґоґлича 12.04.1561 р. в Симонові. Свідчення
врядового вижа – огляд трупа. Поволання над трупом убитого при похованні.
Обсилання Льва Вільгорського М. З. Острієвським з вимогою правосуддя над
звинуваченим у вбистві путним слугою.
№ 135 (16), квітня 17, арк. 92-92 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янина Луцького повіту Петра Петровича
Денисковича про вручення господарського «дTцкого» листа Олексію Тихновичу
Козинському за скаргою П. П. Денисковича про збройний наїзд на маєтки Стовпець і
Берег, захоплення коштовностей та худоби з Березького двору за наказом
О. Т. Козинського. Вручення листа господарським дворянином Богушем Василевським
у Козині 14.04.1561 р. з призначенням судового року у Вільно за чотири тижні.
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№ 136 (17), квітня 17, арк. 92 зв.- 93
Скарга ковельського єврея Авраама Якововича про несплату луцьким зем’янином
Михайлом Івановичем Дрозденським позиченої суми 31 копи і 10 грошей під заставу
чотирьох подворищних підданих. Пред’явлення на уряді записного листа
М. І. Дрозденського про позику грошей. Без свідчення вижа.
№ 137 (18), квітня 17, арк. 93-93 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання володимирського городничого Михайла
Тихновича Козинського про вручення чернчегородському державці Фронцку
Фальчевському господарського листа щодо поступлення М. Т. Козинському лісів і пущі
для випалення попелу тощо за господарський кошт. Випалення лісу мало провадитися в
лісових угіддях Ф. Фальчевського, якими він володів на праві господарського держання
– Чернчегородку, Колках, Козлиничах і Бруховичах. Вручення листа слугою
М. Т. Козинського Васьком Сумою 15.04.1561 р. в Садові. Відмова Ф. Фальчевського
поступити ліс і пущу М. Т. Козинському, наказати своїм будникам покинути лісові
угіддя і завести їх у володіння Васькові Сумі.
№ 138 (19), квітня 17, арк. 94.
Скарга луцького зем’янина Дмитра Федоровича Новоселецького на Яцька
Петровича Шибенського про побиття його особисто 12.04.1561 р. у Новосілках, в оселі
підданого, куди він запросив Д. Ф. Новоселецького на розмову. Наступне побиття
підданого селянина Д. Ф. Новоселецького Трохимця. Свідчення врядового вижа – огляд
поранень.
№ 139 (20), квітня 17, арк. 94-94 зв.
Скарга священика Баївської церкви Кузьми і Даміана о. Єсифа, підданого Василя
Гулевича, про те, що 20.04.1561 р. по дорозі з Баївської корчми додому він був побитий
Юхном та Іваном Богдановичами Лідуховськими. Свідчення врядового вижа – огляд
поранень священика.
№ 140 (21), квітня 23, арк. 94 зв.
Скарга баївського урядника Василя Гулевича Яна Ґружевського про побиття його
Юхном та Іваном Богдановичами Лідуховськими у той час, коли він повертався від
баївського священика о. Єсифа, якого Ян Ґружевський провів додому після побиття
священика братами Лідуховськими (див. № 139 (20)). Без свідчення вижа.
№ 141 (22), квітня 24, арк. 95.
Заява Яна Буцинського – колишнього слуги ключника, городничого, мостовничого і
війта луцького І. Я. Борзобогатого Красенського і теперішнього слуги холмського
підкоморія Яна Оріховського про несплату найманої платні за два роки служби від
І. Я. Борзобогатого Красенського грошима, тканиною й одягом; затримання двох
власних коней заявника та невідшкодування за двох загублених під час служби коней.
№ 142 (23), квітня 28, арк. 95-96.
Скарга піддячого Луцького костелу Томаша Хоєнського іменем луцького біскупа
Яна Андрошевича (Андрусевича) на Івана Олехновича Борзобогатого Красенського та
його дружину Марію Василівну Семашківну Риканську про засіяння риканськими
селянами земель костельного маєтку Лучиці й Тополя, вирубування лісу та грабування
селян і пастухів, зокрема про засіяння земель у Великодню суботу 1561 р. Свідчення
врядового вижа – обведення засіяних полів і межових границь 28.04.1561 р.
№ 143 (24), квітня 28, арк. 96-96 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання священика вірменської церкви св. Стефана
м. Луцька о. Вартика про вручення трьох заручних листів зем’янам Луцького повіту:
Василю Федоровичу Гулевичу, Михайлу і Василю Привередовським та Юхну й Івану
Лідуховським. Вручення листів у Баєві 27.04.1561 р. слугами о. Вартика.
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№ 144 (25), квітня 28, арк. 97-98.
Свідчення врядового вижа на прохання господарського дворянина Григорія
Потійовича Єльця про вручення господарських позовів ключнику, городничому,
мостовничому і війту луцькому І. Я. Борзобогатому Красенському. Вручення
дворянином трьох «дTцких» листів та одного позову 28.04.1561 р. в Луцьку у
війтівському домі: від імені Григорія Воловича etc. про наїзд на маєток його зятя
Олександра Богдановича Семашка Поповичі та побиття слуги Степана Моря; «дTцкий»
лист від О.Б. Семашка про наїзд сина луцького війта Василя на маєток Поповичі,
побиття слуг і підданих; третій лист «дTцкий» про наслання мосорського урядника
Станіслава Рудського на Поповичі та ув’язнення слуги Г. Воловича Степана Моря;
четвертий позов від О.Б. Семашка за скаргою на І. Я. Борзобогатого Красенського про
те, що він у 1560 р. в маєтку Поповичі впустив на зимівлю стадо овець володимирського
зем’янина Ждана Томковича Коїленського, пастухи якого нанесли великі шкоди лісовим
угіддям, а також про спалення буди та розігнання будників, які випалювали попіл.
Оголошення судового року у Вільні за чотири тижні.
№ 145 (26), квітня 28, арк. 98-98 зв.
Скарга господарського боярина Михна Івановича Гуляницького на своїх сусідів
Івана Марковича з братом Степаном і сином Мартином про побиття його і його батька
Івана Микитчича Гуляницького 23.04.1561 р., коли він пив пиво у свого брата Федька.
Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 146 (27), квітня 29, арк. 98 зв.-99.
Скарга кременецьких зем’ян Климента Войнича Колесницького спільно з
Михайлом і Криштофом Богуфаловичами Лабунськими, його «сестренками», на
кременецького старосту кн. Миколая Андрійовича Збаразького за захоплення маєтку
Гриців, заставленого раніше князями Збаразькими їхньому батькові Богуфалу
Лабунському за 200 кіп грошей за судовим рішенням в поземельній суперечці між
маєтком Б. Лабунського Лотовськ і маєтком князів Збаразьких Гриців. Пред’явлення на
уряді єднацького листа Б. Лабунського з князями Миколаєм, Стефаном, Юрієм,
Владиславом Андрійовичами Збаразькими, у якому визначалася застава маєтку Гриців
Б. Лабунському. Маєток знаходився в опіці у К. В. Колесницького після смерті
Б. Лабунськокого у зв’язку з малолітством синів.
№ 147 (28), квітня 29, арк. 99 зв.
Заява загоровського урядника господарського маршалка Петра Богдановича
Загоровського Михайла Несвіцького про те, що він за дорученням свого пана
27.04.1561 р. отримав від К. В. Колесницького і його «сTстрTнцов» братів Лабунських
230 кіп грошей, поступивши їм їхні маєтки, заставлені П. Б. Загоровському їхнім
батьком Богуфалом Лабунським – половину Судилкова, половину Титкова й
Перегонівці.
№ 148 (1), травня 02, арк. 100-101.
Свідчення врядового вижа на прохання кн. Якова Васильовича Крокотки
Яловицького про засвідчення складання заповіту його смертельно хворої дочки Марії
Василевої Привередовської в Привередові, у присутності свідків. Пред’явлення і
вписання тестаменту до замкових книг:
1561.05.01 Привередів Луцького повіту. Заповіт Марії Яківни Василевої
Привередовської кнж. Крокотки Яловицької.
№ 149 (2), травня 03, арк. 101 зв.-102.
Скарга мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського на київського
воєводу, маршалка Волинської землі, володимирського старосту кн. К. К. Острозького
про заподіяння кривд і утисків варковським підданим і уряднику Матису, зокрема
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23.03.1561 р., коли дубенський урядник Гнівош Воронович наслав погорілецьких і
ратчинських підданих на 15 варковських селян, пограбувавши коней з возами, їхні
сокири, одяг і гроші. Друга скарга про пограбування кухаря Станіслава, який проїздив
маєток кн. К.К. Острозького Івань, під приводом збирання мита.
№ 150 (3), травня 04, арк. 102-102 зв.
Скарга слуги О. Б. Семашка Томка Судовського на Івана Олехновича Борзобогатого
Красенського та його дружину Марію Василівну Семашківну Риканську з сестрою
Ганною за те, що вони чинять кривди і погрожують здоров’ям пелепелицьким підданим
О. Б. Семашка, зокрема 27.04.1561 р. риканський врядник І. О. Борзобогатого
Красенського Станіслав Тристенський у спільному маєтку Пелепелки на спільному
ставу половив гусей. Крім того, повідбирав човни в підданих селян, заборонивши їм
брати воду та поїти худобу і коней. Крім того, двірська жінка Марушка втікла з
панського двора Лаврова до топольського тивуна І. О. Борзобогатого Красенського
Тишка, яку не допустили приручити тому тивуну.
№ 151 (4), травня 05, арк. 102 зв.-103.
Свідчення врядового вижа на прохання слуги київського воєводи, маршалка
Волинської землі, володимирського старости кн. К. К. Острозького Василя Федоровича
Гулевича про несплату Борзобогатими Красенськими 600 кіп грошей за наказом
господаря 4.04.1561 р. в Дубно дубенському уряднику Гнівошу Вороновичу.
№ 152 (5), травня 08, арк. 103-103 зв.
Скарга луцького зем’янина Андрія Івановича Колпитовського на Грицька
Холоневського, який 06.05.1561 р. наїхав на двох своїх підданих у Холоневі,
заставлених А. І. Колпитовському десять років тому, забравши у них двох коней. Без
свідчення вижа.
№ 153 (6), травня 10, арк. 103 зв.
Скарга слуги київського ротмістра Станіслава Стужинського Яна Длужневського на
Луцький міський уряд (лантвійта й радців) за те, що вони відмовилися видати роту на
присягу й не наказали присягати луцькому пушкареві Костянтину, у якого Ян
Длужневський не зміг забрати свій аркабуз, відданий пушкареві на ремонт. Без
свідчення вижа – засвідчення сторонніми свідками.
№ 154 (7), травня 11, арк. 103 зв.-104.
Скарга піддячого Луцького костелу св. Трійці Томаша Хоєнського разом з
ліщинським урядником Вацлавом Соколовським на Стецюту, клечанського мельника
пані Звірової, який 10.05.1561 р. наїхав на дім ліщинського тивуна Романця, побивши
його особисто.
№ 155 (8), травня 12, арк. 104-104 зв.
Скарга хорлупського урядника Григорія Олізаровського луцького й острозького
владики Марка Жоравницького про втечу чотирьох хорлупських підданих, які
заборгували олицьким євреям, підданим віленського воєводи. Втікачів виявили на
Жидичинському ярмарку на день св. Миколи хорлупські піддані й донесли
Г. Олізаровському, який послав своїх слуг упіймати збіглих селян. Упіймали одного з
них і привели до монастирської в’язниці, але жидичинський архімандрит його випустив.
Без свідчення вижа.
№ 156 (9), травня 13, арк. 104 зв.
Скарга луцького зем’янина Яна Павловича Жуковецького від себе й від своєї
дружини Зофії Яцьківни Жуковецької на Яна Хрустицького, який 13.05.1561 р. наїхав на
Жуковецький маєток, побивши шістьох двірських «паробков», захопивши 12 волів з
плугами, двоє коней, сокири. Раніше, у 1559 р., також наїхав на маєток, відібравши волів
з плугами, кобилу, одяг, сокири. Без свідчення вижа.
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№ 157 (10), травня 16, арк. 105-105 зв.
Заява слуги київського воєводи, маршалка Волинської землі, володимирського
старости кн. К. К. Острозького Василя Федоровича Гулевича про доручення князя
ув’язатися в маєток Борзобогатих Красенських як санкцію за неповернення 600 кіп
грошей за наказом господаря видати їх з луцького мита. Пред’явлення на уряді
записного листа Івана Олехновича Борзобогатого Красенського від 1.04.1561 р. про
сплату 600 кіп грошей з луцького мита. Свідчення врядового вижа про ув’язання в
маєток Красне – недопущення до ув’язання В. Ф. Гулевича матірю І. О. Борзобогатого
Красенського. (див. № 150)
№ 158 (11), травня 18, арк. 106
Скарга Григорія Васильовича Чаплича на Мартина Ясеницького, який 13.05.1561 р.
особисто наїхав на поле маєтку Понебиль, побивши підданих селян, які боронували
поле. Свідчення врядового вижа – огляд поранень чотирьох селян.
№ 159 (12), травня 18, арк. 106 зв.-107.
Свідчення врядового вижа на прохання кнг. Марини Іванової Федоровича
Четвертинського нар. Киселівни про вручення господарських позовів кн. Матвію
Василевичу Четвертинському за скаргою про наслання четвертинського врядника на
земельні угіддя маєтку Литогощі, жнива вівса, оранку і сіянку поля, вибирання меду,
викошення сіна тощо. Вручення позову слугою кнг. Марини Хомою з кн. Юрієм
Свирським 05.05.1561 р. у Яровиці. Ув’язнення слуги Хоми кн. М. В. Четвертинським за
звинуваченням у вбивстві його брата Івана.
№ 160 (13), травня 20, арк. 107-107 зв.
Скарга архімандрита жидичинського монастиря о. Іони на сина ключника,
городничого, мостовничого і війта луцького І. Я. Борзобогатого Красенського Петра за
наїзд на двір церковного маєтку Боголюби, побиття боголюбського урядника Ігната,
якого за шию очепивши, водили полем. Свідчення врядового вижа – обведення
збройного наїзду, огляд поранень урядника.
№ 161 (14), травня 20, арк. 107 зв.
Скарга жуківського урядника підскарбиної Богушової Себастяна Костеновського на
заріцьких підданих кнг. Беати Ілліної Острозької нар. Костелецької, які 15.05.1561 р. по
дорозі з Билівського торгу, напали на жуківського міщанина Севастяна, побивши його і
ув’язнивши його наймита Максима з двома кіньми й возом у Сатиївському дворі.
№ 162 ([15]1), травня 23, арк. 108.
Скарга луцького зем’янина Богдана Богдановича Колмовищського, слуги
житомирського старости кн. Романа Сангушковича, на Семена й Дахна Михайловичів
Перекальських, які 14.05.1561 р. напали на його княгининських підданих, котрі сіяли
просо; побили урядника Валентия і десятьох підданих селян, відібравши у них сокири,
мотики, серм’яги й шапки. Без свідчення вижа.
№ 163 ([16] 15), травня 23, арк. 108-108 зв.
Заява луцького зем’янина Івана Михайловича Гулевича про приятельську угоду з
Герасимом Дахновичем щодо полагодження судової справи за судовим вироком
віленського воєводи, земського маршалка, канцлера ВКЛ etc. Миколая Радивила, за
яким (вироком) з І. В. Гулевича було стягнено 105 кіп і 40 грошей і Г. Дахновича було
ув’язано в 10,5 служби людей. Згідно з приятельською угодою І. В. Гулевич мав дати
Г. Дахновичу 22 корови та 7 волів в обмін на закриття справи і розірвання судових
документів.

1

Нумерацію цього запису пропущено, відтак нумерація наступних записів за травень зсунута.
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№ 164 ([17]16), травня 24, арк. 108 зв.-109 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання слуги черкаського й канівського старости
кн. Михайла Вишневецького Станіслава Єзерського про вручення врядових листів
Щасному Ґесинському – нагадувальний і заручний від Луцького замкового уряду.
Вручення листів у Дублянах у дворі Щ. Ґесинського 20.05.1561 р., неприйняття листів і
побиття С. Єзерського.
№ 165 ([18] 17), травня 24, арк., 109 зв.-110.
Скарга Михайла Харлинського спільно з дружиною Ганною Богданівною кнж.
Любецькою на вдову М. М. Свинюського кнж. Федору Федорівну Чорторийську, яка
восени 1560 р. наслала свого блудівського урядника Михайла з підданими, котрі
поорали границю і зіпсували копці, засіявши яринами поля. Свідчення врядового вижа –
огляд поораного поля.
№ 166 ([19] 18), травня 25, арк. 110-111.
Зустрічна скарга блудівського урядника удови М. М. Свинюського кнж. Федори
Федорівни Чорторийської Михайла на Михайла Харлинського, який зі своїми
скорченськими підданими наїхав на земельні угіддя маєтку Блудів 22.05.1561 р.,
напавши на підданих селян, побивши їх та розігнавши з поля, відібравши плуги. Спір за
Мутишівський (Мотишівський) острів. Свідчення врядового вижа – огляд земельних
угідь.
№ 167 ([20] 19), травня 27, арк.111.
Скарга Петра і Федора Андрійовича Несвіцьких від імені свого батька Андрія
Несвіцького і свого брата Василя на Івана та Степана Олехновичів Борзобогатих
Красенських, які наказали своїм радомишльским селянам перекопати діброву і поорати
поля їхнього маєтку Лаврово. Свідчення врядового вижа – огляд земельних угідь.
№ 168 ([21] 20), травня 28, арк. 111 зв.-112.
Скарга кн. Матвія Васильовича Четвертинського 26.05.1561 р., де описуються
пригоди боярина Івана Мицевича, який будучи у приятеля, випустив свою кобилу
попастися, а кобила з поля забігла до двору П. Б. Загоровського до Лукова, після чого
четвертинський урядник посилав трьох четвертинських бояр до луківського урядника
Семена Вересковського з проханням повернути кобилу, однак бояри дістали прочухана,
а кобилу так і не повернули. Свідчення врядового вижа – огляд поранень, обсилання
луківського урядника.
№ 169 ([22]1), травня 30, арк. 112 зв.-113 зв.
Розгляд судової справи за позовом зем’янина луцького повіту Івана
Перекладовського на свого брата Богдана щодо розподілу частини спадщини їхнього
померлого брата Насона, а також щодо самостійного загосподарення земель і кривди
підданим селянам. Визначення умов приятельського полагодження справи з боку
Луцького замкового уряду і прийняття цих умов сторонами.
№ 170 ([23]2), травня [28-30], арк. 114
Засвідчення з боку Луцького замкового уряду судового засідання лавничого суду в
справі про вбивство боярина кн. М. В. Четвертинського з Яровиці Івана Васьковича
луцькими шевцями Мирутою Пілецьким і Васьком Дорошковичем та забрання
князівських грошей, виручених після реалізації продукції на Жидичинському ярмарку.
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В оригіналі нумерацію пропущено.
В оригіналі нумерацію пропущено.
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№ 171 ([24] 23), травня 28, арк. 115.
Розгляд судової справи за позовом зем’янина Луцького повіту Дениса Богушевича
Несвіцького на свого брата Ілляша Богушевича Несвіцького про правомірність тримання
частини «jтчизного» маєтку Несвіч. Присудження справи Д. Б. Несвіцькому за
нестанням до суду брата (позваної сторони).
№ 172 ([25] 24), травня 28, арк. 115
Визнання господарського зем’янина Луцького повіту Богдана Княгининського про
виплату свого боргу боярину черкаського і канівського старости кн. Михайла
Вишневецького Василю Лукошці, отримання від нього назад своїх письмових
зобов’язань. Заява на уряді і самого Лукошка про відсутність будь-яких претензій до
Б. Княгининського.
№ 173 ([26] 25), травня 29, арк. 115 зв.
Розгляд судової справи за скаргою зем’янки Луцького повіту Опранки Федорівни
Іванової Павловича на свою свекруху Зиновію Мордвинівну Яцькову Жабокрицьку про
виділення віна від першого свого чоловіка Василя Жабокрицького, записаного на 1/3
частини маєтку Жабокрики в сумі 400 кіп грошей, яку свекруха відмовлялася виділити.
Відмова сторін від судового розгляду справи, яку мирно полагодили, заявивши на уряді
про те, що 1-го липня свекруха оголосила про згоду ув’язати свою невістку в 1/3 маєтку
Жабокрики, згідно з віновним листом свого сина, небіжчика Василя Жабокрицького.
№ 174 ([27] 26), травня 29, арк. 116-117.
Заява зем’янки Луцького повіту Уляни Іванівни Білостоцької про передачу прав
власності на 1/3 маєтку Білий Сток і Городище своїм братам – Якову та Андрію
Івановичам Колпитовським. Чоловік Уляни Іванівни Семен Білостоцький записав проти
віна на 1/3 маєтку Білий Сток і Городище (100 кіп грошей) разом з нерухомим майном,
бо він пішов з життя, не залишивши нащадків. Удова дарує «оправу» від чоловіка на
третині маєтків Білий Сток і Городище на 100 кіп грошей своїм братам – Якову й
Андрію Івановичам Колпитовським, які мають право володіти маєтками до сплати
Білостоцькими 100 кіп грошей. Пред’явлення віновного листа на уряді. Передача
віновного листа братам Колпитовським.
№ 175 ([26] 27), травня 29, арк. 117-117 зв.
Розгляд судової справи за позовом удови М. М. Свинюського кнж. Федори
Федорівни Чорторийської на Зиновію Мордвинівну Яцькову Жабокрицьку у справі про
насильницьке заволодіння двором і половиною маєтку Жабокрик – колишню купівлю
М. М. Свинюського у сина Зиновії Мордвинівни Василя Жабокрицького, а також у
справі про побиття її жабокрицького двірника, захоплення врожаю збіжжя. Судовий рок
в Луцькому замку припав на великий піст 02.03.1561 р., але справа була перенесена
урядом на пізніший час – по сьомій суботі, проте Федора Свинюська так і не стала до
суду. Засвідчення відсутності на суді Федори Федорівни Свинюської кнж.
Чорторийської.
№ 176 ([27] 28), травня 29, арк. 117 зв.-118.
Свідчення врядового вижа на прохання Гаврила Яновича Загоровського для
засвідчення процедури ув’язання в «jтчизныT» маєтки (Загоровський двір, млини й
гумна, бояр), які його мати поступила в держання їхньому опікуну Остафію Воловичу,
маршалкові й писарю господарському, 26.05.1561 р. до Хорова до двора господарського
маршалка П. Б. Загоровського. Засвідчення недопущення до ув’язання хоровським
урядником П. Б. Загоровського Михайлом Несвіцьким. Опитування хоровського
урядника. Обведення заподіянних збитків у дворі від хоровських і загаєцьких підданих
П. Б. Загоровського.
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№ 177 ([28] 29), травня 30, арк. 118 зв.
Скарга луцьких зем’ян Івана та Андрія Юхновичів Кошок на Францишка
Фальчевського про наїзд 15.05.1561 р. і зіпсування граничних знаків їхніх земельних
володінь маєтку Жировичі з маєтками Ф. Фальчевського Колки й Рудники, власне
розкопання 51 копця і зіпсування понад 40 стовбурів гранного дерева. Свідчення
врядового вижа – обведення земельних границь, розкопаних копців і дерев.
№ 178 ([29] 30), травня 30, арк. 118 зв.-119 зв.
Скарга луцького зем’янина Богдана Івановича Дрозденського на слуг, тивуна і
двірних парубків його брата Яцька, які вчинили збройний наїзд 29.05.1561 р. у тому ж
маєтку і дворі Дроздні на слуг і підданих Б. І. Дрозденського. Свідчення врядового вижа
– огляд поранень і пошкоджень від наїзду, обсилання брата з припорученням
винуватців.
№ 179 (1), червня 03, арк. 119 зв.-120.
Скарга луцького зем’янина Богдана Івановича Дрозденського на своїх братів –
Яцька, Семена й Михайла Дрозденських про те, що вони віднімають у його підданих
селян подворищні поля, наказуючи своїм підданим чинити шкоди. Зокрема,
22.05.1561 р. Семен Дрозденський наслав своїх селян переорати межу земельних угідь і
зорати поля на гречку, які Богдан понад 10 років спокійно тримав. Свідчення врядового
вижа – огляд земельних угідь.
№ 180 (2), червня 03, арк. 120-120 зв.
Свідчення врядового вижа про вручення нагадувального листа з Луцького
замкового уряду на прохання зем’янина Луцького повіту Богдана Івановича
Дрозденського (Дроздовського) за скаргою на луцького зем’янина Василя Витонізького,
який порушив угоду про викуплення маєтку Зубильне, заставленого батьком братів
Дрозденських Петру Костюшковичу. В. Витонізький був у ролі умоцованого
(уповноваженого) від Б. І. Дрозденського, коли 12.06.1560 р. упросив Витонизького
разом з братами Б. І. Дрозденського – Яцьком, Семеном і Михайлом викупляти маєток
Зубильне в Петра Костюшковича, на що Б. І. Дрозденський видав «поручоний» лист
В. Витонизькому. Проте В. Витонізький досі не звітувався перед Б. І. Дрозденським про
умови викуплення маєтку. Вручення нагадувального листа В. Витонізькому слугою
Б. І. Дрозденського Яцьком Дяком 02.06.1561 р. Відмова В. Витонізького віддати листа
та угоду про викуп маєтку через те, що це робиться з врядовими вижами.
№ 181 (3), червня 04, арк. 120 зв.-121 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янки Луцького повіту Опранки
Федорівни Сербинової Іванової Павловичової для вступу у володіння 1/3 маєтку
Жабокрики за віновним записом її чоловіка небіжчика Василя Жабокрицького і
прийняття спадщини з рук своєї свекрухи Зиновії Мордвинівни Яцькової Жабокрицької.
Розподіл маєтку Жабокрики 01.06.1561 р. за участю дільчих.
№ 182 (4), червня 04, арк. 121 зв.-122.
Скарга луцького зем’янина Яцька Івановича Русина на затурецьких підданих
Василя Гулевича (бл. 10 осіб), які напали на Я. І. Русина, коли він ішов з міста до своєї
домівки в Луцьку на Замості, побивши його особисто, а також його сина Стася, слугу
Єремія, замостського урядника Якимця і двох підданих. Унаслідок нападу було
відібрано цінну торбу з грошима й документами. Свідчення врядового вижа – огляд
поранень.
№ 183 (5), червня 04, арк. 122 зв.-123.
Зустрічна скарга луцького зем’янина Василя Федоровича Гулевича на Яцька
Івановича Русина, який у п’яному стані напав на його затурецьких підданих, які в
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Луцьку були на виконанні замкової повинності з упорядкування мостової городні, а
потім напав удруге, коли вони ночували у своєму помешканні, відібравши особисті речі
й одяг. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 184 (6), червня 04, арк. 123-123 зв.
Скарга шульжинського урядника кнг. Беати Костелецької удови кн. Іллі
Костянтиновича Острозького Аврама Федоровича на колищинського урядника кн.
К. К. Острозького etc., який поорав і засіяв вівсом землю маєтку Чернятин,
переступивши границі володінь. Свідчення врядового вижа – обведення поораного і
засіяного поля.
№ 185 (7), червня 04, арк. 123 зв.-124.
Скарга шульжинського урядника кнг. Беати Костелецької удови кн. Іллі
Костянтиновича Острозького Аврама Федоровича на кременецького старосту
кн. Миколу Андрійовича Збаразького за порушення земельних володінь, поорання
косківських полів його грицівськими підданими селянами. Свідчення врядового вижа –
обведення поораних полів.
№ 186 (8), червня 08, арк. 124-124 зв.
Скарга луцького зем’янина Михайла Федоровича Мишки Варковського
29.05.1561 р. на затурецького врядника Василя Гулевича Сергія Созоновича і війта
Глібка, які вигнали стадо свого пана на Серницьку землю, витравивши і витоптавши
пашню. Свідчення врядового вижа – обведення потравленого поля на 50 кіп пшениці.
№ 187 (9), червня 08, арк. 124 зв.-126.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янина Луцького повіту Дмитра
Олехновича Козинського для засвідчення останньої волі і складання заповіту своєї
дружини Огрефіни Іванівни кнж. Масальської. Пред’явлення заповіту на уряді.
Вписання заповіту в замкові книги:
1561.06.06 Козин Луцького повіту. Заповіт Огрефіни Іванівни Козинської нар.
кнж. Масальської. Поручення малолітніх дітей Івана і Федору в опіку чоловікові
Дмитрові Козинському, 2/3 нерухмості – маєтки по матері кнг. Ганни (?) Корецької –
Моквин, Тишиця, Терешів дітям, а 1/3 чоловікові Дмитру Козинському.
№ 188 (10), червня 10, арк. 126 зв.-127.
Скарга зем’янина Луцького повіту Івана Шелвовського на Францишка
Фальчевського, який у червні 1561 р. наслав садовських підданих на лісові угіддя в
Шелвові, які побили і пограбували п’ятьох шелвовських підданих, відібравши в них
особисті речі й одяг; а також скарга на зіпсування маєткової границі і вирубання граней
у деревах. Свідчення врядового вижа – обведення границі, огляд поранень.
№ 189 (11), червня 10, арк. 127.
Скарга «дTцкого», слуги володимирського підстарости Василя Гулевича Дмитра
Івановича, на Степана Олехновича Борзобогатого Красенського та його зятя Івана
Романовича Сенюту за побиття під час виконання службових обов’язків – при врученні
«листу дTцкого» (третього судового позову) від Володимирського замкового уряду,
адресованого Івану Романовичу Сенюті, 07.06.1561 р. в Красному, в маєтку Олехновичів
Борзобогатих Красенських. Відібрання суми грошей, з якими їхав купувати коней до
Острога. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 190 (12), червня 10, арк. 127 зв.
Скарга баївського урядника Василя Гулевича Яна Ґружевського на Юхна
Богдановича Лідуховського за побиття Ян Ґружевського вкупі з Жуком і мельником
Павлом підданими селянами В. Гулевича. Побиття сталося біля воріт підданого
В. Гулевича Карпа, коли Ян Ґружевський йшов до панського двору після обходу села
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08.06.1561 р.; забрання в нього особистих речей – оксамитового мішка з копою грошей і
срібним сеґнетом на 6 золотників срібла. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 191 (13), червня 11, арк. 127 зв.-128.
Скарга баївського урядника Василя Гулевича Яна Ґружевського на Івана Петровича
Калусовського за напад на підданого селянина В. Гулевича Зінця, якого роздягли і в
одній сорочці, заваливши на землю, побили киями. Відібрання в нього 80 грошей.
Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 192 (14), червня 14, арк. 128.
Скарга від імені господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича
Сангушковича Коширського на луцького війта І. Я. Борзобогатого Красенського про те,
що він особисто 12.05.1561 р. на дорозі біля Перепарова напав на сімох горухівських
підданих князя, коли вони їхали з Луцька, віднявши семеро коней і 14 кіп грошей,
причому двох з цих селян невідомо куди запроторили. Без свідчення вижа.
№ 193 (15), червня 14, арк. 128-129.
Скарга зем’янина Луцького повіту Юхна Богдановича Лідуховського на баївського
урядника Василя Гулевича Яна Ґружевського за те, що він спільно з товаришем Янком і
баївськими підданими В. Гулевича, озброєні, напали на його баївський двір і,
вломившися до сіней, побили урядника Пронця й слугу Станіслава. Також вони
поранили кобилу, захопивши двох коней, яких Ю. Б. Лідуховський зайняв як невідомо
чиїх, коли вони паслися на його двірному полі. Свідчення врядового вижа – огляд
поранень.
№ 194 (16), червня 16, арк. 129-129 зв.
Скарга вишківського урядника Олександра Богдановича Семашка Андрія спільно з
вишневецькими (вишневськими) підданими князя про побиття 13.06.1561 р. трьох з них
огавчицьким врядником Богдана Сосницького Дем’яном спільно з чотирма іншими
селянами на вишневецькій землі О. Б. Семашка, коли вони ходили дерти лозину до
панського земельного острова. Перелік пограбованих речей. Свідчення врядового вижа
– огляд поранень.
№ 195 (17), червня 17, арк. 129 зв.
Скарга преора Луцького кляштора ксьондза Северина на двох луцьких євреїв – Юду
і Мордухая – на те, що вони порушили умови оренди ставу в костельному маєтку Новий
Став, згідно з якими (умовами) вони мали тримати став навпіл: половину ставу ксьондз,
а половину – євреї. Проте вони розкопали греблю, спустили воду і вибрали всю рибу, а
іншу поморили. Свідчення врядового вижа – огляд спущеного ставу.
№ 196 (18), червня 17, арк. 129 зв.-130.
Скарга баївського урядника Василя Гулевича Яна Ґружевського на Юхна та Івана
Богдановичів Лідуховських за те, що вони насилають пастися свою двірну худобу на
поля В. Гулевича, випасаючи і витоптуючи її. Свідчення врядового вижа – огляд
випасених і витоптаних худобою полів.
№ 197 (19), червня 18, арк. 130-130 зв.
Розгляд судової справи за скаргою і позовом зем’янки Луцького повіту Олени
Киселівни Богданової Костюшковичової Хоболтовської на свою сестру кнг. Марину
Киселівну Іванову Четвертинську про те, що вона після смерті першого чоловіка
Михайла Яковицького позичила у неї одяг – куничу шубу, італійське сукно, італійський
жупан і три золотих червоних. Кнг. Марина Четвертинська не визнала свою провину і до
присяги свою сестру не допустила. Винесення вироку на користь Олени
Костюшковичової Хоболтовської – сестра (обвинувачена сторона) має сплатити їй 10
кіп грошей за чотири тижні.
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№ 198 (20), червня 18, арк. 130 зв.-131
Розгляд судової справи за позовом зем’янки Луцького повіту Любки Романової
Білостоцької на зем’янина Луцького повіту Федора Гавриловича Воютинського про те,
що він у 1559 і 1560 рр. виорював і засівав просом поле в маєтку Цевів, а також двічі
викошував і вивозив сіножаті. За другою скаргою піддана Білостоцької позичила
підданому Ф. Г. Воютинського Аросту (!) кобилу до плуга, яку він не повернув, а також
випадки пограбування тетевчицьких підданих Любки Білостоцької. Ф.Г. Воютинський
відмовився вчинити доменіальне судочинство над своїми підданими. Нестання
Ф. Г. Воютинського до суду на цей судовий вирок. Присудження справи Любці
Білостоцькій.
№ 199 (21), червня 18, арк. 131-132.
Заява зем’янина Пінського повіту Антонія Кузьминича Колбовича про заставу 2/3
виділеної частини «jтчизного» маєтку Селецьк і Лопатське дворище в Сопчинську в
Пінському повіті в 100 копах грошей своєму племіннику, господарському дворянину
Богдану Івановичу Колбу Селецькому з потреби покриття давніх боргів. Вписання
записного листу:
1561.06.20 Луцьк. Лист визнаний зем’янина Пінського повіту Антонія Кузьминича
Колбовича про заставу 2/3 виділеної частини «jтчизного» маєтку Селецьк і Лопатське
дворище в Сопчинську в Пінському повіті в 100 копах грошей своєму племіннику,
господарському дворянину Богдану Івановичу Колбу Селецькому до сплати суми.
№ 200 (22), червня 21, арк. 132-133.
Заява зем’янина Пінського повіту Антонія Кузьминича Колбовича про продаж 1/3
виділеної частини «jтчизного» маєтку Селецьк і 1/3 Сопчинського дворища в
Пінському повіті за 50 кіп грошей своєму племіннику, господарському дворянину
Богдану Івановичу Колбу Селецькому. Вписання записного листу:
1561.06.20 Луцьк. Лист визнаний зем’янина Пінського повіту Антонія Кузьминича
Колбовича про продаж 1/3 виділеної частини «jтчизного» маєтку Селецьк і 1/3
Сопчинського дворища в Пінському повіті за 50 кіп грошей своєму племіннику,
господарському дворянину Богдану Івановичу Колбу.
№ 201 (23), червня 21, арк. 133-133 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання господарських кухарів з Велицька Яна і
Малія про вручення нагадувального листа ключнику, городничому, мостовничому і
війту луцькому І. Я. Борзобогатому Красенському у справі про кривди і шкоди від
велицького урядника І. Я. Борзобогатого Красенського, власне про виорання їхнього
острова землі Запілля. Неприйняття листа і вигнання скаржників.
№ 202 (24), червня 21, арк. 133 зв.-134 зв.
Розгляд судової справи за позовом Василя Федоровича Гулевича на Івана
Богдановича Лідуховського про побиття його баївського врядника Яна Ґружевського.
Присудження сплати штрафу за побиття Я. Ґружевського І. Б. Лідуховському залежно
від засвідчення Яном Ґружевським свого шляхетства за місцем осілості у своєму повіті.
№ 203 (25), червня [15-16], арк. 134 зв. (в оригіналі число не вказано, між 21 і 26
червня, датування реконструйоване на підставі змісту запису) «на завтрее 15-го числа»
Розгляд судової справи за позовом слуги кн. В.-К. Острозького Романа Гойського на
зем’янку Луцького повіту Марію Суринівну, удову Івана Турчиновича, у справі про
неповернення коня, полотна та інших речей, які небіжчик Іван Турчинович позичив у
кн. В.-К. Острозького, коли вони їхали до Києва. Нестання до суду позивача Романа
Гойського за присутності відповідачки.
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№ 204 (26), червня 26, арк. 135-137.
Заява слуги трокського воєводи, гетьмана ВКЛ еtс. М.Ю. Радивила Івана
Тимофійовича про подання до Луцького замкового уряду і вписання до книг реєстру
селянських збитків («рTTстру шкод подTланых и людTй отчизных розогнаня»),
укладеного Іваном Тимофійовичем за наказом М.Ю. Радивила за скаргою полонських
селян на ключника, городничого, мостовничого і війта луцького І. Я. Борзобогатого
Красенського, через що селяни почали розходитися з маєтків – з маєтку М.Ю. Радивила
Полонне і маєтків Оздова, Чарукова, Коршова, орендованих в І. Я. Борзобогатого
Красенського. Засвідчення на уряді цього реєстру полонськими боярами М.Ю. Радивила
Іваном Гарабурдою та Іваном Балдою.
№ 205 (27), червня 26, арк. 137-138 зв.
Скарга зем’янки Луцького повіту Олени Федорівни Ілляшової Несвіцької на Януша
Прокоповича Угриновського, який, заручивши її дочку Богдану, позичив у Несвіцьких
300 кіп грошей під заставу свого маєтку Угринів за умови тримати заставлений маєток
до весілля. Проте Я. П. Угриновський порушив умову і вигнав Олену Несвіцьку зі свого
маєтку, після чого з маєтку зникли особисті речі і коштовності Олени Несвіцької.
Свідчення врядового вижа – вручення Я. П. Угриновському Оленою Несвіцькою
нагадувального листа. Угриновський не забороняв потенційній тещі «мешкати в своєму
маєтку, проте обурився з приводу пред’явлення» йому урядового листа. Засвідчення
вижем хворобливого стану нареченої Я. П. Угриновського Маруші (вище названої
Богданою!), нібито побитої нареченим.
№ 206 (28), червня 27, арк. 138 зв.-139.
Скарга ярославицького урядника земської підскарбиної Богушової Федора
Григоровича на луцьких євреїв, яким він заставив шубу за 5 кіп грошей. Шуба була в
заставі у Федора Григоровича від іншого слуги підскарбиної Богушової Романа
Московитина. Після смерті цього слуги підскарбина Богушова зажадала повернення
шуби від Федора Григоровича, проте луцький єврей Аврам Хамко, отримавши від
Федора Григоровича заставні 5,5 кіп грошей, шубу не повернув.
№ 207 (29), червня 27, арк. 139.
Скарга зем’янина Луцького повіту Федора Гавриловича Воютинського на
скоречського (зі Скорча) урядника Миколи Харлинського Павла, який напав на
урядника Левка і на чотирьох підданих селян Воютинського. Селяни орали землю,
випрошену Ф. Г. Воютинським у кнг. Коширської на пар («на парTнину»).
№ 208 (30), червня 28, арк. 139 зв.-140 зв.
Скарга слуги київського воєводи, маршалка Волинської землі і володимирського
старости кн. К. К. Острозького Василя Пархомовича на теременського урядника
луцького і острозького нареченого владику Марка Жоравницького Петра.
М. Жоравницький вигнав В. Пархомовича з церковного маєтку Німецьке, яке
В. Пархомович осадив власним коштом і тримав 20 років за попередніх луцькоострозьких владик. В. Пахомович хотів служити М. Жоравницькому з маєтку Німецьке,
проте М. Жоравницький вирішив надати цей маєток своєму теременському уряднику
Петру, дозволивши В. Пархомовичу вивезти свої речі. В. Пархомович у пошуках нового
пана, звернувся за захистом до кн. К. К. Острозького. Проте В. Пархомович на
Вербному тижні перед Великоднем був побитий у Княгинині теременським урядником
М. Жоравницького Петром після того, як ним було пограбовано його дім та викрадено
скрині з речами, документами та грошима.
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№ 209 (31), червня 29, арк. 140 зв.-141. стання
Заява Яна Якубовича Монтовта про втрату його золотого персня-печатки (сиґнета) з
трискладовим гербом: топором, лососем і трьома врубами, застерігаючи недійсність
документів з цією печаткою та без його власного підпису.
№ 210 (32), червня 29, арк. 141-141 зв.
Скарга слуги Яна Якубовича Монтовта Богдана Ожога Андрійовича Безволицького
на Івана Филиповича Барана, який в 1560 р. посадив його в Луцьку у в’язницю на шість
тижнів за звинуваченням у крадіжці, забравши з його помешкання (з господи
Яловицьких за Глушцем). Пред’явлення Богданом Ожогом реєстру збитків. Вписання
реєстру збитків до замкової книги (сукно, одяг, збруя, гроші).
№ 211 (33), червня 30, арк. 141 зв.-142 зв.
Скарга торчинського старости Андрія Холстовського на слугу Фронцишка
Фальчевського Петра Мунчинського, який на день св. Івана 24.07.1561 р., повертаючися
з торчинського ярмарку, напав і побив торчинських міщан. Свідчення господарського
дворянина Яна Жуковецького, наданого на всі справи луцькому біскупу Яну
Андрушевичу – огляд поранень (замість врядового вижа).
№ 212 (34), червня 30, арк. 142 зв.-143.
Скарга зем’янина Луцького повіту Степана Сербина на підданого селянина
Фронцишка Фальчевського Оксентія, який 31.05.1561 р. перекопав змуцькі «чертежи»
скаржника, побивши самого Сербина та його слугу, коли Сербин звернувся з вимогою
покинути власну землю. Свідчення врядого вижа – огляд поранень.
№ 213 (35)1, липня 03, арк. 143-143 зв.
Скарга зем’ян Луцького повіту Остафія, Андрія Коровайовичів Селецьких та їхньої
невістки Михайлової на підліських підданих кн. Матвія Четвертинського, кн. Василя і
кн. Марка Солтановичів Сокольських, Василя Семашка за те, що вони минулої осені
самовільно засіяли житом їхні поля. Свідчення врядового вижа – огляд полів, посіяних
житом.
№ 214 (1), липня 03, арк. 143 зв.-144.
Скарга зем’янина Луцького повіту Остафія Коровая на селецьких підданих
кременецької старостиної Софії Петрової Семашківни (нар. Боговитинівни), які
25.05.1561 р. напали на двір Остафія Коровая, а потім зайнялися вирубкою лісу.
Свідчення врядового вижа – огляд будинку та вирубки лісу.
№ 215 (2), липня 03, арк. 145.
Скарга луцького єврея Януша Левоновича на каплана замкового костелу ксьондза
Петра, який 03.07.1561 р. напав на єврея та побив його в «аптTкарки», куди єврей
зайшов випити пива.
№ 216 (3), липня 04, арк. 145-145 зв.
Скарга зем’ян Кременецького повіту Горяїна і Фалелія Бережецьких на зем’янина
Луцького повіту Богдана Васильовича Батковського за те, що він 23.06.1561 р. напав на
них зі слугами в Кокорівській корчмі, коли вони їхали на «рок зложоный» (судове
засідання), складений від кременецького городничого і мостовничого Богдана
Лосятинського у справі про стягнення («грабTж») з дунаївських господарських підданих,
здійсненого братом Бережецьких Савою. Перелік пограбованого під час бійки з
Б. В. Батковським. Скарга продубльована з кременецьких замкових книг. Без врядового
вижа.
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№ 217 (4), липня 06, арк. 145 зв-146.
Скарга кнг. Марини Киселівни Іванової Четвертинської на Василеву Семашківну,
яка 05.07.1561 р., наславши свого урядника Андрія Малиновського спільно з
підрізькими і литогощськими підданими на двірську пашню в її маєтку Литогощ під час
жнив. А урядник Семашківни А. Малиновський, збіжжя пожавши, відвіз його до своєї
пані. Свідчення врядового вижа – огляд пожатої пашні.
№ 218 (5), липня 07, арк. 146-146 зв.
Зустрічна скарга Олени Карпівни Василевої Михайловича Семашкової на кнг.
Марину Киселівну Іванову Четвертинську (див. № 216 (4) від 06.07), яка особисто зі
слугами наїхала на двірні поля її Литогощського маєтку, побивши під час жнив її слугу
Андрія Малиновського, який був «приставом» при жнивах, та, крім нього, іще її
підрізьких та литогощських селян, позабиравши в них одяг, коней з возами і пожате
жито. Свідчення врядового вижа – огляд поранень А. Малиновського.
№ 219 (6), липня 07, арк. 147-147 зв.
Скарга луцького міщанина Івана Андросовича від себе і від свого зятя Данила,
якого 07.07.1561 р. було побито, коли він йшов забирати коня, узятого за міські податки
у священика Дмитрівської церкви і заставленої І. Андросовичу у двох копах грошей.
Побиття сталося через те, що писар луцького й острозького владики Марка
Жоравницького Григорій Слуцький наказав своїм слугам наздогнати Данила, які його й
побили, забравши коштовні речі. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 220 (7), липня 08, арк. 147 зв.-148.
Скарга зем’янина Луцького повіту Дахна Андрійовича Мокренського на Яська
Ясеницького (Ясениницького), який наслав на його маєток Кривичі свого урядника
Яцька Гляда з іншими слугами, побивши слугу Андрія та двірну челядь, погромивши
хату та город перед хатою. Перелік пограбованих речей. Скарга на ув’язнення в
Кривичах його челядниці («дворнички») Наталки, яка служила в його домі. Свідчення
врядового вижа – огляд погромленої хати й городу у дворі. Вручення заручного та
нагадувального листа Яську Ясеницькому про збитки і про ув’язнену «жонку»челядницю.
№ 221 (8), липня 09, арк, 148-148 зв.
Скарга зем’ян Луцького повіту братів Яцька, Семена та Михайла Івановичів
Дрозденських на свого брата Богдана Дрозденського, який за їх відсутності в маєтку,
наслав «плуги свои селские» на їхні неподілені двірні поля в Дрозднях, виоравши
більше половини земель: як поля підданих селян, так і двірні поля, порушивши межі
всупереч намаганню братів вчинити розподіл маєтку.
№ 222 (9), липня 10, арк. 148 зв.-149.
Скарга зем’ян Луцького повіту братів Івана, Марка й Олехна Гавриловичів
Холоневських на Михайла Мишку Варковського, який 05.07.1561 р. наслав свого
бородчицького урядника Мишка разом з бородчицькими селянами на землю
Холоневського маєтку – на сіножаті, що раніше, за батька М. Мишки Варковського,
після межування відійшли до Холоневських. Свідчення врядового вижа – огляд
покошених сіножатей, опитування у М. Мишки Варковського причини заподіяних шкод.
№ 223 (10), липня 10, арк. 149 зв.-150 зв.
Заява про приятельське полагодження справи між Оленою Михайлівною
Кирдійовича Мнішинського спільно з чоловіком Ярошем Безсекирським та Іваном
Кирдійовичем Мнішинським, зокрема в справі про видачу віна й виправи
І. Кирдійовичем Мнішинським Олені Михайлівні Кирдійовича Мнішинській, яка
отримала в держання маєток Чудницю в рахунок віна вартістю в 129 кіп грошей.
Вписання записного листа:
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1560.01.03 Кузьмин. Лист Олени Михайлівни Кирдійовича Мнішинської та її
чоловіка Яроша Безсекирського, адресований Івану Кирдеєвичу Мнішинському про
полагодження взаємних претензій, зокрема отримання від Івана Кирдійовича
Мнішинського маєтку Чудниця в рахунок видачі віна й виправи.
№ 224 (11), липня 11, арк. 150 зв.-151 зв.
Заява господарського дворянина Ілляша Богушевича Несвіцького про вручення
08.07.1561 р. господарських заручних листів у справі вірменського священика Вартика
про зазіхання на земельні ґрунти вірменської церкви села Цепорів від сусідівземлевласників. Листи вручені: 1-ий власникам маєтку Баїв (Василю Гулевичу) та 2-ий
панам Привередовським і Лідуховським у присутності врядового вижа Луцького
замкового уряду. Скарга цепорівських селян, прийнята дворянином І. Б. Несвіцьком 10
липня про викошення сіножатей баївськими підданими Василя Гулевича. Свідчення
врядового вижа – обсилання баївських селян, які косили сіножаті села Цепорів та
обведення викошених сіножатей.
№ 225 (12), липня 12, арк. 151 зв.-152.
Заява зем’янина Луцького повіту Януша Прокоповича Угриновського про
порушення межування земельних угідь між його маєтком Угринів та маєтком панів
Білостоцьких Городище, яке було недавно проведене за судовим вироком Луцького
замкового суду 06.07.1561 р., але не докінчене з боку панів Білостоцьких, які покинули
межування границь. Опис границі земельного острова. Продовження Білостоцькими
використання угідь заміненого грунту. Без вижа.
№ 226 (13) липня 13, арк. 152-152 зв.
Скарга зем’янина Луцького повіту Михайла Сватковича Хрінницького на кн.
Олександра Андрійовича Сангушковича Коширського про наслання перемильського
урядника Юрка з селянами на сіножаті його маєтку Товпижин. Свідчення врядового
вижа – обведення викошених сіножатей, обсилання перемильського урядника Юрка.
№ 227 (14), липня 13, арк. 152 зв.-153.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янки Луцького повіту Серафинової
Ольговецької про несплату у визначений час Михном Ощовським позичених у
Ольговецької 10 кіп грошей згідно з записним листом. Ольговецька двічі 4-го і 11-го
липня безрезультатно їздила з вижем і сторонніми свідками до Ощова по гроші.
№ 228 (15), липня 14, арк. 153 зв.
Скарга господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича
Коширського на Ілляша Олехновича Борзобогатого, який 13.07.1561 р. на дорозі між
Красним і Перекалями напав на шістьох яблунівських підданих князя, коли вони везли
чиншові гроші (20 кіп грошей) до князя, побили їх, відібравши збрую й одяг. Без
свідчення вижа.
№ 229 (16), липня 15, арк. 153 зв.-154.
Свідчення врядового вижа на прохання кн. Дмитра Олександровича Буремльського
про вручення судового позову («листа отвороного») віленського воєводи, канцлера ВКЛ
еtс. Миколая Радивила, адресованого Федорі Михайловій Свинюській кнж.
Чорторийській у справі про спадок кн. Льва Буремльського – зброю і стадо, які відійшли
спадком до кн. Д. Буремльського після смерті Михайла Свинюського. Вручення позову
13.07.1561 р. у Блудові слугою кн. Д. О. Буремльського Богданом Мотовилом з
призначенням судового року на день св. Миколи зимового у Вільно. Федора Свинюська
відмовилася повернути лист М. Радивила під тим приводом, що він був писаний на
мамрамі писарем віленського воєводи Матисом, який раніше писати нібито не вмів.
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№ 230 (17), липня 15, арк. 154-154 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання кн. Дмитра Олександровича Буремльського
про вручення судових господарських позовів зем’янам Луцького повіту Петру і Тихну
Хом’якам у справі про забрання коштовностей після смерті їхньої сестри Ждани
Федорівни Михайлової Войсецької. Вручення позовів 14.07.1561 р. у Смордві слугою
кн. Д. О. Буремльського Богданом Мотовилом з призначенням судового року на день св.
Миколи зимового у Вільно.
№ 231 (18), липня 16, арк. 154 зв.-155.
Скарга мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського на Гаврила
Гулевича, який захопив і засіяв своїм збіжжям поля й сіножаті з частини Серників, яку
успадкував М. Мишка Варковський після смерті свого зятя Михайла Гулевича – брата
Гаврила Гулевича. Свідчення врядового вижа – огляд порушених границь, заповідання
сіножатей Гаврилу Гулевичу з врядовим (нагадувальним?) листом.
№ 232 (19), липня 16, арк. 155-155 зв.
Скарга господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича
Коширського на Ілляша Олехновича Борзобогатого, який 15.07.1561 р. зі слугами напав
на дорозі неподалік Галичан на князівські підводи та його підданих з одягом, винами і
кухонним начинням.
№ 233 (20), липня 17, арк. 155 зв.-156.
Заява луцького й острозького нареченого владики Михайла Васильовича
Жоравницького про недопущення Федори Федорівни Михайлової Свинюської (кнж.
Чорторийської) описати зброю Свинюського замку згідно з приятельською угодою.
Свідчення врядового вижа.
№ 234 (21), липня 17, арк. 156-157.
Скарга господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича
Коширського на миляновського врядника, ковельського врядника, ковельских бояр,
міщан і всю Ковельску волость за те, що вони чисельністю в 3 тис. осіб 12.07.1561 р.
здійснили напад на коширські землі його підданих, коли вони були на жнивах. Було
пограбовано нажате жито, одяг, а решту пашні витоптано. 14-го липня здійснили
повторний збройний наїзд, захопивши жито й напавши на село Залісся, ганяючися за
людьми городами, грабували харчі в хатах тощо. Свідчення врядового вижа – огляд
наслідків збройного наїзду на село Залісся.
№ 235 (22), липня 18, арк. 157.
Скарга зем’янина Луцького повіту Олехна Білостоцького на Любку Романову
Білостоцьку та її сина Яцька, які силоміць вигнали його женців, що жали пашню на
орендованому в городищенського попа церковному полі, зібравши врожай на свою
користь. Свідчення врядового вижа – огляд церковного поля, опитування
городищенського попа.
№ 236 (23), липня 18, арк. 157 зв.
Скарга мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського на Гаврила
Гулевича, який захопив і засіяв своїм збіжжям поля й сіножаті з частини Серників, яку
успадкував М. Мишка Варковський після смерті свого зятя Михайла Гулевича – брата
Гаврила Гулевича. Свідчення врядового вижа – огляд порушених границь, заповідання
сіножатей Гаврилу Гулевичу з врядовим листом. (Дослівне повторення запису № 231 від
16 липня).
№ 237 (24), липня 19, арк. 158
Скарга господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича
Коширського на Ілляша Олехновича Борзобогатого, який 18.07.1561 р. на дорозі
неподалік Галичан напав на його слуг, які переганяли коней з Горохова до Перемиля,
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побивши цих слуг, захопивши 22 валаха. Свідчення врядового вижа – огляд чотирьох
поранених слуг.
№ 238 (25), липня 19, арк. 158-158 зв.
Заява господарського дворянина Ілляша Богушевича Несвіцького про повернення
13.07.1561 р. позову віленського воєводи, канцлера ВКЛ еtс. Миколая Радивила в руки
позивача – кн. Дмитра Буремльського від позваної сторони – Федори Михайлової
Свинюської (кнж. Чорторийської). Позов у справі про спадок князя Льва Буремльського
– зброю і стадо, які відійшли спадком до кн. Д. Буремльського після смерті Михайла
Свинюського (див. запис № 16 від 15 липня арк. 153 зв.-154). Неприйняття позову кнг.
Буремльською за відсутності кн. Д. Буремльського.
№ 239 (26), липня 19, арк. 158 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янки Луцького повіту Любки Романової
Білостоцької на процедурі ув’язання 16.07.1561 р. в маєтку Гаврила Федоровича
Воютинського Цевів в господарство підданого селянина Ярмоли Борщика з родиною
згідно з судовим вироком Луцького замкового суду, який було оцінено в еквіваленті 11
кіп і 20 грошей. У цей час Г. Ф. Воютинський перебував на війні у Лівонії.
№ 240 (27), липня 20, арк. 159
Скарга сатиївського урядника Беати Костелецької Криштофа Дембінського на
дубенського урядника кн. К. К. Острозького еtс. Гнівоша Вороновича про те, що він з
дубенськими підданими і рачковським отаманом 19.07.1561 р. здійснив наїзд на Сатиїв,
захопивши чималу череду худоби; крім того, нападники упіймали боярина Беати
Костелецької Фурса Ростопчу, відібравши у нього 10 кіп грошей, які він відвозив до
своєї пані.
№ 241 (28), липня 20, арк. 159-159 зв.
Скарга зем’янина Луцького повіту Микити Федоровича Сербина на берестського
урядника кременецького старости кн. Миколи Збаразького та його дружини Ганни
Деспотівни Станіслава про те, що 16.07.1561 р. він наїхав на трьох хорохоринських
селян, які косили траву на хорохоринських сіножатях, обібравши їх, захопивши в полон
і ув’язнивши у Берестську. Свідчення врядового вижа – опитування берестського
урядника, огляд ув’язнених селян М. Ф. Сербина.
№ 242 (29), липня 20, арк. 159 зв.
Скарга кременецького старостича Герасима Дахновича на Григорія Єла
Букоємського про те, що 16.06.1561 р. його слуга Стасель напав на його войницього
боярина Олексія Петровича і підданого селянина Маська Омельковича, побив їх,
відібравши коней, одяг, сокири і гроші. Без свідчення вижа.
№ 243 (30), липня 20, арк. 160.
Свідчення врядового вижа на прохання Януша Прокоповича Угриновського про
вручення урядового нагадувального листа Олені Федорівні Ілляшовій Несвіцькій у
справі про передачу їй до схову своїх листів, привілеїв і «святостей», які вона взяла з
собою, виїхавши з Угринова. Вручення урядового листа 18.07.1561 р. слугою
Я. П. Угриновського у Несвічі, відповідь Олени Несвіцької.
№ 244 (31), липня 20, арк. 160-161 зв.
Скарга мстишинського урядника кн. Олександра Федоровича Чорторийського Янка
Жанецького на Іляша Борзобогатого Красенського, який 19.07.1561 р. з загоном слуг
наїхав на поле, коли мстишинські, полгановські і колнятицькі піддані князя толокою
жали серпами жито і пшеницю за Колнятицьким гаєм; зігнав селян з поля, не
допустивши до жнив. А потім повторно напавши на селян озброєним загоном слуг, коли
вони поверталися до Мстишинського двору, захопив їх у полон і допровадив до
Красного з усіма речами. Крім того, оскаржується подальше полювання на дорогах за
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мстишинським урядником Янком Жанецьким, коли він намагався доїхати до Луцького
замкового уряду і об’явити про збройний наїзд. Свідчення врядового вижа – обсилання
Олехновичів Борзобогатих слугою кн. О. Ф. Чорторийського Лазарем Смолкою.
Відповідь Івана Борзобогатого про причину наїзду на спірну землю. Огляд пашні під
Колнятицькими гаєм, де відбулося побиття і захоплення селян. Огляд поранень побитих
селян.
№ 245 (32), липня 20, арк. 161 зв.-163.
Заява зем’янки Володимирського повіту Тетяни Григорівни Іванової Калусовської
нар. Привередовської про вписання дарчої своєму чоловікові Івану Петровичу
Калусовському на віно сумою в 70 кіп грошей, яке вона мала від першого чоловіка
Гнівоша Гурковича (Гурка). Вписання дарчої (віновного листа). Прохання про видачу
випису для чоловіка:
1561.07.17 Луцьк. Віновний запис Тетяни Григорівни Іванової Калусовської нар.
Привередовської про вписання дарчої своєму чоловікові Івану Петровичу
Калусовському на віно сумою в 70 кіп грошей, яке вона мала від першого чоловіка
Гнівоша Гурковича (Гурка).
№ 246 (33), липня 22, арк. 163-164.
Свідчення врядового вижа на прохання володимирського городничого Михайла
Козинського про ув’язання в церковне володіння Десятину. Ув’язання 22.07.1561 р.
слугою володимирського і берестейського владики Йосифа М. Козинського в маєток
Десятину: в чотирьох подворищних селян і п’ятого підсусідка. Вписання реєстру маєтку
Десятини. Оголошення року попередньому державці Десятин боярину Кузьмі про
звільнення маєтку протягом чотирьох тижнів за листом владики.
№ 247 (34), липня 23, арк. 164-164 зв.
Скарга Софії Боговитинівни Петрової Михайловича Семашкової на кременецьких
євреїв Щасного Левона та інших, які 27.06.1561 р. в маєтку Ярофія Гойського Почаєві
затримали п’ять возів з сіллю п’ятьох брохівських селян підданих Софії Семашкової
попри те, що селяни вже сплатили мито кременецькому митнику Федору після обміну в
Залозцях свого жита на сіль. Кременецький староста кн. Микола Збаразький склав
судовий рок за скаргою Софії Семашкової, але, уникнувши судового рішення на суді
після спору сторін, наказав передати вози з сіллю на Кременецький замок.
№ 248 (35), липня 23, арк. 164 зв.-165.
Скарга чернчегородського державці Фронцишка Фальчевського на господарського
зем’янина Івана Шелвовського, який 21.07.1561 р. наїхав на його двох кошевських
підданих – Івашка Ілляшевича та Андрійця Наумовича, які цілий день косили траву в
його маєтку Садовську, побивши і захопивши коней з возами, одяг і коси. Свідчення
врядового вижа – огляд поранень.
№ 249 (36), липня 25, арк. 165.
Скарга Миколи Дубровського на кн. Олександра Андрійовича Сангушковича
Коширського, який наслав свого перемильського урядника Юрка з слугами і боярами на
земельний ґрунт маєтку Зборошов, побивши його підданих селян і захопивши в полон
одного з них – Андрушка Білика.
№ 250 (37), липня 27, арк. 165 зв.-166.
Скарга зем’янина Луцького повіту Василя Гулевича на своїх сусідів і родичів –
зем’ян Баївських за порушення межі і потраву вівса на полі вісьма волами Яцька Русина.
Свідчення врядового вижа – обведення потравленого поля, затримання волів Яцька
Русина; вчинення справедливості на місці потрави між сторонами з присудженням
відшкодування за потраву вівса та поверненням затриманих волів Яцька Русина, які
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наступного дня знову паслися на вівсяному полі і знову були затримані урядником
Василя Гулевича.
№ 251 (38), липня 28, арк. 166-166 зв.
Скарга зем’ян Луцького повіту Микити і Василя Яцьковичів та їхньої матері
Настасії на мстишинського урядника кн. Олександра Федоровича Чорторийського Яна
Коженецького, який 19.07.1561 р. наслав полгановського боярина Лазара Смолку,
колнятицького отамана Федця Купку на маєток Юшковець, де вони з селянами пожали
пшеницю та відвезли врожай до мстишинського двору кн. О.Ф. Чорторийського.
Свідчення врядового вижа – обведення земельного ґрунту під Колнятицьким гаєм.
№ 252 (39), липня 31, арк. 166 зв.-167.
Свідчення врядового вижа на прохання господарського зем’янина Миколи
Дубровського та його дружини Ждани у справі про повернення підданих селян, які
переселилися з маєтку М. Дубровського Мокович до маєтків Петра Кирдія Мильського
Киселин і Твердинь. Слуга М. Дубровського Мацей Линевський з урядовим вижем
просив у киселинського врядника Кирдія Мильського панського вижа. Застання п’ятьох
збіглих селян Мацеєм Линевським та припоручення їх у киселинського урядника на
Луцький і Володимирський замок.
№ 253 (1), серпня 02, арк. 167-167 зв.
Скарга господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сангушковича
Коширського на Івана Олехновича Борзобогатого Красенського, який зі слугами
31.07.1561 р. напав під селом Смолів на «стадников», захопивши стадо чисельністю в 53
кобили, 30 жеребців, побивши смолевських селян, також захопивши 130 волів,
закуплених князем, 40 волів з череди смолевських селян, 30 корів та підтілків; при
цьому розігнали пастухів. Свідчення врядового вижа – огляд поранень стадників.
№ 254 (2), серпня 09, арк. 167 зв.-168.
Скарга берестецького урядника белзського старости Миколая Ґнезненського
Валентого Вітвинського на вербівського урядника Михайла Єла Малинського Федора
Чарневського, який 03.08.1561 р. напав на підданого белзського старости, берестецького
єврея Марка Абрамовича та відібрав у нього сукно на 70 кіп грошей, яке він віз
продавати на ярмарок до Дубна. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 255 (3), серпня 10, арк. 168.
Скарга четвертинського урядника кн. Матвія Васильовича Четвертинського
Мартина Тархальського на кнг. Марину Киселівну Іванову Четвертинську за потраву
дворних сіножатей і підданих селян на 150 возів сіна. Обсилання кнг. Марини
Четвертинської та її відмова вислати на пашню і сіножаті своїх слуг.
№ 256 (4), серпня 10, арк. 168 зв.-169.
Скарга кнг. Настасії Юріївни Кузьминої Заславської (Жеславської) нар.
Гольшанської на господарського цільника Волинської землі Івана Олехновича
Борзобогатого [Красенського] про те, що після здавання в оренду заславської митної
комори кнг. Н. Заславській Борзобогатий стягував повторне мито з острозьких і інших
купців у Луцьку й Кременці по тому, як ці купці сплачували мито в заславській митній
коморі. Свідчення врядового вижа – вручення слугою кнг. Н. Заславської Яцьком
Мацевичем у Луцьку, у війтівському домі, листа від кнг. Н. Заславської з претензією про
повторне стягнення мита в купців, які сплачували мито в заславській митній коморі.
Відповідь господарського цільника.
№ 257 (5), серпня 11, арк. 169-169 зв.
Скарга ровенського урядника кнг. Беати Ілліної Острозької нар. Костелецької
Григорія Сокора на слугу мозирського підстарости Михайла Мишки [Варковського] Яна
Зеленського, який 10.08.1561 р., упросивши в дружини Григорія Сокора просушити свій
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одяг у Ровенському замку, виніс скриню з великою сумою грошей, яка була приручена,
відідравши печаті на скрині, побивши при цьому сторожа й утік з міста. Свідчення
врядового вижа – обведення ґвалту, опитування свідків і потерпілих.
№ 258 (6), серпня 13, арк. 170.
Скарга господарського дворянина Івана [Яцьковича] Борзобогатого на піддячого
луцького костелу св. Трійці Томаша Хоєнського про те, що всупереч намаганню
вчинити згідно з сусідським звичаєм (загнавши череду з костельного маєтку Лучиці до
загороди топольського боярина Тишини, яка (череда) потравила двірні сіножаті в селі
Тополя), ксьондз Т. Хоєнський учинив збройний наїзд на боярина, забравши худобу і
побивши його. Свідчення врядового вижа – огляд витравлених сіножатей та огляд
поранень топольського боярина Тишини.
№ 259 (7), серпня 13, арк. 170-170 зв.
Скарга зем’янина Луцького повіту Івана Матвійовича Єловича Букоємського та
його зятя Дмитра Долматовича на пана Єловича про те, що 10.08.1561 р. він, наїхавши
силоміць на пашню, вивіз нажате збіжжя: 180 кіп жита і 160 кіп пшениці. Свідчення
врядового вижа – огляд з поля зібраного жита на полях букоємських.
№ 260 (8), серпня 13, арк. 171-171 зв.
Скарга зем’янина Луцького повіту Богдана Крижановця Жуковецького від себе і від
своєї родини: матері Софії (Зофії), вітчима Яна і брата Богуфала на чернчегородського
державцю Фронцишка Фальчевського про те, що він позабирав їхні поля, покосив
сіножаті та оселю свою забудував. Зокрема, про напад 12.08.1561 р. на Жуковецькій
греблі на Богдана Крижановця жуковецьких підданих Фальчевського. А також про те,
що 02.08.1561 р. за його наказом вивели двох підданих та осадили їх там само в
Жуківцях, у підданстві Фальчевського, побивши при цьому матір скаржника Софію.
Свідчення врядового вижа – огляд покошених сіножатей, забудови Ф. Фальчевського,
двох викочених дворищ та поранень скаржників.
№ 261 (9), серпня 17, арк. 171 зв-172.
Заява господарського дворянина Ілляша Богушевича Несвіцького спільно з
шафарем господарського митника й орендаря корчом і солодовень м. Луцька Єська
Шломича євреєм Перцем про неоодноразове пред’явлення господарського листа у
справі про корчемні доми м. Луцька, які перебували під присудом луцького біскупа,
піддячому і преору Луцького костелу з вимогою припинити варити пиво й ситити меди.
На виконання господарського наказу дворянин І.Б. Несвіцький у присутності двох
врядових вижів (від луцького ключника й підстарости) позамикав і позапечатував
плебанські корчемні доми (броварні) з метою заборонити варити пиво й ситити мед.
Проте наступного дня піддячий з іншими вікаріями Луцького костелу повідбивали
замки й позривали печатки на костельних броварнях, продовживши варити пиво й
ситити мед. Свідчення врядового вижа – засвідчення дій господарського дворянина
І.Б. Несвіцького по замиканню й запечатуванню костельних броварень та порушення
заборони з боку вікаріїв Луцького костелу.
№ 262 (10), серпня 19, арк. 172-172 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’ян Луцького повіту Івана Матвійовича
Єловича спільно з зятем Дмитром Долматовичем про врученя заручного листа Семену
Єловичу щодо загрози здоров’ю та приповідання його братанича Андрія Стасевича.
Вручення заручного листа 17.08.1561 р. І. М. Єловичем разом із зятем Дмитром
Долматовичем
№ 263 (11), серпня 19, арк. 172 зв.-173.
Заява зем’ян Луцького повіту Василя Дривинського і Степана Мировицького про
передачу в управління своїх спадкових частин маєтку Баїв Василю Федоровичу
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Гулевичу. Ці частини маєтків відійшли до них спадком за дружинами Марією і
Настасією після смерті їхнього батька Івана Богдановича Лідуховського.
№ 264 (12), серпня 25, арк. 173.
Скарга іванчицького урядника кн. Януша Олександровича Порицького Яна
Оришевського на гуляницьких бояр – синів Юнка й Федора, які в нетверезому стані,
перестрівши іванчицьких підданих селян князя Єремійця й Івана з їхніми парубками,
побили їх, відібравши в них чотирьох коней з возами і з сіном.
№ 265 (13), серпня 25, арк. 173 зв.-174.
Скарга боярині кн. Івана Федоровича Чорторийського Марини Виґуриної на
чаруківського дяка Ієва, підданого пана Яцька, який 21.08.1561 р. викосив 20 возів сіна.
А 24.08.1561 р. чаруківський підданий пана Яцька Пацик забрав у підданого селянина
Марини Виґуриної сіно в копицях. Обсилання Мариною Виґуриною своїм виґуринським
урядником Мартином Марії Іванівни Яцькової Борзобогатої про причину наїздів її
чаруківських селян.
№ 266 (14), серпня 27, арк. 174-174 зв.
Скарга зем’янина Володимирського повіту Івана Петровича Калусовського на
намісника володимирського городничого й підстарости М.Т. Козинського Томаса
Подоського, який зі своїми помічниками на дорозі у Володимирі напали на нього й
побили, забравши коня та інші речі. І. П. Калусовський оскаржив своє побиття
господарському дворянину кн. Михайлу Масальському, а також володимирському
війту, який, записавши скаргу до володимирських міських книг, випис
І.П. Калусовському не видав. Свідчення врядового вижа – огляд поранень
І.П. Калусовського та його слуги Мартина.
№ 267 (15), серпня 27, арк. 174 зв.-176.
Скарга нареченого владики луцького й острозького Марка Васильовича
Жоравницького на дерманського ігумена Федора, який 25.08.1561 р. спільно зі слугами
й підданими селянами Дерманського монастиря з с. Дермань (поіменний перелік 15
осіб), а також з осілими слугами Дерманського монастиря з с. Білашів (поіменний
перелік 7 осіб) очолив збройний наїзд на маєток церковного боярина Гришка Сестрена
на с. Точивіки. Побиття селян, пограбування одягу і знарядь праці селян, забрання всієї
сільської худоби (череди) та захоплення всієї маєтності боярина Сестрена. Засвідчення
збройного наїзду на уряді особисто боярином Гришком Сестреном. Свідчення врядового
вижа – огляд поранень селян у Точивіках, огляд наслідків збройного наїзду на село.
Оповідання збитків боярином Г. Сестреном. Оповідання збитків селянами с.Точивіки з
поіменним переліком, у кого що взято.
№ 268 (16), серпня 28, арк. 176-176 зв.
Скарга гуляницького боярина Василевої Михайловича Семашкової Федора
Пацковича на гуляницького боярина Левка Яцковича та його синів, які побили Федора
Пацковича 17.08.1561 р., відібравши у нього свою кобилу, яку Федір Пацевич упіймав
на своїй пашні і відвів до себе. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 269 (17), серпня 30, арк. 176 зв.-177 зв.
Скарга мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського на погорілецького
отамана кн. К. К. Острозького еtс. Івашка Хоминича, який 24.08.1561 р. напав на його
слугу Павла Марушевського за с. Погорільцями, коли той повертався до Варкович з
возом харчових спецій та сукном, куплених для М. Мишки Варковського в Польщі.
Перелік пограбованого з возу. Свідчення врядового вижа, наданого на всі справи
М. Мишці Варковському – обсилання дубенського врядника кн. К. К. Острозького еtс.
Гнівоша Вороновича про вчинення правосуддя над погорілецьким отаманом Івашком
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Хоминичем та погорілецькими селянами. Відмова прийняти реєстр збитків та вчинити
правосуддя (доменіальний суд).
№ 270 (18), серпня 30, арк. 178-178 зв..
Скарга мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського на погорілецького
отамана кн. К. К. Острозького еtс. Івашка Хоминича, який з усіма погорілецькими
селянами викосив сіножаті на 200 возів у варковській діброві. Свідчення врядового
вижа, наданого на всі справи М. Мишці Варковському – обсилання дубенського
врядника кн. К.К. Острозького еtс. Гнівоша Вороновича слугою М. Мишки
Варковського Матисом Бережецьким про вчинення правосуддя над погорілецьким
отаманом Івашком Хоминичем та погорілецькими селянами. Огляд покошених
сіножатей.
№ 271 (19), серпня 31, арк. 178 зв.-179.
Свідчення врядового вижа на прохання господарського дворянина Павла
Оранського про вручення королівського мандата (справа не зазначена) ключнику,
городничому, мостовничому і війту луцькому Івану Яцьковичу Борзобогатому та його
племіннику Івану Олехновичу Борзобогатому 31.08.1561 р. Визначення судового року
від дати вручення позову за два тижні у Вільно.
№ 272 (20), серпня 31, арк. 179-179 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання ровенського урядника кнг. Беати Ілліної
Острозької нар. Костелецької Григорія Сокора у справі про угоду щодо речей, які йому
дав на зберігання Ян Зеленський. Опитування Г. Сокором до М. Мишки Варковського
25.08.1561 р. у Варковичах про дружину Яна Зеленського Раїну Глібівну Єсманівну, яка
нібито забрала гроші й одяг, передані Г. Сокору до схову.
№ 273 (1), вересня 02, арк. 179 зв.-180.
Скарга Івана Олехновича Борзобогатовича на зем’ян Польської Корони Белзського
повіту панів Лащів, які збройно напали на луцького ключника й господарського
цільника Івана Яцьковича Борзобогатого Красенського, котрий їхав до свого маєтку
Заборовль з двома возами, в яких зберігалися листи в господарських справах, золоті
таляри, квити, клейноти, вибивши пані ключникову з онукою з возів.
№274 (2), вересня 04, арк. 180-180 зв.
Скарга мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського про викрадення 15
коней у його підданих варківських селян. Одна кобила була відібрана варківським
урядником Матисом у слуги Антона Яловицького Тита в маєтку Камениця. Обсилання
Антона Яловицького за сусідським звичаєм з проханням вчинити судочинство; повторне
обсилання з нагадувальним листом від уряду і з урядовим вижем. Відмова Антона
Яловицького вчинити судочинство над своїми підданими й повернути коней. Свідчення
врядового вижа – вручення нагадувального листа варківським урядником М. Мишки
Варковського Матисом Антону Яловицькому.
№ 275 (3), вересня 05, арк. 180 зв.-181.
Скарга мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського на кн.
К.К. Острозького еtс., власне на його дубенського врядника Гнівоша Вороновича, який
всупереч господарському заручному листу, писаному великим князем Жиґимонтом
Августом до кн. К.К. Острозького еtс. на захист М. Мишки Варковського, з загоном слуг
і дубенських підданих чисельністю в 150 осіб під’їхав до Луцька 05.09.1561 р., в період
проведення ярмарку, зазіхаючи на здоров’я М. Мишки Варковського та його дружини.
№ 276 (4), вересня 05, арк. 181 зв.-182.
Скарга зем’янина Луцького повіту Михна Івановича Ощовського на Ждана
Томковича Коїленського про те, що він чинить великі кривди ощівським підданим
М.І. Ощовського, заставлених Ж.Т. Коїленському під певну суму грошей. Зокрема, в
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1560 р. зігнав п’ятьох селян-господарів з Ощова, з яких попередньо стягнув пшеницю й
худобу («грабеж»), бив та примушував до роботи в своєму маєтку Коїльне. Крім того,
05.09.1561 р. побив слугу М.І. Ощовського Васька в домі Олекшого на «бесіді» з паном
Ясениницьким і паном Оксаком, образивши самого М.І. Ощовського та його дружину
непоштивими словами та ще потім побивши інших двох слуг – Яна, дяка, та Гаврила.
Свідчення врядового вижа – огляд поранень слуги Васька та дяка Яна.
№ 277 (5), вересня 05, арк. 182-183 зв.
Скарга луцького ключника й господарського цільника Волинської землі Івана
Яцьковича Борзобогатого Красенського на зем’ян Польської Корони Белзського повіту
Лащів Стремелецьких – Адама, Станіслава, Амброжія і Бартоша Видковських, а також
Яна з Гребенного, які в супроводі озброєного загону слуг під с. Заборовль напали
02.09.1561 р. особисто на нього та його дружину, сина Василя й онуку Федору, побивши
багатьох слуг і пограбувавши два вози з грошима, документами, клейнотами, коли вони
тільки-но виїхали до господарського Скарбу у Вільно, а син Василь мав їхати з грошима
до Києва. Відтак, Лащі Стремелецькі захопили усіх в полон, дружину й онуку викинули
з воза за с. Боголюби, а самого ключника повезли до маєтку кн. Януша Порицького
Іванчич, куди завезли й вози з усіма цінностями. Потім, посадивши у віз ключника і
його сина Василя, вивезли їх за Луцьк, за село Уймицю, де ключника викинули з воза
одного, а його сина Василя повезли з собою. Перелік захоплених з возом речей і
документів, зокрема, скриня з 284 копами грошей, 2600 золотих червоних, 1060 талярів
тощо. Свідчення двох врядових вижів – огляд поранень І.Я. Борзобогатого Красенського,
його дружини Настасії, їхньої онуки Федори – дочки Олександра Жоравницького і трьох
слуг. (Див.: № 272 (1), вересня 02).
№ 278 (6), вересня 05, арк. 183 зв.-184.
Заява луцького ключника Івана Яцьковича Борзобогатого Красенського, подана
через його шурина Яна Лукашевича, про неможливість прибути до Вільна на день св.
Хреста (14.09.1561 р.) до великого князя звітувати по митних справах у зв’язку з
розбійним нападом на нього зем’ян Польської Корони Белзського повіту панів Лащів
Стремелецьких – Адама, Станіслава, Амброжія і Бартоша Видковських, а також Яна з
Гребенного, які захопили усю документацію та гроші. Свідчення врядових вижів – огляд
у Красному стану здоров’я луцького ключника.
№ 279 (7), вересня 07, арк. 184 зв.
Скарга зем’янина Луцького повіту Андрія Івановича Русина на Яна Якубовича
Монтовта, який удався до погроз і образ («отповедей и похвалок») А.І. Русина, коли
приїхавши до А.І. Русина в Берестечко в супроводі кількохдесят приятелів з метою
дізнатися про час («рок») викуплення в А.І. Русина свого маєтку Золочів, слухав як
А.І. Русин читав записний лист Я.Я. Монтовта на маєток Золочів, де було вказано термін
викуплення маєтку.
№ 280 (8), вересня 08, арк. 185-186.
Заява зем’ян Луцького повіту Михайла і Василя Григоровичів Привередовських про
продаж 1/3 частини маєтку Баїв, успадкованої від матері Любки Лідуховської і
викупленої у сестер – Марії Яцькової Русинової та Тетяни Іванової Калусовської,
їхньому дядькові Василю Гулевичу за 300 кіп грошей. Вписання записного листа на
продаж частини маєтку Баєва Василю Гулевичу:
1561.09.05 Баїв Луцького повіту. Лист записний Михайла і Василя Григоровичів
Привередовських на продаж 1/3 частини маєтку Баїв Василю Гулевичу за 300 кіп
грошей.
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№ 281 (9), вересня 08, арк. 186 зв-187 зв.
Заява зем’ян Луцького повіту Михайла і Василя Григоровичів Привередовських про
заставу 2/3 частини маєтку Баїв, успадкованої від матері Любки Лідуховської і
викупленої у сестер – Марії Яцькової Русинової та Тетяни Іванової Калусовської,
їхньому дядькові Василю Гулевичу за 600 кіп грошей. Вписання записного листа на
заставу частини маєтку Баєва Василю Гулевичу з двором і дворною пашнею тощо:
1561.09.05 Баїв Луцького повіту. Лист записний Михайла і Василя Григоровичів
Привередовських на заставу 2/3 частини маєтку Баїв Василю Гулевичу за 600 кіп
грошей.
№ 282 (10), вересня 09, арк. 188-189.
Заява зем’янина Луцького повіту Гаврила Зброховича Гулевича Воютинського про
дарчий акт своїй дружині Марії Петрівні в рухомих речах (коштовності, одяг, їздові
коні) і 1/3 домового статку (коні тяглі, худоба, птахи), які вони набули в «jтчизному»
маєтку Воютині. Вписання дарчого акту:
1561.09.06 Луцьк. Записний лист Гаврила Зброховича Гулевича Воютинського своїй
дружині Марії Петрівні на рухомі речі і 1/3 домового статку у Воютині.
№ 283 (11), вересня 17, арк. 189-191.
Розгляд судової справи за позовом зем’янина Луцького повіту Дахна
Олександровича Охлоповського на свого брата Якима Охлоповського у справі про
спірні земельні границі (розподіл земельних володінь) – у полях, сіножатях і
Богданівському дворищі. У визначений термін («рок») приятельського суду на
встановлення границь земельних володінь Яким Охлоповський відмовився проводити
межування спірних ґрунтів, що потягнуло до виплати штрафних санкцій («впал у
заруку»). Пред’явлення на уряді листа приятельських суддів з боку скаржника і з боку
відповідача з різним викладом подій. Згідно з листом приятельських суддів скаржника –
брата Дахна – винесення вироку згідно з прийнятими штрафними санкціями за ухилення
від межування спірних ґрунтів (50 кіп грошей заруки і 70 кіп грошей) за «шкоды и
наклады на реченье слова» його брату Якимові. Пред’явлення Якимом Охлоповським
господарського листа, писаного до старости луцького, брацлавського і вінницького кн.
Б.Ф. Корецького, до судді Луцького повіту Гаврила Бокія і до підстарости Луцького
замкового уряду з вимогою вчинити згідно з судовим рішенням приятельських суддів
Я.О. Охлоповського, які присудили його брату Дахну виплату штрафу в 130 кіп грошей.
Пред’явлення Якимом Охлоповським господарського листа, писаного до
Д.О. Охлоповського з вимого виплатити брату Якиму 130 кіп грошей згідно з рішенням
його приятельських суддів. Рішення луцьких замкових суддів призначити черговий рок
для проведення межування спірних земель та приятельського полагодження справи між
братами.
№ 284 (12), вересня 18, арк. 191-192 зв.
Розгляд судової справи за позовом зем’янина Луцького повіту Мойсея Мурина
Чагадайовича на луцького єврея Хазка Єсмановича у справі про держання «jтчизного»
маєтку М.М. Чагадайовича Коршовець, яке держить луцький єврей, не бажаючи
поступити його власнику. Пред’явлення на уряді М.М. Чагадайовичем привілеїв на
право володіння Коршовцем. Пред’явлення на уряді луцьким євреєм двох заставних
листів на Коршовець про перезаставу йому маєтку від водирадського урядника Гапона
Григоровича за 80 кіп грошей, за які Гапон Григорович отримав у заставу Коршовець
від матері М.М. Чагадайовича Настасії Ванківни Вечериної в 1559 р. Прийняття на уряді
приятельської угоди про повернення маєтку Коршовець М.М. Чагадайовичу від
луцького єврея Хазка Єсмановича Григоровича за шість тижнів після сплати луцькому
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єврею 80 коп грошей Василем Гулевичем в рахунок боргу Гапона Григоровича, який не
зміг виплатити заставну суму луцькому єврею.
№ 285 (13), вересня 18, арк. 192 зв.-194.
Скарга господарського дворянина Тимофія Головні, який був даний дворянином на
всі справи мозирському підстарості Михайлу Мишці Варковському на дубенського
урядника Гнівоша Вороновича кн. К. К. Острозького еtс. за побиття під час вручення
двох господарських позовів, розірвання цих позовів, вигнання з двору 16.09.1561 р. у
Дубні. Разом з цим – обсилання дубенського урядника слугою М. Мишки Варковського
Матисом Бережецьким про причину зазіхання на життя М. Мишки Варковського під час
луцького ярмарку, коли понад сотні підданих князя (погорілецькі й іванські піддані),
стерегли М. Мишку Варковського в липовому гаю під Луцьком, переїхавши йому
дорогу. Покладання реєстру збитків дубенському уряднику з вимогою вчинити
правосуддя. Свідчення врядового вижа – повторення слів (дублювання заяви)
господарського дворянина.
№ 286 (14), вересня 18, арк. 194-194 зв.
Заява повірених («умоцованих») від імені судових сторін: Олени Карпівни
Василевої Семашківни та кнг. Марини Киселівни Іванової Четвертинської про
перенесення справи до приятельського суду за скаргою Олени Семашківни на кнг.
Марину Четвертинську за пожате збіжжя, побиття її слуги Андрія Малиновського та
забрання в нього коня зі збруєю, а також за забрання збіжжя у підданих селян.
Визначення року приятельського суду за взаємною згодою за чотири тижні на
земельному ґрунті.
№ 287 (15), вересня 18, арк. 194 зв.-195.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янина Луцького повіту Ілляша
Богушевича Несвіцького про ув’язання в маєток Януша Прокоповича Угриновського
Угринів. Передача маєтку Я.П. Угриновським з двором, з людьми, з полями й
сіножатями, з гаєм, ставом і млином. Списання реєстру маєтку Яношом Угриновським
та передача реєстру І.Б. Несвіцькому. Вписання реєстру (інвентаря) маєтку Угринів.
№ 288 (16), вересня 18, арк. 195 зв.
Заява зем’янина Луцького повіту Юхна Богдановича Лідуховського про продаж ¼
частини свого маєтку в Баєві, а також двору в м. Луцьку трокському воєводі, гетьману
ВКЛ, мозирському старості, державці лідському й соміліському Миколаю Юрійовичу
Радивилу; передача володіння слугам трокського воєводи Станіславу Лазницькому та
Івану Тимофійовичу разом з реєстром володіння.
№ 289 (17), вересня 18, арк. 196.
Скарга зем’янина Луцького повіту Дмитра Рогозенського на своїх братів – Василя
та Фалелія, які 17.09.1561 р. побили його особисто та його слугу Войтеха, коли вони
прибули до Рогозні, до батьківського двору на доменіальне судочинство («до права»),
складене його братами в якійсь справі. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 290 (18), вересня 19, арк. 196-196 зв.
Скарга зем’янина Луцького повіту Павла Козинського на Томила Ворону за наїзд на
його Ватинське поле 29.08.1561 р. і побиття стадників, наслання наступного дня
туличівського врядника Петра з туличівськими підданими селянами, які забрали коня.
№ 291 (19), вересня 19, арк. 196 зв.-197 зв.
Заява вдови Василя Михайловича Семашка Олени Карпівни про тестамент її
чоловіка небіжчика, який вона пред’явила на уряді і подала до вписання. Засвідчення на
уряді тестаменту небіжчика печатарями акту – Михайлом Федоровичем Сербином,
Герасимом Дахновичем, писарем Луцького замкового уряду Василем Васильовичем
Дешковським та Василем Семашком. Вписання тестаменту:

551

1561.06.24 Зденеж. Тестамент судді Луцького повіту Василя Михайловича Семашка.
№ 292 (20), вересня 19, арк. 198-199.
Розгляд судової справи за позовом зем’янина Луцького повіту Василя Гулевича на
Юхна Богдановича Лідуховського і його брата Івана в справі про порушення процедури
поділу маєтку Баїв згідно з продажним листом. Крім цього, за побиття баївського попа
Єсифа, побиття баївського урядника В. Гулевича Яна Ґружевського 20.04.1561 р.,
побиття підданих баївських селян В. Гулевича 08.06.1561 р. тощо. Відмова
Ю.Б. Лідуховського відповідати за позовом і за діцьковим листом у зв’язку зі смертю
брата Івана, у якого лишилися позови. Присудження Ю.Б. Лідуховському 214 кіп і 6
грошей на користь Василя Гулевича через нестання до суду.
№ 293 (21), вересня 199 зв.-200 зв.
Розгляд судової справи за трьома позовами зем’ян Луцького повіту Юхна
Богдановича Лідуховського і його брата Івана на Василя Гулевича. Перший позов у
справі про незаконну купівлю В. Гулевичем частин маєтку Баїв, які були дані трьом
сестрам братів Лідуховських до певного часу «на выхованьt»; з’ясування, за яким
правом В. Гулевич став власником частин Баєва; утиски братам Лідуховським та
баївському вряднику, слугам і селянам від В. Гулевича, який наказує бити, забирати
поля й сіножаті як двірні, так і селянські. Третій позов у справі про напад на баївський
двір Лідуховських та побиття баївського урядника Пронця й слугу Станіслава 12.06.1561
р. баївським урядником В. Гулевича Яном Ґружевським спільно з іншими баївськими
селянами. Відмова Ю.Б. Лідуховського провадити справу на суді у зв’язку зі смертю
брата Івана та втратою позовів. Звільнення суддями від відповідальності В. Гулевича
через відмову від судочинства з боку позивача, який пішов з суду.
№ 294 (22), вересня 19, арк. 201-201 зв.
Скарга мозирського підстарости Михайла Мишки Варковського на дубенського
урядника кн. К.К. Острозького еtс. Гнівоша Вороновича, який 06.08.1561 р. наслав
дубенських міщан і погорілецького отамана Івашка Хомичича з усіма погорілецькими
селянами на Варківську діброву, захопивши частину варківського стада (перелік) та
відігнав до Дубна. Обсилання дубенського урядника господарським дворянином
Тимофієм Головнею, даним М. Мишці Варковському «на вс справи» та врядовим
вижем з проханням узяти на поруку захоплену худобу. Відмова Г. Вороновича дати на
поруку захоплену худобу. Свідчення господарського дворянина та врядового вижа –
обсилання дубенського урядника варківським урядником М. Мишки Матисом
Бережецьким. Огляд пожатої погорілецькими селянами гречки та пшона в
Молодавському маєтку М. Мишки Варковського.
№ 295 (23), вересня 19, арк. 201 зв.-202.
Скарга зем’янина Луцького повіту Фалелія Івановича Рогозенського та його брата
Василя на свого ж брата Дмитра про те, що 17.09.1561 р. останній відмовився вчинити
правосуддя (доменіальне судочинство) за обсиланням його брата Василя, коли той
приїхав до Дмитра зі скаргою про побиття свого слуги Андрія. А потім, того ж дня,
Дмитро Рогозенський, приїхавши до помешкання братів з багатьма слугами, побив
Фалелія Рогозенського та його слугу Андрія Пискоровського. Свідчення врядового вижа
– огляд поранень.
№ 296 (24), вересня 19, арк. 202 зв.-203 зв.
Скарга мстишинського урядника кн. Олександра Федоровича Чорторийського Яна
Кожанця на Івана Олехновича Борзобогатого Красенського про напад і побиття слуги
князя О.Ф. Чорторийського Лазоря Смолки, врядового вижа і сторонніх свідків під час
вручення господарського позову й нагадувального листа 18.09.1561 р. в Риканях.
Вручення господарських напоминальних листів, писаних до Івана й до Ілляша
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Олехновичів Борзобогатих у справі про ув’язненних підданих князя, яких тримають у
себе, та про кривди й грабунки. Свідчення врядового вижа – опис побиття при врученні
листів та огляд поранень.
№ 297 (25), вересня 19, арк. 203 зв.-204.
Свідчення врядового вижа на прохання зем’янина Луцького повіту Мойсея Мурина
Чагадайовича про вступ у володіння його маєтком Коршовець за судовим вироком.
Реєстр майна, споруд та свійських тварин маєтку.
№ 298 (26), вересня 19, арк. 204-204 зв.
Розгляд судової справи за позовом зем’янина Луцького повіту Януша Прокоповича
Угриновського до Ілляша Богушевича Несвіцького у справі про вивезення 20.07.1561 р.
з його маєтку Угринів коштовностей та маєткових документів дружиною
І. Б. Несвіцького, коли вона мешкала в домі Я. П. Угриновського як мати засватаної за
ним дочки. Засвідчення відповідача своєї присутності на суді. Відмова позивача
провадити судову справу.
№ 299 (27), вересня 19, арк. 204 зв.-205 зв.
Скарга зем’янина Володимирського повіту Івана Петровича Калусовського на
зем’ян Луцького повіту Михайла й Василя Григоровичів Привередовських, які позичили
в нього 13 кіп і 20 грошей з поверненням 01.09.1561 р. Пред’явлення на уряді записного
листа на позику. Прохання надати вижа на ув’язання в три «подворищных» селянина
(«службы») за несплату боргу. Свідчення врядового вижа – недопущення до ув’язання
посланого слуги І.П. Калусовського в три служби людей у Привередові братами
Привередовськими.
№ 300 (28), вересня 22, арк. 206.
Заява зем’янок Володимирського повіту сестер Милки Василевої Дривинської та
Марії Степанової Мировицької Богдановен Лідуховських про продаж спалої на них
частки спадщини по смерті їхнього брата Івана Богдановича Лідуховського своєму
дядькові Василю Гулевичу за 20 кіп грошей.
№ 301 (29), вересня 26, арк. 206-206 зв.
Скарга кн. Януша Кузминича Заславського (Жеславського) на бояр і підданих селян
Григорія Сенюти Ляховецького за те, що вони напали 23.09.1561 р. на заславського
урядника князя Я.К. Заславського Григорія Вербовецького, коли той повертався з
маєтків князя після збору податків, побивши його та відібравши усі зібрані гроші і
майно.
№ 302 (1), жовтня 02, арк. 206 зв.- 207.
Скарга зем’ян Луцького повіту Остафія і Андріяна Коровайовичів Селецьких на кн.
Матвія Васильовича Четвертинського за те, що він особисто зі своїми слугами і боярами
23.09.1561 р. засіяв їхні селецькі поля, зорані і підготовані до сівби, а також повирубував
знаки на деревах. Свідчення врядового вижа – обведення полів та знаків на деревах
братами Селецькими.
№ 303 (2), жовтня 02, арк. 207 зв.
Скарга зем’ян Луцького повіту Остафія й Андріяна Коровайовичів Селецьких на
велицького урядника Михайла Єла Станіслава Вільгорського, який 29.09.1561 р. напав у
корчмі на Остафія, побивши його і слугу Васька, відібравши в Остафія гроші, які вони
везли до «бирчих», до Луцька, на сплату державного податку «воловщины» (від 18 сох).
Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 304 (3), жовтня 03, арк. 208-208 зв.
Скарга луцького жида, підданого Миколи Юрійовича Радивила, воєводи
трокського, гетьмана ВКЛ, старости мозирського, державці лідського, білицького і
соміліського Шломи Левійовича на Григорія Чаплича, який сам особисто та зі своїми

553

слугами і зі слугами олицького старости пана Клюсовського та ін. напали на їхній дім за
його відсутності та відсутності його батька й брата; пограбували скриньку з грошима й
коштовними речами (перелік). Свідчення врядового вижа – огляд пошкодженої будівлі і
знаків збройного наїзду.
№ 305 (4), жовтня 05, арк. 208 зв.-213.
Розгляд судової справи за скаргою зем’янина Луцького повіту Григорія Гнатовича
Джуси на свого брата Михайла за ухиляння від чесного розподілу «jтчизных» земель в
Ляхові, Болотківцях, Новгородчичах і Почапській землі. Призначення замковим судом
року на розподіл маєтків з приятельскими суддями. Друга справа Григорія Джуси за
скаргою на брата Михайла про маєтки Сіяний Гай і Садки, в яких брат відмовляється
виділити половину.
№ 306 (5), жовтня 05, арк. 213-214 зв.
Свідчення вісьмох князів, панів і зем’ян Луцького повіту на прохання
жидичинського архімандрита Йони з метою довести відсутність у Луцьку Татарської
вулиці, на якій архімандрит нібито мав побудувати кілька будинків, про що скаржився
господарю преор костела св. Трійці в Луцьку Северин. Вписання листу князів, панів і
зем’ян Луцького повіту:
1561.09.17 Луцьк. Лист кн. Матвія Васильовича Четвертинського, кн. Дмитра
Олександровича Буремського, Федора й Андрія Івановичів Русинів, Грицька Єловича
Букоємського, Яцька і Томили Ворон Боротинських, Федора Хмари Миловського,
Богдана Андрійовича Перекладовського на прохання жидичинського архімандрита
Йони, яким засвідчується відсутність у Луцьку Татарської вулиці, на якій архімандрит
нібито мав побудувати будинки за скаргою преора Луцького костелу св. Трійці на
жидичинського архімандрита.
№ 307 (6), жовтня 06, арк. 214 зв.-216.
Свідчення
ключника,
городничого,
мостовничого
і
війта
луцького
І. Я. Борзобогатого Красенського спільно з бурмистрами м. Луцька на прохання
жидичинського архімандрита Йони з метою довести відсутність у Луцьку Татарської
вулиці, на якій архімандрит нібито мав побудувати кілька будинків, про що скаржився
господарю преор Луцького костела св. Трійці Северин. Вписання листа ключника,
городничого, мостовничого і війта луцького І. Я. Борзобогатого Красенського спільно з
бурмистрами м. Луцька:
1561.09.12 Луцьк. Лист ключника, городничого, мостовничого і війта луцького
І. Я. Борзобогатого Красенського спільно з бурмистрами м. Луцька на прохання
жидичинського архімандрита Йони, яким засвідчується відсутність у Луцьку Татарської
вулиці, на якій архімандрит нібито мав побудувати будинки за скаргою преора Луцького
костелу св. Трійці на жидичинського архімандрита.
№ 308 (7), жовтня 08, арк. 216 зв.
Заява господарського маршалка Петра Богдановича Загоровського про вручення
позовів кн. Матвію Четвертинському після повернення з Ливонської (Інфлянської) війни
за чотири тижні. Свідчення врядового вижа – вручення 08.10.1561 р. слугами
господарського маршалка Петра Богдановича Загоровського Андрієм Новосельським та
Федором кн. Матвію Четвертинському господарського позову стати у Вільно на св.
Миколи 6 грудня
№ 309 (8), жовтня 08, арк. 217.
Скарга Марїі Козечанки Петрової Чаплича Шпановської на боярина підскарбиної
Богушової Яцка Гуменницького, який 25.09.1561 р. напав на дорозі на площенських
підданих бояр і селян скаржниці, які везли на продаж пшеницю, масло і сир; відібрав 7
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кіп грошей, які Марія Шпановська передавала оплатою боргу, та ув’язнив їх усіх у
маєтку.
№ 310 (9), жовтня 09, арк. 217 зв.
Скарга преора Луцького кляштора св. Марії ксьондза Северина на ключника,
городничого, мостовничого і війта луцького І.Я. Борзобогатого Красенського за те, що
він відмовляється вчинити правосуддя за скаргою на луцького єврея Ігуду Шломича за
спуск Новоставського ставу та інші збитки, хоча при цьому війт призначав термін
судового року та сам не явився до суду. Свідчення врядового вижа – засвідчення
очікування ксьондзем Северином у війтівському домі війта, який не з’явився до
призначеного ним судового засідання.
№ 311 (10), жовтня 10, арк. 218.
Заява господарського маршалка кн. Олександра Андрійовича Сагушковича
Коширського про невиплату йому завдатку 100 золотих володимирським городничим
Михайлом Тихновичем Козинським у рахунок уплати за купівлю тисячі мац жита його
дружиною Михайловою Козинською. Свідчення врядового вижа – засвідчення торгових
зобов’язань, оформлених письмово, та умови сплати завдатку на третій день.
№ 312 (11), жовтня 11, арк. 218 зв.
Угода між преором Луцького костела ксьондзом Северином та архімандритом
жидичинського монастиря Йоною: перенесення судового року за скаргою преора на
архімандрита у справі про незаконне будівництво в м. Луцьку нових споруд. Справа за
господарським позовом була перенесена господарем у зв’язку з початком військових дій
у Ливонській (Інфлянській) війні, але обидві сторони вирішили спочатку погодити
справу приятельським звичаєм у Луцьку, а потім, у разі незгоди, уже їхати на суд до
господаря, залишаючи позов чинним.
№ 313 (12), жовтня 11, арк. 219-219 зв.
Заява Ганни Миколаєвої Харлинської нар. кнж. Любецької про уповноваження
свого чоловіка Миколи Харлинського на ведення справ з полоцьким воєводою
Станіславом Довойною, який привласнив маєтки у Новогородському повіті (Ісков,
Вселюб з присілками), які спали спадком на Ганну Харлинську по її бабці Яновій
Пеньковій.
№ 314 (13), жовтня 11, арк. 219 зв.
Скарга зем’янина Володимирського повіту Микити Кутровського на зем’ян
Польської Корони Белзького (в тексті «Бузского») повіту Яна, Андрія й Адама Лащів
Стремелецьких, які повсякчас чинять збитки та наїжджають на землі його маєтку за р.
Судиловку, пустошачи бори, діброви, поля й сіножаті. Зокрема, 04.07.1561 р. вони зі
своїми селянами поорали та посіяли тридцятьма плугами землю Мервинського маєтку.
№ 315 (14), жовтня 12, арк. 219 зв.-220.
Перенесення судової справи за відсутності судді Луцького повіту Гаврила Бокія за
позовом Яцька Івановича Русина на Василя Гулевича про своє і свого слуги побиття
затурецькими підданими Василя Гулевича, а за другим позвом про збройний наїзд на
Баївський двір та побиття двірних парубків Ленця і Янка, захоплення восьми волів. Ця
справа раніше розглядалася на замку 14.09.1561 р. суддею Г. Бокієм та була перенесена
на 12.10.1561 р. до року приятельського замирення, яке не відбулося.
№ 316 (15), жовтня 12, арк. 220-220 зв.
Перенесення судової справи за позовом Василя Гулевича на Яцька Івановича Русина
у справі про побиття затурецьких підданих В. Гулевича. Раніше, 14.09.1561 р., на
судовому засіданні («року») Луцького замкового суду обидві сторони перенесли справу
до приятельського замирення з призначенням нового терміну («року») на 12.10.1561 р.,
проте угоди досягнено не було і справу знову перенесли до замкового суду на теперішнє
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засідання, однак за відсутності судді Луцького повіту Гаврила Бокія справу було
відкладено.
№ 317 (16), жовтня (число не означено), [12-13] жовтня, арк. 220 зв.-222 зв.
Скарга господарського цільника Івана Борзобогатого Красенського за поданням
його біскупицького урядника Андрія Сікорського на володимирського городничого
Михайла Тихновича Козинського, який наслав свого намісника Томаша Подоського на
чолі великого загону слуг на біскупицький двір, у якому побили й поранили двірних
слуг, захопили й вивели чималу кількість худоби. Свідчення врядового вижа –
обведення збройного наїзду на біскупицький двір, огляд поранень. Вписання реєстру
збитків біскупицьких підданих селян (перелік 28 осіб), складеного біскупицьким
урядником Андрієм Сікорським. Обсилання володимирського городничого
М.Т. Козинського про причину наїзду («грабежу»). Відповідь городничого через
Т. Подоського, що це було зроблено за його наказом, як законне стягнення «грабеж» з
врядовим вижем в рахунок виконання замкової повинності з маєтку Біскупичі згідно з
переписом замкових повинностей зем’ян Володимирського повіту, що відблулась
29.09.1561 р.
№ 318 (17), жовтня 13, арк. 222 зв.
Заява луцького лантвійта Василя Григоровича про те, що він узяв в оренду будинок,
розташований на ґрунті замкового костелу св. Якуба в Луцьку, у чернчегородського
державці Фронца Фальчевського та піддячого Луцького великого костелу Томаша
Хоєнського і ксьондза Яна Залеського. Зобов’язання луцького лантвійта сплачувати
Ф. Фальчевському щорічно орендної плати по два золотих червоних, а на костел св.
Якуба «на вино» 12 грошей литовських.
№ 319 (18), жовтня 14, арк. 223-223 зв.
Заява господарської зем’янки Оляхни Іванової Львовчикової про передачу усіх
повноважень своєму малолітньому сину по досягненні повноліття – повноваження по
відсуджуванню головщини за вбивство батька та власницьких прав на родовий маєток
Гугів з господарським маршалком кн. Олександром Андрійовичем Сангушковичем
Коширським, який звинувачується у вбивстві Івана Львовчика та відібранні маєтку
Гугів. Олена Львовчикова заявляє, що усі її судові та майнові документи знаходяться у
вдови небіжчика Михайла Гулевича, який за свого життя узявся захищати права
О. Львовчикової перед О.А. Сангушковичем Коширським, проте після смерті його
вдова, Гулевичівна, відмовилася видати О. Львовчиковій її документи на право
власності маєтку Гугів.
№ 320 (19), жовтня 15, арк. 223 зв.-224.
Заява кн. Дмитра Олександровича Буремського про те, що його зять Федір Хмара
Миловшський спільно з своєю дружиною, а його сестрою Мариною Олександрівною
кнж. Буремською, відмовилися вести судові справи за двома господарськими позовами
проти кн. Івана Федоровича Чорторийського щодо спадкового права на маєток Войсеч
(по матері) та з ключником і луцьким війтом Іваном Яцьковичем Борзобогатим
Красенським щодо маєтку Вічин. Обидві справи були перенесені господарем на період
після розпуску війська з бойових дій Лівонської (Інфлянської) війни за шість тижнів,
коли, власне, Хмара Миловшський з дружиною і покинули кн. Д.О. Буремського в його
судових справах, чим завдали йому збитків.
№ 321 (20) жовтня 15, арк. 224-224 зв.
Скарга господарського слуги, селітерника Яна Скреки на луцького міщанина
Федора Грибковича, який побив скаржника з погрозами на життя, заборонивши брати
землю для роботи на місці за р. Глушцем поблизу р. Стир по передміських дворах,
виділену ключником, городничим, мостовничим і війтом луцьким І. Я. Борзобогатим

556

Красенським. Свідчення вижа луцького війта про недопущення до роботи Яна Скреки
та погрози на життя («отповеди и похвалки») з боку луцького міщанина Федора
Грибковича.
№ 322 (21), жовтня 16, арк. 225-226.
Скарга жидичинського архімандрита Йони на Михайла Тихновича Козинського за
посягання ґрунту церковного маєтку Невжиль, оранка, сіяння житом, озимими, викіс
сіножатей тощо зі свого маєтку Головби. М.Т. Козинський порушив судовий вирок
комісарських суддів великого князя, які винесли вирок на користь жидичинського
архімандрита. Свідчення врядового вижа – обведення ґрунтів маєтку Невжиль слугою
архімандрита Ієвом Степановичем, що було посіяно і пожато головбськими селянами за
наказом свого пана М.Т. Козинського.
№ 323 (22), жовтня 17, арк. 226 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання Микити Федоровича Сербина про вручення
господарського комісарського позову кременецькому старості кн. Миколі Андрійовичу
Збаразькому та його дружині Ганні Деспотівні у справі про посягання земельних ґрунтів
маєтку Хорохорин від берестських підданих кн. М.А. Збаразького. Вручення позову у
Кременеці 14.10.1561 р. слугою М.Ф. Сербина Янком та неприйняття їх кременецьким
старостою.
№ 324 (23), жовтня 17, арк. 227.
Скарга велицького урядника Михайла Єла Малинського Станіслава Вільгорського
на Остафія й Андріяна Коровайовичів Селецьких за збройний наїзд на помешкання
Вільгорського у Велицьку, побиття його особисто та його слуги Валентого
Соколовського, пропажу 25 кіп грошей М. Єла Малинського та 15 кіп грошей його
власних, одягу й рушниці. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 325 (24), жовтня 17 у п’ятницю, арк. 227 зв.
Скарга піддячого Луцького великого костелу Томаша Хоєнського на луцьких
євреїв, які всупереч господарським охоронним листам соромотять і б’ють костельних
плебанів і «млоденцов», зокрема й цього дня були піймані й побиті слугою Яхна
Левійовича Симхою Караїмовичем двоє костельних «млоденцов» Юзеф Вноровський і
Миколай Незданович, послані до луцького лантвойта Василя Григоровича з
господарськими листами. Унаслідок побиття Юзефа Вноровського йому повідтинали
пальці на руці, а шапку з господарськими листами втоптали в болото. Свідчення
врядового вижа – огляд поранень.
№ 326 (25), жовтня 19, арк. 228-229.
Скарга господарського дворянина Ілляша Богушевича Несвіцького на Януша
Прокоповича Угриновського про те, що 13.10.1561 р. Я.П. Угриновський за відсутності
І.Б. Несвіцького виманив з маєтку його сина Адама і почав його обстрілювати з лука в
полі, а наступного дня побив і дружину І.Б. Несвіцького, яка, приїхавши в маєток
Я.П. Угриновського, намагалася забрати свого коня, якого Угриновський учора
випросив. Свідчення врядового вижа – обсилання Я.П. Угриновського щодо коня,
побиття дружини і стріляння з лука в сина.
№ 327 (26), жовтня 19, арк. 229-229 зв.
Скарга Януша Прокоповича Угриновського на Ілляша Несвіцького, який учора,
приїхавши до його двора Угринів, побив скаржника, образив і наказав своїм підданим
селянам вимолотити в гумні його пшеницю й жито.
№ 328 (27), жовтня 19, арк. 229 зв.-230 зв.
Скарга ключника, городничого, мостовничого і війта луцького І.Я. Борзобогатого
Красенського на дружину Яна Загоровського Федору Боговитинівну, яка 18.10.1561 р.
наслала своїх ратнівських підданих (поіменно 14 осіб) на Оздівську землю трокського
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воєводи, гетьмана ВКЛ еtс. Миколи Радивила, захопивши половину череди худоби, що
була на випасі, і відігнали до Ратнова. Свідчення врядового вижа – обсилання Федори
Загоровського в її Ратновському дворі.
№ 329 (28), жовтня 20, арк. 230 зв.
Скарга господарського маршалка Петра Кірдея Мильського на Миколу
Дубровського, який вночі 07.10.1561 р. на чолі озброєного загону наїхав на маєток
Твердинь, побивши і захопивши його підданих селян, яких завів до себе в маєток.
№ 330 (29), жовтня 22, арк. 231-231 зв.
Скарга піддячого луцького замкового костелу Томаша Хоєнського на слугу
луцького єврея Яхна Левійовича єврея Данчика, який в домі аптекарки Нити Бартошової
спровокував бійку барвера Жиґмонта з плебаном Мацеєм, унаслідок якої плебан Мацей
був убитий. Свідчення на уряді аптекарки Нити, яка детально описала обставини бійки й
загибелі плебана Мацея. Свідчення врядового вижа – огляд трупа.
№ 331 (30), жовтня 26, арк. 231 зв.-232 зв.
Заява нареченого луцького і острозького владики Марка Васильовича
Жоравницького про дозвіл своєму сину Олександру Жоравницькому позичити 700 кіп
грошей у слуги кнг. Беати Ілліної Острозької Яна Котовського для викупу маєтку
Блудів. Сума грошей позичена Олександром Жоравницьким під заставу маєтку Блудів.
Вписання дозвільного листу:
1561.10.25 Луцьк. Дозвільний лист луцького й острозького владики Марка
Васильовича Жоравницького, виданий слузі кнг. Беати Ілліної Острозької Яну
Котовському про дозвіл своєму сину Олександрові Жоравницькому позичити в
Я. Котовського 700 кіп грошей для викуплення маєтку Блудів.
№ 332 (31), жовтня 26, арк.232 зв-233.
Скарга радошинського урядника Романа Гулевича Станіслава Слави на битенського
підданого Микити Сербина селянина Оношка (з с. Битня), який 23.10.1561 р. з іншими
селянами напав у Битенському лісі на скаржника, побивши його й поранивши. Станіслав
Слава разом із слугою Р. Гулевича Павлом Гуляницьким були побиті на місці вирубки
лісу згаданим селянином Оношком, виїхавши туди після обсилання Романа Гулевича
дружиною Микити Сербина з приводу повернення воза, пограбованого Павлом
Гуляницьким у битенського селянина Оношка, коли той незаконно рубав ліс. Свідчення
врядового вижа – огляд поранення.
№ 333 (32), жовтня 28, арк. 233 зв.-234.
Скарга луцьких бурмистрів і радець спільно зі своїми сусідами на господарського
орендаря луцьких корчом, броварів і солодовень Перця Лазаровича, його племінника
Шмонка та їхнього шафаря Єська Шломича у справі про перевищення повноважень і
завдання збитків, зокрема, про перешкоду шинкування спиртними напоями: стягнення
надмірного податку з «медов и пив», не вказаного в орендному привілеї великого князя,
на Луцькому ярмарку на св. Семена, внаслідок чого вони мусили продавати свій
алкоголь по селах і «яко одны циганове волочилися». Над те євреї-орендарі вдалися до
стягнень («грабtжов») тих міщан, які ходили по селах, заборонивши їм виїжджати з
товаром. Крім того, євреї-орендарі порушили угоду з луцькими міщанами про
виробництво спиртних напоїв (угода викладена в переказі).
№ 334 (33), жовтня 28, арк. 234 зв.
Скарга господарського зем’янина Марка Збранного на Матвія Романовича
Білостоцького, який наїхав на дім княгининського врядника Власця, побивши його і
захопивши в домі скриню Марка Збранного, у якій зберігалися документи на маєток
Княгинин та інші київські маєтки; крім того, без залучення вижа він забрав селянина
пана Загоровського як свого збіга.
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№ 335 (34), жовтня 28, арк. 234 зв.-235.
Зустрічна скарга господарського зем’янина Матвія Романовича Білостоцького на
Марка Збранного, який побив його на дорозі, наздогнавши після того, як
М.Р. Білостоцький упіймав з вижем у Княгинині збіглого селянина Андрійця за
наводкою Марка Збранного.
№ 336 (35), жовтня 31, арк. 235-236 зв.
Скарга Федори Янової Загоровської нар. Боговитинівни Шумбарської на ключника,
городничого, мостовничого й війта луцького І. Я. Борзобогатого Красенського, який
30.10.1561 р. наслав збройний загін на чолі з сином Василем і полонським урядником
Хацком Туличовським на маєток Ратнове, на доми підданих селян, з яких силоміць
захопили й вивели чимало поголів’я худоби. Крім того, наїхали на двір Федори
Загоровської, увірвавшися всередину, побили дочку Федори Загоровської Настасію та
дві скрині «розлупали». Вписання реєстру збитків. Свідченння врядового вижа –
обведення збройного наїзду на двір і на село.
№ 337 (36), жовтня 31, арк. 236 зв.-237 зв.
Зустрічна скарга ключника, городничого, мостовничого і війта луцького
І. Я. Борзобогатого Красенського на Федору Янову Загоровську нар. Боговитинівну
Шумбарську, яка 18.10.1561 р. наслала своїх ратнівських слуг і селян на маєток
трокського воєводи, гетьмана ВКЛ еtс. Миколу Радивила Оздів, захопивши й увівши до
себе в Ратнове половину череди худоби, розігнавши при цьому пастухів. Повторне
свідчення врядового вижа – обсилання Федори Загоровської. Свідчення іншого
врядового вижа – вилучення в Ратновому худоби, захопленої ратнівськими селянами
Федори Загоровської – сто голів та інших покрадених коней, жеребців, овець, тощо.
№ 338 (1), листопада 01, арк. 237 зв.-238.
Заява Федори Федорівни Михайлової Михайловича Свинюської нар. кнж.
Чорторийської про те, що після смерті свого чоловіка згідно з тестаментом мала
передати 01.10.1561 р. кн. Дмитру Олександровичу Буремському маєтки Нововосілки,
частини в Корсові й Сестрятині, проте кн. Д.О. Буремський на зазначений час не
з’явився і маєтки не прийняв, хоча напередодні нагадував Федорі Свинюській з
врядовим вижем про передачу йому спадкових маєтків.
№ 339 (2), листопада 01, арк 238-238 зв.
Заява Федори Федорівни Михайлової Михайловича Свинюської в присутності
Марка Васильовича Жоравницького спільно зі своїми синами про передачу після смерті
її чоловіка М. М. Свинюського за спадковим правом Жоравницьким маєтку Блудів з
присілком Десятиною та замку Теслугів з присілками Крупцем, Борятином, Добриводою
і Піщанкою, за що Федора Свинюська одержала від Жоравницьких 1000 кіп грошей.
№ 340 (3), листопада 02, арк. 239-239 зв.
Заява господарського зем’янина Василя Чижевича Тушебинського про дарування на
вічність кн. Івану Федоровичу Чорторийському 1/3 маєтку Тушебин зі своєї половини,
виділеної від брата Фурса. Вписання записного листа:
1561.10.05 Клевань. Записний лист (дарча) господарського зем’янина Василя
Чижевича Тушебинського про дарування на вічність кн. Івану Федоровичу
Чорторийському 1/3 маєтку Тушебин зі своєї половини, виділеної від брата Фурса.
№ 341 (4), листопада 02, арк. 240-241.
Заява господарського зем’янина Василя Чижевича Тушебинського про заставу кн.
Івану Федоровичу Чорторийському 2/3 маєтку Тушебин зі своєї половини, виділеної від
брата Фурса, в рахунок покриття боргу в 12,5 (полтретяста) кіп грошей. Вписання
записного листа:
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1561.10.05 Клевань. Записний лист господарського зем’янина Василя Чижевича
Тушебинського про заставу кн. Івану Чорторийському 2/3 маєтку Тушебин зі своєї
половини, виділеної від брата Фурса, в рахунок покриття боргу в 12.5 кіп грошей
(полтретяста).
№ 342 (5), листопада 03, арк. 241-241 зв.
Заява господарського зем’янина Романа Гулевича про пред’явлення ним на уряді і
вписання до замкових книг листа братів Дрозденських на вимогу Богдана
Дрозденського, якому Р. Гулевич відмовлявся одноосібно пред’явити листа і який для
цього звернувся зі скаргою до господарської канцелярії, аби отримати спільний лист і
засвідчити його врядовою печаткою. Вписання листу братів Дрозденських:
1560.04.11 Дроздні. Лист братів Богдана, Яцка, Семена і Михайла Івановичів
Дрозденських про спільний викуп у Петра Костюшковича Хоболтовського «jтчизного»
маєтку Зубильне за 60 кіп грошей і оговорення запобіжних заходів (заруки) у разі
одноосібної дії когось із братів по викупленню маєтку. Зазначення того, що як лист, так і
гроші на викуплення маєтку даються на зберігання Роману Гулевичу.
№ 343 (6), листопада 03, арк. 241 зв.-242.
Скарга Федори Федорівни Михайлової Михайловича Свинюської нар. кнж.
Чорторийської на кн. Дмитра Олександровича Буремського про те, що він особисто
побив і пограбував її свинюського боярина Івашка, посланого Ф. Свинюською до свого
маєтку Зміїнця виганяти підданих на підводи. Свідчення врядового вижа – огляд
поранень; обсилання кн. Д. О. Буремського, який відповів з погрозами, що
Ф. Свинюська до того маєтку вже нічого не має.
№ 344 (7), листопада 05, арк. 242-242 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання господарського дворянина Миколи
Кухмистровича Дорогостайського про вручення господарських позовів Яну Якубовичу
Монтовту Коблинському у справі про посягання земельних ґрунтів Дорогостайського
маєтку. Вручення позовів 04.10.1561 р. дорогостайським урядником М. Кухмистровича
Дорогостайського Яном Тарковським в Аршичині та оголошення судового року – за два
тижні після Різдва Христового в 1562 р.
№ 345 (8), листопада 08, арк. 242 зв.-243.
Свідчення врядового вижа на прохання нареченого владики луцького і острозького
Марка Васильовича Жоравницького для засвідчення вступу у володіння маєтком
Блудовом, який перейшов спадком після смерті М.М. Свинюського і був переданий його
вдовою Федорою Федорівною кнж. Чорторийською (див. № 338). Засвідчення
майнового стану двору, церкви, господарських споруд, дерева для будування, садових
дерев, зокрема тих речей, які вивезла Федора Свинюська.
№ 346 (9), листопада 12, арк. 243-243 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання господарського зем’янина Богдана
Івановича Дрозденського для вручення господарських позовів володимирському владиці
Йосифу та братам Богдана – Яцьку, Семену і Михайлу Дрозденським. Вручення позовів
06.11.1561 р. братам: Яцькові – чотири позови, Семену – п’ятеро позовів, Михайлові –
два позови (справи не означені). Оголошення судових років за чотири і за вісім тижнів
від часу вручення позовів. Також вручення позовів володимирському владиці слугою
Лучком у Купичові у справі про збройний наїзд на маєток Б. Дрозденського Гудчий Брід
і побиття підданих селян. Оголошення судового року за чотири тижні.
№ 347 (10), листопада 13, арк. 244.
Свідчення врядового вижа на прохання господарського дворянина Василя
Петровича Вериги для вручення господарського позову «дTцкого» (3-ій виклик) за
скаргою господарського маршалка і писаря, тикотинського старости Яна Шимковича на
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господарського маршалка Петра Богдановича Загоровського та на володимирського
городничого Михайла Тихновича Козинського. Вручення позовів господарським
дворянином особисто в руки того ж дня 13.11.1561 р.
№ 348 (11), листопада 14, арк. 244-244 зв.
Скарга луцького єврея Аврама Хажимовича на незаконне стягнення мита в маєтку
господарського зем’янина Андрія Васильовича Рудецького Рудках, який наслав своїх
слуг на скаржника, коли той 12.11.1561 р. проїжджав село, повертаючись з ярмарку у
Вишневці. При цьому єврея було побито, а його майно на возі захоплене як компенсація
за промито (штраф за несплату мита). Свідчення врядового вижа – огляд порваного
кожуха і відірваних ґудзиків.
№ 349 (12), листопада 17, арк. 244 зв.-245 зв.
Свідчення врядового вижа на прохання ровенського урядника кнг. Ілліної
Острозької Григорія Сокора для проведення судового засідання (року) в Дорогобужі за
скаргою дорогобузького архімандрита Нектарія на його брата Томка, звинуваченого в
нападі на Дорогобузький монастир. Томка Сокора було захоплено в полон та взято на
поруки ровенським урядником, який тепер віз брата на судовий рок. Засвідчення
відсутності в Дорогобузькому замку дорогобузького урядника Яна Вітунського
11.11.1561 р. на день св. Мартина та недопущення до замку врядового вижа й
господарського дворянина Тимофія Головні дружиною дорогобузького урядника.
№ 350 (13), листопада 20, арк. 245 зв.-246.
Скарга господарського зем’янина Остафія Рогози на новгородчицьких селян
Михайла Павловича та його дружини Марухни, які 15.11.1561 р. напали на дім
підданого селянина Тавлуя, а потім, коли О. Рогоза за скаргою Тавлуя прийшов його
захищати від нападників, то був і сам побитий. Свідчення врядового вижа – огляд
поранень О. Рогози.
№ 351 (14), листопада 21, арк. 246-248 зв.
Заява господарського зем’янина Дахна Охлоповського про проведення розподілу
маєтку Охлопів 14.11.1561 р. згідно з постановою Луцького замкового уряду та за участі
приятельських суддів з обидвох сторін – з руки Дахна Охлоповського та з руки його
брата Якима, який відмовився довершити справу в процесі проведення дільчої
процедури. Вписання дільчого листа:
1561.11.18 Охлопів. Дільчий лист приятельських суддів з руки Дахна
Охлоповського про проведення розподілу маєтку Охлопів між Дахном Охлоповським та
його братом Якимом за участі «присяжного мрчого» Станіслава Фащовського,
запрошеного від Фронцка Фальчевського, який здійснив розподіл маєтку згідно з
волочною помірою. Незгода приятельських суддів з руки Якима Охлоповського
документально зафіксувати границі розподілу за ланами й знаками.
№ 352 (15), листопада 17, арк. 248 зв.-249.
Скарга господарського зем’янина Дмитра Івановича Рогозинського на свого брата
Фалелія, який 16.11.1561 р. під час вручення йому й іншому братові Василю позовів з
Луцького замкового уряду, побив слугу Д. І. Рогозинського, внаслідок чого позови
загинули. Свідчення врядового вижа – вручення позову Василю Рогозинському та
побиття слуги, який вручав позов; огляд поранень.
№ 353 (16), листопада 22, арк. 249-250 зв.
Заява кн. Дмитра Олександровича Буремського про вступ у володіння маєтками
Новосілки, частини в Корсові, в Сестрятині, на Зміїнці, в Обзирі і в Одрижині згідно зі
спадковим правом і за вироком віленського воєводи, земського маршалка і канцлера
ВКЛ еtс. Миколая Радивила за скаргою кн. Д. О. Буремського на державцю цих маєтків
удову Михайла Свинюського Федору Федорівну кнж. Чорторийську, яка мала
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поступити ці маєтки після смерті чоловіка. Свідчення врядового вижа – вручення
нагадувального листа удові М. Свинюського в Кочкаровці 1.11.1561 р.; вступ у
володіння вищезазначеними маєтками з 1-го по 16 листопада за участі господарського
дворянина і вижа від М. Радивила еtс. Федора Русина. Засвідчення збитків у маєтках від
попередньої власниці.
№ 354 (17), листопада 25, арк. 250 зв.-251.
Свідчення врядового вижа на прохання господарського зем’янина Богдана
Івановича Дрозденського про вручення господарських позовів за його скаргою на
Василя Витонізького у справі про маєток Зубильне, викуплений В. Витонізьким у Петра
Костюшковича за дорученням Б. І. Дрозденського. Вручення господарського позову
Василю Витонизькому 22.11.1561 р. у Вітоніжі слугою Б. І. Дрозденського Яцьком
Дьяком. Оголошення судового року у Вільно за чотири тижні від вручення позову.
№ 355 (18), листопада 25, арк. 251-251 зв.
Скарга господарських зем’ян з Підгайців Гаврила Івашковича, Семена Костича та
їхньої тітки Настасії Матвієвої Підгаєцьких на луцьких міщан, зокрема на Яцька
Стецьковича Биркозовича, який 24.11.1561 р. нарубав два вози дров у їхньому запусті,
що були захоплені Гаврилом Івашковичем та припроваджені до Підгайців. Свідчення
врядового вижа – обведення вирубаного Підгаєцького запусту, огляд побиття Гаврила
Івашковича.
№ 356 (19), листопада 26, арк. 251 зв.-252.
Свідчення врядового вижа на прохання чернчегородського державці Фронцишка
Фальчевського для пильнування границь свого маєтку Садів під час проведення
межування й обміру земель між маєтком Луцького біскупства Торчин (селище Литва) та
маєтком Окорськ панів Окорських 14.11.1561 р. Виж у присутності Ф. Фальчевського
засвідчив визнання маєткових границь з боку Юрія і Олехна Окорських на межі
земельних володінь Окорська, Торчина й Садова.
№ 357 (20), листопада 26, арк. 252 зв.-253.
Скарга Івана Патрикійовича Курозвонського на Ласковую N. Духну Сватківну,
власницю іншої частини маєтку Курозвони, про вбивство його курозвонського тивуна
Івана Толстого та забрання в нього 50 кіп грошей, які він віз до свого пана. Убивство
було здійснено на дорозі в Курозвонах 14.11.1561 р. курозвонським урядником Ласкової
Семеном Котом з іншими курозвонськими підданими. Свідчення врядового вижа –
огляд трупа.
№ 358 (21), листопада 30, арк. 253-253 зв.
Скарга ковельського підстарости Мисопада Куницького на намісника
володимирського підстарости М. Т. Козинського Томаша Подоського, який 18.11.1561 р.
побив слугу охмистра королеви, холмського і любачівського старости, ковельського
державці Ґабріеля Тарла Радомського Яцька Жабу Осовецького, а з ним господарського
дворянина Грицька Клечковського, при врученні ними у Володимирі господарського
листа у справі про передавання маєтку Смедин Ґабріелю Тарлу Радомському еtс.
Свідчення врядового вижа – огляд поранень у Ковелі.
№ 359 (22), листопада 30, арк. 253 зв.-255 зв.
Заява господарського зем’янина Житомирського повіту Андрія Юрійовича Ворони
про виділення маєтку Митковичі в Полоцькому повіті своїй сестрі Ганні, дружині
ровенського урядника Григорія Сокора, в якості «вна» за відсутності готівки на
видання «выправы». А. Ю. Ворона залишається власником маєтків у Житомирському
повіті: Троянівці, Крошні, Мокрятичі, Денешевичі.
1561.11.26 Рівне. Лист записний (віновий запис) господарського зем’янина
Житомирського повіту Андрія Юрійовича Ворони, виданий своєму зятю ровенському
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уряднику Григорію Сокору та своїй сестрі Ганні, на ¼ усіх спадкових маєтків, тобто на
маєток Митковичі в Полоцькому повіті.
№ 360 (1), грудня 01, арк. 255 зв.-256 зв.
Скарга Федори Янової Загоровської нар. Боговитинівни на ключника, городничого,
мостовничого і війта луцького І. Я. Борзобогатого Красенського за ухилення від
відшкодування (вчинення справедливості) за збройний наїзд на її двір Ратнів, виведення
великого стада худоби, побиття дочки й захоплення особистих речей. Повернення
худоби І. Я. Борзобогатим 26.11.1561 р. Пильнування Федорою Загоровською року,
складеного від І. Я. Борзобогатого 30.11.1561 р. на вчинення судочинства від себе.
№ 361 (2), грудня 04, арк. 256 зв.-257.
Заява господарського дворянина Івана Олехновича Борзобогатого Красенського про
неможливість послати до Вільна до господарського суду решти своїх підданих селян зі
Зборошова для їхньої участі в судовому засіданні в якості свідків за скаргою
І. О. Борзобогатого Красенського на господарського маршалка кн. Олександра
Андрійовича Сангушковича Коширського, який наїхав і погромив Зборошів. Свідчення
врядового вижа – огляд хвороби («хвороба обложная огнистая») зборошівських селян
(18 осіб поіменно).
№ 362 (3), грудня 04, арк. 257-257 зв.
Скарга господарського дворянина Івана Олехновича Борзобогатого Красенського на
буремльського війта, урядника кн. Дмитра Буремльського, який відмовився видати
збіглого селянина І. О. Борзобогатого Красенського Никона з с. Радомишль. Свідчення
врядового вижа – застання збіглого селянина Никона в Буремлі, відмова буремльського
війта його видати, прирученя збіглого селянина І. О. Борзобогатим Красенським
буремльському війту.
№ 363 (4), грудня 04, арк. 257 зв.
Скарга господарського зем’янина Януша Прокоповича Угриновського на Ілляша
Богушевича Несвіцького за те, що він не захищає від нападів сусідів маєток Угринів,
наданий йому в тимчасове держання Я. П. Угриновським. Зокрема, від нападу
скленських селян пана Ґнєзненського, які повирубували кількадесят возів дерева в
Угриновському гаю для будування.
№ 364 (5), грудня 13, арк. 258.
Скарга господарського зем’янина Богуша Павловича Білецького від себе і від свого
зятя Семена Прокоповича на Богдана Перекладовського, який спільно зі своїм сином і зі
слугами вночі наїхав на їх Білецький двір, побивши їх особисто, порозганявши челядь та
захопивши одяг, документи й гроші. Свідчення врядового вижа – обведення збройного
наїзду на Білецький двір, огляд поранень.
№ 365 (6), грудня 13, арк. 258 зв.
Заява ратненського війта Станіслава про вручення спільно з господарським
дворянином Станіславом Жебровським господарських листів житомирському старості
кн. Роману Федоровичу Сангушковичу та кн. Богушу Дмитровичу Любецькому у справі
про незаконне стягнення мита з ратненських міщан в маєтках кн. Р. Ф. Сангушковича і
кн. Б. Д. Любецького. Свідчення господарського дворянина Станіслава Жебровського –
вручення господарських листів; згода князів припинити незаконне стягнення мита з
ратненських міщан.
№ 366 (7), грудня 13, арк. 259.
Скарга слуги Михайла Сватковича Хрінницького Омеляна Нагорниковича на
полонського
урядника
нареченого
владики
луцького
й
острозького
М. В. Жоравницького Левка, який напав і побив скражника, забравши в нього одяг і
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гроші в м. Луцьку на бесіді з його приятелем, підданим трокського воєводи, у луцької
міщанки Ванки. Омелян Нагорникович продавав у Луцьку збіжжя свого пана. Свідчення
врядового вижа – огляд поранень.
№ 367 (8), грудня 14, арк. 259 зв.
Зустрічна скарга полонського урядника нареченого владики луцького й острозького
М. В. Жоравницького Левка на підданого трокського воєводи, оздовського тивуна
Малашину та його зятя Омеляна (слуги Михайла Сватковича Хрінницького), які побили
його на бесіді в домі луцької міщанки Ванки, через що пропали його гроші (15 кіп
грошей). Без свідчення вижа. Скарга подана луцьким міщанином Ярмолою Чижем.
№ 368 (9), грудня 14, арк. 260-260 зв.
Скарга ратненського єврея Іделя Ізраїльовича на своїх боржників – житомирського
старосту кн. Романа Сангушковича та його слуг і підданих, які відмовляються платити
борги. Вручення господарських листів, виданих за скаргою ратненського єврея на кн.
Р. Сангушковича та його слуг і підданих у Берестському дворі 10.12.1561 р. в
присутності господарського дворянина Станіслава Желіборського. Заява ратненського
єврея про зникнення в нього торби з борговими документами в Берестському дворі.
Перелік боргових документів. Свідчення господарського дворянина Станіслава
Жебровського про зникнення торби з борговими документами.
№ 369 (10), грудня 14, арк. 261-261 зв.
Заява господарських зем’ян Кременецького повіту Михайла та Криштофа
Богуфаловичів Лабунських про вступ у володіння після досягнення повноліття
Михайлом Лабунським спадковими маєтками, які перебували в руках опікунів згідно з
тестаментом їхнього дядька Климента Войнича, який був опікуном Лабунських після
смерті їх батька Богуфала Лабунського. Вписання записного листа братів Лабунських на
ім’я опікунів:
1561.12.14 Луцьк. Записний лист братів Лабунських на ім’я опікунів: старості
луцькому, брацлавському і вінницькому кн. Б. Ф. Корецькому, кн. Івану Федоровичу
Чорторийському, Михайлу Єловичу Малинському, Герасиму Дахновичу про вступ у
володіння спадковими маєтками по досягненні повноліття старшим братом Михайлом
Богуфаловичем Лабунським та отримання документів на спадкові маєтки.
№ 370 (11), грудня 14, арк. 262-263.
Заява печатарів тестаменту господарських зем’ян Івана Шимковича Скленського,
Федора Селецького та Якима Олександровича Охлоповського про складання тестаменту
Семеном Івановичем Білостоцьким у хворому стані за відсутності його спадкоємців –
племінників по брату Микити, Івана та Яцька Ваньковичів Білостоцьких. Передача на
уряді тестаменту С. І. Білостоцького з рук І. Ш. Скленського його адресатам в особі
Микити Ваньковича Білостоцького. Вписання тестаменту вже померлого тестатора:
1561.12.16 Білий Сток. Тестамент бездітного господарського зем’янина Семена
Івановича Білостоцького, в якому він заповідає 1/3 частину в Білом Стоку і в Городищі
своїм племінникам по брату Микиті, Івану та Яцьку Ваньковичам Білостоцьким, а 2/3
тих же маєтків під запис суми 400 кіп грошей.
№ 371 (12), грудня 15, арк. 263 зв.
Заява господарського зем’янина Кременецького повіту Михайла Богуфаловича
Лабунського про відтерміування прикладання своєї печатки до свого запису опікунам
про вступ у володіння спадковими маєтками по досягненні повноліття (див. № 359 (10)
від 14 грудня).
№ 372 (13), грудня 15, арк. 263 зв.-264.
Постанова Луцького замкового суду про перенесення судового засідання за два
тижні на прохання позваної сторони – Григорія Гулевича в справі Семена Івановича
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Козинського, який позивав Г. Гулевича першим позовом, а потім і приятельськими
суддями, які присудили С. І. Козинському на Цевівському ґрунті 169 кіп і 9 грошей.
Проте Г. Гулевич не сплатив присуджену суму, продовжуючи держати частину Романа
Козинського в Борисковичах.
№ 373 (14), грудня 15, арк. 264 зв.-265.
Розгляд судової справи за позовом Яна Якубовича Монтовта на Андрія Івановича
Русина у справі про неповернення заставленого йому в держання маєтку Золочів за
певну суму грошей, нанесення збитків маєтку Золочів і неприйняття А. І. Русином
узятих під заставу грошей. Зустрічна скарга А. І. Русина на Я. Я. Монтовта про його
наїзд на Берестецький двір А. І. Русина, погрози на життя. Відмова А. І. Русина
відповідати по скарзі Я. Я. Монтовта, перш ніж він усправедливить А. І. Русина за його
скаргою. Відмова Я. Я. Монтовта відповідати без урядового позову А. І. Русина.
Постанова Луцького замкового уряду відкласти справу до приїзду старости,
посилаючися на рішення Луцького повітового зібрання привілейованих землевласників.
№ 374 (15), грудня 17, арк. 265 зв.
Скарга луцького єврея Мошка Гошвича на господарських зем’ян Ілляша
Богушевича Несвіцького та Януша Прокоповича Угриновського про побиття його брата
Шмойла на дому в Муравчанки, де вони були на учті (бесіді), через що Шмойло втратив
гаманець з грошима (20 кіп грошей і 6 талярів), а також сиґнет Мошка Гошвича й одяг.
Свідчення врядового вижа – огляд поранень.
№ 375 (16), грудня 17, арк. 265 зв.-266.
Скарга Ярофія Гостського на Богдана Сосницького та його огавчицьких підданих
селян, який, наславши будників у пущу маєтку Я. Гостського Звірів, випалив попелу на
50 лаштів, повирубувавши бортне і гранне дерево. А також скарга за побиття слуг і
сторонніх свідків (поіменний перелік), посланих у пущу з врядовим вижем для
обведення збитків, завданих лісу. Свідчення врядового вижа від 15.12.1561 р. –
обведення збитків, завданих лісу та засвідчення побиття й вигнання з лісу слуг і
сторонніх свідків Я. Гостського.
№ 376 (17), грудня 17, арк. 266 зв.
Скарга острожецького урядника кн. Федора Петровича Острожецького Матвія на
Демида Козинського, який наїхав на маєток Богуші, спаливши чотири двори підданих
селян разом з гумнами, одягом і продуктами харчування (перелік), а також наїзд на
інший маєток князя Березне та побиття й пограбування двох підданих селян та зняття
металевих конструкцій з млина. Свідчення врядового вижа – обведення збройного
наїзду та огляд поранень селян.
№ 377 (18), грудня 17, арк. 267-267 зв.
Заява господарського дворянина Себастяна Вилковського про вручення «дTцкого»
господарського листа (3-й позов) Богдану Батковському за скаргою господарської
зем’янки Олюхни Василівни Яцькової Мацкевича та її зятя Андрія Лантковського і
дочки Ганни Ярцівни у справі про успадкування 1/3 волинських маєтків: Батків,
Демидів, Пренятин, Новосілки, також руський маєток у Мстиславлі. Вписання листа
господарського дворянина:
1561.11.16 Луцьк. Лист господарського дворянина Себастяна Вилковського,
наданого «дTцким» від двірського маршалка, земського підскарбія, господарського
писаря еtс. Остафія Воловича, про вручення «дTцого» господарського листа (3-й позов)
Богдану Батковському за скаргою господарської зем’янки Олюхни Василівни Яцькової
Мацкевича та її зятя Андрія Лантковського й дочки Ганни Ярцівни у справі про
успадкування 1/3 волинських маєтків: Батків, Демидів, Пренятин, Новосілки, також
руський маєток у Мстиславлі. Вручення «дTцого» листа Богдану Батковському
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16.11.1561 р. у Луцьку. Оголошення судового року Богдану Батковському стати на
господарському дворі у Вільно за два тижні (30.11.1561 р.).
№ 378 (19), грудня 18, арк. 267 зв.
Явка до суду господарського зем’янина Микити Кутровського на судовому року за
позовом на пасинка Федора Хмари Миловського Яцька Шибенського, звинуваченого у
вбивстві сина Микити Кутровського. Звинувачена сторона не з’явилася до суду.
Перенесення розгляду справи до приїзду старости кн. Б. Ф. Корецького.
№ 379 (20), грудня 18, арк. 267 зв.-268.
Скарга господарського зем’янина Кременецького повіту на кременецького старосту
кн. Миколая Збаразького за наїзд 06.12.1561 р. його грицівського врядника Мелеха на
маєтки скаржника Ісачків і Перегонівці та захоплення худоби в підданих селян. Реєстр
збитків з поіменним переліком селян (13 осіб). Без свідчення вижа.
№ 380 (21), грудня 18, арк. 268-268 зв.
Заява і скарга господарського зем’янина Василя Михайловича Ощовського на
хорівського урядника господарського маршалка Петра Богдановича Загоровського
Михайла Несвіцького, який, приїхавши до маєтку Ощовських за відсутності
В. М. Ощовського, зсоромотив його дружину Катерину Яковівну нар. Колпитовську у
зв’язку з розшуком двох жеребців, які приблудилися в маєтку Ощовських на
Терешковому ставку і були відведені до стайні для опізнання.
№ 381 (22), грудня 19, арк. 268 зв.-269.
Скарга господарського зем’янина Яцька Романовича Білостоцького від себе і від
своїх братів – Матвія, Грицька й Василя на двоюрідного брата Микиту Ваньковича
Білостоцького, який 18.12.1561 р. вигнав братів з володіння частинами маєтків Білий
Сток і Городище, які мали перейти їм у спадок після смерті 14.12.1561 р. дружини
їхнього дядька Ульяни Семенової Білостоцької, яка померла бездітною. Напередодні
їхнього вигнання брати 15.12.1561 р. здійснили вступ у володіння з врядовим вижем.
Свідчення врядового вижа – вступ у володіння (ув’язання) частинами в маєтках Білий
Сток і Городище – в сім підданих господарств та вигнання з маєтків М. В. Білостоцьким.
№ 382 (23), грудня 23, арк. 269-269 зв.
Скарга господарського зем’янина Яцька Романовича Білостоцького від себе і від
своїх братів – Матфія, Грицька і Василя на Якова і Андрія Івановичів Колпитовських –
родичів померлої тітки Уляни Семенової Білостоцької, які після поховання небіжчиці
вивезли з двору у Білому Стоці усі рухомі речі їхнього дядька небіжчика Семена
Білостоцького. Свідчення врядового вижа – огляд двору у Білому Стоці.
№ 383 (24), грудня 19, арк. 269 зв.
Заява луцького ключника, городничого, мостовничого і війта І. Я. Борзобогатого
Красенського, подана через його сина Василя, про неможливість прибути до
господарського суду за позовом на нього варшавського купця Малхера Вольбаха у
зв’язку з хворобою. Судове засідання було призначене на 28.12.1561 р. Свідчення
врядового вижа – огляд хворого І. Я. Борзобогатого Красенського в Красному.
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ПЕРЕЛІК РАНІШЕ ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАПИСІВ
ЛУЦЬКОЇ ЗАМКОВОЇ КНИГИ 1560 – 1561 рр.
№№

аркуш
книги

1

запис луцької
замкової книги +
(№ запису за місяць)
1560.12.02 (№ 3)

2

1560.12.05 (№ 4)

3

3

1560.12.06 (№ 8)

4 зв.

4
5

1560.12.14 (№ 14)
1560.12.30 (№ 30)

7

6

1561.01.02
(1554.10.10) (№ 6)

23 зв.

7

1561.01.08 (№ 17)

34 зв.

8

1561.01.27 (№ 39)

44

9

1561.02.01 (№ 44)

52 зв.

10

1561.02.17

62 зв.-63

11

1561.02.24 (№ 64)

65

12

1561.03.21 (№ 9 )

79 зв.

13

1561.06.26 (№ 26)

135

14
15
16

1561.06.28 (№ 30)
1561.07.17 (№ 20)
1561.07.17 (№ 21)

139 зв.
155 зв.
156

17

1561.07.22 (№ 33)

163

18

1561.07.23 (№ 34)

164

19

1561.07.31 (№ 39)

166 зв.

20

1561.09.18 (№ 12)

191

1 зв.

публікація

Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 84 (№ ХХV)
Малиновский И. Сборник 1912. – С.
29 (№ ХХІV)
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 87 (№ ХХVІ)
Там само. – С. 93 (№ ХХІХ)
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 4. – Киев 1907. –
С. 429-434 (LXVIII)
Архив ЮЗР Ч. 6, т. 1. – Киев 1876. –
С. 31-33 (№ ХІ); Архив ЮЗР Ч. 8, т.
6. – Киев 1911. – С. 44-46 (№ VІІІ)
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 95 (№ ХХХ)
Малиновский И. Сборник 1912. – С.
30 (№ ХХV) (помилкове число –
25.01 і номер запису - 33)
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 96 (№ ХХХІ)
Торгівля на Україні. – С. 91-92 (№
64)
Малиновский И. Сборник 1912. – С.
31 (№ ХХVІ)
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 3. – Киев 1907. –
С. 42-43 (№ ХVІІ)
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 99-103 (№ХХХІІІ)
Там само. – С.103-105 (№ХХХІV)
Там само. – С. 105-106 (№ХХХV)
Малиновский И. Сборник 1912. – С.
32-34 (№ ХХVІІ) (помилкове число
запису – 16.07)
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 112-114 (№ХХХІХ)
Торгівля на Україні. – С. 92-93 (№
65)
Архив ЮЗР Ч. 6, т. 1. – Киев 1876. –
С. 36 (№ ХІІІ): помилкове число
місяця – 11-го липня замість 31-го
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 114-116 (№ ХL)
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21
22

1561.09.18 (№ 15)
1561.10.21 (№ 29)

194 зв.
231

23

1561.11.01 (№ 2)

238

24
25
26

1561.11.08 (№ 8)
1561.11.14 (№ 11)
1561.11.22 (№ 16)

242 зв.
244
249

Там само. – С. 98 (№ ХХХІІ)
Полищук В. Между процедурой и
формуляром. – P. 374-376.
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 106-107 (№ХХХVІ)
Там само. – С. 107-108 (№ХХХVІІ)
Торгівля на Україні. – С. 96 (№ 68)
Архив ЮЗР Ч. 8, т. 6. – Киев 1911. –
С. 109-111 (№ХХХVІІІ)
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НАЗВИ ХРИСТИЯНСЬКИХ СВЯТ ТА ЇХ ДАТУВАННЯ
(на основі записів Луцької замкової книги 1560.12. – 1561 рр.)
Дата запису

аркуш

оригінальна назва свята в цитуванні
джерела

№ 80 (49/7),
лютого 4

55 зв.56

мс~ца дtкабра двадцат второг дн~u y
нtдtлю пtрtд Рожtством Хрыстовым

№ 46 (15),
січня 7

33 зв.

на дtн свtтог Василя мс~ца гtнвара
пtрвог дн~я в сtрtду
в тую нtдtлю прошлую пtрtд
Крtщtнtмъ Господнимъ мсц~а
гtнвара пuтого дн~u

№ 54 (22),
січня 10

мсц~а гTнвара шостог дн~я подданныT
мои, люди губинскиT, были в
Угринови j празнику на дTн
КрTщTня Гсд~ня
по КрTщTнъи Гсд~ни в нTдTлю мс~ца
гTнвара второгнадцат дн~u

№ 63 (32),
січня 25

42 зв.

№ 62 (31),
січня 22

42

№ 65 (34),
січня [25-27]

43

на завтрtt Крtщtня Гсд~нu, тоtст, на
дtн Свtтог Ивана Крtститtлu мсц~а
гtнвара сtмог днu волторок

№ 67 (36),
січня 27

44

мс~ца гTнвара сTмого дн~u Y волторок
на дTн свTтог Ивана КрTститTлu

№ 76 (45/3),
лютого 3

53 зв.

вчорашнtго дн~u, на дtн Стрtтtния
Гсд~нu

№ 83 (52/10),
лютого 8

57 зв.

jт сttи нtдtли мuсопусту руского
за чотыри нtдtли

№ 86 (55/13),
лютого 13

60 зв.61

на маслtнои нtдtли второгонадцат
дн~я в сtрtду

№ 92 (61/19),

64

y прошлую пuтницу на маслtнои
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Дата церквоного
свята за старим
стилем (за новим
стилем + 14 днів)
Різдво Христове 25
грудня (7 січня
н.ст.)
Св. Василя
Великого
1 січня
(14 січня н. ст.)
Хрещення Господнº
6 січня
(19 січня н. ст.)
Хрещення Господнº
6 січня
(19 січня н. ст.)
Хрещення Господнº
6 січня
(19 січня н. ст.)
Собор св.прор. Іоана
Предтечі і
Хрестителя
Господня
7 січня
(20 січня н. ст.)
Собор св.прор. Іоана
Предтечі і
Хрестителя
Господня
7 січня
(20 січня н. ст.)
Стрітення Господнº
2 лютого
(15 лютого н.ст.)
М’ясопусна неділя
(«Мясопуст
руський») – 9
лютого
Масляна
10-16 лютого 1561
р.
Масляна

лютого 19
№ 104 (73/31),
лютого 27

72 зв.73 зв.

№ 148 (2),
травня 03

101 зв.102

№ 208(30),
червня 28

140
140зв.

нtдtли мс~ца atвралu
чtтвtртогнадцат дн~u
на МаслTнои нTдTли Y волторокъ
мсца aTвралu пTрвогонадцат дн~я
в пост вtликии пtрtд Вtликоднtмъ
за дви нtдtли мсца марта двадцат
трtтtг дн~u
в нTдTлю вTрбную, пTрTд
вTликоднTм, рокутTпTрTшнTго
шTстьдTсuт пTрвого //
… jт того часу нTдTли Вtрбни на
свuтои нTдTли в сTрTдY
нинTшнTго дн~я рано в сTрTду на
страснои нTдTли пTрTд ВtликоднTм
мсца априлu второго дн~я

№ 119 (1),
квітня 2

82 зв.

№ 120 (2),
квітня 4

83

№ 121 (3),
квітня 4
№ 122 (4),
квітня 4

83 зв.

№ 124 (6),
квітня 4

84 зв.86

№ 123 (5),
квітня 4

84-84
зв.

№ 141 (23),
квітня 28

95-96

y Вtликодную суботу року
тtпtрtшнtго шtстдtсят пtрвого

№ 134 (16),
квітня 17

92-92
зв.

в понtдtлок прошлыи проводныи
мсца априлu чtтвtртогонадцат дн~я

№ 105 (1),
березня 4

74-74
зв.

№ 144 (26),
квітня 28
№ 156 (10),
травня 16

98-98
зв.
105-105
зв.

тоtст по Вtлицtдни в тыждtн в
нtдtлю проводную, свuта
близкоприидучог в року тtпtрtшнtм
шtстдtсят пtрвом
на дtнь свuтого Юря мсца априлu
двадъцат трtтtго дн~я в сtрtду
дн~u вчорашнtго в чtтвtргъ на дtн
Вознtсtня Хрыстова // (105 зв.) мсца
мая пuтогонадцат дн~u

84

вчорашнTго дня в чTтвTргъ на
страснои нTдTли мсца априлu
трTтTго дня
в пuтницу вTликую пTрTд
ВtликоднTм на страснои нTдTли
дн~я вчорашнTго y вTликую пятницу
на страстнои нTдTли мсца априлu
чTтвTртого дня
дн~я вчорашнtго рано y вtликую
пятницу на страстнои нtдtли мсца
априлu чtтвtртого дн~я
сtгодн~я в суботу вtликую мсца
априля пuтого дн~я
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10-16 лютого 1561
р.
Масляна
10-16 лютого 1561
р.
Великий піст (за сім
тижнів перед
Великоднем)
Вербна неділя
(Страстний
тиждень)
31 березня - 6
квітня
1561 р.
Страстний тиждень
перед Великоднем
31 березня - 6
квітня
1561 р.
Страстний тиждень
перед Великоднем
Страстний тиждень
перед Великоднем
Страстна п’ятниця
перед Великоднем
04.04.1561 р.
Страстна п’ятниця
перед Великоднем
04.04.1561 р.
Субота велика
перед Великоднем
05.04.1561 р.
Субота велика
перед Великоднем
05.04.1561 р.
«понtдtлок
проводныи»
14.04.1561 р.
Провідний тиждень
по Великодню
14-21 квітня 1561 р.
День святого Юрія
23.04.1561 р. середа
Вознесіння
Христове 15.05.1561
р.

№ 160 (14),
травня 20

107 зв.

в чtтвtргъ на дtн Вознtсtня Гд~нu
мсца мая пuтогнадцат дн~u

№ 176 ([28]
29), травня 30

118 зв.

на дtн Вознtсtня Гд~нu мсца мая
пuтогонадцат дн~u

№ 168 ([22]),
травня 30

112 зв.113 зв.

№ 178 (1),
червня 3

119 зв.120

№ 162 ([16]
15), травня 23

108-108
зв.

№ 214 (1),
липня 3

143зв.

рок был принuл на дtн Вознtсtня
Гд~нu св~та нtдавно прошлог в року
тtпtрtшнtм шtстдtсuт пtрвомъ
А тых, дTи, часов пTрTд сошTствиTм
Свuтого Дх~а в чTтвTргъ мсца мая
двадцат второго дн~u
jт сtº нtдtли, свuта пришлог
Сошtствия Свtтог Дyха в року
тtпtрtшнtмъ шtстдtсuт пtрвомъ,
мсца мая двадцат пuтого дн~u
на дTн сошTствиu Свтого Дyха мс~ца
маu двадцат пuтого дн~u в нTдTлю

№ 167 ([21]
20), травня 28

111 зв.112

дн~я вчорашнtго в понtдtлок на дtн
Свtтои Троицы мсца мая двадцат
шостог дн~u

№ 211 (33),
червня 30

141зв.

мсца июн двадцат чTтвTрътого дн~u Y
волторок на дTн сто~го Ивана j
нTшпорнои годинT

№ 242 (29),
липня 20

159 зв.

в пост Пtтров, мсца июнu
шостогонадцат дн~u, в понtдtлок

№ 283 (11),
вересня 17

189

№ 284 (12),
вересня 18

191 зв.

№ 284 (12),
вересня 18

191 зв.

№ 106 (2),
березня 06

74 зв.75

на рокъ пTвныи, тоTст j
СTрTдопостю прошлом року
тTпTрTшнTго шTстдTсят пTрвого
на три годы, тоTст jт сTрTдопостя
року шTстдTсятого аж до того ж
року сTрTдопостя, котороT маTт
быти в року шTстдTсят втором.
на сTм год, тоTст jт року тисTчного
пuтсотного пuтдTсят дTвuтог, jт
ВTликих запуст, аж до того ж року,
которыи запуст Вtликии маTт быти в
року шTстдTсят дTвuтом
Jтложили ºсмо тую справу на роки
судовыt пъришлыt, тоtст по сtмои

572

Вознесіння
Господнº
15 травня 1561 р.
Вознесіння
Господнº
15 травня 1561 р.
Вознесіння
Господнº
15 травня 1561 р.
Зішестя Святого
Духа
25 травня 1561 р.
Зішестя Святого
Духа
25 травня 1561 р.
Зішестя Святого
Духа
25 травня 1561 р.
П’ятдесятниця, або
Тройця (Зелені
свята) – на 50-й
день після
Великодня
26 травня 1561 р.
Народження св.
Іоана Хрестителя
24 червня
(7 липня н. ст.)
Піст Петрівка
(починаºться після
Трійці - Зелених
свят і триваº до
Петра і Павла)
«СTрTдопостя»
«СTрTдопостя»

«запуст Вtликии»

Сьома субота

№ 342 (5),
листопада 3

241 зв.

№ 333 (32),
жовтня 28

233 зв.

148зв.
147зв.

суботt пuтог дня в сtрtду року
тtпtрtшнtм шtстдtсят пtрвого
а тому старTню нш~ому j тоT имTнº
пTрTд сTмою суботою в тых часTх або
пTрTд СвTтым Пtтром
мTли бровары и солодовни своº в
мстT побудовати jт свTтых апостол
Пtтра и Павла до свTтого Марцина
року тTпTрTшнTго шTстдTсuт
пTрвого.
тых чс~ов нTдавно прошлых, пTрTд
св~тым Пtтром Y пuтницY и в суботу
и по св~том ПTтрT в сTрTдY
тых чс~ов, на завтрTº Свт~го П~Tтра,
мс~ца июнu тридцатого дн~u, в
понTдTлок
по свuтом ПTтрT на другои нTдTли

226 (13),
червня 13

152

№ 314 (13),
жовтня 11

219 зв.

№ 247 (34),
липня 23

164 зв.

№ 249 (36),
липня 25

165

№ 251 (38),
липня 28

166

№ 271 (19),
серпня 31

179

на дTн ЧTстного КрTста мсца
сTнтTбра чTтвTртогонадцат дн~u в
року тTпTрTшнTм шTстдTсят пTрвомъ

№ 315 (14),
жовтня 12

220

на дtн Чtсног Крtста мсца сtнтtбра
чtтвtртогонадцат дн~u

№ 278 (6),
вересня 5

184

на дTн свTтог Крыжа мсца сTнтTбра
чTтвTртогонадцат дн~u

№ 351 (14),
листопада 21

246

з урuду здTшнTго замку Луцкого j
рокох судовых прошлых по
ЧTстномь КрTстT за позвы и за
листомъ дTцким … зложили нам рок
зTмскии под страчTнºмъ права j

тог лта року шtстдtсuт пtрвого по
свtтом Пtтрt в пuтницy мсца июлu
чtтвtртого дн~я
рокъ праву зложити рачил по свт~ом
ПTтрT за дви нTдTли
в суботу прошлую мсца июлu
дTвuтогонадцат дн~я, тоTст Y вилю
свTтого пророка Или
мсца июлu дTвuтогнадъцат в суботу
Y вилю свTтог пророка Или
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Сьома субота,
Св. Петра
Св. апостолів Петра
і Павла 29 червня
(12 липня н.ст.)
Св. апостолів Петра
і Павла 29 червня
(12 липня н.ст.)
Св. апостолів Петра
і Павла 29 червня
(12 липня н.ст.)
Св. апостолів Петра
і Павла 29 червня
(12 липня н.ст.)
Св. апостолів Петра
і Павла 29 червня
(12 липня н.ст.)
Св. апостолів Петра
і Павла 29 червня
(12 липня н.ст.)
Св. прор. Іллі
19 липня (2 серпня
н. ст.)
Св. прор. Іллі
19 липня (2 серпня
н. ст.)
Воздвиження
Чесного Хреста
14 сепрня (27
серпня н.ст.)
Воздвиження
Чесного Хреста
14 сепрня (27
серпня н.ст.)
Воздвиження
Чесного Хреста
14 сепрня (27
серпня н.ст.)
Воздвиження
Чесного Хреста
Пилипівка
(Різдвяний піст)

Aилиповых запустTх нTдавно
прошлых … ку роздTлTню кгрунтов
до имTня нш~го
на дTн свTтого СtмTна мсца сTнтTбрu
пTрвого дн~u

№ 299 (27),
вересня 19

205.

№ 312 (11),
жовтня 11

219

по новом лtтt, св~тt приидучомъ, в
року тисtчи пuтсот шtстдtсuт
втором в тыидtн

№ 78 (47/5),
лютого 3

54

j ярмарку Луцком прошлом на
СвTтыи СTмTн в року прошлом
шTстдTсuтом

№ 24 (23),
грудня 19

14-14
зв.

на дtн Покрова Прсв~тои Богородицы
мсц~а jктtбра пtрвого дн~я

№ 349 (12),
листопада 17

245

№ 283 (11),
вересня 17

190 зв.

на рок зложоныи и в листT
jписаныи, тоTст на дTн свuтого
Марцина свuта рымского року
тTпTрTшнTго шTстдTсuт пTрвого в
замку Дорогобужском ку праву
поставити…
… Y волторок прошлыи на дTн
св~того Марцина, тоTст мсца ноябра
пTрвогонадцат дн~u
положили Tсмо им рок j Aилиповых
запустTх року тTпTрTшнTг шTстдTсuт
пTрвого

№ 351 (14),
листопада 21

247

№ 351 (14),
листопада 21

246

положили им приuтTлскии рок з
урuду гсдрьского под страчTнºмъ
права j запустTх Филиповых року
шTстдTсuт пTрвого мсца ноябрu
чTтвTртогонадцат дн~u
зложили нам рок зTмскии под
страчTнºмъ права j Aилиповых
запустTх нTдавно прошлых, на
которыи мы панов приuтTлTи
судuми собT на то взuвши, роздTл
вTчистыи промTжку сTбT принuти
мTли, на што нам jбома сторонам и
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триваº з 21
листопада до Різдва
Христового
Прп. Симеона
Стовпника
1 вересня (14
вересня н. ст.) –
початок церковного
року
Новий церковний
рік
1 вересня
(14 вересня н. ст.)
Прп. Симеона
Стовпника
1 вересня (14
вересня н. ст.) –
початок церковного
року
Покрова Пресвятої
Богородиці
1 жовтня (14
жовтня н. ст.)
Св. Мартина
(католицьке свято)
11 листопада

Пилипівка
(Різдвяний піст)
триваº з 21
листопада до Різдва
Христового
Пилипівка
(Різдвяний піст)
триваº з 21
листопада до Різдва
Христового
Пилипівка
(Різдвяний піст)
триваº з 21
листопада до Різдва
Христового

1

№ 229 (16),
липня 15

154

№ 230 (17),
липня 15

154 зв

№ 308 (7),
жовтня 8

216 зв.

№ 312 (11),
жовтня 11

219

выписы врuдовыº с книг под
пTчатми на то дано
на дtн Свт~го Миколы1 зимнtго, в
року тtпtрtшнtмъ шtстдtсuт
пtрвомъ
на дtн свт~го Николы зимнtг в року
тtпtрtшнtм шtстдtсuт пtрвомъ
j свuтом Николи зимнtм
близкопришлом, котороº свuто маtт
быти в року тtпtрtшнtмъ шtстдtсuт
пtрвом мсца дtкабра шостого дн~u.
до свtтого Миколаu, котороt свuто
в нинtшнtм рокY шtстдtсuт пtрвомъ
близко приходит

Виправлено з «Николы».
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Св. Миколая
Чудотворця 06.12.
(19 грудня за н.ст.)
Св. Миколая
Чудотворця 06.12.
(19 грудня за н.ст.)
Св. Миколая
Чудотворця 06.12.
(19 грудня за н.ст.)
Св. Миколая
Чудотворця 06.12.
(19 грудня за н.ст.)

СЛОВА ПІД ТИТЛАМИ
бг~а
вм~
вш~ого
гсд~рь, гсд~ру
гсдр~скии
гс~дрскаu (зTмuнка)
грш~tи
дн~я
кнз~u, кнз~ю
кнз~ства
кнжT~тског
кнг~нu
Y Кнг~нини
мсц~а
млс~ти, млс~тю
мл~
нш~а, нш~T, нш~ми
пн~а, пн~ом, пно~в
пн~и, пн~Tи
пнз~ми, пнз~Tи
свт~го
тм~
црк~ви
црк~овныи
члв~ка, члв~ков
чс~ы, чсъ~, чс~ов

– бога
– вашої милості
– вашого
– господар, господарю
– господарський
– господарськая
– грошей
– дня
– князя, князю
– князівства
– князівського
– княгиня
– у Княгинині
– місяця
– милості, милістю
– милість
– наша, наше, нашими
– пана, паном, панів
– пані, панії
– пенянзьми, пенянзей
– святого
– твоя милість
– церкви
– церковні
– чоловіка, чоловік
– часи, час, часів
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УРЯДНИКИ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ 1560 – 1561 рр.
Борис Іванович СОВА, луцький підстароста (1560.12.–1563).
Відомий як «Совороский» або «Борис Сова Ростский»1. Друга частина прізвища
відтопонімічна – від назви річки Рось. Після 30. 06. 1567 р. призначається кн.
Б. Ф. Корецьким вінницьким підстаростою. В 1569 р. у присяжному списку
брацлавсько-вінницької шляхти другим за чергою, з титулом вінницького підстарости,
складає присягу на вірність Короні Польській зі свого маєтку Волковийське2. Володіння,
з якого присягав Сова у 1569 р., не було спадковим, а вислуженим, оскільки в ревізії
1545 р. його ім’я не фігурує серед інших землевласників Східного Поділля й Волині3. На
нашу думку, він був вихідцем з Білорусі. Непрямим доказом цього є порівняння його з
пінським підстаростою Семеном Івановичем Совою (30.10.1561)4, а також зі
слонімським лісничим королівських пущ у 1562 р. Романом Івановичем Совою 5. У
слонімських земських книгах 1565 – 1566 рр. згадується пан Михно Сова 6. До речі,
Б. Сова згадував у своєму тестаменті своїх «братаничів», тобто синів брата. Не можна
виключати й родинні пов’язання з фігурою Івашка Сови, одруженого на дочці земського
підскарбія Андрія Олександровича Солтана (1486–1498)7. Цей Сова 20.07.1495 р. на суді
великого князя доводить свої права на третину маєтку Узди, яка дісталася йому по
смерті брата8. Дружина Сови оскаржується, як невістка, дружиною Гліба Остафієвича
(22. 06. 1511) з приводу претензій на той само маєток Узди (Менський повіт?)9.
Б. Сова разом з Г. Данилевичем у тестаменті князя призначаються охоронцями його
скарбниці до повноліття княжича Юхима: «А гроши готовые, золото, серебро, и вси
речи рухомые ... в захованю слуг моих»; вони ж мають контролювати поточні прибутки з
маєтків: «слуги мои вси пенязи (з маєтків і оренд – В.П.) в замку моемъ Корецкомъ
ховати маютъ»10. Що може бути красномовніше за таку довіру для першого луцького
підстарости, який пробув на цій посаді лише три роки? Б. Ф. Корецький у своєму
тестаменті у винагороду за службу відписує Б. І. Сові два маєтки під запис суми –
Селичів і Кутки, оцінені в 150 кіп грошей, «с которыхъ именей пан Сова мне (кн.
Б. Ф. Корецькому. – В.П.) по сес час пристойне, учтиве а пожиточно служил»11.
Подальша його служба синові князя, Юхиму, пов’язується з цим землеволодінням: за
бажання Б. Сова може покинути службу (то будетъ на его воли), а опікуни або нащадки

1

Архив ЮЗР. – К., 1859. – Ч.1, т.1. – С. 101, 104.
. Zródła dziejowe. – T. XX: Ziemie Ruskie, Ukraina. – Warszawa, 1894. – S. 101-105.
3
Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року. / Підготував Володимир
Кравченко. – К. 2005. – С. 551.
4
Бершадский С.А. Документы и материалы для истории евреев в России. – Т. ІІ: Документы и регесты к
истории литовских евреев (1550 – 1569) (Русско-еврейский архив). – СПб., 1882. – С. 91 (№ 144).
5
Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44: Кніга запісаў (1559 – 1566). / Падрыхтаваў А.І.Груша. –
Мінск, 2001. – С. 10 (№ 6), 65 (№ 55).
6
Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для разбора древних актов. – Т. ХХІІ:
Акты слонимского земского суда. – Вильно, 1895. – С. 274 (№ 513).
7
Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV - XVIII wieku. Spisy. – Opracowali
H.Lulewicz i A.Rachuba.– Biblioteka Kórnicka. Kórnik, 1994. – S. 155. Акты Литовской метрики / Собраны
Ф.И. Леонтовичем.– Т. І. Вып. 1 (1413–1498). – Варшава, 1896. – С.164.
8
Акты Литовской метрики … – С. 77-79 (№ 203).
9
Литовская метрика. – Т. 1 // Русская историческая библиотека. – Т. 20. – Птб., 1903. – Стб. 722.
10
Архив ЮЗР.– Ч. 1. Т.1. – С. 105.
11
Архив ЮЗР.– Ч. І. Т.1. – С. 114.
2
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князя Юхима повинні викупити в нього маєтки і «до иншихъ именей моихъ привернути
маютъ», сплативши Сові 150 кіп грошей1. У поборовому реєстрі 1576 р. Селичів і Кутки
фіксуються за Совою, разом складаючи 23 дими й 11 городників 2. Сова отримав
зазначені маєтки вже після того, як полишив уряд луцького підстарости. Пізніше його як
луцького підстаросту уже погано пам’ятали луцькі земські урядники. Як випливає з акту
Луцького земського суду від 6.11.1568 р., земський підписок не зміг пригадати ім’я
підстарости, залишивши вільне місце в тексті запису Луцької земської книги: замковий
слуга Василь Німецький у суперечці з луцько-острозьким владикою Марком
Жоравницьким за право «держання» церковного села Німецьке «положилъ передъ ними
с книгъ выписъ замку Луцкого оповеданя своего передъ подстаростим бывъшимъ
луцкимъ паном (після цього слова у тексті запису залишене вільне місце для вписання
імені – В.П.) о отнятъе того именья Немецъкого, в котором дата описана року 1561»3.
Після смерті князя маєтки залишилися за Совою, оскільки він продовжував служити
його сину Юхиму. Цікаво, що на час складання тестаменту Сови заставна сума за
Селичів і Кутки виросла з 150 до 400 кіп грошей, які мав сплачувати кн. Юхим
Корецький Анастасії Совиній Роській як правонаступниці чоловіка 4. Повноправний
шляхетський статус Б. Сови, який на рівних утверджував його серед шляхетської братії,
закріпився за ним з вислугою маєтку Хорошковичі на р. Росі (Східне Поділля), звідки й
пішло друге іменування «Роський». Натомість, володіння князівськими маєтками на
Волині (Селичів і Кутки) під запис суми, залишало Сову слугою (васалом) Корецького,
під «дахом» якого він існував.
Шлюб Б. Сови закономірно вписав його в клієнтарне коло кн. Б. Ф. Корецького. У
1566 р. він уже був одружений на сестрі Хребтовичів Богуринських Анастасії Іванівні5,
що фактично було породичанням з клієнтами князя-старости. Тісне породичання між
клієнтами князя-старости створювало набагато тісніший зв’язок, ніж його фіксують
судові джерела. Ленні зв‘язки урядницьких кланів ґрунтувалися на давніх традиціях
споріднення і посвоячення слуг і клієнтів. На суді луцького старости 7-9.09.1566 р. в тійтаки справі Сова значиться серед свідків нападу на Богурин і був готовий присягнути на
вимогу своєї тещі Любки Джусянки6. У 1575 р. Анастасія Сова мешкає в Селичові7.
7.07.1576 р. у Брацлаві, з тим само титулом, підписує відомий лист брацлавської шляхти
(22 особи) до польського короля Стефана Баторія з вимогою про ведення справочинства
руською мовою 8.

1

Там само. – С. 114.
Archiwum Główne Act Dawnych. (Warszawa). – Archiw Scarbu Koronnego. Dz. I (кsięgi poborowe). – Sygn.
31. – Арк. 295 зв.
3
ЦДІАК України. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 236 (6 ІХ 1568); Архив ЮЗР. – Ч. 8. Т. 6. – С. 103..
4
РДАДА. – Ф. 389 (Литовська Метрика), оп. 1, спр. 198. (Мікрофільм: ЦДІАК України. – КМФ-36. – Спр.
198. – Арк. 276.
5
ЦДІАК України. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 216 зв.: (опис грабунку): И так же дей светлицы две с
коморами верхъними, в которыхъ дей было въсе сховане панеи матки нашое (Любки Джусянки. – В. П.)
и сестръ наших и теж зятя нашого пана Бориса Ивановича Совы, то ест гроши готовые, золото,
серебро, перла, шаты, уберы паненские, цынъ, меды, зброя наша… и теж скрыня з листы с привилями
нашими на вси именя наши отчизные и материсты и зятя нашого пна Совиными … и вся маетност
наша дочиста на корен погорела.
6
Там само. – Спр. 8, арк. 359.
7
Там само. – Спр. 15, арк. 352 зв.
8
«Лист» надруковано: Акты Западной России. – Т. 3: 1544 – 1587. – С. 187-188 (№ 64); Dziadulewicz
Stanisław. List szlachty woiewodztwa braclawskiego do króla Stefana Batorego // Miesięcznik Heraldiczny.
1936. – Rok XV. – № 5-6. – S. 70.
2
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5 жовтня 1585 р. у Селичові було складено тестамент Сови Роського, згідно з яким
бездітна дружина доручалася в опіку володимиро-берестейському єпископу та
архімандриту Києво-Печерської Лаври, власне, своїм родичам і шваґру Сови Мелетію
Івановичу Хребтовичу (Богуринському), а також Гаврилу Романовичу Гойському,
Роману Вільгорському та трьом іншим шваґрам – Івану, Данилу та Семену Івановичам
Хребтовичам Богуринським1. Як вірний слуга, належний до княжого дому Корецьких,
Сова у своєму тестаменті наказує поховати його в Корецькому монастирі: «…а тело моє
грешное при церкви Божой Пречистой Богородици в манастыри Корецкомъ, в Корцы,
поховано водле закону нашого грецеского быти маетъ»2. Тестамент Б. І. Сови в
джерелознавчому аспекті уперше розглядався серед комплексу волинських тестаментів
ХVІ ст., внесених до Литовської та Руської (Волинської) метрик, але під викривленим
іменуванням Совороський3, оскільки транслював помилкову транскрипцію ХVІІ ст.
«Саваровський», занотовану Станіславом Ганкевичем у польськомовному реґесті
Руської (Волинської) Метрики4.
Василь Васильович ДЕШКОВСЬКИЙ, луцький замковий писар (1560.12 –
1562.03.21).
Фігурує як печатар акту на Волині: серед печатарів тестаменту луцького повітового
судді Василя Семашка (24. 06. 1561): «писар замку Луцкого пан Василей Василевич
Дешковский» (запис № 291 від 19.09.1561, арк. 197 зв.). а також у 1574 р. знову в
луцьких ґродських книгах як свідок (печатар) правового акту5.
За осілістю належав до шляхти Вінницького (а не Луцького) повіту, у якому з
1548 р. старостував кн. Б. Ф. Корецький. Маєток Дешківці (Дашківці) фіксується ще з
часів удільного київського князя Семена Олельковича (1440–1470), який «далъ былъ
слузе своему Михну село у Веницкомъ повете на имя Дешковцы»6. Як свідчать джерела,
Дешковські складали поважний рід серед вінницької шляхти. На думку Олександра
Яблоновського, вони були головними представниками місцевої шляхти з середнім
рівнем землеволодіння7. Одна з найраніших згадок батька Василя Дешковського Василя
міститься в листі Жиґимонта Августа (20.04.1546) до маршалка Волинської землі,
брацлавського і вінницького старости кн. Ф. А. Сангушковича, якого вінницькі зем’яни
оскаржили за утиски8. Згідно з ревізією великокнязівських українських замків 1545 р.,
Василь Дешковський оправляв останню 13 городню Вінницького замку зі свого маєтку

1

РДАДА. – Ф. 389 (Литовська Метрика), оп. 1, спр. 198. (Мікрофільм: ЦДІАК України. – КМФ-36. – Спр.
198, арк. 276.
2
Там само. – Ф. 389 (Литовська Метрика). оп. 1, спр. 198. (Мікрофільм: ЦДІАК України. – КМФ-36.) –
Спр. 198, арк. 275 зв.
3
Демченко Л. Волынские завещания XVI в. в Литовской Метрике: источниковедческий аспект // Lietuvos
Metrika. 1991–1996 metu tyrinejimai. – Vilnius, 1998. – С. 136.
4
РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель
(Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673 / Упорядн.: Г. Боряк, Г. Вайс, К.
Вислобоков та інші. – К., 2002. – С. 419, 859 (Іменний покажчик).
5
ЦДІАК України. – Ф. 25, оп. 1, спр. 459, арк. 25 зв.-27. (12.02.1574)
6
Акты Литовской метрики … – С. 78.
7
[Jabłonowski A.] Zródła dziejowe. – T. XXII. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym.
T.XI. Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijow–Bracław). Dzial III. Opisane przez Aleksandra Jablonоwskiego. –
Warszawa, 1897. – S. 619, 625.
8
Архив ЮЗР. – Ч. VIII, т. 6. – С. 463
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Дешківці1. Крім нього Олександр Яблоновський вказав на їхні володіння (частини
маєтків) і в інших регіонах України: на Поліссі (Овруцький повіт, згадано в 1569 р.), в
Житомирському повіті (Івниця по Киселях), а також пізніше – Петничани [Вінницького
повіту?] (1598 р.)2.
У присяжному списку брацлавсько-вінницької шляхти на вірність Короні 1569 р.
Василь Дешковський присягав у Брацлавському замку разом з братом Олехном як
шляхтич Вінницького повіту3. На Луцькому замковому суді В. Дешковський згадується
як поранений при першому поданні скарги, коли не зміг її прийняти 17.07.1562 р.:
«нижли дей на тот час (17.07.1562) ино подстаростего в замку не было, а Дашковский,
писар замковый, был зранен и велми ся злемел, того дей не вем, естли то ест
записано»4. Проте до початку вересня 1562 р. писар регулярно приймав на уряді заяви.
Його рідний брат – Богуш Васильович Дешковський стає брацлавським підстаростою,
тобто так само слугою кн. Б. Ф. Корецького, а згодом і брацлавським хорунжим 5. Серед
інших Дешковських у 1568 р. зустрічаємо Семена, якого Жиґимонт Август призначив
ротмистром Вінницького замку на чолі 100 драбів6. У присяжному списку брацлавськовінницької шляхти на вірність Короні 1569 р. С. Дешковський фігурує не тільки як
ротмистр, але й як брацлавський і вінницький підкоморій 7. У луцьких ґродських книгах
25.05.1576 р. зафіксовано Олехна Дешковського8. Очевидно, його донька «Zenna
Olechnowna Deskowskiego z malzonkiem swoim» судилася в Головному Люблінському
Трибуналі9. Там само згадуються Богдан Богушович Дешковський (20.04.1602), а також
якийсь Михайло Дешковський (2.08.1612)10. Тяглість роду та його належність до
урядницького кола східноподільської шляхти простежується ще й у XVIII ст. Так,
наприклад, брацлавським чашником 30.04.1728 р. іменується Ян Дешковський11.
Войтех КРАСОВСЬКИЙ, ворітний Луцького замку 1561–1567 рр.
Рід Красовських простежується на Волині з кінця ХV ст., але уривчасті факти не
дозволяють реконструювати його генеалогію. Маєток Красів уперше фіксується за
даниною Казимира Ягелона кн. Михайлу Курцевичу12. Належність Войтеха
Красовського до замкової адміністрації виражалась, зокрема, в тому, що в його домі в

1

ЛМ 561. Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року… – С. 215, 219 (Дешківці
в 1545 р. тягнуло до Вінницького замку і налічувало 40 господарських підданих у підпорядкуванні
Василя Дешковського, батька луцького замкового писаря Василя).
2
[Jabłonowski A.] Zródła dziejowe… – T. XXII. – S. 625.
3
Biblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie. – № 307 (Оригінал). – Арк. 215.
4
Там само. – Спр. 4, арк. 162 зв. (5.08.1562)
5
Архив ЮЗР. – Ч. 8. Т. 6. – С. 196, 360, 379 (Привілей польського короля Генриха на «вряд земский
хоружество браславское» від 15.04.1574 р.)
6
Архив ЮЗР. – Ч.8. Т. 6. – С. 172: «Мы на его (кн. Ярослава Соколинського. – В.П.) местце поручыли и
росказали ротмистромъ тамъ на томъ замку нашому быти земенину нашому веницкому Семену
Дешковскому, маючи на таковый же почот сто драбов». Згадано: Мальченко О. Укріплені поселення
Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (XV – середина XVII ст.). – К., 2001. – С. 37.
7
Biblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie. – № 307. – Арк. 212.
8
ЦДІАК України. – Ф. 25, оп. 1, спр. 16, арк. 172, № 233. (25.V.1576 р.).
9
Там само. – Ф. 49, оп. 1, спр. 2673, арк. 4.
10
Там само. – Арк. 1, 6.
11
Materiały źródłowe do dziejow żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa
1697-1733. Vol. I: Judaika Lublinensia. / Oprac. Henryk Gmiterek. Z przedmową Adama Tellera. – Lublin 2001.
– S. 346 (№ 1937).
12
Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени
издания Первого Литовского Статута. – М., 1892. – С. 215.
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Луцьку зупинялися великокнязівські дворяни, які приїздили з Вільно з різноманітними
дорученнями. Цей факт випливає з декількох скарг самих дворян, котрі у своїх заявах
зазначали, що «стояли господою» в луцького ворітного: Остафій Гридич зі скаргою від
1.05.1562 р.1, Андрій Голуб зі скаргою від 11.05.1562 р.2 Однак цей дім не був власністю
В.Красовського, що випливає з пізнішої його скарги на луцьких міщан, які «пришедши
моцно кгвалтом на Миклашовский, который я (В. Красовський. – В.П.) был за свои
пенези, за одинадцатъ коп грошей нанял у Яна Балцаровича, якожъ жемъ ся дей юж
был зо всею маетностю своею в тот дом впровадил» (2.02.1567)3. Міська осілість
Войтеха підтверджується ще й тим фактом, що він, серед інших міщан, займався
«броварщиною» – виробництвом пива на продаж: «собе в дому своем, в бровари своем
властном пива на шинкъ варил» (1.05.1562)4. Повноваження ворітного
розповсюджувалися на в’язницю (казнь замкова), яка давала сталий прибуток –
«повежное», сплачуване в’язнями за своє сидіння. Єдиний унікальний факт, де ворітний
фігурує при виконанні процедури ув’язнення, міститься у двох зустрічних скаргах
Луцької замкової книги від 29.08.1562 р.: «бо, дей он (ворітний. – В.П.) доход свой,
повежное, взял, а того виноватца моего неведомо где задел»5. Заміщаючи підстаросту
на уряді, ворітний епізодично виступав і в ролі судді, розглядаючи справи
простолюдинів, що випливає з заяви якогось Пашка від 15.09.1566 р., «который живет
в подворье ее млсти пнее Романовое Гулевичовое, в замку Луцком»6. Останній заявив,
що «судил жону мою Варвару… пан Войтех Красовский, воротный замку Луцкого, з
Васкомъ Деружкою, который живет в подвори пна Михайла Ощовского, и всказал был
дей на жоне моей за соромоту навезку и положил был рок заплате той навезце (13
вересня)»7. Однак позивач не з’явився за відшкодуванням і ворітний звільнив
звинувачену Варвару від сплати штрафу, узявши за це 5 грошей «памятного».
Показником невисокого соціального статусу луцького ворітного може служити його
епізодична участь в ролі печатаря приватно-правових актів повітової шляхти – на
відміну від вищих замкових урядників: Русинів, Хом’яків, Хребтовичів, Джус.
Очевидно, що він обертався на нижчому соціальному щаблі (дрібна шляхта, міщани,
бояри), який набагато слабше відображений у джерелах. Як печатар Красовський
виступав у колі родичів, зокрема, при складанні тестаменту кн. Якова Васильовича
Крокотки Єловицького (18.03.1564 р. Єловичі. Запис від 9.11.1564)8, одна з п’яти дочок
якого була видана за Василя Матвійовича Красовського. Останній у тестаменті
згадується як небіжчик, у якого кн. Я. В. Крокотка наприкінці 1550-х рр. позичав під
заставу свого маєтку Котелева 40 кіп грошей для спорядження на Лівонську війну.
Раніше, 9.04.1560 р., князь скаржився за свою дочку (жаловал и оповедал жал дочки
своее пани Мари Красовской), слугу якої було пограбовано по дорозі до Луцька9. Цікаво,
що Василь
Красовський
надавав
кредиторські
послуги,
зокрема
Яну
Якубовичу Монтовту Коблинському, позичивши йому 60 кіп грошей (19.12.1566 р.)10.

1

ЦДІАК України. – Ф. 25, оп. 1, спр. 4, арк. 73 зв.
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 4, арк. 82.
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9, арк. 38.
4
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 4, арк. 111 зв.
5
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 4, арк. 176 зв.
6
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 8, арк. 373.
7
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 8, арк. 373.
8
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 6, арк. 255.
9
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 148 зв.
10
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 8, арк. 497 зв.
2
3
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Войтех Красовський брав участь у публічних процедурах, зокрема, як «приятель»
Щасного Ґесинського, який стягував з луцького єврея борг у 120 кіп грошей, для чого
уповноважив замкового писаря й ворітного особисто відвідати боржника (13.10.1566)1.
Не оминула В. Красовського й роль «умоцованого», про що свідчить скарга луцького
єврея Аврама Хамка на писаря познанського купця «через умоцованого своего Василя,
воротного замку Луцкого» (20.06.1567)2. Ворітний у січні-лютому 1563 р. брав участь у
правових процедурах і як виж, зокрема, при ув’язанні на великого князя маєтків
колишніх волинських митників Борзобогатих Красенських, які не сплатили до
великокнязівського Скарбу митні збори за 1561–1562 рр.3
Наступником В. Красовського на посаді луцького ворітного став Василь Костевич
(Костя). Зміна урядників відбулась між 25 червня (остання згадка В. Красовського як
ворітного)4 та 4 липня 1567 р. (перша згадка ворітним Костевича)5. Однак, незважаючи
на нове призначення, В. Красовський не втратив довіри замкової адміністрації,
залишаючись слугою кн. Б. Ф. Корецького, про що свідчить такий красномовний факт:
він і надалі приймав заяви на місці підстарости, репрезентуючи замковий уряд (записи
від 23 липня6 та 1 листопада 1567 р.7). Костевич на місці підстарости уперше фіксується
8.07.1567 р.8 А вже 27 вересня В. Красовський збирався їхати до війська на виклик
князя-старости: «А так, дей, я, за писанемъ и росказанемъ его млсти пна своего, кнзя
Богуша Корецкого, выбираючися отселя ку его млсти до войска…»9. Невідомо, що
сталося з поїздкою, але 29 жовтня він в околицях Луцька відібрав у луцького міщанина
коня як відшкодування (грабеж) за несплату боргу (1.11.1567 р.)10. Загалом 1567 р. для
В. Красовського став періодом низки конфліктів з луцькими міщанами, з якими
ворітний мав кредиторсько-боргові зобов’язання: записи від 2 лютого, 25 червня, 8
липня, 27, 29 вересня, 1 листопада 1567 р.11 Про його зовнішній вигляд у цей час дає
уявлення одна з таких скарг: «мене самого (В. Красовського.– В.П.) словы невъчтивыми
зсоромотил и, зъ замку идучи, на зводе мне в бороду костуромъ о носа подпирал,
зранил…, (обірвавши) на мне однорядокъ люндышовый чорный с кнафлями
позлотистыми» (11.11.1566 р.)12.
У приятельському зв’язку з ворітним перебував збіднілий племінник замкових
урядників Хом’яків – Федір Маскович Хом’як Смордовський, який доручив
Красовському в ролі умоцованого приятеля добиватися відшкодування майнових
збитків, яких Хом’як зазнав під час конфлікту піддячого луцького костелу Томаша
Хоєнського та луцького мостовничого Івана Олехновича Борзобогатого Красенського
(23.11.1564)13. Цікаво, що перед цим (17.03.1564 р.) В. Красовський був присутній на

1

Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 8, арк. 419 зв.
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9, арк. 265 зв.
3
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 5, арк. 24 зв, 27, 28, 29.
4
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9, арк. 279 зв.
5
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9, арк. 289.
6
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9. – Арк. 332, 335.
7
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9. – Арк. 515 зв.
8
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9. – Арк. 298 зв.
9
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9. – Арк. 468 зв.
10
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9. – Арк. 515 зв.
11
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9. – Арк. 37 зв., 279 зв., 298 зв., 468 зв., 473, 515 зв.
12
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 8. – Арк. 469 зв.
13
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 6, арк. 276. (23.11.1564): «А веджо пред ся, не хотячи того бою, ранъ и
шкод своих опускати, злецаю то очевисто и поручаю пану Войтеху Красовскому, воротному замку
Луцкого, абы он, вне бытности моей (Ф. Хом’як відправлявся на військову службу. – В.П.), кгды бы
2
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судовому засіданні серед «сторонніх суддів», які за відсутності повітових суддів Г. Бокія
і М. Сербина асистували підстарості А.Русину у веденні судової суперечки між
вищезгаданими сторонами: «А при мне (підстарості. – В.П.) на тот час были...»1. Зв’язок
ворітного з Федором Хом’яком мав характер породичання, щоправда, не досить вдалого,
судячи зі скарги Красовського на того-таки Федора за те, що останній вигнав з дому
свою вагітну дружину Ганну Яцківну, яка була племінницею дружини ворітного Тетяни
(Таці) і яку Красовські видали заміж за Хом’яка з посагом у 30 кіп грошей 2. Пізніше,
23.06.1567 р. зі скаргою виступила Ганна, вдруге одружена з луцьким міщаниномкравцем Яцьком (подданая его кр. млсти мещанка луцкая пни Ганна Якимовая
Кравцовая)3, заявивши про порушення зобов’язання з боку Красовських, які
22.06.1567 р. мали сплатити їй 15 кіп грошей за віно, взяте ними від колишнього
чоловіка Ф. Хом’яка під час видання Ганни за нього заміж; 25 червня це віно уже було
сплачене Красовськими4. На жаль, встановити точно родинні зв’язки між Красовськими,
які згадуються протягом ХVІ ст., майже неможливо.

право кнзю подяканему с паном Борзобогатым было, при кнзю подяканем был и, яко обороны моей, так
теж и обо вси шкоды с паном Иваном и врядником его Станиславом Тристенским у права мовил. А я
ему даю в томъ моцъ, зыск и страту».
1
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 6, арк. 43 зв. (17.03.1564)
2
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 6, арк. 289 зв. (12.12.1564). Запис надруковано: Архив ЮЗР. – Ч. 8. Т. 3. –
С. 91.
3
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9, арк. 273 зв. (23.06.1567)
4
Там само. – Ф. 25, оп. 1, спр. 9, арк. 279 зв.
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ІЛЮСТРАЦІЇ

Фотокопія 1. Аркуш 17
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Фотокопія 2. Аркуш 17 на звороті
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Фотокопія 3. Аркуш 25
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Фотокопія 4. Аркуш 25 на звороті
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Фотокопія 5. Аркуш 39 на звороті

588

Фотокопія 6. Аркуш 40
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Фотокопія 7. Аркуш 74
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Фотокопія 8. Аркуш 74 на звороті

591

Фотокопія 9. Аркуш 84
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Фотокопія 10. Аркуш 84 на звороті
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Фотокопія 11. Аркуш 100
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Фотокопія 12. Аркуш 100 на звороті
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Фотокопія 13. Аркуш 101
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Фотокопія 14. Аркуш 135

597

Фотокопія 15. Аркуш 135 на звороті
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Фотокопія 16. Аркуш 136
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Фотокопія 17. Аркуш 136 на звороті
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Фотокопія 18. Аркуш 137
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Фотокопія 19. Аркуш 145
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Фотокопія 20. Аркуш 145 на звороті

603

Фотокопія 21. Аркуш 159
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Фотокопія 22. Аркуш 196 на звороті
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Фотокопія 23. Аркуш 216 на звороті
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Фотокопія 24. Аркуш 220 на звороті
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Фотокопія 25. Аркуш 233 на звороті
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Фотокопія 26. Аркуш 237 на звороті

609

Фотокопія 27. Аркуш 239

610

Фотокопія 28. Аркуш 263 на звороті

611

Фотокопія 29. Аркуш 269

612

ПОКАЖЧИК СЛІВ ТА СЛОВОФОРМ
У покажчику подаємо всі виявлені в пам’ятці слова та їхні форми із зазначенням
номера аркуша оригіналу. До неповнозначних частин мови вказуємо частиномовну
належність, для повнозначних, у випадках неоднозначних прочитань – відмінок, число,
рід, спосіб, час. До деяких слів – тлумачення, а для кращого розуміння значення –
контекст.
А
а (спол. єдн.) 1, (спол. прот.) 2
абы (спол.) 4, абы-м 4 зв., абыхмо 12,
абых 35
або (спол. розд.) 149 зв., албо 154 зв.
адамашки (ж.р.) – адамашки
гвоздиковоє 138 зв., адамашку (ч.р.) –
адамашку брунатного 183
адамашковыº, адамашковая 243
аж (частка) 52
ажT (спол.) 164 зв.
аксамитныи 17 зв., аксамитных 183
алt (спол.) 14 зв., алT-мъ 22
алиж 137
ани (част.) 2 зв.
аниякоt 47
апостол (Р.мн.) – свTтых апостол
Шимона и Юды 222 зв.
до аптыкарки 145, аптыкарка 231
арандара 171 зв.
арандаровых 171 зв.
аранду 168 зв., на аранд 217 зв., водлT
аранды 233 зв.
арандовал 12 зв.
з аркабузы 2 зв., аркабуз 17 зв.,
аркабузы 52 зв., аркабузов 52 зв., зъ
аркабуза 83, зъ гаркабуза 157
во …артыкулTх 232 зв., к артыкулу 248,
архидъякона 62 зв.
архимандрыта 1 зв., архимандрыту 13,
архимандрытова 104
архимандричомъ 213 зв.
аршинов 260 зв.
атласу 52 зв.
ач (спол.) 49
ачколвtк 19

Б
по бабцt 219 зв.
пановT баTвскии 57
бакалар 227 зв.
бараны 114, барана 136
барании 17 зв., барании 25,
барврчик … з барврчиком 231,
барбTрчики 231, барвTрчик 231
барзо 88 зв., борзо 61
батко 114
бачачи 51 зв.
бачил 175
бtгли 221
бTгучых 228
бTзвиннT 3 зв.
бtзмытнt 62 зв.
бtзпtчнtи 60
бTзпTчонъ 184 зв.
бTзправнT 8
бTлых 9, бtлого 33, бtлог 36, блыи 52
зв., бTлым 140 зв., бTлою 237, блых 255
бTлю 236
ку бtрtгу 60, на бtрtзи 260
бtрtжtцкиє 69, бTрTжTцкого 145 зв.
бtрtзник 251 зв.
бtрtстtискии 19, бTрTстииского 249
бTрTстTцкии 167 зв.
бTрTстских 226 зв.
бtрокъ 29 зв.
на бTсTдT 181 зв.
бивши 33 зв.
бирчиº 236
бискуп 1, бискупъ 19, бискупа 84 зв.
бискупимъ 171 зв.
бискупицкии 220
бискупицкого 163 зв.
бискуповым 1
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битая 15 зв., битую 21, битаu 147
бити 4, были 20 зв., бит 33, быти –
быти мtнt хотtл 39, били 85, бии (нак.
сп.) 89, бил 94, бьют 97 зв., бьtт 133
зв., иматиму битиму 159 зв., бию 197
бито 15 зв.
блакитных 52 зв., блакитная 141 зв.
ближшии 81
близких 9, блиских 11
близкост 68, j близкости 219 зв.
блудuги 268 зв.
бо (спол.) 149; бо-м 244 зв.
бобровыми 24, бобровыи 52 зв.
з бобромъ 183
бодню 137 зв.
божого 55 зв., по божTTм 20 зв.
бои 21 зв., за бои 26, бои 28, j бои 28
зв., при бою 33 зв., Y боtх 43 зв., при бои
64, в боtх 76, бою 134
под бока 3, на боку 98 зв., под бок 181
бокиискихъ 18
боковTцкии 18
боком (присл.) – боком лTжит 247 зв.
на болоню 6
з болоты 10, в болота 60, за болото 143,
на болотT 149, к болоту 152, над
болотом 152, в болотT 168, в болото 227
зв., чTрTз болото 247
болшtи 2, болшии (Н.одн.) 197
бондари 64, бондара 64
борзо 61
борисовског 108
боровицкихъ 4 зв., боровицкиє 66 зв.
на бород 110 зв.
боронtчи 60, боронuчисu 89 зв.
боронити 2 зв., боронить 93 зв., бороню
210
бороновали 96
боронуючих 106
в борох 4 зв., з боры 47, в бору 219 зв.
з бортtи 257 зв.
бортнику 26
бортном 4 зв., бортными 24, з бортным
49
боты 141 зв.

бочtчную 64
бочки 72, бочок 72
бояром 6 зв., бояров 6 зв., при боuрох
237, боuрT 237
боzрина 1, боzярин 4, боuрын 236 зв.
боярка 123
боячися 81
под брак 34
с брамы 236, з брамом 236, з брамами
236
браславского 58
брат 3, до брата 2 зв., з братом 18 зв.
jт братаничов 18 зв., братаничом 18
зв., мимо братаничов 19, братаничу 40,
братанич 53 зв., до братанича 62 зв.
братанцы (Д. одн.) – братанцы своTи 77
зв.
брати 3 зв., брала 1, бралъ 16 зв., бирал
38, бTрTт 181, бирали 258 зв.
jт брати 4 зв., в братии 5, братя 5, на
братю 9, бtз брати 22 зв., чотыри
братя 82
братковича 118
кром броварщины 234
Y бровT 20
бровары /броварні/ 171 зв., Y броварTх
171 зв., пива в тых броварTхъ варать
172 бровар 195, броваров 233
з бронями 15, брони 17 зв., брона 174, з
бронTю 174
броховицкии 142 зв.,
брунатного 183
брушками 138 зв.
брушковыи 141
будников 34, будники 34, будником Д.
мн. 93 зв., будъниковъ 97 зв.
на буду 34, буду 34, до буды 64, буды 97
зв.
будовавшы 234
зо … будованTм 9, будованя (Н.мн.)
’будівлі’ – Y дворT будованя свTтлиц двt
195, в будовани 240 зв.
будовати 10
будY 2 зв., будtш 2 зв., были 3, будtт 3,
будTмъ 31 зв., будTм 149
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будучи 1, будучы 214
будуючи 11
будучиє 10, будучим 10 зв.
булаву 38 зв., булавы 62, булава 203
буланыи 268
буркгрuбu (Н. одн.) 59 зв.
бурмистру 12 зв.
бурнатныи 130, бурнатнымъ 141 зв.
бчол 34, бчолы 257 зв.
бъючи 94 зв.
бы (част.) 6, бы-м – што бы-м с тог
похотtл 18 зв.
бы (спол. ’ніби’) нt инак бы тtж былъ
нt jдного пн~а 60, бы тут нt достало 70
бывала 100 зв.
бывши 1
бывшого 7 зв.
быдло 5, быдла 7, быдла З.мн. – Tго
быдла пасут 118
быдлuт 175 зв., быдлuтu 236
быки 175 зв., бики 175 зв., бык 195
быти ’бути’ 1, были 1 зв., был 5 зв., быт
27, быхмо выступили 150, бых 238
бtз бытности 21 зв.
бчи ’бігти’ 160 зв., бгал 234 зв.

варшtвскому 70, варшовъскимъ 269 зв.
из вачкомъ 25, за вачок 26, вачок 147
вбиицов 252 зв.
ввTзалсu 42
ввuжчих 30 зв., ввuжчог 37
ввuзанu 3,
в вTзTню 5, до вTзTня 5
вгамовала 63 зв.
вглuнувши 22 зв., вглuнувшы 246
въглuнувши 248 зв.
вгодливым 18 зв.
вгодою 18 зв., вгоды 19
вгорскиt 17 зв.
сu вдавал 58 зв.
вдаривши 51 зв.
вдTлат – хотTчи … якую пTрTказу
вдTлат 162 зв., вдTлалъ 164 зв., вдTлали
190 зв.
вдовою 223
вдолжь ’уздовж’ 246
вдячнt 49
вTд жо (част.) 8 зв., вtд жt 79, вид жt
222
вtдаючы 213 зв., вдаючы 215 зв.
вtдtр 17
вtдлt (прийм.) Р. роздtлку 18 зв., вTдлu
153, водлT 248 зв.
вTдлуг записов 100 зв.
вtдомостю 10, вдомости 20 зв., бtз
вtдомости 29 зв., вtдомост 79 зв., бTз
вTдомостии 238
j вTжчанº 242 зв.
въtжчаючи 69
Y вTжи 136
вtзали 20 зв.
вtздt 62 зв.
j вTзTнє 28 зв., з вTзTня 32, Y вtзtню 35
вTл (дієсл.) ’вів’ 240 зв.
вTлT ’багато’ 137
вTлTкрот 95
вtлtможная 40, вTлTможного 178
вTликиT 3, вTликоє 7 зв., вtликую 13,
вtликои 22, вTликии Зн. мн. – вTликии
трудности 30 зв., вtликая 34, вtликимь

В
в (прийм.) Зн. нtдtлю 1, в мtнt 1, в
сtрtду 1, вы имTня Tг 70, Р. мн. в них 1,
М. в дворt 2, во имtнє 2 зв., во имTнT 3
зв.
ваги (Р.одн.) 197
важило 127 зв., важили ’коштували’ –
тузины срTбрTных важили гривTн
дванадцат 183, важил 198 зв.
вазнь 231
валати ’кричати’ 109
валаха 1
валашаных 21 зв.
на валку 151
валчити 151
вантухов 38, ван[т]ух 93
ванчосу 34, ванчусу 97 зв.
варTно 171 зв.
варити 172, варать 172
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46, вtликими 50, j вtликои 75, вTликии
(Н.одн.) 197, Y вTликом 223
вtликодныи 87
вtлми 53
вtлмоцного 1 зв.
вTлли 225 зв.
вtнацких 36
вtнtцкого 134 зв.
вtницкого 58, вницкии 267 зв.
вtно 18 зв., вtна 45, за вно 212
вtновном 14 зв.
вTпрu 136 зв.
вtрит (інф.) – вtрит тому нt хотtл 134
вtрнул 2, вtрнулисu 63, вtрнула 153 зв.,
вtрну 153 зв.
вTрнувшысu 228 зв.
вTрхнии 227
вtрху 24, вtрхъ 86 зв.
вTрхомъ (присл.) 151
вTрuчи 247
вTс (займ.) 225, YвTс 163 зв.
вtсtля 53
до вtсны 13
вtсполок 20, вTсполTк 94 зв., восполок
5, восполtк 16,
въtхати 18 зв.
вTхали ’від’їхали’ – коли быхмо нT
вTхали, а jн бы нас j горло приправил
193 зв.
вTчистог 31
вtчно 20, вtчнt 29 зв.
на вTчност 9, на вчност 9 зв.,
вtчностю 18 зв., вtчности 35, на
вTчность 246
пtрtдъ вtчtром 18, до вtчора 25 зв., до
вtчtра 91, y вTчор 231
вTшати 93 зв., вшати 159 зв.
вжато ’нажато’ 78
вживала 5 зв., вживати 10, вживаtт 22
зв., вживают 84 зв., вживаtмо 105 зв.,
вживат 187
вживаючи 22 зв.
вжищомъ 73, за вжищT 189 зв.
вжо 4, въжо 174 зв. (присл.)
взголовє 145 зв.

взду /узду/ 136
взорвалъ ’заглядався, заздрив’ 162 зв.
взрушаючи 47
взрушиваючи 18 зв.
взuвши 2
взuли 1, взuла 5, взuл 28, взtла 115 зв
взuтT 174 зв., по взuтю 212, ку взuтю
238
взuтыми 32
видTчи 7 зв., видuчи 17 зв.
видTли 3 зв., сu видtти 14 зв., видит
41, ся … видtла 68 зв., видuл 149, сu …
видит 149
вид жt (част.) 222
сu … видило 248
вижом, виж1, при вижу, при вижох 1
зв., вижа 2, j вижа 5 зв., вижами 6, вижи
7 зв., вижtмъ 13, виж 14, вижов 30 зв.
вижово 1 зв.
викарTи Н.мн. 172, з викарTями 228
вилки 268
Y вилю 165
за вину 4 зв., вины 4 зв., вина 27 зв., y
вtнt – y вtнt своtи 66
винtн 2 зв., винни 53, винны 104
вина ’спиртний напій’ 155, вином 233
зв.
виноватым 22
виноватцом 32
вишнtвскими 129
взорванє 255
за вказанtмъ 62
вказовал 93
вкошувано 156 зв.
владности 162 зв., до владности 261 зв.
владнути 112
владыки 6 зв., владыцt 13
владычиным 164, владычин 164
владычог 89
влдчоства 139 зв.
вламатисz 2 зв.
властивую 7 зв.
властивост 5 зв.
во властност 18 зв.
вломившисu 71 зв.
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влоског 6, влоских 52 зв.
влостнои 22, властнои 27 зв., влостных
80 зв., влостного 196
влостностю 47, влостности 162
на влостивую, влостивом1, влостивоє
2 зв., властивоє 3, властивыt 6 зв.
вмtвал 153 зв.
вмtли 263
вмtтал 60
вмtтаня 60 зв.
вморяtм 18 зв., вморил 141 зв.
вмоцнuTм 241
за вмоцованtм 90 зв.
вмоцованого 30
вмыслнT 181 зв.
за внtсtнє 45
внивtч 219
вниз (присл.) – вниз ставу 247
вночи 79, вночи 160 зв.
напротивко вношtня 85, вношtня 116 зв.
зъ внукою 180, внуку 182 зв.
внучку 180, внучцT 183 зв.
вовков, на вовки 1
Y вовсT 166
вогнали 221 зв.
водою 86 зв.
водили 107
водлt (прийм.) Р. водлt дtкрtту 2 зв.,
водлu 210 зв.,
водлуг 6
воtводы 1 зв., воtводt 24
воtнных 155 зв., воtнныº 155 зв.
воtнноє 216 зв.
длu вожtня ’возіння’ 220 зв.
з вожками 42 зв.
возом 1, з возом 6, на возt 6, воз 21, воз
Р.мн. – j полтораста воз 84, сTм возь
136, з возы 71, з возов 72, з возом 78 зв.,
на возы 146 зв., на возtх 155, з возу 180,
j воз 233
j воздвижtнии 25 зв.
возил 62 зв.
возники 95, з возниками 177
возныє 59 зв., из возными 60
воины 216 зв., с … воины 223 зв.

воиницкого 59 зв.
воит 6, воита 8 зв., Y воита 12 зв.,
воитова (прикм.) приказаня пана воитова
224 зв., воитов 269 зв.
воитовскомъ 21
волы 5, jт вола 7 зв., волов 8, вол 136
зв.
волTн 9
воли 2, з волtю 9
воли ’вільне місце’ – сtла и воли
розмtтал 60
волну ’вовну’ 114
волным 22 зв., волнымъ 32 зв., волными
59 зв., волном 22, волною 28, волную 51
зв.
волно 18 зв.
волности 60
воловщину 7 зв., за воловщиною 207 зв.,
володимTрског 83
волоцы – по дв волоцы 247, волок 247
зв.
волосT 94 зв.
до волох 72
волошинов 79 зв.
волошя 33 зв.
Y волторок 16, (див. ще jлторка)
вовторок 21, волторка 31 зв., jвторок
251 зв.
волчTи 247 зв.
волынскиє 44
вон (присл. ’геть’) 46, вон – з лtсов вон
выгнали 266
вороного 1, вороныи 52 зв., вороную 111
зв., воронаu 204
Y воротtх 2 зв., Y ворота 15, jт ворот
72, пtрtд вороты 220 зв.
воротны 90, воротног 45 зв.,
воротномy 46
воску 54
Y восмидTсят 191 зв.
впадчи 52
впали 198, впал 231 зв.
впившисu 122 зв.
сu … впирал 214 зв., сu … впираTт 228
зв.
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впокои 248
за впоминанtм 22 зв.
впомTнути 54
впросивши 27
впросил 247
впустил 36 зв.
впущоно 18
врадовнt 14 зв.
врадовыи 3, врадовом 8 зв., врадовым 14
зв., врадовымъ 96, врuдовым 36 зв.
врzднику 1 зв., врuдник 3, врядника 17
зв., врадника 17 зв., на врuдника 28 зв.,
врадникови 84
врuдничTю 166, врuдничым 226
врuдничок 128 зв.
врuдовник 104
до враду 7 зв., врuдy 23 зв., до врtду 58
вродит 197
врожоному 59 зв.
врочистого 94 зв.
jт врочища 111, до врочища 118 зв., по
врочищах 152, на врочыщу 225 зв.,
врубы – под трTма врубы 141
всtли ’всілися’109
всих 3 зв., всTго 4 зв., всTT 7 зв., вс 8, зо
всми 10, зо всими 11, всхъ 19, всtи 22
зв., всихъ 29, во всtмъ 41, до всtt 49,
всх 54 зв., на yсих 86 зв., вTс 225, всим
225 зв.
всказали 25 зв.
всказано 4 зв.
всказаную 28 зв.
всказанъt 23 зв., за всказанTмъ 42,
всказанT 74
вспоминати 18 зв., впоминал 237 зв.
въсправTдливити 194 зв.
вставал 25 зв., вставала 74 зв.
вставаючую 67
сu … вступаTш 229
вступовати 13, вступуtшъ 63 зв.
въступовати 168 зв., вступовал 214 зв.
вступу 10 зв.
всхочут 65
всылаючи 251 зв.

всuкиT 7, всяких 14 зв., всuкии статки
64
всдши 89
втtкал 17 зв., втtк 17 зв., втTкала 31 зв.,
втtкла 33, втTчи 76, втtкли 114, втtкати
160 зв., втTкалсu 224 зв.
втиски 6 зв., втискы 252 зв.
вторыи 10 зв., второг 32 зв.
вторыинадцат 248
вховаи 126
входити /тобто, уходити, йти геть/ почал
входити зъ замку 169
вчинtноt 218 зв.
вчинивши 3
вчинили 12 зв.
вчинков 8 зв.
вчиню 2, вчинил 4, вчинилъ 7 зв.,
вчинит 8 зв., вчинили 9
вчора 64
вчорашнtго 1 зв., вчорашнии 12 зв.,
вчорашнtt 119
вчтил 193 зв.
вшTлuкиT 29, зо вшtлuкими 37
вшTтTчнT 42 зв.,
вы 2 зв., вас 2 зв.
выбил 17, выбити 37, выбит 93 зв.
выбирчимъ ’виборним’ – пн~ом
выбирчимъ jтдати 207 зв.
выбравшися 179 зв.
выважTно 7 зв.
вывtдши 128, вывTдчи 194 зв.
вывtла 29 зв., вывTли 31 зв.
вывtрнулисu 17
для вывожTня 140
вывозит 82, вывозитися 192
выволаны 8
выглtдал 46
выгнавши 74 зв.
выгнаню 137 зв.
выгнали 21, выгнал 34, выгнати 46,
выганuют 46
при выдаваню 53
выдал 32, выдадут 53
выдTлTныи 31 зв.
по выдtлtню 66
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выдTливши 4 зв.
выдtлил 4 зв., выдTлити 77 зв.
выдtлу 132
на выдtржанє 70 зв.
на выtздt 43, выtздъ 68 зв.
выtхал 12 зв., выєхали 31 зв., выtжчал
95 зв., выTжчали 111
по выTханю 7 зв.
вызволutм 263 зв., вызволили 263 зв.
вызнаваtт 29 зв., вызнавала 33,
вызнаваTм 149 зв.
вызнаваючи 22
вызнаныи 22, вызнаных 27 зв.
вызнанє 58 зв.
вызычил 228
выидtт 14 зв.
выимовати 240 зв.
на выиштью 64 зв., на выштью 220, на
выштьи 220
вызнал 1 зв.
вызнанtмъ 19
выкинули 180
выкладов 224
выкрасти 51 зв., выкрали 165 зв.
выкупил 29 зв., выкупиш 210, выкупит
210 зв.
выламуючисu 150
выламавали 235 зв.
выламаныє 129
вылTтати 138 зв.
выливаtт 155
выломивши 128 зв.
вылупили 20 зв.
вылучивши 237
з вымtлками 10, з вымtлки 49
по вымtру 118
вымTталъ 140 зв.
вымовлuючисu 22 зв.
вымолотити 117 зв.
вымыкаными 236
вымыслу 233 зв.
вынuл 62
вынtмши 47, вынявши 78, вынtвши 85
вынtшчи 64
выносивши 86 зв.

выносячи 169
выjбразила 101
выjрати 148 зв.
y выпасtню 130
выпасли 147 зв.
выписати 20 зв.
выписы 27, выпису 28 зв., выписомъ 29
зв., на выписTх 192 зв., Y выпис 246, Y
выписT 248 зв.
выплачовати 53
выповtдаtт 85
выполнtн 51
выполнити 29
на выправу 45, выправы 53, Y выправT
197
вырадити 193
выпрTгли 175 зв.
выпровадити 7 зв., выпровадили 36,
выпроважу 140
выпсовали 128 зв.
выпускала 32
выпустивши 18
выпустити 5, выпустилъ 140, выпущy
161
выпустошил 70 зв.
выпутал 111 зв.
выпхати 38 зв., выпхал 193 зв.
вырвавшисu 37 зв.
вырвал 91 зв.
вырtкамсu 27, сu … вырTкам 149 зв.,
вырtкла 56
выроблtного 34
з выроку 4 зв., выроки 18 зв., водлT
выроку 238 зв.
вырубали 34, вырубал 60,
вырубаня 60 зв.
вырубовати 95 зв., вырубовают 251 зв.,
вырuд 243
высажtными 18 зв.
выслухаtт 14 зв.
выступити 29
вытtсаныє 126 зв.
вытоптали 147 зв.
вытравити 136
вытравлTно 165 зв.
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вытрывал 231 зв.
выховавши 101
на выхованt 18 зв., выхованє 131 зв.
выходил 151 зв., выходило 254
вычtсти ’вичитати’ 251
вычtтши 162
вычитавши 8 зв.
вычитали 87 зв.
вычитан 22, вичитан 39
по вычитаню 9
по вычтtню 24 зв.
вышъгородского 73 зв.
вышtи 17 зв., вышшt 263
вышиваных 52 зв.
длu вышинкованя 233 зв.
вышли 25 зв.
вышодчи 81 зв.
вuдоми 163
вдаtм 2, вtм 5 зв., вдати 10 зв., вмъ
35 зв., вдаю 61, вдаи 77 зв.
вдаючы 215 зв.
вдомым 48 зв.
вкъ 223
внTц 208 зв.
вно 14 зв., вна 23 зв., за вно 27, y
внt 44, вtна 45
длu врности 269 зв.
врным 197
вры 22, вTры 31
всти 159

гаaтки ’елемент одягу, застібка’ – в
скорки лосиноº двT гаaтки срTбрTных
порвано 244 зв.
гвоздиков 177
гвоздиковая 25, гвоздиковоє 138 зв.,
гвоздикового 147
гдT (присл.) ’куди’ – нt вдаtм, гдt
поtхала 2
гдt (присл.) ’де’ 2, гдT-м 168
гдt-колвtк 14 зв., гдT-колвT 162 зв.
гtлшпан 134 зв.
гtнвара 25 зв.
гtрбу 101, под гTрбомъ 140 зв.
гTтмана 3 зв.
глTдти 179
глинастыи 52, глинuстыми 183
глубоко 129 зв.
гнtв 51 зв., гнву 51 зв.
гнTдыи 72 зв.
jколо гнTзда 247 зв.
в год 39, годы 95, на сTм год 191 зв., на
три годы 191 зв.
в годины 60, y годинах 87, годинами 119,
по годин 208
годовли 78 зв.
на голTни 176 зв.
головбъскому 1 зв.
за головщину 4 зв., головщизна 114 зв.
Y голов 8, на головT 16 зв., в головT 63
зв., в голов 106, j голову 223
з голоду 141 зв.
голосом 46
голузtиских 4 зв., голузtискиt 66 зв.
гонTчи 17
гонил 17, гонили 151, гоню 151
з… гоны 24
горTлки 72, горTлкою 233 зв.
гориховскою 247 зв.
горлчTныи 195
до горы 62 зв., на гор 248,
к гор ’вгору’ 231 зв.
j горло 7, за горло 38, под горломъ 182
зв.
горны (Зн. мн.) /тут, горн/ 172
городищt 20

Г
з гаи О.в. 11, гаи З. мн. 70 зв., з гаю 70
зв., в гаю 70 зв., гаю Р. одн. 70 зв., до
гаю 89 зв., в гаtхъ 116 зв., за гаtмъ 160
зв., к гаю 247 зв.
гамованя 6
гамуtт 62 зв., гамовати 85, гамую 179
гамуючи 62 зв.
гандлTвал 197 зв.
ганTбнT 180
гараздь (присл. ’добре’) 229
зъ гаркабуза 157
jт гати 149
гатовых 35 зв.
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городничого 8 зв., городничому 12,
городничим 31, городничии 74 зв.,
городничыи 229 зв.
городню 122
горожу (ім. Зн.одн.) 245 зв.
гороху 6
горyховского 44 зв., горуховскоє 53 зв.,
горщков 217
на господу 7, з господы 7, до господы 20
зв., в господи 38
господынu 145
на гдр~u 4 зв., гсд~рю 5 зв., гсд~рь 20 зв.,
гсдрTм 84, до гсдря 90, гсд~ръ 102 зв.
гостTи 233 зв.
гостинныи 71 зв., гостинног 71 зв.,
гостинном 72
гостинцом 17, гостинъцом 20 зв., на
гостинцу 160 зв.
гсдр~ского 1, гсдр~ских, гсдр~скои 1 зв.,
гдр~скии 3, гсдрс~кая 5 зв., гсдр~скими 20
зв., гсдр~скиt 23, гсдр~ьскому 30
гсд~рьская 35, гсдрских 84, гсдръского
84, гсдръскии 97
готовизны 125 зв.
готовых 25, готов 25 зв., готового 34,
гатовых 35 зв.
готовост 200 зв.
грабарку 181 зв.
грабаров 31, грабарамъ 31, грабаромъ,
Д. мн. – тымъ грабаромъ своимъ 31 зв.,
у грабtжох 43 зв., грабtжи 58, длu
грабtжу 222
граблювали 258 зв.
грабити 62, грабит 181, грабuт 233 зв.
грани 16, гранми 151 зв., гран 225 зв., з
гранми 266
границy 110 зв., по границы 118 зв., за
границtю 118 зв., по границy 124,
граница 124, к границы 247 зв.
ку граничtню 68 зв.
граничили 68 зв.
граничныt 1, граничныи 56 зв.,
граничному 56 зв.
гранноє 16
jт грTбTлки 163 зв.

грTбTлного 71 зв.
на грtбли 2 зв., грTблю 31, з грTбли 31,
къ грTбли 174, над грTблTю 247
грtчки 6, грtчки Н. мн. 74 зв., на грTчку
119 зв.
по гривнt 36, гривни 54, гривTн 140 зв.,
гривна 141 зв., гривны 208 зв.
гридня 163 зв.
грицовскихъ 124
до гробу 62 зв.
гроцкого 76
грозил 177 зв.
пtрtд громницами 60
гроши, грошtи1, Y грош 9, грошми 31
зв., грш~tи 39, в грош 131 зв., в грошTх
138, грошTм 139 зв., грошъми 169 зв., в
грошох – в сороку грошох 205 зв.,
грошии 259
грошовими 10, грошовою 50 зв.
Y грYбT ’господарська будівля’ – Y грYбT
на двор сTна нTмного 204
груди 86 зв., на грудtх 156 зв.
груш 243
губа 63 зв.
на гумнt 4, в гумнTх 7 зв., з гумTн 7 зв., в
гумн 118, в гумно 229 зв., к гумну 247
зв.
гуси 5 зв., гусTи 7 зв., гуси Зн.мн. – 102
КГ
кгвалтом 1, кгвалту 14, на кгвалт 15,
кгвалт 17 зв., j кгвалт 58, кгвалтов 59
зв., кгвалтови 60, Y кгвалтTх 192 зв.
кгвалтовалъ 42 зв.
кгвалтовнt 5 зв.
кгвалтувного 119, квалтовным 72 зв.
кгвалтовники 72
кгданскии 34
кгды 136
кграби 59 зв.
на кгрунтt 1, на кгрунътt 16, кгрунту 31
зв., j кгрунт 31 зв., зъ кгрунту 151
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дворничку 147 зв.
дворную 6, дворнои 7 зв., дворною 10,
дворныи 72, дворныхъ 72, дворноє 148
зв.
Y дворцы 5, до дворца 5, з дворца 5 зв.,
из дворцtм 65, з дворцом 65, з дворъца
192 зв.
двоякую 70 зв.
двулtтков 89 зв.
двстT 11 зв., в двохсот 23 зв., двtмасты
51, двохсот 84, y двусту копах 98 зв.,
под двTмасты 227 зв.
y дtвtностy 20
дtвtр 105 зв.
дtвtтдtсят 80, дtвuтдtсuт 256
дtвка 32 зв., дtвку 33, дtвок 47зв., с
двкою 51 зв., двку 136, дTвкам 197
дtвоцкую 78 зв.
дTвuтог 8, дtвtт 26, дtвuтом 29 зв.,
дTвuт 247 зв., дtвuтtро 256
дtвятогнадцат 13, дTвятогонадцат 81
зв.
дTдизного 9
дtдицства 60
дtдичныи 60
по дTду 9, по дду 185
дtютсz 1 зв., сu … дTяли 31, дtяли 67
зв., сu … дttт 67 зв., сu … дtяла 68, сu
… дtт 71, ся … дяло 83, дTють 193
дtи (част.) 1
дtкабра 4 зв.
дtла /справи/ 19
з дtлы /вид зброї/ 156 зв.
дtлают 159, дTлати 188 зв.
до дtлу ’поділу’ 10, дtл 10
в длy 54 зв., дломъ 212 зв.,
дtлит 123
дtлчих 18 зв., дtлчиє 19, дльчиє 121 зв.,
длчии 211
дtля 78 зв., дыля 141 зв.
дн~я 1, дн~u 1 зв., днии 5, дtнь 10 зв., на
дtн 12 зв., чtрtз дtн 25 зв., колко днии
65 зв., двох дtн 112 зв., на днtх 130
в дtрtвt 4 зв., дtрtво 34, из дtрtвом 50
зв., в дtрtвtх 126 зв.

Д
давал 1 зв., давати 12 зв., давам ’даю’
163, давалом 184, дават 212 зв.
давано 135 зв.
давно 30 зв.
давных 131 зв., давную 152 зв.
давшисu 30
далtи 2 зв.
далtцt 67 зв.
далибог (присл.) 151
дати 2, дал tсми 1 зв., дамъ 4 зв., дала 5,
дат 13 зв., даю 20 зв., дали 21, далисu
30, дадут 96 зв., даTмо 241 зв.
дан (дієприкм.) – сtс наш лист … дан
261, даныи 261
данъ 11 зв., данми 24, з даню 49
даровати 50 зв., дароват 162 зв.
дастамtнъть 263
датою 12, до даты 31
даючи 90
дбаючи 14
два 1, дв 9 зв., двоt 15, двt 15 зв.,
двоига 25, двох 29, за дви 32, за двt 33
зв., двои – двои позвы 57 зв., двоих – на
тых двоих позвtх 57 зв., двух 86 зв., з
двTма 135, з двма 135 зв., двTма –
двTма нTдtлuми 192
двадцат 1, двадцатTро 7 зв., двадцати
95 зв., Y двадцTти 205, з двадцатма 208
зв.
дванадцат 6, двоtнадцатtро 89 зв.
двtри 78 зв., двTрTи 118, двTры 235 зв.,
въ двTрTи 249 зв.
в дворt 2, до двора 1 зв., в двор 5 зв.,
двор 5 зв., к двору 5 зв., до дворов 7, з
двором 11, jт двора 15, из двора 17, y
двор 36 зв., ку дъвору 37, в двор 138
зв., мTжи двором 165 зв., по дворTх 224
дворTнин 4 зв., чTрTз дворTнина 4 зв.,
дворTнина 5, дворtнину 43, дворанинt
70, дворuниномъ 142, дворuнин 150 зв.,
при дворuнинT 250 зв., дворанин 260 зв.
на дворищах 22 зв., на дворищи 153, в
дворищы 247
дворника 5,
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дtржавцы 1 зв., дtржавца 80
дtржавчиная 40
дTржан 11 зв.
дtржана 55
дtржано 51
в дTржаню 3, в дtржанt 23 зв., в дtржанє
39, водлt дtржаня 213 зв.
дtржати 4 зв., дtржит 20 зв., дtржат 34
зв., дTржу 77 зв., дTржишь 149, дtржыт
214
дtржачи 57 зв.
дtсzт 2 зв., дtсtт 4 зв., по дTсTт 7 зв.,
по дtсtти 8, по дTсяти 10, дtсuт 33 зв.,
дtсtти 92 зв., дtсtтма 133, дTсTтTро 204
дtсuтка 35 зв., дTсятки – два дTсятки
стрTл 81 зв., по дTсятку 195
з дtсuтины 157
дTсятиного 166
дTсятинскую 163 зв.
в дTтинцы 56 зв.
дtтtи 5 зв., дTти 9, дтTм 9, на дtти 10,
дти 24, з дtтми 34 зв., дtтtм Д. мн. 48,
на дти 49
дTтuти 197
дTтиных 77 зв.
за дtцким 25, дtцкого 64 зв.
дtцкого – водлt позву и листу дtцкого
22
дtцкованом 80, дtцкованым 115
дивного 2 зв.
дирtю 86 зв.
длu (прийм.) Р. длu чого 1
днину 136
до (прийм.) Р. до Торчина 1
добрых 2, добрыми 2, добра ж.р., Н.в.,
добры мн. Н.в. – грtблu добра и млыны
добры 71, добрыи Н.одн. ч.р. 169,
добрих 237
добрt 3
доброволнt 30
доброволнои 6
добродtиство 161 зв.,
добродю 197
добыватисz 2 зв., ся нt добываю 14 зв.,
сu добывали 220 зв.

добити 253
добывшисu 79, добывшисt 86 зв.,
добывши ’діставши’ – добывши мTчов
82 зв.
добыти ’дістати’ 86 зв.
добытки 60
добытымъ 145
доводити 12 зв.
доводом 25 зв., довод 31, бTз доводY 150
довtдоваючисu 62
довдавшисu 31 зв.
ся довдаtш 265
догнав /дієприсл./ 160 зв.
догонuючи 89
в додатку 34 зв.
додTлTвати 198
додому (присл.) 38 зв., 152
доиных 167 зв.
дождавши 22 зв.
за дозволtнtмъ 35, з дозволtнtмъ 69, за
дозволtнємь 212
дозволил 35, дозволuю 35, дозволити
90, дозволили 224
дознавши 53
з доимом 8
докладати 223
докончит 210 зв.
докуками 217 зв.
долгая 52 зв.
долго 247 зв.
долгу 22 зв., долгъ 104, долгов 131 зв.
долTглости 30 зв., в долTглости 210 зв., у
долtглостuх 264
з долtю 254 зв.
на долини 110, к долин 110 зв.,
долиною 152
должинu 247, должинTю 247 зв.
доложоно 22
на долон 82 зв.
на дом 5, Y дом 7, Y дому 29, в дом 30, в
дому 63 зв., в домtх – в двох домtх 90,
до домовъ 91 зв., на домы 103 зв.
домагалсu 54
домовыt 20 зв., домовыи рtчи 64
домовую 164
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сu допирал 114 зв.
допомагаtт 2
допускаючи 27
допустил 3, допущаю 8 зв., допущаtт
102 зв.
допущtня 88
допытавшисu 40 зв.
дорогу 2 зв., на дорозt 6, на дорози 52,
дороги 63, до дороги 155, дорогою 163
зв., над дорогою 247 зв., прTз дорогу 247
зв.
доростTт 53 зв.
дорошши 223
досмотрtли 58 зв., досмотрtти 114 зв.
доставало 31 зв.
сu достали 100 зв.
достаточнt 32 зв.
достаточноt 50
достоzти 3 зв.
досыт 2
дотравлювати 165 зв.
сu дотычtт 4 зв.
в доходtх 116 зв.
доходtчи 125
доходити 223
дочиста (присл.) 86
на дочки 4 зв., дочок 4 зв., дочкам 14 зв.,
дочкою 33, дочками 33, дочки 36, дочку
88
дощъки 72
драно 244 зв.
драпTзство 7 зв., длu драпTзства 8
драти 129
дробины 20 зв., jкром дробины 221
дрова 1, по дрова 15 зв., з дровы 251 зв.
другии 10 зв., другои 19, другую 24,
другая 52 зв., другиt 57 зв., другиє 60
другим 165 зв., на другом 225 зв.
дручtмъ 86 зв.
дубы – три дубы 16, дуб 110, дубов 60, в
дубt 110, в дубtх 126 зв.,
дубt 1, дубє 257 зв.
дубtнскии 38
дубник 251 зв.
дубовыи 247 зв.

дуброву 1, в дубровt 6 зв., з дубровамы
10, на дуброву 15, дубровы 60 зв., в
дубровах 116 зв., чTрTз дYброву 152
дужt 3
дукатов 208
к дyховницы 101, дyховницy 124 зв.
по дyши 100 зв., душtю 262 зв.
дхоровую 38 зв.
дылtи 17, дыля 141 зв.,
з дыямTнты 52 зв.
дядиную ’тут, дядина’ 261, дядинои 261,
дuдиноt 269
дядку 9 зв., з дuдком 18 зв., дядки 76 зв.,
дядков 81
дъuка 136, дъяк 173 зв.
Е
эшишског 97
Є
TвангTлиº 243
tднал 2
єдналным 19 зв.
єднанt 2, tднанz 2, ку tднаню 19, зъ
Tднаня 28 зв.
tдначов 19, tдначи 19 зв., tдначами 19
зв., зъ tдначи 19 зв.
Tдно 52
ºдно (част.) нT хотTчи сu с паномъ
заводити, ºдно сусTдскии jбходити 180
зв.
tднословнt 19
tдучи 63
Tжчали 233 зв.
Tжчоно 73 зв.
tздzт 1, єдтt 2 зв., єздила 14, єздили 15
зв., tду 20 зв., tздил 36 зв., tжчу 61,
tздити 69, tздиш 70 зв., tдтt 85, tд 105
зв.
tздныє 64, tздных 156 зв.
tи (див. jна) 32 зв.
з tпанчою 25 зв., Tпанча 63
въ tпископю 37 зв.
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єсми 2, єсмо 2 зв., tстt 2 зв., tст 3, tстtм
19, Tстмо – Tстмо мTжи ними зъTднали
30 зв., TстTсмы 150, Tси 151
tстли (спол.) 2 зв., Tсли 3, Tстли-м 70
tстли (част.) 37
єхавши 18
єхал 2 зв., tхали 2 зв., tхати 2 зв., tхат 2
зв., tхал 6, tхала 37 зв., ºхаломъ 182
Tщt (част.) 1, Tщо 193
єщt (присл.) 18

живности 33 зв., живностuми 122 зв.
живT (присл.) – палцtм вtликим, яко
живt, владнути нt можtт 265 зв.
живоначалноt 262
по животt ’після життя’ 34 зв., живота
223
животину 170
жид 54, жида 70 зв., жидов 71 зв.,
жидомъ Д.мн. 104, жидум Д.мн. 129, на
жидов 227 зв., жыдовT 227 зв.
жидовскиº 208
жидичинского 1 зв.
жита 7 зв., жита Н. мн. 74 зв., житомъ
143, жыто 225
житноє 69
житомирского 3
при жнивT 146 зв.
жонки 16 зв., Y жонки 16 зв., жонка 102
зв.
жоною 5, жона 9, в жоны 24, жоны 26
зв., jт жоны 32, из жоною 32 зв., жон
51 зв.
жоноцкая 266 зв.
жупан 52 зв., жупаны 141 зв.
жупицы 17, жупиц 153 зв.
жупнику 69

Ж
ж (част.) 1, жь 13 зв.
жабраком 55 зв.
жакгов, жакгов с огнTм 8
жадною (займ.) 2 зв., жаднои 4, жадног 7
зв., жадноє 17, жадTн 31, жадных 33
жал 52, жалю 161
жалобная 21 зв.
за жалобою 4 зв., жалобу 5 зв.
жаловал 19, жалуєш 21, жаловала 21 зв.
жаловали 27 зв., жаловать 96 зв.,
жалуTт 31 зв., жаловал 133 зв.
жалуючи 3, жалуючисu 6
жали 151, жнут 151
жартовали 231
жT-м (част. з показником І ос.) 68 зв.
жо (част.) тых жо 2
ждати 2, ждал 44 зв.
жtбы (спол.) 114, жtбых 215 зв.
жtдал 88 зв., жtдала 125 зв.
за жTданºмь 232 зв.
жtлз 34, жTлза 76 зв.
jт жtлца 91 зв.
жtнtт 89
жtнскую 78 зв., жtнских 78 зв.
жtнучи 159
при жtнцох 157, жtнцов 157
жtрtбtи 20
жTрTбную 175 зв.
жtрtбцов 21 зв., жTрTбца 175 зв.,
жtрtбцы 268 зв.
з жTрTбuты 167 зв., зъ жTрTбuтTм 203
на жTрди 208 зв.
жив 1, живог 18, жива 85

З
з (прийм.) Ор. возом 1, Р. з жони 1
за (прийм.) Ор. росказанtмъ 1, Зн. за
копцы 1
забавuт 212 зв.
забиваютъ 72
забили 18, забыти 31 зв., забил 31 зв.,
забии (нак. сп.) 89, забить 93 зв.
j забииство 114
забиица 37 зв., забиица 106 зв.
забитых 3, забитъ 18
послT забору 237
заборовльского 21 зв.
заборонuл 6, заборонuли 31 зв.,
заборонuти 70 зв., заборонutт 102,
забралTм 95
забравши 87 зв.
j забранє 28, за забранємь 222
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завалtныt 86 зв.
завалuли 86 зв.
завTдал 7
завtдtна 55
завTдъши 151 зв.
завtл 18 зв., завTла 83 зв., заводити 28
зв., сu … заводити 180 зв.,
завtсистыми 48
завыиковая 236
завитº 235 зв.
завитом 225
завжды 43 зв.
заводцу 191 зв.
на завтрtt 2, до завтриz 2, на завтриє 5,
до завтрtя 130 зв.
завшT 3
загамовали 21, загамовал 25 зв.
j загамованє 70
загасил 231 зв.
загнавши 102
загнати 21 зв., загнал 104 зв.
заграничили 68
заграничному 3 зв.
заграничон (дієприкм.) – кгрунт
заграничон 225
заграницких 131
в загороды 128 зв., зъ загороды 165 зв.,
до загороды 220 зв., в загородt 222
задавати 47 зв., задавали 184 зв.
задатку 218
задtлати 49 зв.
задtли 38 зв., задлъ 104 зв.
задtржал мu 2
задtржаня 23 зв.
заTжчал 193
заTхалом 234 зв.
заtци 38 зв., на заяца 38 зв.
заtчии – сtти заtчии 38 зв.
зазвонили 89
заимовала 31 зв.
заимуючи 129
заиштu 58, заиштья 189
заказали 3
закликав 166 (дієсл., мин.ч.)
закуплtныt 44

закону 12
залtдвt 37, залtдво 37, залTдвTи 52,
залTдва 83
залив 11 (ім., ч.р.)
заливаºт 185 зв., залив 186
заложtнu 18 зв.
заложивши 182 зв.
заложилсu 140
замахнул 231 зв.
замTнTныи 152
замTнити 9, замtнит 10
j замTшканT 224 зв.
замку (споруда) 2, под замком 45 зв., до
замку 45 зв., в замок 45 зв., зъ замку 114
замок (пристрій) 44 зв.
замкнули 14, замкнути 44 зв.
замковых 1 зв., замкового 84
замордовали 114
при замордованю 114
заморuючи 58
замуж 23 зв.
замышлuвши 198 зв.
замышлuючи 127 зв.
занTдбавшы 225
занявши 89 зв., занtмши 160 зв.
занuти 31
занuт (дієприкм.) 118
запалити 86 зв., запалила 231 зв.
запtр 128 зв. (дієсл., мин.ч.)
запtршисu 36 зв.
записы 30, записом 30
записавшисu 30
записанTмъ 54
записати 1 зв., записали сu 19, записала
33, записат 162 зв.
записныи 22, записног 29
записовати 18 зв.
заплатt 22, заплата 24
заплативши 11
заплатити 11, заплатим 24, заплачу 154
по заплtчю 161
заповtд 130 зв.
запомTтавши 137 зв.
запомнTвши 42 зв.
запомогати 51 зв.

626

запомагал 113
запоможTня 239
запони 236
заправды 21
запродал 41, запродаtт 41
запсовал 118 зв.
з запусты 10, на запусты 51 зв., по
запустtх 62, в запустt 251 зв., запуст
251 зв.
запущоныи 2 зв.
подлT запястя 16 зв., на запuстю 17 зв.,
к запuстю 89 зв., до запuстя 94
заразом 17
зарослъми 132 зв.
заруки 2 зв., заруку 32 зв., чtрtз заруку
36, на заруки 36, чTрTз заруки 76
заручныи 8 зв.
зас (присл.) 64
засадивши 54 зв.
засадили 27, засадил 60
засTгчи ’перекривши, загородивши’ –
засTгчи мнT доброволную дорогу 122

заступати 30 зв.
заступовати 52, заступоват 186
заткнувши 46
заткнути 15, заткнул 85
заткнулисu 128 зв.
затлумит 133 зв.
затлумлuючи 190 зв.
затруднTн 21 зв., затруднTны 117
затыки 73 зв.
захован 22 зв., захована 90 зв.
при заховани 11 зв., в захованю 169
заховати сu 23 зв., заховал 64,
заховалсu 119, заховати 150
сu … заховыват 41, сu … заховывал 44
заховываючисu 25 зв.
на заходи 46, над заходом 147
зацным 2, зацных 12 зв.
по зашиику 193 зв.
зашитыи 93 зв.
зашкодивши 62
зашла 75
заштья 18 зв., заштuх 32, заштьu 149 зв.
защtпы 156 зв.
защtпки 107
збаразскии 73 зв.
збtга 104, збTгов 166 зв., збTгом 234 зв.,
збгом 235, збга 257
ся збtгати 15
збивал 30 зв., збивати 95 зв.,
збивают 227 зв.
збил 5, збили 16, збити 25 зв.
збирати 15, збираю 151, сu збирают
208 зв.
збираючи 7 зв.
збитых 1, збито 2, збит 18, зъбито 142
збитя 18, j збитє 28
збожя 7, збожT 7 зв., збожtмъ 154 зв.
зборную 57
зброино 71
зброю 7, зброи 7
збудовал 34, збудовалъ 140
на збыт 254
збытков 227 зв.
в звадt 91 зв.
звазнившисu 18

засtдtлыми 254

засtдчи 54 зв.
засtли 114
засTяною 77 зв., засtяныt 96, засuного
248 зв.
засTяно 192 зв., засuно 225
засtяти 95 зв., засяти 109 зв., засtял
154 зв.
засдши 91 зв.
засли 56 зв.
в заставt 20
заставили 9 зв., заставити 18 зв.,
заставил 34 зв.
заставлuти 53
заставнымъ 29 зв.
застал 26 зв., застану 71 зв., застати 166
зв.
застановtнt 18 зв., с застановtня 58,
застановtня 90 зв.
застановлtно 129
jт застTнку ... застнок 248
по застрtлtню 91 зв.
застрtлил 91 зв.
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звtдtт 67, звTв 189, звTл 189
звtдомы 24
звtдши 67
звtзавши 107 зв.
звTзду 243
звTрившисu 204
звtринными 49
звTсти 3 зв.
звинuцкимъ 153
звирхности 181, звирхност 181
звод 44 зв., поблизу звода 46
звозил 146
зволившися 194, зволившисu 248
в звон 89
зврушаючи 49 зв.
звuзаных 79 зв.
зъганutт 133 зв.
згинуло 17, згинула 25 зв.
згнтаTш 231 зв.
згоды 154 зв.
згодившисu 211 зв.
згодилисu 192, сu … згодити 248 зв.
згола 53
зголовє 231 зв.
зготовалсu 269 зв.
зготованыº 207
здавна 12
здати 257 зв.
здtшнtго 23 зв.
здоров 64 зв.
здоровя 8 зв., на здоровє 31 зв.
здох 95, здохли 135 зв.
здсT 69 зв.
зъTднали 30 зв.
зtлtная 52 зв., зTлTнымъ 72 зв., зtлtную
78 зв.
зTлзо 76 зв.
зTмлTныи 31 зв., зTмлuныи 225
зtмли 5 зв., зо всми зtмли 10, зъ
зtмлuми 143, на зTмли 178, зTмль (Р.мн.)
209
зtмског 23
зTмTнин 28 зв., зTмTнина 28 зв.
зTмок 231
зtмuнt 22, зtмuном 154

зTмuнка 5 зв.
зъtхавшисu 30
зъєхалисu 19 зв., сu зъtхати 29 зв.,
зъtхати 14, зъTхали 151 зв., зъTжчали
152
по зtханю 113 зв.
зжати 248 зв.
зимнtм 216 зв.
на зимованє 33 зв.
злT – вTлми сu злT маTт 63 зв.
злtзши ’вилізши’ 86 зв.
за злtцtнtм 57 зв
злtцывши 125
злtцити 58 зв., злtцывам 125, злTцили
173, злtцыл 217 зв., злtцаю 262 зв.
злых 8 зв.
злодtиским 79, злодTискую 141
злодTвь 141
зложивши 33
зложити 19 зв., зложили 32, зложил 33
зложонымъ 4 зв., зложоныи 25 зв.
зложоно 114
злотоглавомъ 52
змTнuли 164 зв.
змTшкати 140
змовы 108 зв.
змовившисu 231
змордовал 83, зморъдовали 176 зв.
змышлtныи 70
на знаидtнє 58, вtдлt знаидtня 58,
знаидtнє 68 зв.,
знаити 2, знашол 2, знашли 2 зв.,
знашла 18, знаидtт 69
знак 18, по знакохъ 99, знаки (О.мн.) –
под тыми знаки 248
знал 22, знаю 22 зв., знати 26 зв.
значат 12, значили 68 зв., сu … значы –
сu в сTм листT нашом значы быти 248
значная 36, значны 73 зв., значныT 94
зв., значных 175 зв.
знашодчи 21
знtсласu 123
знTта 203
знял 16 зв., сu знTл 82, зняти 94
зобравшисu 34, зобравшися 81 зв.
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сu … зобрал 151, зобрал 173 зв.
зобраня 74 зв.
зобусторонtt 116
зовсм 140
зогнал 31
зогнано 220 зв.
зодравши 86 зв.
зодрал 218
зознанT 117
золживост 160 зв.
золота 52 зв., злото 64, зо злотом 134 зв.
золотник 35 зв., золотников 35 зв.
золотых 6, золотыи 21, золотыми 25
зопсоват 110 зв.
зопсованu 95 зв.
зорати 119 зв.
зослал 93 зв.
зоставTног 163
зоставшисu 223
зостала 6, ся … зостати 20, зостал 52 зв.,
зостали 104
за зранtнє 58, зранtня 63
зранtнаго 86 зв.
зранил 15
зрtкшисu 54 зв.
зрозумtвши 35
зрывали 58
зърубы 204
зсоромотили 157, зсоромотил 181 зв.
зугранно 160 зв.
зуполъныхъ 22 зв., зуполнои 22 зв., до
зуполноt 23 зв., зуполного … сполног
розуму 196 зв., за суполною 218 зв.
зшол 6, зышли 81 зв.
из зuтTм 5, зят 12 зв., зuти 33 зв., зuтю
82, зuтtм 127, зuтu 147, зuтtм (Д.мн.)
212, до зuтu 234 зв.
зыскъ 65

идYчою 152
иж (спол.) 1, ижtм 120 зв., ижTс 228 зв.
ижTбых 237 зв., ижTбы 241 зв.
из (прийм.) 1 зв., ис 259 зв.
до избы 18, y избT 76, jколо избы 86 зв.,
на избу 86 зв., с ызбы 184 зв., по изб
231 зв.
избныє – двTри избныє 147 зв., избныи
148
изволившисu 30
изъєхали 151, сu изTхали 198
изнtсти 113
имати 95 зв., иматиму 159 зв.
имбTру 177
имtнz 1 зв., в имtнt 2 зв., до имtнz 2
зв., в имtню 2 зв., имtнє 6, во имtню 12
зв., з ымtня 12 зв., на имtню 22 зв., на
имtнях 33, зо всих имtнtи 34 зв., во
имtнє 36 зв., к имtням 65, j имtня 80
зв., в ымtнt (З. мн.) – в ымtнt свои
jтчизныи 117 зв., в имtнuхъ 211 зв., j
имtнє (З. мн.) j двоt имtнє 212, з имtни
(О.мн.) нашими 261 зв.
имTница Р. одн. 140
с имTнячъка 140, до имtнtчка 251 зв.
имtновал 15 зв., имTнуTт 31 зв.
на имu 4, имtнtм 13 зв., на имT 31,
имtны О.мн. якими ж колвtк имtны
названы 50, имtна 266
индTи ’десь’ 140
yв ындиктt 19 зв., индикта 20
индит /покривало на престолі/ 243
ино (спол. підр.) 1 зв.
иноходника 89 зв.
инших 3 зв., з ыншими 5, з ынъшими
193 зв., из ыншими 21 зв., иншими 21
зв., иншtє 34 зв., иншии рtчи 64, иншиT
95 зв., инши (Н.мн.) 140 зв., иншыи 214,
иншоº 225 зв.
иныи 59 зв.
инuласu 130, инuл ся 134
ись (прийм.) 17, ис тивуном 44 зв.
искал 2, искали 208
до испаси 128 зв.
исподнuя – губа исподнuя 63 зв.

И
и (спол.) 1
и (колишній анафор. займ. в ролі підр.
спол.) служу Tго млсти пану Монтовту
и дал ми тот дом 76 зв.
идучи 17
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иссадити 113,
истинну (прикм., Р.одн.) – за истинну
долгу 70
истоты 12 зв.
истца 32
в ыстизнT 205
истыи 12 зв., истого 71 зв., истых 252 зв.
ити 45 зв., ишол 17, шол 44 зв., шли 64,
иди 88, идtт 124
иaлuнтскои 216 зв.
ишодчи 90, шодчи 5
ищучи 69 зв.
июл 12, июлu 26 зв.

водлt квиту 13 зв., с квитом 13 зв., квит
29 зв., с квитами 179 зв., квиты 260
квитовати 29, квитовал 29 зв.
кды 2 зв.
кTлих 243
кивtрtцкого 1 зв.
кидати 86 зв., кинул 231 зв.
киtвскии 19, киtвскому 24
киими 79 зв., кия 109, киtмъ 114
с китаикою 17, китаики 236
под клTиномъ 197
клTинотов 52 зв.
клtпок 34, клtпки 34, за клtпки 34
до клtти 78 зв., в клtти 107, с клtтtи 156
зв.
клTтка 195
кликати 15, кликал 193 зв.
клуба ’задня частина коня’ 129
клунок 200 зв.
клюнu 204, подлT клуни 204
ключи 32 зв.
ключнику 12, ключника 13 зв.
ключниковую 180
ключницу 35 зв., ключницtю 35 зв.
ключа 25 зв.
ключовых 183
клuчу 1, клuчtю 111 зв., клuчи 112, с
клuчою 233
кляштор 12
кмину 260
кнаaлtи 130, с кнuaлuми 38 зв., с
кнаaълuми 52 зв.
книг 1, до книг 21 зв.
кн~зu, кнuз 1, кнз~ю 25 зв., кнз~ь 28, при
кн~з 182 зв.
кнг~ни 2, j кнtгини 2, с кнг~нtю 54 зв.
кнж~tмъ (О.одн.) 54 зв.
кнuжtтского 38, кнu~жатского 38 зв.,
кнж~tтского 38 зв., кнuжTтскимъ 54
кнuжна 7, кнuжнt 57 зв.
кнuзчачии 59 зв.
ко (прийм.) роспущTню 190 зв.
кобылины 60 зв., кобылину 220 зв.,
кобылин 221
ковал 76 зв., до ковалu 93,

К
к (прийм.) торгу 1
с кадми, кадTи 195, кади 243
казал 1 зв., казала 7 зв., смо … казали 68
зв., кажут 119 зв., казалом 197, кажу
253
каждыº 250
кажучи 160 зв.
казаня 155 зв.
до казни 52, j казнъ 104
казнодtиског 12
с калитою 25, за калиту 26, в калитt 89
з камаином 235 зв.
камTнTи 54, камtня 71, с камTнTмъ 204
зв.
с канцлtри 62 зв., с канцлTрTи 190 зв.
канцлTрTиских 223 зв.
до капитулы 84 зв., капитула 84 зв., jт
капитулы 95
каплан 145, с капланы 227 зв.
каплунов 195
карватка 78 зв.
карTту 183
кармазину 183
на касованє 30 зв.
каaтаны 147 зв.
каштuлuна 59 зв., каштялuна 59 зв.,
кашталuна 59 зв.
квалтовным 72зв.
квартъ 72
квартал 12

630

ковалtва (прикм.) Y ковалtва сына 1,
ковtлская 20
ковtрtц 38 зв., ковTрцы 236
ковров 52 зв.
ковшъ 137 зв., ковши – два ковши 197
коt-кому 222
кождому 10 зв., каждыи 11 зв., кождыи
12, коджую 12 зв., кожноt 34, кожныи
35 зв., каждого 39, каждая 97 зв.,
каждыº 250
кожухи, кожухъ 1, кожухов 6 зв., по
кожуху 95
кожуховыи 244 зв.
козу 181, коз 235 зв.
колвtк 47, колвt 255
колдра 236
с колtдою 17
колtнских 52 зв., колинских 141 зв.
с колTс 176
колtшни 156 зв., колTшнu 195
коли 53 зв.
колко 3, jт колка 70 зв., y колко годинах
87, килка 129
колкодTсuт 71, в колкудTсят 182 зв.,
колконадцат 95 зв., на колконадцати
170 зв.
j колкосот 36 зв.
колкось 213
колнTр ’комір’ 244 зв.
кола (ім. Р.одн.) 268
коло (прийм.) Р.в. – коло двора 118
колодTнского 73
в колодях 70 зв., колод 71, в колодT 136,
в колодy ’в кайдани’ – в колодy
посажалъ 159 зв.
колотая 16 зв., колотую 37 зв.
колпак 141 зв.
колтрышовую 78 зв.
комисаровT 56 зв., чtрtз комисарии 56,
чtрtз комисарtи 118 зв., jт комисарTв
152 зв., комисарt 225, комисары 225 зв.
комисарских, комисарский,
комисарскими 1 зв.
комисtи 1 зв., комисtи 1 зв., комисtями
68 зв.

комисTиными 225
с коморы 5 зв., с комор 20 зв., комору
168 зв.
коморником 46, коморника 55
коморы 54, в коморы 138
в компромис 30, за компромисом 238
компромисарскомъ 238
комuг 220 зв., комuгу 260
конTи 3 зв., на кони 3 зв., конu 15, кон
17
за конtмъ 17, j кони 17, два кони 26 зв.,
за кон 26 зв., кони 33 зв., по конu 147,
конми 168, в … конTх 180, с конми 182
зв.
на кон /кін, на кону/ 95
конвTи ’ємність для зберігання чогось,
переважно жиру’ конвTи цыновых 155
зв.
конtц 18 зв., до конца 30 зв., на концы
56 зв., концTм 247 зв., … концом 247 зв.
конtчно 30
конно 151
конных 251 зв.
конскиT 76 зв.
контракт 260
кончtчи 68
кончити 29 зв.
коп 4 зв., двT коп 22, двt копt 25, копах
29 зв., за двt копt 33 зв., копи 135 зв.
копал 142
копцы 1, копци 68 зв., копцов 109 зв.,
копtц 110, в копцы 110, за тыми копцы
110, копцами 151 зв.
копцы-границы 95 зв.
в копицах 173 зв.
копю 2, копtю 2, копtи 37, копя 56
зв., копи 61
с кордом 4, кордъ 17 зв., корда 94, до
корда 172 зв., коръдъ 181 зв.
корtня 6, корtню 49 зв., корtн 110, в
корtн 126 зв., на корtн 266 зв.
корову 29 зв., коров 89 зв.
королю 11 зв., королu 19, корол 20 зв.,
крулtв 60
кормuловскии 80 зв.
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короткост 264
корчTмном 94 зв., корчомныи 207 зв.
jт корчмита 252 зв.
в корчмы 8, корчму 12 зв., до корчмы
16, в корчмT 145 зв., корчомъ 172
корунного 59 зв., корyнныи 60, корунныº
180
кос – кос двT 147 зв., косы 159 зв.,
косили 151, косuт 151
до кости 16 зв., кости 231 зв.
костTла 12
котлов 72, с котлом, котTл 195
которыи 1, котором 2 зв., которого 3,
которого-м 4, у которои 4 зв., длu
котороt 5 зв., Y котором 6, которы (Н.
мн.) 22 зв., котороt-м 37 зв., которыи
Н.мн. которыи части 50 зв., длu
которои 76
которыи-колвTк 209 зв.
котчого – до воза моºго котчого 182 зв.
коц 17
кошул 52 зв., с кошюлuми 155
кошюлка 35 зв., кошюлцT – дв
кошюлцT 235 зв.
до кравца 17, з кравцом 208
с крамом 244 зв.
красносtлского 12 зв.
крtвных 19
крtмuнtцкого 18
по крtщtни 29 зв.
кривды 1 зв., кривдъ 81, с кривдою 125
зв., Y кривдах 193, крывду 225 зв.
крывому 215 зв.
с крыжиком 197
крик 86 зв.
крилошаномъ 37 зв.
крычати 231 зв.
крови 18, кров 161, до крыви 183 зв.
кролTвских 5, кролtвская 6, кролTвскоT 8
зв.
кром (прийм.) Р. припужtня 34 зв.
кружаных 71
крукам 34 зв.
кручоныи 52 зв.
с крыжиком 197

в крынtх 71
с крыницами 10
крывавая 15 зв., криваваu 147
крыто 52
крыта 38
ку (прийм.) тому 17 зв., ко – ко
роспущTню 190 зв.
куды 178 зв.
кужTлного 138
в кулши 37 зв., на кулши 126 зв.
куницою 17 зв., с куницtю 25
кyнюю 38, куню 183, кунии 208 зв.,
кунuя 236
купtц 62 зв., купцом 34, с купци 34,
купцы 168 зв., купцов 168 зв.
купити 35, купили 185
куплtныt 44
куплю (ім. купля) 72, купли 185
на купованє 72
куры 5 зв., куров 7 зв., кур 136
курuти 269 зв.
в кутt 214 зв.
кухар 101 зв., кухара 101 зв., кухары 133
кухнu 204
кухонныи 155
j кучках /свято єврейське/ 208
кучму 38
Л
на лав 231
з лавники О.мн. 114
лазня 195, пTрTд лазнTю 243
лазуровог 25 зв., лазуровая 72
лазуровую 78 зв.
лан … в ланTх … ланов … на лану 247, в
лану 247 зв., ланы 248
лантвоиту 12 зв., jт лантвоита 114
ланцугом 38, ланцюги 52 зв., в ланцугох
52 зв., ланцюг 197
ланцужков 183
ласковог 53, ласкавую 53
за ласкою 8 зв., ласки 12
лацнtи 60
лTвоT 82 зв., на лвои 21, лвоє 21,
лtву 161, по лtву 252
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лTг 231
лtгко 88 зв.
лTгкост 181, лTгъкост 193
лtжат 60
лtжачии 60
лTпTи 9
лTпшому 9, лTпшого 10 зв., лtпшоє 10
зв., лпшои 247
лtсноє 34, лtсных 39 зв.
з лtсы 47, лTсов 93, лtсы (З.мн.) 265 зв.,
до лtсов 266, в лtсох 266, з лtсов 266
лtта 12 зв.
лTтник 236
з лtцом 17 зв.
лtч 18 зв.
ли (частк.) будtш ли 2 зв.
лидского 1 зв.
линами 135 зв.
липовомъ 193
лисами 138 зв.
лисицою 227 зв.
лист 2, з листу 2, листу 3 зв., листы 7
зв., к листу 10 зв., листов 18 зв., в
листtх 19, на листtх 27 зв., на листt 30
зв., листув 108 зв.
листы-твTрдости 191
лисюю 38, лисъяя 72 зв., лисими 138 зв.
литовского 1 зв., литовскоє 12 зв.
литры 244 зв.
лиaы 139
лихтар 52 зв.
лица 141
личачи 9, личtчи 131 зв.
личбъ 183
личковати 79 зв.
з ловы 47
ложники 5 зв., ложник 38 зв.
y лозах 38 зв.
лозины 129
локтu 17 зв., на локти 147, на локтю 183
зв.
локот ’міра довжини’ – сорок локот
полотна 78 зв., полтора локтu 247 зв.
лосиноº 244 зв.
лососtм 140 зв.

з луки, О. мн. 2 зв., з луком 25, з луками
31 зв., з луков 37, лукъ 196
лунъская 72, лунским 183
лупtзство 79
луцкого 1 зв.
любачtвского 59 зв.
любtцкого 24 зв.
людtнская 40
люди 1, людtи 2, людT 228, людtмъ 2,
людми 2 зв., в людtх 4 зв., в люди 80
людом Д.мн. – людом пtлtпtлtцким
102, людии (Р.мн.) 229 зв.
людY 151, з людомъ 160 зв.
людских 20 зв., людского 89 зв.
люнског 6, люнская 25, люнскую 38 зв.,
лунскую 78 зв., люнскии 147 зв.
Y лсъ 33 зв., лсъ 34, под лсом 34, з
лса 34, лtсов 41, лtсы 41, з лtсы 47, в
лсъ 126 зв., в лсT 233
лсу (ж.р.) лсу проламлtную 221
лта 6 зв., лт 53 зв., з лт 152 зв., в
лтtх 262 зв.
лтным ’старшою людиною’ – будучи
чоловком лтным 262
лыжок 29 зв.
лыжицу 243
в лыко 113
лысину /очевидно, лисятину/ 134 зв.
лысого 146 зв.
лuдских 159 зв.
М
маtт 2 зв., маtтt 2 зв., мают 3, маю 3
зв., мuл 4, мам 4, маtмо 10 зв., маєть 10
зв., маTм 11 зв., мамо (ІІІ ос. мн.) 205
зв., мtт 10, мtти 10 зв., будTт мTли 11
зв., нt маш 20 зв., мtл 22 зв., мти 27 зв.,
мuли бы 34 зв., ма 3 ос. одн. – ма быт
51, мла 51 зв., маtш 63 зв., мuлъ 140,
мають 162 зв.
маtтборского – вtдлt статуту
маtтборского 114 зв.
маtтност 6, маTтности 7 зв.,
маtтностtи 45
маиностtи 46, jт маиности 140 зв.
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малжонки 53, малжонцt 53, малжонци
197
малжонков 10, малжонковt 10 зв., з
малжонком 149 зв.
в малжонство 53, в малжtнствt 161 зв.
з малжоню 50
малмазtи 155
мало (част.) мало нас нt побил 3
мало (присл.) 8
малои 2 зв., малыми 50, малыи (Н.одн.)
197
на мамрамt 153 зв.
в манастыри 13 зв., до манастыровъ 62
зв., к манастырy 80, до манастыра 104,
манастыра 174 зв.
за мандатом 4 зв., мандат 29, мандату
29, jт мандату 30, мандатомъ 178 зв.
марта 57 зв.
маршалок 3, маршалку 30, маршалкомъ
32, маршалка 69 зв., маръшалка 161,
маршалства 69 зв.
масла (Н.мн.) – мuса, сыры, масла 156
зв., масла (Р.одн.) 266 зв.
маслопустную 62 зв.
маслuныи 51 зв., маслtнои 58 зв.
масльных 62, на масльнои 62
матTризну 83 зв.
матtристоє 10 зв., матTристог 185
матTр 71 зв.
до матки 2 зв., матка 3, по матцt 10
зв., с маткою 14 зв., матцT 77 зв., чtрtз
матку 87 зв.
мацы 1, маца 6, мац 53 зв.
мачоха 3 зв., мачохи 23, мачосt 23 зв.,
с… мачохою 23 зв.
маючи 2
мtвали 95 зв., мTвал 231
по мtд 17, мtду 17, за мtд 17 зв., мTд 52
зв., мTдов 171 зв., мTды 172, мTды
(О.мн.) 233 зв., jт мTдов 233 зв., з мTды
(О.мн.) 233 зв.
мTдвдно 52 зв.
мtди 155 зв.
мtдницкии 267
мtдовников 260

мtдовыми 24, мtдовою 49
за мtжtю 96, мTжу 119 зв., за мtжою 119
зв.
мTжи (прийм.) Р.в. мtжи сtбt 12 зв., О.в.
мtжи собою 64
мtзиного 122 зв., мизиного 246
мtлник 18
млница 52 зв.
мtлницкии 34, мtлницкую 79, мtлницких
266 зв.
мtлют 70 зв.
мTнит 3 зв., мTнила 3 зв., мtнуtт 68 зв.
мTновити 3 зв., мTновитT 5 зв.
мTншии 197, мtншимъ 263 зв., мtншая
264
мtнуючи 59 зв.
мtнячи 90, мнuчи 213, мtнuчы 215 зв.
мTрити ’міряти’ 247, мTрил 247
мtры 54 зв.
мtрки 39, мрки 136
мTроно 73 зв.
мTртвыє 71 зв., мtртвого 89 зв.,
мtрътвых 161
мTрчого ’того, хто міряє’ 247, мTрчыи
247
мц~а 1
мTстского 7, мTстскои 141, мстскоє
147 зв.
на мtсто 21, з мtста 38, в мстt 62 зв.,
на мсто /тут про центр міста/ пошол на
мсто до аптыкарки 231
на мTстT 9, в трох мстtх 129,
на мtстцох 2, мстцt 19, на мtстцо 25
зв., з мtстца 35, на мtстцу 52 зв., по
мTстцахъ 73, мtстцt 126, на мстцы
139, на мtстцах 161, до мTстца 233
мtхи 122 зв., по мTху 164 зв.
з мtчи 2 зв., мtч 38 зв., мTчов 82 зв., зъ
мTчми 202
мTшкавшы 245 зв.
мtшкаю 2 зв., мTшкала 5, мtшкат (інф.)
81, мtшкати 90 зв., мtшкают 166 зв.,
мTшкаTмъ 167, мtшкат 215
мTшкаючи 10
з мTшTчком 200 зв.

634

мtшок 17 зв., мшок 127 зв., в мTшку
145 зв.
мtщанt, мtщан 1, на мtщан 16
мTщанина 9, мtщанин 12 зв.
микдалов 177, микъдаловъ 260
миловали 262 зв.
млсти 11, млстю 13
з милостынtю 62 зв.
мил (Р.мн.) 182 зв.
мимо 8
минаючи 247 зв.
минулых 95
минута ’випис /копія/ з документу’ 260
мисы 140 зв., мис 155 зв.
миску 243
на митники 13 зв.
михлинскии 3
з млодTнцы 227 зв.
з млыны 10, прtд млыном 18, част
млына 66 зв., млыны 70 зв., млынов 70
зв., Y млынtх 71, в млынtх 116 зв., y
млыни 118
з млынищи 10, з млынищами 47
млыновскиє 70 зв.
млыновым 70 зв., млыновую 82 зв.,
млыновыt 266 зв.
многих 2, многими 2 зв., многиє 57, за
многых 216
много 33
многокрот 53
мнозство 2 зв., множство 71
мовити 2 зв., мовил 18, мов (нак. сп.)
’говори’ 88
мовtни 22
jт могилы 118 зв.
могилtвскии 267
могучи 46 зв.
можtт 1, мог 2, могут 10, могу 30,
можt 157
до мозку 18
мозырского 1 зв., мозырскии 19
мои, моTго, моtму 1 зв., моt 2 зв., моtt
2 зв., мои 2 зв., моих 2 зв., во … моtм 12
зв., моєго 17 зв., моим 21, по моtм 161
зв., мая – жона мая 197

молодtц 111 зв.
молодовским 181
молочtного 266 зв.
молочноt 114
молчано 55 зв.
молчати 32 зв.
монtты 12 зв.
моркгов ’одиниця виміру’ – по
дванадцати моркгов 247
мордовали 20 зв.
москвитин 138 зв.
московског 62 зв., московскии 62 зв.
до мостка 118 зв.
на мостy 122 зв.,
мостовничог 8 зв., мостовничому 12,
мостовничыи 214 зв.
мохры 134 зв.
моц 4 зв., при моцы 23 зв., з моцю 25 зв.,
моцы 28 зв., моцу ’міццю’ – моцу и
кгвалтом 60, моцью 129
моцно 1
моцон 35, моцни 209 зв., моцны 211
з мошною 6 зв., с мошною 129
мошонку 17 зв., з мошонкою 98
мъстибоговскии 97, мстибоговског 97 зв.
муж 18, мужа 28, до мужа 51 зв.,
мужови 53 зв., в мужTи 136 зв., з мужми
165 зв.
мужTбоица 8, мужобоицу 91 зв.
мужиком (Д.мн.) 136 зв.
мужских 78 зв.
мусилом 76 зв., мусил 81 зв., мусuлом
114
муравицкиє 69
муравского 78 зв.
мушкатtлы 155
до мши 87 зв.
мuсопусту 57 зв.
мuса Н.мн. – мuса, сыры, масла 156 зв.
мы – нас 1 зв., нам 2 зв., при насъ 23,
пTрTд нас 28
мысли 182 зв.
з мыта 12, мыто 20 зв., мыта 62 зв.
мытнику 164 зв.
мытную 169 зв., мытными 179 зв.
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мышастую 128 зв.
мры 53 зв., мTра 189 зв., в мtрt 218 зв.,
в мру 248

назад 158
названы 10
назвиска 214, назвискъ 214
назначоноє 58
наидут 168
наидуючи 55
наимита 107 зв., в наимита 129
наимовати 234
наитTм 226
накладtных 251 зв.
наклады, накладов 11, в наклады 28 зв.
ку накладомъ (Д.мн.) 54 зв.
налTзком 30 зв., з налtзку 55, налtзку
154 зв., налuзку 157 зв.
налtпtи 18 зв.
налtпшому 11
наложит 11
намTнTнымъ 210 зв., намTнTны 239,
намTнил ’наказував, називав’ – имTнT
намTнил дати 140
сu намовит 62 зв.
намовлtною 125
намовuла 51 зв.
наноч 179 зв.
напалил 70 зв.
напtрвtи 1, напTрви 138
написаныи 3 зв., написано 105
написанt 62 зв.
сu напити 145
напытавши 63
наполнившисu 32 зв.
наполы ’наполовину’ 7
напороли 86 зв.
з направы 231
направовати 81 зв.
направуючи 11
напротивку /прийм./ Р. напротивку нас 2
зв., напротивку того 58 зв., напротивко
вношtня 85
нарtчtнног 6 зв., нарtчtнному 13
нарожTнья 9, по нарожtню 18,
нарожtнu 55 зв.
нарубаных 251 зв.
нарушаючи 123 зв.
нарушивати 132

Н
на (прийм.) М. волном 1, Зн. на
jглtданt1
набtгаtш 120 зв.
набTганє 119
набравши 151
набывши 199 зв.
набыти ’набути’ 46 зв., набыли 188
набют 60 зв.
навtзат (інф.) 134
навtзки 26 зв., з навtзкою 131, бtз
навtзки 131
навtрнtтt 3, навTрнул 183
навtрху 46
навtсн 109 зв.
навпоминал 25 зв., на впоминали 31 зв.
навпоминалным 14
навпоминаючи 57
навчилсu 153 зв.
навылtт 86
нагнала 100 зв., наганяти 168
нагнtвити 51 зв.
наголо 130
нагоршого 229
над (прийм.) то 1, над (Зн.) повинност
135
надалtи (присл.) 214
надвор (присл.) 71 зв.
надtваючи сu /надіючися,
сподіваючись/ 262
надтuто 228
наTдшися ’наївшись’ 166
наtжчанє 32 зв.
наtздъки 1, наTздках 192 зв.
наTмъ ’найм’ 224 зв.
наtмных 64
наTхавши 5
наtханю 20 зв., наTханTмъ 72 зв., при
наTханю 165
нажатог 156
назавтриє 252
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нарушили 24, нарушил 32 зв., нарyшити
126, нарушивал 151
нарyшовати 133
нарушона 126
нарушYваючи 116
насвtтшои 125
наскроз 63 зв.
наславши 21 зв.
j насланє 67, при насланю 87
насылаючи 126 зв.
натроє (присл.) 253
нахилили 34 зв.
за находника 26 зв.
нахожtнє 90, нахожTня 119
за начинtмъ 70 зв.
начовала 42 зв.
нашtдчи 33 зв.
TстT нашли 76 зв., нашов 176,
наши, наших, нашу, нашом 1, наша Дв.
Н.в. – дTти и братя наша 9, нашT 9,
нашою 10, нашог 10, нашого 10 зв.,
нашtю 10 зв., наш, нашому 11 зв., нш~ь
31 зв., нашъ 37, нш~о 48, нашо – имTнT
нашо 170
нашли 22
наяснtишая 62 зв.
нt (част.) 1
нtбtзпtчни 101
длu нTбTзпTчTнства 8 зв., j
нTбTспTчTнство 81 зв.
нtблизкую 218 зв.
нTбожчика 3 зв., з нTбожчиком 7,
нtбожчикъ 10 зв.
нtбожчиковских 65 зв.
нtбожчица 18 зв., нtбожчицы 55
в нTбытности 87
нtвtдомо 64
нtвсту 88, нtвtстою 125
нTвTстка 8 зв., нtвстки 14 зв., нtвстку
33 зв., нtвстка 53 зв., нTвстцT 77 зв.,
нtвtстцt 116
нTвпрuжTн 195
нTволи 140
нtвцтивыми 33, нtвчтивыє 85,
нtвчтивыми 264 зв.

j нtвчинtнt 75
нtвчинност 28
нTвчтивыми 4, нtвчтивыє 85
нTвдомо 56 зв.
нtвдомы 213 зв.
нtгдt 169
нTготовости 189 зв.
нTдавно 3
нtдавных 6 зв.
за нtдбалостю 70 зв.
нtдtлю 1, в нtдtлю 6, в нtдлю 20 зв.,
нTдTл 31 зв., в нtдtлuх 66, нTдtлuми 192
нTдолгии 223
нtдорослостю 22 зв.
нtдостатками 131 зв., у нTдостатку 239
нtзвычаиныи 258 зв.
нtзначно 127 зв.
нTзносныT 3, нTзносныº 199 зв.
нtкоторыми 62 зв., нкоторую 74
нtлатво 161
нtлицtмрномъ 263
нtмалая 14, нtмалог 34 зв.
нtмало 25
нtмоцю 256 зв.
нtjднокрот 33
нtjписаного 23 зв.
нTjтмнънT 169 зв., нtjтмннt 211
зв., нTjтмTнно 232 зв.
нtjтмtнныи 213
нtпожиток 218 зв.
нTпомTрныº 181
нTпорзаныє 137 зв.
нtпорушнt 51
нTпослушTнство 4 зв.
нtпоспtшtнством 19 зв.
нtпоцтивости 263
нtпристоиныє 32 зв., нTпристоиного 229
нtприятtл 59 зв.
нtраздtлимоt 262
нTсTт 8
нtснадки 19
нtспособного 88, нtспособноt 88 зв.
нTстанє 4 зв., за нtстанtмъ 26 зв.
нtсучи 17
j нTYчинTнє 28 зв.
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нtхаи 13
по нTщастю 223
нtяко 255
ни 2 зв.
ниву 131, з нив 133, на нивах 225 зв.,
нигдt 18
нижли (спол. ’але’) 5 зв., нижли-м 227
низко (присл.) 197
низкои 46
никакоє 214
никды 7, никгды 130
николи 18 зв.
никому 2 зв.
никоторого 6, никоторои 14 зв.,
нкоторую 23 зв., никотороє 30,
никоторую 104, никоторых 150
нимаш ’немає’ 56 зв.
ниjткол-индTи ’нізвідкіля’ 240
ни при чом – ни при чом ихъ зоставили
85 зв
нихто 6
ничого 3, ничим 4, ничимъ 23 зв., ничtг
160, ничым 232 зв.
нишпор ’вечірня’ – jтспTвавшы
нишпор 227 зв.
нишпорнои 52
нияким 47, ниякими 150, някии 169,
нияког ’якогось’ – домагаючисu в нtг
нияког мыта 101 зв.
нынtшнtг 6, нынTшним 10 зв.,
нинtшнtго 25 зв.
в новинах 190 зв.
новозораную 110 зв.
новокуплTную 183
по новом 219
в нозT 119, в ноз 122 зв.
ножи 17 зв.
в нос 83, на носT 83, чtрtз нос 221
ночи 18, ночю 178, ночы (Р.одн.) 251 зв.
ночным 230 зв.
начовали ’ночували’ 122 зв.
ношTнº 197
ношовала 208 зв.
ноzбра 1
нутрьныT 118

нвдома 128
нлзt (присл.) 113
нт 14 зв.
някии ’якийсь’ 169
О
j (прийм.) Р. кнtгини 2, Зн. j воз 233
jбаватtлством 214
jбавалса 30 зв.
jбаваючисu 12
jбадва 20, jбадъва 184
jбапол 247 зв.
jбаполным 56, jбаполных 71 зв.
jбачTно 165 зв.
jбачивши 12
jбачили 14
jбвtдtны (дієприкм., Н.одн.) – кгвалт
… tст jбвtдtны 60
jбвtсит 96 зв.
jбъводили 142
на jбвожtнє 34
jбвuзку 32 зв.
jбдаровала 54 зв.
jбдарованtмъ 125
на jбt 18 зв., з обудву 18 зв., jбоя 19,
jбtма 19 зв., з ободвух 29 зв., з обу
сторон 34 зв., jбоига – пан того jбоига
панства 59 зв., з обttх 67 зв., з обиюх 68,
jбtма сторонам 90 зв., на jбудву
рукахъ 98 зв., jбох 141 зв., jбома
(Д.мн.) нам jбома сторонам 246, Yв
обоTх 246 зв., jбTTх 247
jбдали 165 зв.
jт jбtдов 222
jбTжчати 152
jбtрнути 11, jбTрнут 162 зв.
jбtсити 76 зв.
jбTтницу 95
jбTцал 28 зв., jбtцали 68
jбtцуючи 28
jбдную 89
jбламан 249 зв.
jбличнt 18 зв.
на jбличю 94 зв., пtрtд jбличtм 125,
на jбличи 202
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jбложною 256 зв.
jбмtрши 86 зв.
jбовuзанu 210 зв.
jбовязку 11, jбовuзки 70 зв.,
jбовuзках 232 зв.
jбовuзуюсu 232 зв.
jбовuзуючисu 211 зв.
y jборt 128 зв., з оборы 221,
в оборT 237
jборочаtм 219
jбTрнувшисu 231 зв.
jболон Р. мн. – ни jкон, ни jболон 118
jборвано 17 зв., jборвана 94 зв.
длu jбороны 208 зв.
jбославшисu 218 зв.
за jбосланºм 241 зв.
jбослатисu 210 зв.
jбрати 19 зв.
jбражTнои 29
в jбронt 59 зв., jброны 181
за jбсыланTмъ 76
jбсылаючи 160 зв.
jбтяжливt 21 зв.
jбтuжоного 184, jбтuжон 196 зв.,
jбтuжоному 196 зв.
jбудила 231 зв.
з обуруч 231 зв.
jбусторонним 117
jбходuчисu 32 зв.
jбчии 60, jбчом 113
ув jбшар 148 зв.
jбявили 28, jбявила 116 зв., jбявил
118, jбявити 160 зв., jбъuвили 212 зв.
вtдлt jбuзку 70, jбuзков 70
jбыискъ 166
в … jбыходtх 47
jбычаtм 1 зв., водлt jбычаю 22 зв.
jвса 6, jвсы Н.мн. 74 зв., jвсом 95 зв.,
jвtс 106 зв., на jвс 128 зв., jвсов 165
зв., Y вовсT 166
jвощовыи 147 зв., jвощовоt 257 зв.
jвсuными 10
вовторок 21, jвторок 251 зв., див. ще
jлторок
jвцы 33 зв., jвtц 33 зв., jвцами 33 зв.

jвшtмъ 24
jгавчицькии 129
jглtдавши 15
jглTдали 7 зв., jглtдлъ 62, jглTдати
137 зв., jглuдати 151 зв.
по jглtданю 16, на jглTданъT 16 зв., на
jглtданє 34, jглtданtми 126 зв.
jгнTм 7 зв., с огнTм 8
jгнtвою ’хвороба’ – jгнtвою хоры 256
зв.
jгнистою 256 зв.
jгород 147 зв., по jгородомъ 156 зв.,
jгородныº 156 зв., на jгородT 163 зв.
jгорожон 204
jграничити 151 зв.
jдвtрки 129
jддавши 62
при jдданю 69 зв.
jдTнки (два) 7 зв.
jдtржавши 39
jдtржаню 215 зв.
jдTржала 8 зв., jдtржати 18 зв.
jдиннадцат 60, jдtннадцат 260 зв.
jдмtнuючи 46 зв.
jдно (числ.) 11, jдного 18 зв., одна 19,
jдtнъ 23, jдин 29 зв., yв одног 37, Tдно
52, jдины 60, jдtн 63, jдными 219 зв.,
jдны (Н.мн.) – як jдны цигановT 233 зв.
jдно (част.) яким-колвtкъ jдно
имtнtмъ названы 11, одно ми в том
проволоку чинит 64 зв., нT jдно на
jсобы 150
за jднорuдку 25 зв., jднорuдок 52 зв.,
jднорuдка 72, jднорадокъ 147,
jднорuдок (ч.р.) голубыи люнскии 200
зв.
jднословнT 169 зв.
jжаловати 174
jжидал 103
з озtры 24, jт jзtра 155
jзTмши 29
jзtрцt 110 зв.
jзимков 220 зв.
jзимую 225 зв.
jзму 18 зв.
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jзнаимtн 153 зв., jзнаимtныи 154
jзнаимилъ 12, jзнаимити 193,
jзнаимuл 226 зв.
jзнаимуя 254 зв.
jказовал ’показував’– лист пан Гулtвич
пtрtдо мною jказовал 105, jказывали –
сTножати свои jказывали 149
jкна 36, jкномъ 46, на jкнt 84 зв., yв
окон 86 зв., jкон 118, в вокон 249 зв.
jком 142, под jкомъ 170, jко 221, над
jком 259
jковавши 38
jкован 181 зв.
jколо (прийм.) Р.в. 32 зв.
jконницы 72
jкох 230 зв.
jкром (прийм.) 221
окрутного 183
на jксамитT 197, jксамиту 236
jксамитныи 127 зв.
jктtбрu 212 зв., jктtбра 213
длu jкупанu 184 зв., при jкупаню 251
jкупивши 20
jкупит 11, jкупити 20
jкупу 32
jкупуючи 48 зв.
jливы 177
jлова 260 зв.
jлторка 12, jлторок 12 зв., jвторок 251
зв.
jлторкового 164
jлыцкии 56 зв.
jмtшканы 12
jмtшканє 14, бtз омtшканu 263 зв.,
jмtшкати 219
jн 1 зв., tго 1, tму 2, до нTго 4, в нtго 6
зв., на нtм 10, з ним 12 зв., за ним 17,
jт нTго 21 зв., y нtго 23, єму 40, чtрtз
нtго 60
jна 14, tt 2, з нtю 14 зв., до нtи 14 зв., в
нtи 15, tи 32 зв.
jни 2, jны 262 зв., им 2, на них 4 зв.,
пtрtд ними 17
jныи 19, jноt 19 зв., jнымъ 31, jная
49, по jном 51 зв., jнои 51 зв., з оных

55 зв., на jн – на jн час 68 зв., онои – з
онои раны 91 зв., jному 241 зв.
jногдашнTг 163
jпалTн 249 зв.
jпанчи 5 зв., jпанчу 38 зв., з опанчою
106 зв., з опанчTю 146 зв.
в опатръности 60 зв.
jпатръных 59 зв.
yв опtку 53, yв опtцt 53, jпTкою 77 зв.,
з опTки 78, в опTцT 137
jпытаня 221
jписал сu 22
jписаня 11
jпису 11, чTрTз jпис 76, jписом 199
зв., jписови 210
jписаны 2 зв., jписаныи 22, jписаноє
27 зв.
jписовалисu 209
jповtдал 1 зв., jповtдала 14 зв.,
jповTдам 135, jповTдалTмъ 174 зв.,
jповдили 196 зв.
jповtданє 3, jповTданъT 5 зв.,
jповTдаючи 3, jповtдаючы 215,
jповTдивши 30 зв., jповTдившисu 166
зв.
jправы 79 зв., jправу 116 зв.
jправити 32 зв.
водлt jправы 14
jправлTноº 243
jпухла 15
jпuт 76, jпьuт 109
jпыт /тут, опитування/ 260 зв.
jпытанє 111 зв., за jпытанtмъ 260 зв.
за jпытуванTмъ 193 зв.
jрали 96, jрут 124, jрати 225
jрандара 71
jрандYTт 71
jраныT 207
до jрды 20 зв.
jрлова – jколо гнTзда jрлова 247 зв.
jрмtнскии 89 зв., jрмtнъского 89 зв.
jсадивши 141
jсадити 5, jсажал 59 зв., jсадили 91
зв., jсадилъ 140
jсажовати 10, jсаживати 49 зв.
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jсажоваючи 11
jсажон 114
jсвtтчtнє 2, jсвuтчtнє 3
jсвtтчtны (Н.одн.) – кгвалт tст
jсвtтчtны 60
jсвtтчивши 6, jсвтчивши 7 зв.
jсвtтчил 1 зв.
jсвtцоного 59 зв., jсвtцонои 59 зв.,
jсвtцtного 59 зв.
jсTлTю 171, jсTли 192 зв.
jсtлищъныхъ 109
jсTлому 3 зв., jсtлыи 265
jсtлости 60, jсtлост 63 зв.
jсtни 95 зв.
jслобожати 51
jсмъдtсят 22, Y восмидTсят 191 зв., в
осмидtсuт 257
jсми 1, jсмого 3, jсмъ 6, jсмTро 7 зв.,
jсмы 26, jсмом 29, jсьм 165 зв.
jсмогонадцат 12, jсмънадцат 17 зв.
jсмотрTти 81 зв.
jсмъсот 79 зв., jсмасты 109
jсоб 52, jсобою 73
jсобливT 150
jсобливого 23
jставити 22, jставлuти 197
jставуTмо 248 зв.
jставуючи 10, jстовуючи 48
jставшисu 22 зв.
jстал (тут оставил) 21 зв.
jстал (тут jстался) 23, был jстал …
винtн 30 зв., jстали винны 33, сu …
jстали 54 зв., сu jстати 100 зв., jстала
– на возt jстала tпанча 109
сu jстанtт 211
jстанков 244 зв.
jстаток 7 зв., на jстаток 29 зв., jстатка
30 зв.
jстаточноº 196 зв., jстаточнои 262,
jстаточнtю 262 зв.
jстров 34, jстровами 50 зв., в jстрови
109 зв.
jстрог 118
jстрозкого 6 зв., jстрозскому 13
jстръская 55 зв.

jступили 260
jсыпаныи 110
jт (прийм.) 1 зв., Р. jт кнзz 3, jто
всtг 32 зв.
з отаманомъ 166, jтамана 201
jтбtг 103 зв.
jтбили 107
jтбилши ’відбивши’ 234 зв.
jтбжщины 81 зв.
з отавы 10
jтвtли 107 зв.
ку jтводу 43 зв.
jтвозили 71
jтвороныи 154
jтдавам 262
jтдавши 99
при jтдаваню 58
jтдалuти 162 зв.
jтдалuючи 188 зв.
jтдати 9, jтдат 10, jтдам 27 зв.,
jтдал 262
yв оддлt 46 зв., в оддTлT 239
jтдыхаючи 181 зв.
jтtжчал 62 зв., jтTжъчалъ 73 зв.,
jтtхал 89, jтTхалTмъ 95
jтtжчаючи 58 зв.
jтtц 22, jтца 1 зв., jтцу 13 зв., jтtцъ
23, на jтцы 125, по jтци 150, jтцTви
208 зв.
jтзываютсu 168 зв.
jтищtт 65, jтискати 141, jтыискати
228 зв.
jтказ 2, ку jтказу 25 зв., Yв jтказt 35,
jтказал 44 зв., jтказуи 265
jтказывати 14 зв., jтказовали …
jтказовати 68 зв., jтказувати 68 зв.
jткладат 187
jткладаючи 38
jткол 263 зв.
jтласовыи 52 зв.
jтлили 86 зв.
jтложивши 24
jтложил 12 зв.
jтложоно 30
jтмTнили 31 зв.
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jтмну 151 зв.
jтмTнuючи 4
jтмытили ’розмитнили’ 164 зв.
jтмычовали 168 зв.
jтнTшчи 205 зв.
в отниманю 199 зв.
jтнимают 119 зв.
jтнuл 5 зв., jтнuли 33 зв.
j jтнuтє 66 зв.
jтнuто 15 зв.
jтодравши 169
jтjрали 135 зв.
jторвано 72, jторваныє 72
jтписаныи 38 зв.
jтписати 34 зв.
jтповtдавши 264 зв.
jтповTдаючи 31 зв.
jтповTди 8, jтповTдTи 8 зв.,
jтповTдю 31 зв.
jтповTдити 63 зв.
jтпорная 21 зв.
jтпору 164 зв., jтпор 189 зв.
jтправил 21
jтправу 53
сu…jтприсuгнути 114 зв.
jтпровадил 94 зв.
jтпустил 28, jтпустити 51 зв.
jтрочtного 39 зв., jтрочоныи 216 зв.
jтрочил ’відтермінував’ 74
на jтсвT 226
jтскочивши 37
jтспTвавшы 227 зв.
jтстал 51 зв.
jттискати 188 зв.
jттолu 2 зв., jттоля 5 зв., jттолt 117
зв., jттол 123
сu jттопили 203
jттuто 227
jтую 52
jтцова 98
jтцtвскоt 22 зв., jтцtвского 22 зв.
во… отчизну 7 зв., з отчизны 22 зв.,
jтчизны 34 зв.
отчизного 9, jтчизном 22 зв.,
jтчизныt 50 зв., jтчизныи 64

з отчичом 83, jтчича 104, jтчичов 135
jчtвистt 22
коло jчTи 94 зв., yв очи 109, с очю своих
’з очей своїх’ 133 зв.
jчtкиваючи 59 зв.
jчtпивши 107
jтчичи 151
jчищати 51
jшацовано 124 зв.
jщTпы 180
jщtписком 221
П
павов ’пава’ 204
пак (присл.) то пак в тую прошлую
пuтницу 7
на палtнt 41
палити 40 зв.
на палцы 21, палцы 36, на палцох 55 зв.,
палTц 82 зв., на палцy 221, подлT палца
246
про памtт 118 зв.
памtтаtмъ 214
памtтаючы 214
пан 1, пана, пн~tх, пану 1 зв., с паномъ
2, до панов 2 зв., пановt 3, панT 4, пно~вt
30, пн~ом Д.мн. 56 зв., пн~вT 151 зв., с
паны 189 зв.
панагия 137 зв.
панов двt /Н.в., очевидно, панва/
’металева кастрюля’ 155 зв.
панTнских 183, панuнскоº 197
панtнцы 53
пани 5 зв., до панtи 14, панtи 14, до
панtи 14 зв., на панюю 27 зв., jт пн~tє
28, пн~T Д. одн. – давал Tсми пн~T заплату
32, панюю 138 зв., с панtю 218
панны 12, панну 35 зв., паннT 77 зв.
панновая 123
панскии 2, панского 1, панскиt 6 зв.,
панскихъ 34, панскоt 89 зв.
в панцырях 85 зв., y панцарtх 86 зв.
панuнскоº 197
на парtнину 123, парTнины 136, на
парTнин 226
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на паркгамtни 10 зв., на паркгамtнt 48
в парканt 213 зв., в паркан 213 зв.
парканного 174
паробка 6, паробков 33 зв., паробки 119,
паробъковъ 173
на парсуни 36, парсун 156 зв., на
парсунT 167 зв.
пасtку 45 зв.
пасинка 26 зв., с пасынкомъ 27, пасынок
27, пасынку 85, до пасынка 85
пасинкова 26 зв.
пастовникъ 144 зв.
пастухов 26 зв.
пасут 118
до патриярхов 62 зв.
пахали 207
с паши 124 зв.
з пашнtю 10, с пашнtю 11, пашню 124
зв., пашн 130, с пашнuми 250
пашнина 195
пашными 132 зв.
пTвнаu 149 зв.
пtвнt 60 зв.
пtвности 32
пtвныи 22, пTвных 225
пTкли 136
пtкловатисu 262 зв.
пнз~ии 12 зв., пнз~tм Р.мн. 22, пнз~и 22,
пнзtи 22, пнз~tи 39, в пнз~tх 39, пнTзTи
82, тых пнзии 99, с пtнuзми 101 зв., с
пнuзми 103, пTнTзTи 150, с пнTзми
169
пtнного 9 зв., пtнныє 50, пTнном 190 зв.
пtрвого 1 зв., пtрвыи позвы 57 зв.,
пtрвшог 33, пtрвшими 33, пtрвомъ 90
зв., пtршиє 120 зв., пTрвъшого 121
пTрво (присл.) пTрво того 4 зв.
пtрвtи 11
пtрвыинадцат /одинадцятий/ 248
пtрtбывал 12 зв.
пtрtбгши 133 зв.
пTрTвозили 123 зв.
в пTрTгороды 151

пtрtд (прийм.) Р. пtрtд мtнt 1 зв., О.
пtрtд ним 1 зв. З. пtрtд ворота 14 зв.,
прtд 75
пTрTдники 235 зв.
на пTрTдмTстю 142
сu пTрTиначити 229
пtрttднал 12 зв.
j пTрTTжчанº 193
длu пTрTTзду 250 зв.
пtрttм ’перейму’ 260 зв.
пTрTимуючи 181
пTрTказы 9, пTрTказу 11 зв.
пtрtкопского 20 зв.
пtрTмTшковаючи 141
пtрtнагабаня 51
пTрTнаидовати 30 зв.
пtрtнtмши 15
пtрtночовати 20 зв.
пtрtнuл 17
пtрtпал 19
пtрtпtрши 62
пtрtписавши 37 зв.
пTрTписом 69
пtрtпороли 86
пtрtпоротою 157
пtрtславши 64
пTрTстали 30 зв., пtрtстати 59
пTрTтuто 231 зв.
на пTрTхованю 175 зв.
пTрцу 177
пtрла 35 зв., пtрtл 35 зв., с пtрлами 35
зв., пtрлы 134 зв., пtрла 161 зв.
пtрловая 35 зв., пTрловых 137 зв.,
пTрловыи 235 зв., пTрловою 235 зв.
на пTрсTхъ 183 зв.
з пTрстTнми 208 зв., пTрстTни 235 зв.
пtрстtнок 265 зв.
Y пTстрT 175 зв.
с пtтлицами 78 зв.
пtтнадцат 1
под пtчатю 1 зв., под пTчатми 7 зв.,
под пTчатъми 11 зв., з пtчатю 28,
пtчатии 28
пTчи (ім., Н. мн.) 118
пTчихвостскоº 247 зв.
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пtших 156 зв.
пива 18, пиво 91 зв., пив Р.мн. 171 зв.,
пива Н.мн. 172, пивы (О.мн.) 233 зв., jт
пив 233 зв., с пивы (О.мн.) 233 зв.
Y пивницы 6
пивных 72
пивши 91 зв.
пил – ім. Р. мн. 34
пилнtишими 74 зв., пилнtишая 75
пилновал 30
пилнои 22, пилных 34 зв., пилныи 114
пилност 25 зв.
пилнуючая 90 зв., пилнуючои 189
на писанT 140, при писаню 174 зв., чtрtз
писанє 214 зв., за писанºм 232 зв.
писаного 3 зв., писанными 152
до писара 7, писар 54, писара 69 зв.,
писарu 153 зв.
писати 4 зв., писати 90 зв., писат 153
зв.
пити 231
пити (дієприкм.) тут, були питі,
напідпитку – были пити 17
питя 155, с питºм 233 зв.
пишTт 22, пишT 93
платы ’головний убір’ – два платы 78 зв.
платы О.в. зо всми платы 10, платов
(Р.мн.) – платов и доходов 206
платити 12 зв., платил 53
платя 33, платt 33 зв., платTмъ 140 зв.,
плахты 5 зв.
плачливt 35
с плачом 231 зв.
плTбани 227 зв.
плTбанскимъ 171 зв.
плTмTнника ’племінника’ 233
плtснивыи 25
плtсо 161
на плtчах 15, на плtчох 15 зв., за
плTчима 16 зв., до плtча 37 зв., по
плtчах 78 зв., на плtчи 112, y плTч 143,
плTчи 147, на плTч 171 зв., мTжи плTч
183 зв.
плодY ’дитини, спадкоємця’ – нt маючи
плодY из жоною моtю 262зв.

в плоту 85, на плоту 86, плот 220 зв.
площtнских 217
плуговая 110 зв.
плугомъ 68зв., плуги 96, с плугами 104
зв.
на плuцу 225 зв.
пн~юв ’пнів’ 71
побtгла 111 зв.
побиты 236
поблизу (прийм.) Р.в. – поблизу звода
46, побълизY Луцка 139 зв.
побоища 161

побрано 161
побраных 46
побрати 3 зв., побрали 20 зв., побрала
33
побудовавши 234
побудовал 60, побудовати 213,
побудовали 257 зв.
по (прийм.) Зн. – по дрова 1, Д. – по
вычитаню 2
побрали 1, побрати 3 зв., побрала 33 а,
побранt 106 зв.
повtдаючи 3, повдаючи 151
повtдили 1 зв., повtдаю 2 зв., повtдил
6, повtдал 13, повtдаю 21, повдила 51
зв., повдили 122 зв., повtда 160
повTсти 4, повTстю 77 зв.
повTту 28, повту 10 зв., в повtтt 33,
повтt 68 зв., в повт 68 зв.
повtшали 87
повидtл /ім. повидло/ 260
повинTн 11 зв., повинни 18 зв.
на повиноватство 149 зв.
повиноватых 19
повинностями 10
повыбивавши 86 зв.
повыбиваныt 36
повыбирали 107
повмили 180
поволанt 91 зв.
поволност 55
поволокати 47
поволоканu 218 зв.
поволокати 47
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поворозом 237
поворочати 21 зв., поворочал 28 зв.,
поворочат 95, поворочала 223
поворского 79 зв.
повтTкавши 166 зв.
повтTкали 83
повторt (присл.) 14 зв.
повыбиваныи 107 зв.
повыкуповал 210
погинуло 25
погодивши 54 зв.
погодила 27, погодили 27
погожог /тут йдеться про хорошу
деревину/ – дtрtва погожог почtрти
казал 118 зв., погожTT – мTстцT погожTT
длu роботы сTлTтрTноT 224
поголовя 89 зв.
в погоню 234 зв.
погнило 71
погноил 70 зв.
погонити 135 зв.
погонивши 6
погонил ’наздогнав’ 165 зв.
пограбили 1, пограбил 28, пограбити 62
при погрtбt ’похованні’ 261
до погрTбу 7 зв., , Y погрTби 72, погрTб,
на погрTби 195
погрозки 61
под (прийм.) О. пtчатю 1 зв., З. под
бока 3
подавал 30 зв., подавала 33
подал 4 зв., подат 93, подадут 210 зв.
подавца 219
длu поданя 12, ку поданню 80 зв., jт
поданu 267
з подарками 62 зв.
подачками 46 зв., подачки 250 зв.
подвакрот 107 зв.
подвакротныи 198 зв.
сu подвTзал 189 зв.
подвTсти 231 зв.
подвод 71, в подводу 241 зв.
подводных 52
подводuн 155
подвои /ім. Н. мн./129

подворищных 79 зв., подворищъныи
Н.мн. 119 зв., подворищъного 153
подлT подворя 9, в подвори 9, до
подворя 121 зв., Y подворю 141, в
подворю 206, jколо подворu 213 зв., j
подвори 213 зв.
подданыи, подданных 1, поданных 3,
подданным 28, подъданныхъ 96 зв.
поддяканtму 84 зв., поддякании 84 зв.,
подяканTго 171 зв.
подtвали 20 зв., подtт 64, сu
…подtвало 269
подTлали 3, подtлалъ 15 зв.
подtланых 1 зв., подtланы 34 зв.,
подланыхъ 124 зв., подланыє 217 зв.
j подtланъt 97 зв., j подtланє 133,
подTланя 236
подTлит 190
подtт 64
подºхал 181
подивали 35 зв.
подковы 76 зв.
в подклтах 118
подлt (прийм.) Р. подлt Лавок 6
подлскиє 143, подлTскии 197
с подмостя 122
поднuлсu 30 зв.
сu … подобали 22 зв., сu … подобат
108 зв.
подославши 86
подпирал 29 зв.
длu подпираня 58 зв.
с подписанtмъ 51
подпису 141
с подписю 7 зв., с подписью 168 зв., с
подписми 187 зв.
подрал 34, подрати 108 зв.
подранt 106 зв.
подсадную – yчинивши … стрtлбу
подсадную 37
подскарбинои 81, подскарбиноє 217,
подстаростtго 1 зв., подстаростимъ 23
зв.
подтTлков 167 зв., подтTлок 195
подтuли 220 зв.
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подтuтых 221
подушки 141 зв.
подшита 52 зв., подшитую 138 зв.,
подшитыи 141 зв.
подяканого 117 зв.
подымщину 7 зв.
при поtзднику 117 зв.
поTл 229, поTлъ 229
поtхала 2, поtхал 2, поtдтt 14 зв.,
поtдtтt 60 зв., поTдTш 138 зв.
пожати 106 зв., пожал 146, пожат 165
зв.
пожато 161
пожатог 151 зв.
j пожатT 194
пождали 92 зв., пождала 153
зо … пожитки 9, в пожиткох 14 зв., зо
всими пожитками 50 зв.
пожиточнtишому 11, пожиточнишому
49
позабирал 154 зв.
позаималъ 99
позамыкал 172
позапTчатовал 172
позаставлuл 210
позатыкано 73 зв.
позбавил 8, позбавити 229
позбивали 1, позбивал 3, позбивати 64,
позбиваня 110 зв.
позбирал 15 зв.
tс … позвал – tс j то бtзвиннt позвал
133 зв., позвтt 269
позвавши 35
позвана 155 зв.
позволTнє 31
позволивши 56 зв.
позволили 20, позволuю 179,
позволилом 232,
позов 1 зв., позвы 12, позвов 13, вTдлT
позву 21 зв., позвы О.мн. врuдовыми 26
зв., на позвtх 57 зв., вtдлt позвув 64 зв.
позно 46, позно 217 зв.
позовными 192 зв.
позлотистыи 33, позлотистых 130,
позлотистыми 183, позолотистыи 197

позниманы 175
познимали 173
позовных 30 зв.
позывано 53
позывати 3 зв., позыват 11 зв.,
позываtт 22 зв., позывала 27, позывал
28, позываи 70 зв.
позычил 22, позычит 232
позычоных 23
поидtт 23 зв., поити 44 зв.
поила – поила быдлу 102
поиман 114, поиманы 245
поимано 147 зв.
в поиманю 7
поимавши 5
поимати 89 зв., поимал 169 зв.
поимуючи 262 зв.
поискивати 18 зв., поискивают 168 зв.
покажtнu 154 зв.
показавши 2
показал 2 зв., покажут 11, показатися
14, показало 31 зв., покажTмо 82, покажT
209 зв.
показовал 22
показовано 205
показити ’викривити’ 148 зв., показил
157 зв.
показывал 12 зв., показат 14, показовал
54
поки (спол.) 24
покинувшы 228
покинули 89 зв.
покладала 31 зв., покладал 50 зв.
покладам 241
покожоных 155
покои 231 зв.
покол 10, поколu 29 зв.
поколкукрот 140
поконати 114
покопаня 111, j покопанє 133
покопаноє 111, покопаны 118
покосити 149, покосил 173 зв.,
покосили 178
покошоную 149, покошони 151 зв.,
покошоных 152 зв.
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в покою 34 зв.
j покрадtнє 25
полкрижа 268
покружати 70 зв.
покрытыи 182 зв.
покупити 63
поламали 107, поламал 172
поламаны 90, поламан 118
полгодины 182 зв.
полдtсtты 36 зв.
в полuх 4 зв., полu 6 зв., на поли 7 зв., с
полми 24, с полu 45 зв., на полю 90, по
полю 107, пол Р. мн. – зораня пол 109
зв., на полuх 143, полu Н.мн. 148 зв.
полtскиt 44, полtским 65, полских 135
полTцил єсми 65, полtцаю 262 зв.
поличковал 87 зв.
поличков 231 зв.
поличников 60
полкамTнu 177
полкопы 1
полнtчи 64, полнuчы 246
полнити 125 зв., полнит 212
половицы 18 зв., половица 20, половицY
34 зв.
половог 134 зв.
полjдиннадцаты 108 зв.
положивши 1 зв.
положил 1 зв., положили 29 зв.
положоныє 16, положоную 32 зв.
полотна 5 зв., в полотни 78 зв.,
полотна Н.мн. – были полотна,
скатTрти 137 зв., с полотны 140 зв.
j полночы 220 зв.
полпTтаста 169
полпuты 32
по полрtки 10
полроку 12
полсTмы 136
полскии 26
полстирты 6
полтора 7 зв., полторы 26
полтораста 9 зв.
полтрTт 135 зв.
полтрtтuдцат 113

полтрTтuста 7, польтрTтuста 53 зв.
полчtтвtртаста 34
полчTтвTртадTсuт 137 зв.
полуботки 141 зв.
полудtнки 130
в полумили 78 зв., полумилья 85 зв.
полупали 35 зв.
полупили 174 зв.
с полчвартма 17 зв., полчtтвtрта 35 зв.
полшосты 139, полшTсты 195
полюбовными 18 зв., полюбовныt 58,
полюбовныи 211 зв.
полупаныє 36
помtнtнного 9
помTркованю ’помірянню’ 121 зв.,
помTркованº 189, водлT помTркованя
248 зв.
помTрковати 247
помTрuлъ 73
помtтали 79 зв.
поминки 21
поминувши 110 зв.
помирuючи 252
помкнул 192
помолотивши 117 зв.
помордовал 25
поморили 129
ку помочи 162 зв., ку помочы 213 зв.,
з … помочники 5
помрTнъя ’поміряння’ 73
длu помру 246 зв., помTр ’поміряння’
248
помTрков 248 зв., на помTркохъ 248 зв.
с помtрчими ’з міряльниками’ 252
понатTсывал 207
понатTсываныT 207
понtваш 60
понtдалtко 156 зв.
понtдtлок 2
понtситt 1 зв.
понuл /тут ’взяв’/ абых дtвку tt
дворную волную на имu Jвдотку
понuл 51 зв.
поjбирали 6 зв.
поjдбирал 102
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поjтбиваны 118
поjтнимал 8, поjтнимали 64
поjравши 95 зв., поjравшы 226
поjрал 6 зв., поjрати 219 зв.
поjраня 95 зв., поjранt 106 зв.
поjраныt 96, поjраныи Н.мн. 123
поjтрываны 172
поп 56 зв., попу 56 зв., в попа 221 зв.
попалtня 266 зв.
попалити 7 зв.
попасtнє 112 зв., в попасTню 165 зв.
попTлицами 183
попtлов 40 зв., попtлу 41
попили 72
попилса ’захлинувся’ – попилса водою
на рудцt 89
пописовати 37 зв., пописовал 221 зв.
зъ поплTчниками 175
поправиш 134, поправую 262 зв.
попсовали 16
попухли 94
попущалъ 159 зв.
поралtного 222
поранtно 2
поранили 1, поранил 37 зв.
порвавшисu 145, порвавшися 196
порванtцкиt 80
поровнанt 19 зв., до поровнаня 121 зв.
на порозT 193 зв.
порожнюю 137 зв.
пороскопувал 118 зв.
поросточовали 72
порпорияну 6, порпрыяну 236,
порприuноваu 25
порубали 16, порубал 60
порубаня 60 зв.
порубаных 82 зв., порyбаны 118,
порубан 196
на поруку 193
поручаю 125
поручtня 19 зв., поручtнtм 57 зв.,
поручtнє 58 зв.
поручtнство 58 зв.
поручивши 32
поручTнє 32

сz порывал 4, ся порывали 172 зв.
посагY 197, посаг 197
посажавши 38 зв.
посажалъ 159 зв.
посвtдома 23
посtгати 98 зв.
в посtганю 219 зв., j посuганº 242 зв.
посTдTвши 231
посtдати … посtдаtт 59 зв., посtсти
60
посTрTдъ (прийм.) Р.в. – болота 163 зв.,
посTяно 226
посuли 226
послал 20 зв., посылала tсми 1, посылал
13, посылала 28
посланtц 20 зв., посланца 35 зв.
посланы 21
послT (прийм.) послT дTлу 31 зв., посли
53
послtднtи 19 зв.
на послугах 90
в послушtнство 6, с послушtнства 62
послышавши 86 зв.
посохом 106 зв.
поспtю 45 зв., поспtли 58 зв., поспTл 74
поспол (присл.) 31
посполитог 22 зв., посполитыи 31 зв.,
посполитыи (Н.мн.) – покои посполитыи
59 зв.
посрод (прийм.) посрод двора 202 зв.
посродком ’посередині’ 110
в пост 46
постановTнє 32, jколо постановtня 32
зв.
поставил 22 зв., поставиш 210
на поставлTнº 193,
поставов 72, постав 177
постановtня 59 зв., постановtнt 218 зв.
постановившисu 27, постановившысu
214 зв.
постTл 5 зв., в постtли 88 зв.
постtрtгаючи 53
посторонныи 60
пострtлtную 91 зв.
пострtлuли 86 зв., пострtлил 91 зв.
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ку поступTню 249
поступлю 2 зв., поступил 3, поступила
14, поступити 22 зв., поступаю 70
посuгнувши 225
за посыланTмъ 94
посял 6 зв., посяти 106 зв.
потаTмнT 169 зв.
потtгаtт 51 зв.
поткавши 6 зв.
поткаtт 2 зв., поткал 85
потолкли 119
потом 2
потомкомъ 9, на потомки 10, потомок 18
зв., з потомки 34 зв.
бTз потомства 7
потоптал 4, потоптати 146 зв.
потоптаную 148
потоптаню 130
потравил 229
потравлtную 124 зв.
в потравлTню 168
потраaит 96 зв., потраaили 159,
потраaил … сu 259
потрTбы 4, по потрTбT 7, потрtба 10 зв.,
в потрtбt 14, на потрTбы 31 зв., длu
потрtб 34 зв.
потрtбныt 21, потрtбныи 33,
потрtбным 46 зв., потрtбноt 97 зв.
потрTбовал 191 зв.
потрикрот 181 зв.
потросt 36
потрутивши 4
поттuли 220
потужников 133 зв.
в потылици 112, y потылицы 122
похвалки 32 зв., поaалки 95 зв.
похвативши 231 зв., похватившисu 231
зв.
похибили 205, похибити 265
поховати ’похоронити’ 100 зв.
похожалыє 112 зв.
похочtт 105 зв.
почавши 111

почал 2 зв., почала 14 зв., почали 15,
почати 32 зв., почат 93 зв., сt … почола
164, сu … почат 189 зв., почал 234 зв.
початком 29, за початком 60, с
початку 149 зв.
на початю – на початю роков 57
почtнши ’почавши’ 118 зв.
почtртtня ’покреслення’ – дtрtва
почtртtня 118 зв.
почTртTно 118 зв.
почtрти 118 зв.
починили 20 зв., починила 57 зв.
почтивT 8 зв., почътивT 178 зв.
почтивости 105
почтом 182 зв.
пошли 12 зв., пошол 14 зв., пошла 31 зв.
пошлинами 10
поясы 6 зв., пояс 25, пояса 91 зв., поtс
126 зв., поuсы 137 зв.
правt (присл.) 3
правным 26 зв.
праву 12 зв., ку праву 12 зв., право 13, Y
право 22 зв., до права 26, правом 28 зв.,
под правом 79 зв., с права 91, на право
114, в правTх 162 зв.
правоє 82 зв., праваu 147
правоватисu 29 зв.
правда (част.) 86 зв.
правuт ’вимагають’ 236
прагну 151
прадива 5 зв.
празничноt 91 зв.
працы 140
прtд (прийм.) 18
с прtдков 60, прTдца 109
прTдмTстских 224
прtз (прийм.) прtз дtн 30
прtзыскал 98 зв.
прtзыски 18 зв., в прtзыску 261
прTнагабаня 228 зв.
прtjр 12
прtjров (прикм.) 13, прtjровымъ 129
прtсныи 17
бTз прTстани ’без перестанку’ 200
с прTстола 243
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при (прийм.) М. при мнt 1 зв.
прибавлtнє 50 зв.
прибавлuти 10, прибавлuт 186
прибавляючи 11
прибtгли 15, прибTг 17, прибtгъ 98,
прибTгла 163 зв.
приблудилися 268
приблудныє 268 зв.
прибои 107
прибудовати 11, прибудоват 187
прибыла ’набула’ – а дtти нш~и, которыє
прибыла з мужtм своим 125
привлаща 59 зв.
привалащати 60
привлащыти 215 зв.
привtзtно 89 зв.
привtрнути 62
привиля 137 зв., j привиля 160
привитано 147 зв.
чtрtз приводцу 130 зв.
пригаaтуют ’приладнають’ 228
приглtдtти 58, приглTдати 93 зв.,
приглtдал 74 зв.
придат 19 зв., придало 60
приtздил 58, приtжчал 36 зв.,
приTздили 172
приTжчаючи 8
приtхавши 1 зв.
приtхали 2, приtхал 6, приєхала 14
приtханя 58 зв., по приtханю 58 зв.
призволили 20
призналсu 33, сu … признала 32
приидучимъ 40, приидучои 67,
приидучого 74
приидtш 51 зв., пришол 19, приидtт 70,
пришло 247
приимовал 1 зв., приимую 8 зв.,
приимовати 10, приимаю 66
прикадков 195
приказал 51 зв.
приказных 64
прикладаtт 28, прикладала 223 зв.
прикладаючи 254 зв.
прикрости 229
y прилбицах 86 зв.

j приложtнt 24
приложили 3, бых … приложила 28,
приложити 28, приложит 186
приложивши 10 зв.
приложона 27 зв., приложоных 56 зв.
приможивши 52
принzл 2, принzти 2, принuл 13,
принят 189 зв.
принTшши 205
принuтt 219
принuтог 31
припал 29, припасти 80 зв., припадtт
212 зв.
припалыи 25
приповTдали 32, приповTдалъ 167
припозван 22 зв.
припомtнувши 70 зв.
сu … припоминал 13 зв., припомtнул
120 зв.
припоручит (інф.) 89
приправоват 11 зв., приправуют 139
кром припужtня 34 зв., з припужtнu 262
зв.
припужоною 125
прирtк 20 зв., прирTкал 228 зв.
на прирTчTня 31, подлT прирTчTня 32
прирожtнtц 131 зв.
прирожоным 57 зв.
приручити 21, приручил 21
з присtлки 219 зв., с присTлком 238 зв.
прискаковати 37
прискованого 90
прислат 13 зв., присылал 26 зв.,
прысылал 30, прислал 33, прислати 93
зв.
прислужовал 53, прислужити 117 зв.
прислухаючии 5 зв., прислухаючиT 29,
прислухаючих 30
приставом 146 зв.
присудили 22 зв., присудuт 211
под присудомъ 171 зв.
присужоно 23 зв.
присtгу 113, присuгою … присuги …
присuзt 130 зв., вtдлt присtги 134
присuгнtт 113
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присuжных 38
притTгал 30 зв., притtгати 67, притTгат
162 зв.
пристоиности 182 зв.
приточивши 156 зв.
сu приточило 247 зв.
з прихижки О. мн. – з двTма прихижки
195
приходит 9, приходити 27, приходила
27
приходuчиt 50 зв., приходuчоT 223 зв.
прихожовали 10
длu причины 5 зв., причинамы 29
причинuти 239 зв.
пъришлыt 75, пришлыT 117
пришодчи 1 зв., пришtдши 13
приязнъ 53
приятtлtи 12 зв., приятtлми 19, с
приятTлы – с паны приятTлы 189 зв.,
пtрtд приuтtлы 212
приятtлъскимъ 23 зв., приятTлским 30
зв., приятtлскоє 53 зв.
про Зн. – про памtт 118 зв.
пробачивши 32 зв.
пробитаu 16 зв.
проборща 171 зв.
проборщовскимъ 171 зв.
мTжи проваля 174
проводную 90 зв.
проволоку ’затримку’ проволоку чинит
64 зв., бTз проволоки 190 зв., проволока
241 зв.
продавал 114
на продажу 164, продажу 195 зв.
продати 9, продали 9, продат 10
прожно 2 зв., прожнt 70 зв.
продажу 47
за прозбою 5 зв., на прозбу 24, прозбами
113
прокосы 149
проламлtную 221
проложили 113
проломили 220 зв.
промtжку (прийм.) 18 зв.
проминули 80, проминулъ 92 зв.

промыты 244 зв.
промытити ’промитнити’ 244 зв.,
промытил 244 зв.
пропомtтал 59
пропомнtвши 68, пропомнивши 233 зв.
пропущати 169
пропущовано 62 зв.
проробки О.в., зо всuкими проробки 10
проса 6, проса Н. мн. 74 зв., просом 130
зв.
просTчи 5 зв., просuчи 6
просили 12
простtрtгаючи 12
простира 141 зв.
простици 72, простицы 156
простнT 42 зв.
прострTлTно 236
прострлtную 157
прострtлили 86 зв.
просушит 169
прото /спол./ 262
протTсов 243
противку 32 зв., противко /прийм./ Д.
противко врожоному 59 зв.
противнои 47 зв.
прохали 34 зв., прохал 181, прохала 223
зв.
проч 2 зв.
за прошtнtмъ 261 зв.
прошлую 1, прошлых 3, прошлог 6 зв.,
прошлыи 12 зв., прошлоє 143
прошовал 241
прудко 174
прутов 247 зв.
псов 15
псуtт 59 зв.
пташими 47
с пуклuми 25
пустили 2 зв., пущу (дієсл.) 2 зв.,
пустити 14 зв., пустил 49
пустошат 1, пустошила 7 зв., пустошuт
69
пустошоно 41
пусто 70 зв.
пусты (прикм., Н. мн.) 20 зв.
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пустын 60
путныи 91 зв., путными 159
с пущами 24, пущи 40 зв., Y пущY 40 зв.,
пущъ 93, до пущи 266, Y пущи 266
пущаня 12 зв.
пущоно 18
пхнул 106 зв.
пшtницы Н.мн. 74 зв., пшtницы 124 зв.,
пшtницy 160 зв., с пшtницою 217
пытали 1 зв., пытал єсми 2, пытала 6,
пытался 17, пытати 151
пытана 130 зв.
за пытанTмъ 193
пытаючи 112
на пяд 91 зв.
до пTты 152
пuт 7 зв., пuтого 2, на пuт 31 зв., по
пuти 34 зв., в пuти 39, пuтма 88,
пuтая 118, по пTти 175 зв., пuтTры 243
зв., пятоt 266 зв.
пятдtсят 24, пuтдtсuт 27, пtтдtсuт
112 зв., пuтмадtсuт 132, jт
пuтидtсuт 214
пuтнадцат 25 зв., в пuтнадцати 34 зв.,
пtтнадцат 1, пuтинадцати –
пuтинадцати члв~ков 101 зв.,
пuтtронадцатtро 101 зв., пuтогнадцtт
134 зв., с пuтманадцатма 203
пuтницу 5 зв., в пuтницу 6 зв., с
пuтницы 18, с пuтници 62, jт
пuтници 28 зв., в пuтницy 39 зв., y
пuтницу 78 зв., с пuтницы 166
под пuтном 62, пятна 268
пuтсот 10 зв., пuтмасты 51, в
пuтисот 88, пuтьсотъ 187 зв.
пuтсотного 19 зв.
пръначtм 118
пшого 38 зв.

радцамъ 12 зв., до радtц 13, радtц 38,
рuдцы 103 зв.
разов 60
з раменя 59 зв., з рамTни 225
ран 1, ранY 63 зв., рана 82 зв., три раны
106, двt рани 106
ранныє ’поранені’ 122 зв.
ранTно 82 зв.
ранил 83
ранных 16
рано 21
рантухов 78 зв.
ратовати 98
на ратунок 221
рач 53
рачил 4 зв., рачили 55 зв.
рTбрT (форма двоїни – двT рTбрT)183 зв.
рtзотынская 40
рtистръ 1 зв., рttстръ 4 зв., на рTTстръ 7
зв., на рttстрt 11, рtистров 37 зв., на
рtистрt 76, рttстра Н.мн. – рttстра
написаныº 156 зв., рTистрами 210 зв.
з рtками 24, рки – Н.мн. 60, на рtцt 60,
за рTкою 168
рtпы 6
за рtчкою 34, jт рчки 118 зв.
рTчTи 3 зв., рTчи 7, в рtчи 14 зв., рtчами
33, рчtи 36, j рtч 39 зв., рtчии 62, з
рtчми 122
на рtчtнє – тут ’на промову’ на рtчtнє
слова 47 зв.
рtчtш 265
ризы 243
рикуню /служниця в дворі/ 89
рихло (присл.) 237
рицTрскому 181
робити 34, робит 93 зв., робят 96,
робили 122, робuт 179 зв.
ку роблTню 93
роблювал 224
з роботами 10, длu роботы 34, на роботу
64, до роботы 81 зв., при роботT 139
роботниковъ 93 зв.
ровTнъскии 169 зв., ровTнскии 245
ровно 190 зв.

Р
рада /ім./ 19 зв.
рад /прикм./ 41, рада 223
радни – двt радни, двоїна 78 зв.
з радом 52
радомышлuнT 111
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ровног 18 зв., ровноє 113 зв., ровная 131
зв.
ровност 247
рогатиною 1, з рогатинами 2 зв., на
рогатины 3, рогатины 6, рогатина 52 зв.
рогатог 7 зв.
рожtныи 53
рожищъскому 25
рожоною 10, рожtною 125 зв.
ку розбираню 247
j розбитT 77 зв.
розбитыt 78 зв.
розбоиным 122
ку роздTлTню 189, ку роздлtню 212 зв.
роздTлил 7, роздtлили 64, роздtлити 101
вtдлt роздtлку 18 зв., в роздtлку 18 зв.,
роздTлок 121
розtздъ 251 зв., по розъtздt 252
розъtхали 19 зв.
розынков 260
розказую 69
розламавши 147 зв.
розлупал 235 зв.
розлупаных 236
розмTрили 121, розмTру 149, розмTрити
190 зв.
розмtру (Р. одн.) 118
розмtтал 60
розмtтаня 60 зв.
розмTтовали 245 зв.
розмножили 188
розмовити 14, розмовит 14 зв.
розмовы 14 зв., розъмовы 94 зв.
на розмышлTнє 56 зв.
розницы 18 зв., розниц 152
рознuли 198
розобранu 248 зв.
розогнал 26 зв., розогнали 89 зв.
за розогнанtмъ 34
на розознанt 23
розорвал 19, розорвати 29
розробливати 49 зв.
розровнанT 9, розровнаня 198 зв.
розрываючи 211 зв.
ся … розсудит 263

з розсудку 22, на розсудок 58
в розумt 125
розумtю 90 зв.
розумTючи 9, розумючи 119
розширtнє 50 зв.
розширяти 10, розширuти 49 зв.
розшироват 186
за рок 12, на рок 12 зв., пtрtд роком 23,
j рокох 26 зв., роки 94 зв.
на року 4 зв., рок 12, року 22 зв., в року
29, роков 57
росказали 3, розказати 4 зв., росказала
31 зв., роскажу 61, росказуют 95 зв.,
росказуTтъ 199 зв.
росказанtмъ 1, росказаню 2, росказанz
4, за росказанъTм 4 зв., росказаня 6, з
росказанu 19, росказаню 19 зв.
роскопавши 129
роскопаня 118 зв.
роскопаных 155
роспаховати 239 зв.
росправившисu (тут ’з’ясувавши
стосунки’) 225
росправити 58 в.
росправы 149 зв.
роспудили 159
ко роспущTню 190 зв., по роспущtню
218 зв.
росаду – росаду порвати казали 136
ростuтыє 36
ростыргъ 19 зв.
сu росходuт 233 зв.
роту ’текст присяги’ 134
рубаную 16 зв., рубаных 17 зв., рубанаu
82 зв.
рубают 1, рубали 43 зв.
рубаючи 233
рубков 236
рублTнаu 195
з рудами 11
рудских 11
з рук 3 зв., рук 7 зв., в руках 8, на руцt
21, з руки 27, на руци 38, в руки
(М.одн.) – в правои руки 228
з рукавы 236
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рукавицы 1
на рукоtмство 43 зв.
рукопаш (присл.) 231 зв.
руского 57 зв., рускому 69
рухомыи 7
ручник 17 зв., ручники 137 зв., ручников
138
з ручницами 2 зв., з ручницы 2 зв.,
ручниц 6, ручницу 8, з ручниц 15, з
ручницuми 31 зв., ручница 52 зв.
ручных 56
за рушtнtмъ 218 зв.
рушил 140
рыб 102, рыбы 129
рыболовов 129 зв.
рыжу – камTн рыжу 177
рыжии 25 зв., рыжого 146 зв.
рыкун Р.мн. /хазяйка прип дворі/ – до
самых рыкун двора 149, рыкуни 249 зв.
рuдцы 103 зв.
рчки 31 зв.

саauновых 141 зв.
свTдомостю 9 зв.
свTдомя 7 зв., длu свtдомя 10 зв.
свдомы 213 зв.
до скрви 14, свtкрви 14, свtкров 14 зв., з
свTкровю 121
свtрдлы 266 зв.
свtрtп 21 зв., свTрTпы 28, свtрtпу 78 зв.,
свtрпy 128 зв., сврtпъ 159, з свTрTпою
237
свtсти 34 зв., з … свtстю 34 зв., з
свстью 48, свст 90
с свtта 6, на свтt 262
свtтков-сугранников ‛свідків’ 225
по свtтом 26 зв., свtтог 33 зв., свtтого
67 зв., свtтои 88 зв., свTтым 94 зв.
y свtтлицы 46, до свtтлицы 46, в
свtтлицу 46, в свTтлицы 72, y
свTтлицох … вь свTтлицах 118, съ
свTтлицы 193 зв., свTтлиц 195
свTтличныи 148
свtтчил 45, свtтчит 60, свтчили 81
зв.
свTчами 136
свtщtнника 56, свTщTнник 94 зв., Y
свTщTнника 147
свидоцтва 134, свtдоцтва 211,
свдоцтвом 212 зв.
свини 5, свинTи 7 зв.
свдоми 10 зв., звtдомы 24
свжо 251 зв.
свтлочку, свTтличку 243
свчил 18, свтчил 76 зв.
своволнt 156
своих 1, своtго 1 зв., своими 2 зв., своTм
5, своt 6, свои 7 зв., своtt 12, свои (ж.р.
Р. одн.) з руки свои 27, свои 28 зв.,
своtи 44 зв., своºго 161 зв., свыи (ж.р.
Р.одн.) – пристоиности свыи 248 зв.
свuдника 33 зв.
по свuтtх 17
свuтостTи 137 зв., j святости 160,
свuтости 204 зв.
сtкгнtт 127 зв., сыгнт 140 зв.
сtгоднtшнtг 18 зв.

С
с (прийм.) О. пtчатю 2, Р. с свtта 6, ис
тивуном 44 зв., со – выTхавшы со мною
225 зв.
саблю 17 зв., саблu 25, сабTл 82 зв.,
сабли 87
до саблицы 231 зв.
сагаидак 25, сагаидаки 141 зв.
в садy 118, з сады 186
сажают 141
сал (Р.мн.) 266 зв.
сами 2, самых 2, сам 30, самую 32 зв.,
самоº с.р. – под самоº сtло 156 зв.
самотрTтTи – пришол самотрTтTи з
братTю своTю 145
самошост 8
ись санок 17, из санками 17, на санках
17, в санки 52, в санках 52
з санuми 6 зв., из санми 17 зв., зъ санми
38 зв., на санtх 38 зв.
сардак 141
сатановскии 60,
саaъяном 52, саauнов 141 зв.

654

сtгоднu 55
сtдtня 58, сtдtнє 58
сtдtти 58, ссти 58, сtдит 79, сtдtл 89
зв., сTдuт 193,
з сtдлом 6 зв., сTдло 52, сtдла Зн. мн. 86
зв., сtдtл 87, зъ сTдлы 153 зв.
сTдTчи 145, сtдuчы 215
сtдuчих 159 зв.
сtю 18 зв., сих 5, сим 10 зв., в сtмъ М.
одн. – в сtмъ листt 11, сюю 49 зв., jт
сttи 57 зв., сtи Р. одн. – сtи ночи 62,
сию 100, сую /можливо, описка/ – сую
мою дyховницу 125, сTсь 163, сTс 241 зв.
сtздt 131 зв.
длu сTлTтры 224, сTлTтру 224
сTлTтрTноº 224
сTлTтръник 224
до сtла 2 зв., на сtло 14 зв., под сtломъ
38 зв., y сtла 44, в сTл 52, сtла – тыt
сtла 60, в сtлtх 60, на сTл 204, по сTлом
(Д. мн.) 233 зв.
сtлских 222
сtлитбу 123
сTлитисu 123 зв., сu тамъ сTлит 123 зв.
на сtлищах 38 зв., къ сTлищy 111, на
сtлищи 123
сTлскии Н.мн. 148 зв., сTлскиє Н.мн. 148
зв.
в сtмидtсят 20, сtмдtсuт 26
сtмъ 26 зв., сtмого 1, в сtми 29 зв.,
сtмtры 34, сtм 34, на сTм 191 зв., сTмою
241 зв.
сtмогонадцат 12, сtмнадцат 22 зв.
сTмисот 232, сTмьсот 232 зв.
сtна 6, сна 36, сTн Р.мн. 152 зв., с …
сTномъ 173 зв.
до сtнtи 46, в снTх 72, з сtнtи 86 зв., до
снtи 90, в снtхъ 128 зв., в снuх 200,
снныи – двtри снныи 128 зв., снныє
147 зв.
в сtножатtх 4 зв, сtножатми 10,
сtножат 130 зв., сTножатTи 165 зв., з
сTножатми 247 зв.
сTнтTбра 198, сTнтTбрu 200 зв.
сtрtбра 36, зо србром 52 зв., срtбро 64

сtрtбщизну 12, сTрTбщина 207 зв.,
сTрTбщины 236
сtрtбщизными 65, сtрtбщизныt 65 зв.
сTрTднTм 174 зв.
j сtрtдопости 92 зв., по сTрTдопостю
93
в сtрtду 1
сtрмuгу 1, сtрмuг 6 зв., сtрмuги 15 зв.,
сTрмuга 72, сtрмuгу 78 зв., сирмuги 159
зв.
сtрницкии 18
сtрострокатыи 25, срострокатого 62
сtрыи 25, сtрым 38, сtрyю 131
сTрпов 147 зв., з сtръпами 160 зв., сTрпы
175
сTсь 163
з сtстрtнками 18 зв., jт сtстрtнцовъ 99
зв.
сtстры 33 зв., сtстрt 44 зв., сTстру 71 зв.,
сTстръ 173
з сtтми 38 зв.
сTчи (інф.) ‛сікти’ 82 зв.
сtяли 96, сял 157, сTяти… сuти 225
зв.
при сtяню 90
сибTрковая 236
сивозTлTзных 183
силою 5
синии 18, синuu 17 зв.
синuвых 107 зв., синuвыt 126 зв.
синятки 78 зв.
скажtня 126 зв.
в сказы 247
сказан 91
сказанt 22
сказуючы 225 зв.
скакат 122 зв.
скарбъ 37 зв., скарбов 45, скарбу 46, j
скарбы 81
скатTрти 137 зв., скатtртии 138,
скатTртuми 140 зв., из скатtртми 155
складал 13
складаючи 90 зв.
скликавши 14
съкликати 85
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склонност 262 зв.
склютов 34
сконалъ 18
скончити 19 зв.
изъ скопи 139
скоро 2
на скорцы ’на шкірці’ 228, в скорки 244
зв.
скроз (присл.) 236
скрывавил 56
скривилсu 147 зв.
скрынTчка 140 зв.
скрынку 28, скрынки 36, скринка 52 зв.,
в скрынцT 52 зв., скрынка 52 зв., в
скринцT 137 зв., скрынкою 137 зв.
Y скринuх 70 зв., скрыню 82 зв., до
скрыни 82 зв., Yв скрыни 140 зв., скрини
235 зв.
скроз (прийм.) – скроз стtгно навылtт
86
на скупованє 139
скурuноє 145 зв.
скутtчноє 32, скутtчную 74 зв.
слати 38 зв.
слtзнt 101
сливок 260
словнT (присл.) 69 зв.
словы О. тыми словы 1, словом 14, слов
63 зв.
з слугами 25, з слуг 32 зв.
служниº 155, служними 168
служу 76 зв.
служоб 4 зв., службы 51 зв.
служtбниковъ 1, служTбник 1 зв.,
служtбниками 1 зв. пtрtд служtбники
2, из служtбниками 2 зв., служTбника 7
зв., служtбникови 85
служTбничих 174
служилTм 94 зв.
слуцкиє 33
слухати 14 зв.
слушнt 28
слушныи 4, слушного 23 зв., слушнои 26
зв.
слюбил 120 зв.

слюсар 135 зв., слюсара 137
слышу 22 зв., слышtти 185 зв., слыхали
215
слыхаючы 214
смалцованых 71
смtли 45 зв., смTлъ 93 зв.
на смtркани 63, на смTрканю 122
смtртtнного 53
по смTрти 3 зв., j смTрть 223, до смtрти
262 зв.
смTючи 94 зв.
смогу 90 зв.
смотрtли 19
смыковскую 26 зв.
смют 233 зв.
снаст 110 зв.
до снопа 7 зв.
собT 1 зв., соб 10 зв., з собою 17, j
собt 26 зв., по собt 52 зв., при собt 64,
ку соб 161 зв.
собt (част.) єдтt ж собt 2 зв.
соболми 52 зв., соболTм 141 зв.
соболuя 208 зв., соболю 183
собравшися 15
совито 12 зв.,
совитости 12 зв.
согнал 110 зв., согнати 146
j согнанє 133
согнано 161
сознаваtм 10 зв., сознавалъ 23 зв.
сознанє 1 зв.
сокtру 1, сокир 6 зв., сокtры 15 зв.,
сокр 34, сокръ 64, сокиры 159 зв.
сокtрку 38 зв.
j сол 12, з солю 164 зв., соли 12,
солгацких 236
солньцt 46, солънъца 122 зв.
солоды 233 зв.
солодовнTи 171 зв., Y солодовнuх 172,
солодовTн 233, солодовни 234
солому 86 зв.
сорок 12 зв., в сороку 34 зв., сорокма 79
зв., сорока 79 зв.
соромотил 12 зв., соромотили 119,
соромотuт 227 зв.
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соромочувал 30 зв.
сорочки 5 зв., сорочок 78 зв., в сорочцt
128
в сосн 225 зв., сосны 257 зв., сосон 266
сосонє 257 зв.
сосуд 243
jт сох 207 зв.
спадком 7
спадчи 89 зв.
j спалtнъt 97 зв.
спаливши 34
спалил 34
спало 9
спалыи 57 зв., спалоє 112 зв., спалую
206
спасtнского 1
на спаши 165 зв., на спаш 165 зв.
списавши 4 зв.
списали 7 зв., сu списати 35
списаныи 28 зв., списаную 45
спит 106 зв.
сплитивши 125 зв., сплытивши 125 зв.
сплош (присл.) 118 зв.
с-под (прийм.) с-под гаю 247 зв.
сподаринu 231
сподtваючисu 51 зв.
спокоєм 13
спокоинt 5 зв.,
спокоином 9
сполна (тут, мабуть, ’цілком’) 53 зв.
сполног 196 зв.
сполную 41
сполtчнt 19, сполочнt 125 зв.
сполTчныT 82, сполTчную 82 зв.
спомTнувши 149 зв.
споранку 103
способившисz 2 зв.,
способного 184
споткавши 8
справtдливости 12 зв., справtдливост
21
справTдливыº 248
справу 2 зв., на справы 4, на справу 5
зв., y справах 20 зв., на справи 56 зв.
зt справои 59 зв.

справtн 28
справtную 124 зв., справлtны 218
справивши 56 зв.
справил 196 зв., сu … справити 234
справован 124 зв.
справовати 35
справцу 39 зв., справцы 39 зв.
спросивши ’тут, попросивши’ 262
спротив 13 зв.
спротивност 233
спротивлuючисu 224
спускал 91 зв.
спустивши 210 зв.
спустил 21
спустошtнє 34, спустошtнtмъ 60, j
спустошTнє 251
спустошили 20 зв., спустошил 265 зв.
спустошоны 59 зв., спустошоныи 71
спустув 129
спухла 94
спущал 65 зв.
j спущtнє 217 зв.
спытал 7 зв.
зо србром 52 зв., зо срtбром 52 зв.,
сTрTбра 208
срtбръных 29 зв., срtбрьныи 33,
србрtных 36, срtбрtных 36,
срtбрtными 38 зв., срTбръным 52,
срTбрuныи 137 зв., срTбрных 137 зв.,
срTбраных 197
срокгости 180,
став 10, з ставы 47, част ставу 66 зв., на
став 102, посTрTд ставу 163 зв., в ставTх
200, в ставу 264
стависчи 10, з … ставищами 47
прTз ставок 247 зв., мTжи ставку 247 зв.
стада 7, ис стада 62, j стадо 153 зв.
стадников 167 зв.
стадных 21 зв.
стадного 175 зв.
стаинu 195, Y стаини 228 зв.
сталt (присл.) 265
сu … станtт 21
сu становилъ 90 зв.
станя ’ставання’ рок станя 13, станє 35
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старати 18 зв.
старTню 241 зв.
старца 79 зв., старtц 79 зв., старTц 225
зв.
стародавных 133
з староства 80
старостинаu 20, старостиноt 43 зв.,
старостинъ 96 зв.
старостичу 108, старостич 196 зв.
старосты 1 зв., старостою 32, староста
58 зв., кY старостT 164 зв.
старшого 22 зв., старшии 22 зв.
старшим 218 зв.,
старыи 247 зв.
стати 13, стал 21 зв., сталъ 46
статTчнT 179 зв.
jт статку 30 зв., статки 33 зв., статков
125 зв., статку 188
в статут 22 зв., статуту 23
стацtиныt 21
створитTлu 125, створитtлю /Кл.в./ 126
y стtгно 86 зв., на стtгн 127 зв.
стtли 86 зв., стtлtю 86 зв.
стtлиною 86
до стTны 236
стtрtчи 160 зв., стрTг 193, стTрTг 193 зв.
стирты 34, стирта 118
сто 7 зв., ста 4 зв., стома копъ 32 зв.,
дtвtт сот 34, y сту копах 66, j
колконадцат сот 118 зв., стома копами
132 зв.
стоги (два) 7 зв., стога (полтора) 7 зв.,
стогов (пuт) 7 зв., стог 7 зв., стоги
(чотыри) 118
стожки 204
стоивал 250
столбоноватая 98
на столt 1 зв., на стол 61, столов 118,
на столъ 154 зв.
столTчноT 139 зв., столTчную 197
столпы 60 зв.
в столпъº 204
сторговал 17
сторожtю 160 зв.

сторонами 1 зв., з стороны 6, до сторон
44 зв., при сторонT 83 зв., на сторонT 248
сторонними 61, сторонъниT 73 зв.,
сторонных 78
сторсовал 42
стоя (дієприсл.) 124 зв.
стояла ’коштувала’ 131
стоzт 2 зв., стоzло 4 зв., стою 8 зв.,
стоит 70 зв., стояли 151
стоит ’коштує’ – стоит пuтнадцати
копъ грошtи 158, стояли – стояли
дtсuти гр. 259
стоячи 32 зв.
стравую 224 зв.
страснои 83, страстнои 84
страту 65
под страчtнtмъ 19 зв.
з стрtлами 25, стрtлами 25 зв., стрTл 81
зв., стрtлу 91 зв., на стрtл 91 зв.
стрtлбy 60, стрtлба 155 зв.
стрtлuти 15, стрtлити 31 зв.
стрTлцy 119 зв., з стрTлцами 166
стрыtчноt 131 зв.
jт стрыя 95
стрыиског 59 зв.
в суботу 1 зв., суботу 2, на суботу 18, по
суботt 75
сугран 219 зв.
сугранников 225
чtрtз суд 36 зв., за судом 62
судtискомъ 30 зв., судtиским 36 зв.,
судtискии 90 зв.
суди 10 зв., судTи 23, изъ судями 25,
судямъ 30, судъи 191,
судищи 263
судовнT 30 зв.
судовнои 149 зв.
судовых 26 зв., судовыи 29, сYдовог 152,
судовыи (Н.мн.) 218 зв.
сукман 16 зв., сукманов 153 зв., сукманы
266 зв.
сукна 6, сукномъ 38
сукнu 25, сукню 38 зв., сукон 141
сумки 6
сумнtнъtмъ 134
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сумою 4 зв.
суполною 218 зв.
сусtды 18, сусtда 33 зв., сусtдом (Д.мн.)
56, jт сусTдов 165 зв., з сусTды (О.мн.)
233
сусTдскии 164 зв., сусTдськимъ 170,
сусuдским 180 зв.
сут 56 зв.
сaукал 264 зв.
сховавши 91 зв.
схованя 6, до схованя 30, схованъT 72 зв.
счадки 9
сu (зв. част.) Tсли сu, дtи, навtрнtтt 3
бtз сuбровъ 57, сябрами 68 зв.
сuдtчи 125
под сыкгнtтомъ 32, j сыкгнtт 81,
сыгнт 140 зв.
сына 2, сынов 4 зв., сын 22 зв., jт
сынов 28, на сынTх 32, из сынами 35,
сыном 35 зв., з сынми 54 зв., сыны 158
зв.
на сыновца 13 зв.
сыпати 31, сыпали 68 зв.
сыпано 82 зв.
сырник, за сырником ’господарське
приміщення’ – против избы клTт, подлT
клTти сырник 204
сыры Н.мн. – мuса, сыры, масла 156 зв.,
сыров 217, з сырми 217
на сыром 49 зв.
сытити 172
сычоно – мTдов нT сычоно 171 зв.
сuно 250

там ’туди’ – я, дtи, там приtздил 102 зв.
тамошнtг 74 зв.
тарtлtи 155 зв.
тарнополскии 59 зв.
тастамtнту 45, тастамtнт 101,
тастuмTнтом 197, на дастамtнтt 261,
дtстамtнтом 262 зв., дастамtнъть 263
чtрtз татарt 59 зв., татаровt 213 зв.,
татаров 214
твар 94, Y твар 182 зв., на твари 183 зв.,
на твары 221
твtрдо 51
твTрдости 9
тTж 4 зв.
тtла 18, тло 18, тtломъ 65 зв., по тлу
71 зв., тла 91 зв.
тtлtсною 134
тTлuт 7 зв., с тTлuты 195
тtмнокарыи 268
чTрTз тTмu 82 зв.
тtпtрt 161 зв.
тtпtрtшних 6 зв.
тtпtрtчи 1
тtрпти 2 зв., тTрпTти 231 зв.
тTръпTчи 223
на тTсTлствT 195
тtсли 55 зв.
на тTтку 9, с тTткою 9, тtтцt 41, на
тютку 185
тtщю 79 зв.
тивон 38 зв., тивуна 38 зв., с тивуномъ
38 зв., тивунy 119 зв.
тивоново 104
тисавыи 52
тисTча 9, тисtчи 12, тисtчtи 12, тисtчма
21, тисuчи 41, тисuчми – под трима
тисuчми 41 зв., тисuчtи 60, под тисtчма
91, тисtчtи 99, под тисuчма 150
тисTчного 191 зв.
тискали 119
титул 59 зв.
ты 2 зв., тобt 2, тоб 120 зв.
тканица 35 зв., тканиц 137 зв.,
тканки 208, с тканкою 235 зв.
сu ткнtт 125

Т
таикурскую 56
так 1 зв.
такжt 3, такжо 193
такии 70, таковую 7 зв., таковыи 11 зв.,
таковыT 223 зв.
такорског 56
талTры 140 зв., талuри 21, талuров 127,
талuрTв 180
там 1
тамжо 140
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тлумки 155
тлумоки 86 зв.
Y тлумочку 200 зв.
то (займ), на тыt , тыми 1, того, тот ,
тоє 1 зв., тым 1 зв., на то 2, в тую 4 зв.,
за тыи 4 зв., то-м /тут -м – показник І
особи/, j то 13, тыє 17 зв., тот-то 39
зв., до тоt 49
то (част.) – за чимъ то росказанTмъ 151
в товарыша 38, товарышом Д.мн. 58 зв.,
товарышов 58 зв., с товарышми 114
товаров 39 зв.
тогды 2 зв.
тоголтнTю 77 зв.
тоtст 264
толко 1 зв.
до толковища 161
j толцT /можливо, толк?/ 230 зв.
толоку160 зв.
толсток 78 зв.
топкими 250 зв.
топором 140 зв., топоров 266 зв.
в торбT 52 зв., торбу 122, с торбою 260
зв., торбы 260 зв.
торгу 1, торгъ 34, з торгу 107 зв., торгом
218
ся торгал 193
торсовати 42
торчинскиt 1
тот (займ.) 233
точила 18 зв.
траву 149
травити 168
в траты 246 зв.
тратит 29 зв.
траaила 111 зв.
трtтtг 1 (трtтtго), три 1, трtтюю 9,
трtтtи 14, трtх 18 зв., под трtма 21, j
трtтюю 27, в трох 29 зв., за трtтую 34
зв., jт трtтии части 47, троима –
троима позвы 90, на троихъ М.в. – на
троихъ листtхъ 97 зв., на трох 110 зв.,
трtтю част 116 зв., на трTтTм 225 зв., с
трTма 236, тры 241
трtтtгнадцат 29 зв.

тридцат 1 зв., по тридцати 34,
тридцатма 133, тридцtт 161,
тридцатTро 175 зв., тридцатtры 266 зв.,
тридцатого 267
трикрот 94, до трохкрот 130 зв.
трынадцат 195, тринадцат 201,
тринадцати 201
j триста 6, в трtхсот 34 зв., триста 47
зв., болшtи трtхсот 156 зв.
тристuнского 18
троха 110 зв.
троцкого 3, троцкии 54 зв.
с трубами 195
трудно 17
трудTн 82 зв.
трудности 3, трудност 31 зв.,
трудностю 168
с трумною ’з труною’ 269
трупу 18, труп 18
трывати 74
тузин 52 зв., тузины 155 зв.
туличtвскими 21
турTцких 3 зв., турtцкую 17 зв.
с туркосы 52 зв., с туркусомъ 235 зв.
тут 2 зв., тутT ж 150 зв., ту 203 зв.
тутtшнии 68 зв., тутошним 68 зв.
тuглыми 49, тuглыº 160 зв.
тuжкои 140
тuжкост 2
тuл /тнути/ 231 зв.
тuтая 221
в тыждtн 29 зв., за тыждtн 58 зв., по
тыждню 82 зв., тыждTн 135 зв., в
тыидtн (може, описка?) 219
в тылt 252
на тыну 87
на тмTни 63 зв.
У
Y (прийм.) Р. Кондрата 1, М. Y дворt 2
Y … YбозствT 223
сu … yбрал 44 зв.
yбранє 126 зв.
увTзати 3 зв. (див. ще увuзати)
Yвtривши 169
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YвTрхъ 163 зв.
YвTс 163 зв.
Yво10, ув 11
Yвославши 265 зв.
Yвошол 111 зв.
Yвuжчих 30 зв. Yвuжчого 36 зв.,
yвuжчим 36 зв., з увuжчимъ 42
увuзанz 3
Yвuзати 2, увTзати 3 зв., увtзалъ 4 зв.,
увtзал сz 4 зв., сu yвtзати 36 зв.,
YвTзалсu 42, сu Yвtзат 70, yвtзуюсu 105
зв., Yвuзатисu 153
Yвzзовати 2 зв., Yвuзыватисz 2 зв.,
сu Yвuзовал 30 зв.
Yвыищоны 119 зв.
Yгамовалисt 86 зв.
Yглuнувши 23, yглtнувши 30
Yгодливt 218 зв.
Yгоду 31, з угоды 53 зв.
Yгожати 263
Yгорскихъ 183
Yдолжъ (присл.) 36
Ytднати 19 зв.
Yºхавши 180
Ytхала 5 зв., уtжчаю 6, Ytжчал 17, Ytхал
52, ytжчати 44, Ytжчают 69, ytждчати
89
Ytхал ’в’їхав’ 7 зв.
Ytханt 74 зв.
Yжалившисu 53
уживам 3
yживанtмъ 60
yживаючи 33 зв.
yжиточному 125
Yжищомъ 73 зв.
Yжо 28 зв.
Yзвати 221 зв.
з уздою 42 зв., с уздами 43 зв.
Yзнат 174
yзрtл 125 зв.
Yзuти 29, yзuли 36, Yзuл 72 зв.
Yзычати 53
Yистил 65 зв.
уклTпок 93
yкрадTно 95

з укропишками 65
Yкрунтовалъ 140
Yлtзши 86
на Yлицы 147
Yляничных – бчол Yляничных 266 зв.
yмtр 91 зв., YмTръ 138 зв.
под Yмовами 150, по YмовT 165 зв.
Yмовили 165 зв.
yморuю 125 зв., Yморили 149 зв.,
YморuTмъ 150
Yмоцованыи 21 зв., Yмоцованого 74
Yмыслнt 16, YмысльнT 31 зв.
з умыслу 52
Yниз 163 зв.
з унуком 129
YпTвнили 209
Yписаных 19
Yпоминаючи 13 зв.
Yпор 14, впор 209
Yпросити 67
Yпросивши 12 зв., Yпросившисu 169
YпYстил 33 зв.
з ураду 2, з урuду 36, пtрtд yрад 75
Yрадникъ 165 зв.
на yсих 86 зв.
yсказали 33 зв.
yскромили 58, Yскромити 190 зв.
сu yсправtдливити 67, сu
yсправtдливил 75 зв., YсправTдливитися
194 зв.
yставал 26 зв.
Yставивши 7 зв.
jт Yстя 163 зв.
Yснt 65 зв., Yстнt 124 зв., yстною 126
Yсправtдлив (нак. сп.) 265
Yста 183 зв.
водлуг Yставы 234
Yступоват 187 зв.
Yступу 9, з уступом 10
YсхотTли 188 зв.
yсхъ 37
YтTклом ся 7 зв., YтTк 32, YтTкали 71 зв.,
YтTк сu 198 зв.
Yтираючи 163 зв.
Yтиски 67 зв.
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Yтраты 58
под yтрачtнtм 105
Yaаючи 48 зв.
yховати 53
Yхом 142, чTрTз yхо 231 зв.
Yчинили 12 зв.
Yчорашнtг 36 зв.
Yчтивt (присл.) 1
yчтивоº 161 зв.
Yчтивости 42 зв.

за хоробою 19 зв., хоробt 64 зв.
с хором 81 зв.
хорым 88, хорою 125, хор – будучи сам
з окрутного зранTнu хор 183
хорохоринскиє, хорохоринскую,
хорохоринского 1
хортов 6 зв., хорта 56
хоружич 196 зв.
хоружичовых 159 зв.
хотtл 2 зв., хочут 8, хочtм 13, хочtтt 14
зв., хотtла бых 14 зв., хочу 22 зв.,
хочTмо 77 зв., хотят 95 зв., ся … хотtло
96 зв.
хотtчи 2, хотuчи 20 зв., хотuчы 228 зв.,
хотu 14 зв.
по хрtбту 15 зв., по хрыбту 36, хрTбта
60 зв., хрибTт 142
хрTстuниновъ 71 зв., хрTстянинов 71 зв.
хрTстuном (Д.мн.) 197
хрTстuнскии 96 зв.
хрилTвскимъ 181
хто 2, комy 41
за хустку 26, хустка 259
хусты 5 зв.
хут 34 зв.

Ф
aанилюндышом 183
aарбованыи 201
сu … aатали 231 зв.
по aили 2 зв.
aлuмских 236
aора ’хвора’ 74, aорыи 88 зв., aорую
138 зв., aорым 262
j aоробt 64 зв., длu aоробы 64 зв., у
aоробt 262
в aорощах 248
aортку 44 зв., y aортку 46
aукати 63 зв.
aунт 177, aунты 177, aунтов 260
aунцынамону 260

Ц
до царu 20 зв.
цат 137 зв.
цатками 36
цвиковского 72
цвилиховых 141 зв.
цtлник 48, цTлника 54
в цtлости 257 зв.
цtлых 10, цлом 125, цалог 126
цtну 100 зв., цын 140 зв., цынy 155 зв.
на цtрков 47, на црков 49, цTркви 139
зв., с црк~ви 243
цtръковном 13, црк~овныи 37 зв.
цTрокграaY 69 зв.
цнотливt 125 зв.
цнотливыи Н. мн. – цнотливыи
службы 51 зв., цнотливому 85
цукру 260
цвок 35 зв.

Х
халупы 20 зв.
с хворощами 10, хворощи 95 зв.
хворощъ 246 зв., в aорощах 248
хtлмъског 94 зв.
хиба 125
Y хижи 6, зъ хижи 86 зв.
хлTба 13, с хлбомъ 122 зв.
хлопи 133 зв.
хлопtц 62
хмtлю 38, хмtл 63, на хмTл 63
ховано ’похоронено’ 91 зв.
хованя 32 зв.
ховати 66
ходил 21
ходuчи 18
с хомуты 6 зв., с хомутом 17 зв.
хорлупскии 6 зв.
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човны 102
над чоломъ 16 зв., чолом 51 зв., на чол
122 зв.
на чоломбитt 90
чоловков 1, чоловtк 1 зв., чоловку 3
зв., въ чоловка 145 зв., три чоловки
151, чоловка 229 зв.
чорную 38 зв., чорныи 52 зв., чорная 98,
чорных 165 зв.
чотырTх 3 зв., чtтвtртую 4 зв.,
чtтвtртого 4 зв., чотыри 6, чtтвtро 6
зв., до чtтвtртог 30, по чтыри 39, Y
чотырох 48, чtтвtртоt 64, с чотырма
136, на чотырTх 207, чTтвTры – дано
чTтвTры позвы 243
чотырдtсят 20
чотыриста 4 зв., в чотырохсот 49,
чотырtхсот 263
чтTн 93 зв.
чтучи 10 зв.
на чужtмъ 96

Ч
чалог 168
чамлTтовую 183
час 1 зв., часов 3, часу 13 зв., в часt 113
зв.
част 4 зв., частtи 4 зв., части 10, с тых
двох частии 11, к частtм 50, j част 66
зв., в частTх 199 зв.
частка 46 зв.
частокрот 13 зв.
частокротным 54
в часы 60, часовъ 94, в … часTх 241 зв.
чвtрти 12 зв.
чtпtц 35 зв., чtпцы 78 зв.
чtрвиского 136 зв.

Y чTрTвT 175
чTргою 82 зв., на чTрзT 82 зв.
на чtрtду 26 зв., с чtрtды 26 зв., чtрtд
92, чtрtду 124, в чtрtдt 221 зв., до
чTрTды 230
чtрtс (прийм.) – чtрtс полt 157 зв.
чtрtшни 257 зв.
чTркаским 52
чTртTжи 142 зв.
чtрчатых /йдеться про одяг – толстку/ 78
зв.
чtская 87, чtскии 266 зв.
в чTтвTръ 3, чtтвtрга 13, в чtтвtргъ 16
чtтвtртинник 6
чtтвtртогонадцат 252
чtтвtртолтков 21 зв.
чии 56 зв.
чимъ-колвt 24, чим-колвtк (див. штоколвtк) 32 зв.
чинTчи 29
чинивши 2
чинит ІІІ ос. одн. 6 зв., чинила 7 зв.,
чиню 8 зв., чиним 10 зв., ся … чинит
14, чинити 23 зв., чиниш 96, чинит
інф. 159 зв.
чинкотору 17 зв., чинкоторы 141 зв.
чинши 7 зв., с чиншами 10, чиншъ 39
чиншовыми 65, чиншовыt 65 зв.
чирвоныи 21, чирвоных 38
члонок ’член’ 227

Ш
шановали 262 зв.
шапку1, шапки 6 зв., шапка 25
шарого 183
шарпаня 244 зв.
шат 6, шаты 20 зв., шата 52 зв., из
шатами 140 зв., шатами 262 зв.
шаток 125 зв.
до шаaара 40 зв., шаaар 40 зв., ис
шаaTрами 52 зв., зъ шаaари 171 зв.,
шаaаров 171 зв., на шаaаров 233
шаaърану 177, шаaрану 260
в шаaованº 246 зв.
шахвовати 18 зв., шаaовати 50 зв.
шацуtт 87 зв.
водлT шацунку 240
швабских 236
швакгров 176 зв.
швTбTдинского 72, швtбtдинская 78 зв.
шtвци 114
шtрсти 89 зв., шTрстью 175 зв.
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шtст 6, шостого 5 зв., шостом 19 зв., за
шTстма 169, шTстTро 175 зв., шTстма
181, шостыи 247 зв., шєстtры 257 зв.
шTстTронадцатTро 195
шtстдtсuтог 6 зв., шtстдtсятыи 10 зв.,
шtстдtсятом 12 зв., шTстдTсuт 28 зв.,
шtстидtсят – болшtи шtстидtсят
чоловков 78, шTстьдTсuть 187 зв., в
шtстидtсuт – в шtстидtсuт копах 212
шtстмасты 65 зв., под шtстмасты
копами 91 зв.
jт шии 37 зв., за шию 107, на шии 142,
на шию 193 зв.
шинкарки 33 зв.
шинковати 233 зв.
шины – жTлза полторы шины 76 зв.
ширинTю 247 зв.
широко 129 зв.
широцt 32
шкод 1 зв., шкоды 3, за шкоды 4 зв.,
шкоду 7 зв., Y шкоды 28 зв., в шкодах 32,
ку шкоди 62 зв.
шкодит 85
шкодливая 129
шкодовалъ 30 зв., шкодовати 79,
шкодуTм 237 зв.
шкодцов 79 зв., шкодцы 257
шлюб 51 зв., по шлюбt 51 зв.
шлuхtтскии 35
шлuхtтство 134
шлuхи 73 зв.
шлuхту 2, шлuхтою 2, шлuхты 52,
шлuхтъ 70
шлuхтича 83
шмалцовал 70 зв.
зъ шматом 244 зв.
шнуры 25, з шнурами 52 зв., зо шнурами
141, из шнурами 227, шнуром 248
шовлtнского 108
шодчи 5
шол 44 зв., шол 16 зв., шли 64
шолком 52 зв., шолку 134 зв.
шолковым 198 зв., шолковыми 227
шолши ’йшовши’118
з шором 183

шостогонадцат 30
шпикговали 227
на шпитал (ж.р.) луцкую 197
што 1 зв., чого 1, j што 5 зв., чым 14,
чому 19 зв., в чом 33 зв., чим 77 зв.,
штобы 30
што-колвtк 32 зв., што-колвT 141, чимъколвTк 150
штос 90 зв.
штобы 70
штуки 236
штыхованых 89 зв.
штыховая 16 зв.
штыхомъ 16 зв.
шубка 72 зв., шубки 87, съ шюбок 182
зв.
шубу 38
шукаи 63 зв., шукати 63 зв., шукалъ 140
з шуриномъ 172 зв., шурина 184
Щ
щадкомъ 51
щастливог 58 зв.
щtпи 118
щоку 231 зв.
Ю
юж 3, юж-Tм 231 зв.
Я
я 2, мною 1 зв., мtнt 1 зв., мнt 2, ми казал ми 2, мu - задtржал мu 2, мн 2
зв., в мtнT 5 зв., мънT 8, мtнt /мені/ 12
зв., Y мtнt 12 зв., пtрtд мtнt 13, мu –
прохали мu 34 зв., ям – Ям посылал 44
зв., на мн 62 зв.
яблон 124, jт яблони 124, яблонTи 243,
яблони 257 зв.
яблонцy 124
явно 10 зв., явнT 31 зв.
явныи (Н.мн.) – явныи знаки 60
на ягоди 36
якиT-колвTк 9, яким-колвtк 10, якимиколвTк 29
zкобых 3 зв., якобых 51 зв., якобы 146,
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яко (спол.) 29, яком 138
якую 2 зв.
на uкоись 213
яловиц 108 зв., яловицы…
яловицу… uловицы 221 зв.
яловоє 102
ямы 247 зв.
яринами 95 зв., ярины 156 зв.
яринным 225
j ярмарку 54, на ярмарку 114, j

ярмаръцT 142, на ярмарок 167 зв., въ
ярмарок 234
ярмарковыº 181
ярмарочныи 179 зв.
на яровицы 8 зв.
ярославицких 63, ярославTцкии 63 зв.
яснtвtлможного 13 зв.,
яснивTлможного 130 зв.,
ячмtни Н.мн. 74 зв., ячмtню 130,
ячмTнTв 165 зв.
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК1
А
Абрамович Марко, жид бTрTстTцкии, подданый пн~а КгнTздTнского 254
Аврам Яковович, жидъ мtста Ковtлского, брат Юска 136
Аврамович Андрtи, служtбник кнг~ни Кошtрскоt 69, 70
Аврашко, брат Савки и жоны дворника Мицка 9
Адамович Иван, дворTнин гсдръскии, виж 299
Алtксандро, городничии киtвскии (див. Дмитрович Алtксандр)
АндрTºвич Atдор, служTбник пана ключника 277
Андрttц, врядников сын, ясtниницкии подданныи Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
АндрTTц, подданныи Матaя Романовича Блостоцког 335
АндрtTц, служtбник Дмитра Долматовича 126
АндрTвич Василtи, дворTнин гсдръскии 305
Андрtвич Atдко, романовскии боярин Миколая Кухмистровича 12
Андрtи з Сатанова, возныи зtмскии воtводства Руского и Подолского 86
Андрtи, вышковскии врuдник Алtксандра Богдановича Сtмашка 194
АндрTи, слуга Яна ЗtлTнского, служTбника Михаила Мышки Варковского 257
Андрtи, служtбник кнг~ни Кошtрскоt 70
АндрTи, служTбник AалTлия Ивановича РогозTнского 295
Андрtико (врядникова сына Андрtица), чл~вк ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого
27
Андрtико, служtбник пн~и Козинскоt, сторона 118
Андрtико, служtбник пн~а Андрtва /Кисtля?/ 126
АндрTико, слуга Яновои Загоровскои Atдоры Боговитиновны 328
АндрTико, служTбник з Кривич Дtхна АндрTвича МокрTнског 220
Андрtц, збTг Матaя Романовича Блостоцкого 335
Андрtц, зборошовскии подданыи панов Борзобогатых 361
Андросович Иван, мTщанин мста Луцкого 219
Андросович Яцко, мTлник Михаила Єла Малинског 324
Андрошtвич Ян, кн~зь /ксьондз/, бискуп луцкии и бTрTстTискии 1, 124, 142, 211, 356
АндрушTвич Ян (див. Андрошtвич Ян)
Аннуша, шинкарка Мари Сtмtновои Посtговtцкои 46
Антонъ з Нtмtцкого, сторона 30
Арtстовскии Ждан (див. Аристовскии Ждан)
Аристовскии Ждан, виж, служtбник подстаростtг луцкого Бориса Совы 81, 190, 191, 297,
325, 330
Арост, подданныи Atдора Воютинског 198
Артюхович Пархом, курозвонскии подданныи пани Ласкавои 357
Арыстовскии Ждан (див. Аристовскии Ждан)
Аaрашtвич Яцко, жид з Любомлu, подданныи гсдрс~кии 11

1

Навпроти імені вказується порядковий номер запису. Принципи укладання іменного покажчика наведені
в дослідженні В.Поліщука на с. 44-46.
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Б
Баtвская Любка Лtцковна (див. Привtрtдовская Грицковая Любка Лtцковна Баtвская)
Баtвская Маря Лtцковна (див. Лидуховская Богдановая Маря Лtцковна Баtвская)
баtвскиt подданныt Василя Гулtвича (4 особи) 190
БаTвскиt, зtмuнt гсдрскиt повту Луцкого 82, 100, 250
Баtвскии Atдор Пtтрович 82, 100, 104
БаTвскии Лtцко, дд, нTбожчик 18, 19, 250, 280, 281
Баtвскии Сtмtн Пtтрович 82, 100, 104
Баглаи, боuрин, бискупицкии подданныи 317
Баглая Хотимка, жона губинского подданного АлTксандра Жоравницкого Мицка
Куриловича 64
Балда Иван, полонскии боuрин троцкого воTводы 204
Баран (Баранович) Иван Aилипович 210
Бартош, вишнtвскии (=вишнtвtцкии) подданныи Алtксандра Богдановича Сtмашка 194
Бартошова Ныта, аптыкарка в мстt Луцком 330
Батко, жид мtста Луцкого 103, 291
Батковскии Богдан Василºвич, зTмuнин гсдрскии с повту Луцког 216, 377
Батыºвич Atдор, дTрманскии подданныи 267
Бtзволицкии Богдан Jжог АндрTвич, служTбник Яна Якубовича Монтовта 210
БtзсTкирскии Ярош (Ерош), зtмuнин гсд~рьскии 223
бtлашовскиt подданыt – слуги jсTлыT манастыра дTрманског сTла Бtлашовског 267
Бtлик Андрушко, зборошовскии поданныи Миколая Дубровског 249
Бtлогорскии Яцко, служtбник кн~зu Алtксандра Андрttвича Санкъгушковича Кошtрского
237
Бtлостоцкая Любка Романовая, зtмuнка гсдрьская (Романовая, Любка Романовая
Бtлостоцкая, Блостоцкая Любка Романовая), матка Яцка Романовича 42, 198, 235, 239,
370
Бtлостоцкая Настася Ванковна (див. Лидуховская Пtтровая ВtчTрича)
Бtлостоцкая Романовая (див. Бtлостоцкая Любка Романовая)
Бtлостоцкая Сtмtновая Ульяна Ивановна Колпытовская, зtмuнка гсдрьская (потомства нt
мtла) 174, 370, 381
Бtлостоцкиt, зtмuнt гсдрскии 174, 225, 370, 381, 382
Бtлостоцкии Ванко, зtмuнин гсдрскии 225
БTлостоцкии ВасилTи Романович, зtмuнин гсдрскии 35, 381, 382
БTлостоцкии Грицко Романович, зtмuнин гсдрскии 381, 382
Бtлостоцкии Иван Ванкович (Иванович), зtмuнин гсдрскии 370; судя пн~ов Баtвских 100,
225
Бtлостоцкии Матatи (Матaи) Романович, зtмuнин гсдрскии 35, 40, 42, 89, 104, 334, 335,
370, 381, 382
Бtлостоцкии Микита Ванкович, зtмuнин гсдрскии 370, 381
Бtлостоцкии Jлtхно, зtмtнин гсдрскии 35, 225, 235
Бtлостоцкии Роман Иванович, зtмtнин гсдрскии нtбожчик 38, 370
Бtлостоцкии Сtмtн Иванович, зtмtнин гсдрскии 174, 370
Бtлостоцкии Яцко Ванкович, зtмtнин гсдрскии 370
Бtлостоцкии Яцко Романович, зtмtнин гсдрскии 35, 235, 370, 381, 382
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БtрTжTцкии Горuин, зTмuнин гс~дрскии повTтY КрTмuнTцкого 216
БtрTжTцкии Матыс, служTбник Михаила Мышки Варковъского 269, 285, 294
БtрTжTцкии Сава /брат Фалелія та Матиса/ 216
БtрTжTцкии AалTли, зTмuнин гс~дрскии повTтY КрTмuнTцкого 216
Бзовскии Валuнтыи /свідок земельного межування/ 356
Билостоцкиt (див. Бtлостоцкиt) 174
Билостоцкии Матaи Романович (див. Бtлостоцкии Матatи Романович)
Биркозович Яцко Стtцкович, мtщанин луцкии 355
бискупицкиє подданныи /35 осіб/ 317
Благутич Савка, слуга кнз~u Богуша Дмитровича Любtцкого 39
БлажTвскии N., [слуга луцкого воита] 204
Блазникович Atдко, мTщанин луцкии 318
Блостоцкая Любка Романовая (див. Бtлостоцкая Любка Романовая)
Блостоцкии Матaи Романович (див. Бtлостоцкии Матatи Романович)
Богдан, михлинскии и соколскии врuдник кнг~ни Jлtны Солтановоº Соколскоº 3
Богдан, служtбник Андря Василtвича Рудtцког 28
Богдан, служtбник кнuзu Матaя Чtтвtртtнског 170
Богдан, туличовскии врuдник Ивана Яцковича Борзобагатог 33
Богданtц, бискупицкии подданныи 317
БогданTц, служtбник кнг~ни Марины Кисtлtвны Ивановои Чtтвtртtнскои 197
БогданTц, чоловTк кнг~ни Мари Лвовны Андрºвои Чtтвtртtнскои 8
Богдана, нtвtстка Jвдоти Ивановои Лабунскои 31
Богданович Вtнtдикт, yмоцованыи жидичинского архимандрита 312
Боговитиновна Зоaя, старостиная крTмuницкая (див. Сtмашковая Пtтровая)
Боговитинович Климtнтtи (Климtнтъ) Воинич (Колtсницкии), зtмuнин гсдр~скии, дядко и
опtкун сtстрtнков Лабунских 31, 146, 147, 369; зuть пана Дахновича 305
Боговитиновна Шумбарская Atдора, жона Яна Загоровского (див. Загоровская Яновая
Atдора Боговитиновна Шумбарского)
/Боговитиновна/ Jксиня Ивановна, жона Жикгмонта Славинского, сtстра Стtaана
[Боговитиновича] Шумского 88
/Боговитиновна/ Богушtвая N. (див. Богушtвая N., подскарбиная)
/Боговитинович/ Шумскии СтTпан (Стtaан) (див. Шумскии /Боговитинович/ СтTпан)
Богуш, залtскии подданыи князя Кошtрского 234
Богушtвая N., подскарбиная 92, 142, 161, 206, 309
БогушTвич Иван, зtмtнин гсдрьскии, tднач з руки Богухвала Лабунского 31
БогушTвич Ян 18, 42
Богушовскии N., воитъ милuновскии 234
Бокtи Гаврило (див. Бокtи ПTчихвостскии Гаврило Василtвич)
Бокtи ПTчихвостскии Гаврило Василtвич, судя повту Луцкого 19, 35-47, 50, 51, 52, 72, 73,
80, 82, 85, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 114, 169, 171, 172, 173, 175, 197-200, 202, 203, 245, 280,
281, 283, 284, 286, 292, 293, 315, 316, 351, 369, 372, 373
Болбас Григорtи, зtмtнин гсдрскии, tднач 41, 85
Болбасовна Jрина, жона Прокопа Матatвича Угриновского, мачоха Януша Угриновского
838
БондарTвич Ивашко, чоловк з ТочивTк 267
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Борзобагатович КрасTнскии Василtи Иванович, сын ключника (див. Борзобагатыи Василtи)
Борзобагатович Красtнскии Иван Jлtхнович (див. Борзобагатыи Красtнскии Иван
Jлtхнович)
Борзобагатович КрасTнскии Иван, (див. Борзобагатыи КрасTнскии Иванъ Яцкович)
Борзобагатыt – пн~омъ Борзобогатым 151, 156, 157, 361
Борзобагатыt Jлtхновичи 167, 189
Борзобагатыи Василtи Иванович, сын воита луцкого 32, 144, 48, 204, 273, 277, 336, 360, 368,
383
Борзобагатыи Иван JлTхнович (див. Борзобагатыи Красtнскии Иван Jлtхнович)
Борзобагатыи Иванъ Яцкович (див. Борзобагатыи КрасTнскии Иванъ Яцкович)
Борзобагатыи Красtнскии Иван Jлtхнович (сыновtц Борзобагатог Ивана Яцковича) 49, 55,
58, 59, 73, 91, 124, 142, 150, 151, 156, 157, 141, 167, 189, 244, 253, 271, 278, 291, 296;
дворанин гсдрскии 258, 361, 362; мытник tго кролtвскоº млс~ти зtмли Волынскоº 24,
цTлник гсдрскии зTмли ВолынскоT 72, 256
Борзобагатыи КрасTнскии Иванъ Яцкович, ключник, городничии, мостовничии и воит
луцкии 11, 17, 21, 22, 33, 34, 48, 51, 58, 59, 72, 80, 91, 102, 122, 141, 144, 151, 156, 157, 160,
192, 201, 204, 256, 271, 273, 278, 307, 320, 321, 328, 336, 337, 360, 368, 383; цTлникъ
гсдрскии 79, 273, 317 цTлникъ гсдрскии зTмли Волынъскоº 277, цtлник Волынскоº
зtмли 73; мытник tго кролtвскоº млс~ти зtмли Волынскоº 24
Борзобагатыи Красtнскии Ильяшъ Jлtхнович 228, 232, 237, 244, 296
Борзобогатая Jлtхновая, матка пн~а Иванова и пн~а Стtпанова 55, 157
Борзобогатая Яцковаu Маря Ивановна 265
Борзобогатыи Иван (Яцкович або Jлtхнович), пtчатар 82
Борзобогатыи Иван Jлtхнович (див. Борзобагатыи Красtнскии Иван Jлtхнович)
Борзобогатыи Иван Яцкович (див. Борзобагатыи КрасTнскии Иванъ Яцкович)
Борзобогатыи Илъяшъ (див. Борзобагатыи Красtнскии Ильяшъ Jлtхнович)
Борзобогатыи Пtтръ, сын Ивана Яцковича Борзобогатого, ключника и воита луцкого 51,
160
Борзобогатыи Стtпан Jлtхнович 55, 167, 189
Борис, бискупицкии подданныи 317
Борисович Atдко з Радошина, сtрницкии подданныи Романа Гулtвича, сторона 112
Боркович Jстап, служTбник Ивана Еловича БукоTмского 118
Бортновtцкии Ждан Кгабриялович, виж врuдовыи, служTбник подстаростTго Бориса Совы
54, 101, 103, 105, 123, 127, 128, 151, 158,182, 201, 276, 308, 310, 337, 357, 383
Борщик Ярмола, члв~к Atдора Воютинского (на зуполномъ дворищу, в которог три сыны а
дочка) 239
Босик, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
боярt повту Ковtлского 234
Бранскии Atдор /помилково/ (див. Дубровскии Atдор) 78
Браткович Андри, служtбник Jстаatя Воловича 176
Бузынскии, служTбник воита луцкого 204
Букоtмскии Ело ГригорTй 242
Букоtмскии Иван Матatвич (див. Елович Букоtмскии)126
Бурtмская Марина АлTксандровна, кн~жна (див. Хмарина Миловская Atдоровая Марина
АлTксандровна кн~жна Бурtмская)
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БурTмскии АлTксандро, княз 14
БурTмскии ДмитрTи АлTксандрович (Дмитръ Jлtксандрович), кнuз 14, 38, 122, 229, 230,
238, 306, 320, 338, 343, 353, 362
БурTмскии ЛTв, княз, брат АлTксандра, дTд Михаила Свинюског 14, 229, 353
БурцTвич Мартин, служTбник Миколаz Юрºвича Радивила, воºводы троцкого, гTтмана
навышшого etc. 3, 5, 6; коморник воtводы троцкого 80
Бутко Jсташ, подданныи воTводы троцког 337
Буцынскии Янъ, служTбник Яна JрTховского, подкоморTго хtлмъског 141
БылTцкая Янушовая Настася (див. Былицкая Янушовая Настася Богдановна ЛидYховская)
Былtцкии Богуш Павлович, зtмtнин гсдрьскии 364
Былинскии Якуб 18
Былицкая ЯнушTвая Настася Богдановна Лидоховская, сTстра рожоная нTбожчика Ивана
Лидуховского 19, 82, 100, 263, 293
Былицкии Януш, муж Настаси Богдановны Лидоховскои 19
В
Вакулич АндрTTц, слуга jсTлыи манастыра дTрманског сTла Бtлашовског 267
Вакулич Грицко, слуга jсTлыи манастыра дTрманског сTла Бtлашовског 267
Валtнтыи, кнtгининскии врuдник Богдана Колмовищъского 162
Вальбахъ Малхtр, купtцъ варшовъскии (див. Волбах Малхtр) 102, 383
Ванка, мtщанка луцкая 366, 367
Ванковна Ганна (див. Лагодовского Ганна Ванковна)
Ванковна Настася (див. ВTчTринаu Настася Ванковна)
Варtико Яков (на Якову Варtицt), чл~вк ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
Варковскии Михаило Мышка (див. Мышка Варковскии Михаило)
Варпаховскии Юрко, служtбник Андря Василtвича Рудtцког 28
Вартик (Вартикъ), поп црк~ви луцкоt jрмuнскоt (jрмTнскои) свtтог Стtaана 82, 100, 130,
131, 143, 224
Васtчко, члв~к jтчизныи, хлопtц Зоatи Пtтровны Jлtхновои Козинскои 51
ВасTчко, служTбник Яска ЯсTницког 220
Василtвич Иван, виж врuдовыи, служtбник пн~а подстаростtго Бориса Совы 48, 60, 61, 124,
130, 144; приданыи на справы Jстиковои 62
Василtвскии Богуш, дворtнин гсдрскии 135
Василtи, викгуринскии подданныи Марины Викгуринои 265
ВасилTи воитович (див. Борзобагатыи Василtи Иванович)
Василtи, служTбник кнз~u Ивана Чорторыского, сторона 68
Василºвич Иван, виж з ураду замку Луцкого, служtбник подстаростtг Бориса Совы 27, 33
Васко, мtщанин мtста Луцкого, господар гостиного дому 104
Васко, боярин Михаила (Михна) Jщовского, сторона 274; служtбник 276
Васко, головбскии врuдник Михаила Козинского 322
Васко, звtровскии подданныи Ярофtя Гостского 375
Васко, мtлник боковскии 30
Васко, слуга дворныи пн~а Козинского 375
Васко, служtбник JстаaTя КороваTвича СtлTцкого 303
Васко, служtбник Григория Слуцкого 219
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Васко, хорохоринскии боярин, подданыи Микиты Atдоровича Сtрбина 1
Васкович Иван зъ Яровицы, боярин Матaя Василtвича Чtтвtртtнског 170
Васютич Васко (Васютичы), головбскии подданныи Михаила Козинского 322
Васютич Мишко (Васютичы), головбскии подданныи Михаила Козинского 322
Вгриновская Прокоповая Jрина Болбасовна (див. Угриновская Прокоповая Jрина
Болбасовна)
Вгриновскии Прокоп Матatвич (див. Угриновскии Прокоп Матatвич)
Вгриновскии Януш Прокопович (див. Угриновскии Януш Прокопович)
Вtличко, шtлвовскии подданныи Ивана Шtлвовского 188
Вtличко ИванTц, члв~к СTмTна Козинского 63
Вtличко Мартин, дTрманскии подданныи 267
Вtрtсковскии Сtмtн, луковскии (луковtцкии) врuдник Пtтра Богдановича Загоровского
168
Вtрбицкии Ян, виж, служTбник луцкого воита 321
ВtрбовTцкии Гаврило, жTславскии врuдник князя Януша Кузмича Жtславского
/Заславського/ 301
Вtрига ВасилTи Пtтрович, дворTнин гсдрьскии 347
ВTчTринаu Настася Ванковна 100; сыны tt Сtмtн а Atдор Пtтровичи Баtвскии 82; з сыном
своим МоисTTмъ Мурином 284
Видъковский Амброжии, зTмuнин Коруны Полскоº повту Бtлзъского 277, 278
Видъковский Бартошъ, зTмuнин Коруны Полскоº повту Бtлзъского 277, 278
Викгуринаu Марина, /бояриня/, подданная кн~зя Ивана Atдоровича Чорторыского 265
Вилгорскии ЛTв АндрTвич 134, 223
Вилгорскии Станислав, вTлицкии врадник Михаила Єла Малинского 303, 324
Вилигорскии ЛTв АндрTвич (див. Вилгорскии ЛTв АндрTвич)
Вилковскии Собtстиян, дворtнин гсдрскии, дtцкии jт дворY гсдря королu tго мл 377
Витвинскии Бартош 356
Витвинскии Валuнтыи, бTрTстTцкии врадник Миколая КгнTздTнског, старосты бTлзъского
254
Витонижскии ВасилTи 119, 180, 221, 354
Витонизкии ВасилTи (див. Витонижскии Василtи)
Витунскии Ян, дорогобузскии врuдник 349
Вишнtвtцкии Максим, кн~зь 125
вишнtвtцкиt подданныt (див. вишнtвскиt)
вишнtвскиt (=вишнtвtцкиt) подданныt Алtксандра Богдановича Сtмашка (5 осіб) 194
Власtц, врuдник Марка Збранног в КнTгинин, жона Tго Jксимка 334
Влзло Данило (в Данила Влзла), бискупицкии подданныи 317
Вноровскии ЮзTa, млодTнTц костTла вTликого замку Луцкого 325
Вовчко Мартин, дTрманскии подданныи 267
Водка Сtнко, бискупицкии подданныи 317
Воина Крыштоa, слуга кн~зu Богуша Дмитровича Любtцкого 39
Воиник Трохим, бискупицкии подданныи 317
Воиник, служTбник кнг~ни ЧTтвTртTнскои Ивановои Марины КисTлTвны 8
Воинич Климtнт (див. Боговитинович Климtнтtи Воинич, див. Колtсницкии)
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Воисtцкая (Воисцкая) Михаиловая Ждана Atдоровна, зTмuнка зTмли ВолынскоT, сtстра
Пtтра и Тихна Хомtка 122, 230
Воитtх с Подлозtц, боярин Пtтра Загоровского, маршалка tг кролtвскоt мл, сторона 142
ВоитTх, служTбник Дмитра РогозTнского 289
Волбах Малхtр, жупник рускии (див. Вальбахъ Малхtр) 102, 383
Воловичь Jстаatи, маршалок дворныи, подскарбии зtмскии, писар гсдрскии, староста
могилtвскии и мtдницкии 176, 377
Воловичь ГригорTи, староста мъстибоговскии, подканцлtрии гсдрскии, городъничии
городtнскии, дtржавца tишишскии, воранъскии, конtвскии, дубищъскии и зэлвtнъскии
144, 187
Володко, подданныи Яцка Ивановича Русина 182
Волосович Андрос, подданыи кнг~ни ЧTтвTртTнскои Ивановои кнг~ни Марины КисTлTвны 218
Волошин Знtц, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Волошин з сынами, подданныи Григоря Jксака 45
Волынtцъ Иван, врuдник бtрtзолупскии 67
Ворона Андри Юрtвичь, зtмtнин гсдрьскии повту Житомирского 359
Ворона Боротинскии Томило 290, 306
Ворона Боротинскии Яцко 306
Ворона Юрtи, jтtцъ Андря, нtбожчик 359
Воронина Ганна Юрtвна, жона Григорtя Сокора, сtстра Андря Юрtвича Вороны (див.
Сокоровая Григорtвая Ганна Юрtвна Воронина)
Вороницкии Воина, кн~зь 39, 52
Воронович ГнTвош, дубTнскии врuдник (намTстник дубTнскии) кнз~u Василя Jстрожского
149, 151, 240, 269, 270, 275, 285, 294,
Воютинскии Гаврило Зброхович (див. ГулTвича Воютинскии Гаврило Зброхович)
Воютинскии Сtмtн Зброхович, зtмtнин гсдр~скии 40, 44, 89, 205, 284, 382 (див. Гулtвича
Воютинскии)
Воютинскии Atдор Гаврилович, зtмtнин гсдр~скии сын Гаврила Зброховича ГулTвича
Воютинского 198, 207, 239, 282 (див. Гулtвича Воютинскии)
воютинскии подданыи Atдора Гавриловича [Гулtвича] Воютинского (4 особи) 207
Г
Гаврило, шумскии врuдник Стtaана /Боговитиновича/ Шумского 87
Гаврило, губинскии подданныи АлTксандра Жоравницкого 64
Гаврило, служtбник Михна Jщовского 276
Гаврилович Ян, служTбник пани Свинускои 343
Гаврилович, jгавчицкии подданныи Богдана Сосницког 194
Ганyскоп, справца гсд~рьскии робот лtсных 58, 59
Ганна, кнuжна, сtстра Алtксандра Кошtрского 69
Ганна Ярцовна, дочка Jлюхны Василtвны Яцковои Мацкtвича 377
Ганушич Стtпан з Любитова, подданныи Ванка Бtлостоцкого, сторона 112
Гарабурда Иван, боuрин полонскии пн~а воTводы троцкого 204, 328
Гарабурда НаYм, дTрманскии подданныи 267
Гарасим, вижъ з урuду замку Луцкого (див. Яцкович Гарасим)
Гацковая, подданная хорохоринская 1
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Гtнадии, архидъякон вtликого кнuзu московского 91
Гtрцык Щасныи, староста крtмuнtцкии 31
Гирка Андри 204
Гирша, жыд, подданыи кн~зu Романова Сангушковича (квит Гиршов)368
Глtбко, воитъ затурtцкии, врuдникъ Василя Гулtвича 186
Глuд Яцко, врuдник Яска ЯсTницкого 220
Глазович Миско, служtбник кн~зu Андря Масалског 117
ГнTвошTвичи Яловицкиt (в Луцку за ГлушцTм Y подворю) (див. Яловицкиt) 210
Гоголtвскии Лtвко, служtбник Григоря Воловича, старосты мъстибоговского,
подканцлtрог гсдрьского 187
головбскии подданныи Михаила Козинского (10 осіб) 322
Головнu ТимоaTи, дворTнин гсдрьскии 285, 294, 349, 359
Голод Сtнко, хорохоринскии подданыи Микити Фtдоровича Сtрбина 1
Голубкович Михно, воит тристuнскии, нtбожчик, подданныи кнз~u Миколая Андрºвича
Збаразкого, старосты крtмuнtцкого 30
Голшанская Маря ЮрTвна, /княжна/, малжонка Михаила Козинского 246
Голшанская Настася ЮрTвна, кнг~нu (див. Жtславская /Заславська/ Кузминая)
Горuин Иван Дмитрович, дворtнин гсд~рьскии 97, 102
Гордунович (ГордYнович, Горъдунович) Сtмtн, виж з урuду замку Луцкого, боярин
гсдр~скии красносtлскии 5, 22, 134, 145, 193, 217, 219, 229, 230, 235, 256, 287, 296
Городищъскии Иван Иванович 223, 369
горуховскиt подданныє кн~зu АлTксандра АндрTвича Санкгушковича КошTрского 192
Васко 192
Гринчук 192
Грицко 192
Калtник 192
Jнацко 192
Тимош 192
Яцко 192
гсд~рь корол - господаръ король (див. Жикгимонт Август)
Гостилович Мишко, понtбылскии члв~к Григоря Чаплича 158
Гостскии Роман, пан 203
Гостскии ЯроaTи (Ероaи, Єроaи) Василºвич, пан 223, 247, 340, 341, 375
Гошвич Мошко, жид мtста Луцкого, подданныи кролtвскии 374
Гошкович Иван, подданныи jтца Иjны, архимандрыта жидичинского 65
Грабовскии Лучка, боярин кнз~u Романа, старосты житомирског, сторона 68
Грибкович Atдор, бурмистр мtста Луцкого 307; мTщанин мTста Луцкого 321
Григорºвич Гапон, врuдник водирадскии 284
Григорtвич Atдор, врuдник ярославtцкии, служtбник пн~tt Богушtвоt, подскарбиноº 92, 206
Григорtвич Василtи, виж, служtбник подстаростtг луцкого Бориса Совы 2, 83, 84, 91
ГригорTвич ВасилTи, лантвоит мTста Луцкого 318
ГринTвич Миколаи, вижъ з ураду замку Луцкого, боярин гд~рскии красносTлскии 15, 16, 139
Гринtц, исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
Гринtц, мстишинскии подданыи (чоловк) кн~зu Алtксандра Atдоровича Чоръторииского
244
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Гринtц (Гринцовы пасынки), ясtниницкии подданныи Яска Матaºвича Ясtниницкого
27
Гринцовы пасынки, люди ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
Грицtвич Яцко, цtпоровскии тивон, подданныи попа црк~ви Луцкоt jрмuнскоt Стtaана
Вартика 130, 131
Грицаи, викгуринскии подданныи Марины Викгуринои 265
Грицинич Хомица, хорлопъскии jтчич 155
Грицко бортник, бискупицкии подданныи 317
Грицко, боярин Яновои Загоровскои 176
Грицко, загаTцкии боярин Пtтра Загоровского 176
Грицко, подданныи [з Голшан] панtи Бокиtвои, сторона 30
Грицко, присuжныи радца з мtста tго млсти кнж~tског Дубна кн~зu К. К. Jстрозского etc.
55
Грицкович Михаило, служTбник jтца Иjсиaа, владыки володимTрского и бTрTстTиског 246
Грицкович Яцко (див. Грицtвич Яцко)
Гришко, боuрин бискупицкии 317
Гришко, служtбник кнз~u Богуша Дмитровича Любtцког 52
Гришко, служtбник пнt~и Jстиковои кнuжны Ганны Романовны Любtцкои 62
Гришкович Васко, виж, служTбник подстаростTго Бориса Совы 278
Гришковскии Станислав, заборовльскии врадник луцкого воита 34; вtлицкии врядник 144;
Грушвицкии Еско Jлtхнович, зtмtнини гсдрскии, пtчатар 38
гсд~рь корол tго мл~, вtликии кнз~ь, ºго кролtвская млст (див. Жикгимонт Август)
Губчич Ивашко, чоловк з ТочивTк 267
Губчич Хома, чоловк з ТочивTк 267
гудчtбродскии люди, подданныи Богдана Ивановича Дроздtнского 112
ГулTвич ВасилTи (Васили) Atдорович, зTмTнин гсдрскии 18, 19, 82, 100, 130, 143, 151, 156,
157, 183, 186, 199, 200, 202, 224, 250, 263, 280, 281, 282, 283, 284, 292, 293, 300, 315, 316
ГулTвичова Маря Пtтровна, малжонка Гаврила Зброховича ГулTвича Воютинского 282
ГулTвич Воютинскии Atдор (Гаврилович) 282
ГулTвич Гаврило (див. ГулTвич Воютинскии Гаврило Зброхович)
Гулtвич Гаврило Михаилович 231, 236
Гулtвич Григорtи Atдорович, зtмuнин гсд~рьскии 85, 99, 283, (зuть пана Дахновича) 305, 351,
372
Гулtвич Иван Михаилович, зtмtнин гсдрьскии 112, 163, 221
Гулtвич Михаило, брат Гаврила Михаиловича, зuть Михаила Мышки Варковского,
нtбожчик 231, 236, 319
ГулTвич Роман, зTмTнин гсдрьскии 56, 223, 332, 342
ГулTвич AT(о)д(о)сии, владыка луцкии, нTбожчик 208
ГулTвич Януш, нTбожчик, зuть Ивана Яцковича Борзобагатого Красtнского, ключника и
воита луцкого 273
ГулTвича Воютинскии Гаврило Зброхович, зtмtнин гсдр~скии 18, 205, 282; судя з руки
Сtмtна Козинского 99; жона Маря Пtтровна 282
ГулTвичова Михаилова, вдова Михаила Гулtвича 319
Гулuлницкиt (Гулuницкии) /боярt и зtмuнt гсдрскиt/ 67
гулuлницкиt боярt гсдрскиt 39, 67, 145, 264, 268, 368
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Гулuлницкии Юнко Ярмашtвич, зtмuнин гсд~рьскии 67
Гулuлницкии Atдор Ярмашtвич, зtмuнин гсд~рьскии 67
Гулuлницкии Иван Jстанкович, виж, служtбник подстаростtго Бориса Совы 322, 353, 355,
374
Гулuлницкии Карпо Юнкович, виж, служTбник подстаростtго Бориса Совы 266, 323, 343,
345, 356, 376
Гулuлницкии Михаило, врuдник любtцкии 39
Гулuлницкии Михаило, сын Юнка Гулuлницкого 67
Гулuлницкии ПавTл, служTбник Романа ГулTвича 332
Гулuлницкии Яцко Тимоха, боярин гсдрскии 368
Гулuлъницкии Иванъ Маръковичъ 145
Гулuлъницкии Стtпан Маръковичъ, брат Ивана Маръковича 145
Гулuлъницкии Мартин, сын Ивана Маръковича 145
Гулuлъницкии [Микитъчич] Михно Иванович, бояринъ гсдръскии 145
Гулuлъницкии Иван Микитъчич, отTц Михна, бояринъ гсдръскии 145
Гулuлъницкии Atдко Микитъчич, брат Ивана Микитъчича 145
Гулuницкии Крыштоa, судя з руки любtцкого врядника 39
Гулuницкии Иван, судя з руки любtцкого врядника 39
Гулtвичанка Atдора, онука Ивана Борзобагатого, воита и ключника 273
Гумtнницкии Яцко, боuрин панtи Богушовои, подскарбиноº 309
Гурин, хлопtц Яна Миколаtвича Кухмистровича Дорогостаиского 90
Гуркович Гнtвош (Гурко), пtрвшыи муж Татяны Григорºвны Калусовскои, нtбожчик 245
Д
Давидович Мошии (МошTи), жид дорогобузскии, подданныи кнз~u КостTнтина
КостTнтиновича Jстрозского 79
Давыд, члв~к jтчизныи заборолскии Зоatи Пtтровны Jлtхновои Козинскои 51
Данил, мTщанин мста Луцкого, зuть Ивана Андросовича 219
Данилtвич Григорtи, служtбник Марка Жоравницкого 83, 84
ДанилTвич Михаило, служTбник Миколая Радивила, воTводы вилTнского 305
Данило, дTрманскии подданныи 267
Данило, подданныи кнж~тскии (кн~зu КостTнтина КостTнтиновича Jстрозского) 104
Данило, шtлвовскии подданныи Ивана Шtлвовского 188
Данчик, жид, служTбник Яхна ЛTвTвича 330
Дахнович Гарасим, старостич крtмuнtцкии 71, 163, 242, 291, 340, 341, 369
Дахновна Климtнтовая Катtрина, дядиная панов Лабунских 369
Дашко с Поддубtц, подданныи пн~а Дахнов, сторона 375
Дашко, слуга jсTлыи манастыра дTрманског сTла Бtлашовског 267
Дtдухович Васко, бискупицкии подданныи 317
Дtмбинскии Крыштоaь, сатыtвскии врuдник кнг~ни Илиноº Jстрозскоº кнг~ни Биuты с
Костtлца 240
Дtмбскии Миколаи, служtбник Яна Якубовича Монтовта 101
Дtмкович Романtц (полT Романца Дtмковича), дроздtнскии подданныи 221
Дtмид с Привtрtдова, подданныи Василu Привtрtдовског, сторона 118
Дtмян, jгавчицькии врuдник Богдана Сосницког 194
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Дtнискович Пtтръ Пtтрович, зtмtнин гсдр~скии 135
дTрманскиT подданныT з сTла Дtрмана (подданныT манастыра дTрманского з сTла Дtрмана)
267
Дtспотовна Ганна, кнг~нu, малжонка кн~зu Миколая Андрttвича Збаражского, старосты
крtмuнtцкого 30, 241, 308, 323
дtсятинскиt подданныи (люди того имTня Дtсятинског) 246
Дtтиницкии Богдан Jлtхнович, виж, служtбник кнз~u Костtнтина Костtнтиновича
Jстрозского, воtводы киtвского, маршалка зtмли Волынскоt, старосты володимtрского
10
Дtшко, служtбник Лtвка Солтановича Шпраского 26
Дtшкович Jлtшко, гудчtбродскии члв~к Богдана Ивановича Дроздtнского 112
Дtшковая, подданная Любки Романовои Бtлостоцкои 198
Дtшковскии ВасилTи ВасилTвич (Дtшковского Василя), писар замку Луцкого, писар врuду
здTшнTг замку Луцкого 192, 194, 204-254, 257, 259-261, 263, 268, 290, 291, 328, 337, 366
Длужнtвскии Ян, служtбник киtвског ротмистра Станислава Стужинског 153
Дмитрович Алtксандр, зtмtнин гдр~скии, городничии киtвскии 46, 74, 106, 132
Дмитрович Сидор, подданныи кролTвскии з Брыхович, сторона 322
ДмишTвич Улашко, подданныи Януша Вгриновского 64
Довган Андрtц, зборошовскии подданыи панов Борзобогатых 361
Довкиртъ N.1, дворTнин гсдр~скии 20
Довоина Станислав, воtвода полоцкии 313
Долматович (Долъматович) Дмитръ, зuть Ивана МатaTвича Еловича БукоTмъского 110,
111, 121, 126, 259, 262
Долсунович Яким, гудчtбродскии члв~к Богдана Ивановича Дроздtнского 112
Дорош, чл~вк ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
Дорошкович Васко, швtц мtста Луцкого 170
Дривинская Василtвая Милка Богдановна Лидуховская (див. Дрывинская Василºвая)
дроздtнскиt подданныt Яцка, Сtмtна и Михаила Дроздtнских (тивон и паробки дворныº - 6
осіб) 178, (7 осіб) 221
ДроздTнскиº 119, 180, 221, 342, 346
Дроздtнскии Богдан Иванович, зtмuнин гсдрьскии 112, 119, 178, 179, 180, 221, 342, 346, 354
Дроздtнскии Михаило Иванович, зtмtнин гсдрскии 119, 136, 180, 221, 342, 346
ДроздTнскии СTмTн Иванович, зtмtнин гсдрскии 112, 119, 179, 180, 221, 342, 346
ДроздTнскии Яцко Иванович, зtмtнин гсдрскии 106, 119, 180, 221, 342, 346
Дроздовскии Богдан Иванович (див. Дроздtнскии Богдан Иванович)
Дрывинская Василºвая Милка Богдановна Лидоховская, зTмuнка гсдръская повTту
ВолодимTрског, сTстра рожоная нTбожчика Ивана Лидуховского 19, 82, 100, 263, 293,
300
Дрывинская Милка ВасилTвая Богдановна Лидуховская (Дрывинская Василºвая Милка)
Дрывинскии ВасилTи, зTмuнин гсдрскии 18, 19, 263
Дубравскии Atдор (див. Дубровскии Atдор)
Дуброва Евхим, подданныи кн~зu Костtнтина Костtнтиновича Jстрозкого etc. 55
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Дуброва Евхим, присuжныи радца з мtста кнж~tског (Костtнтина Костtнтиновича
Jстрозкого) Дубна 55
Дуброва Яцко, боярин владычии з Городка, сторона 130
Дубровская Миколаtвая Ждана, малжонка Миколая Дубровского 252
Дубровскии (Atдор ?, Миколаи ?), якии ванчосу запродал 61
Дубровскии Миколаи, зTмTнин гсдрскии 60, 249, 252, 329
Дубровскии Павtл, служtбник кнз~u /ксьондза/ прtjров костtла луцкого панны Марии 23
Дубровскии Atдор, зtмtнин гсд~рьскии с Коруны Полскоº, муж Ганны Ванковны 3, 5, 78, 80
Дубровчич ПронTц, головбскии подданныи Михаила Козинского 322
Дудинскии Крыштоa, tднач з руки Богухвала Лабунского 31
Дудка Юско, бискупицкии подданныи 317
Дума (на имu Думу), чоловк Михна Jщовского 276
Дурас Андрtц, бискупицкии подданныи 317
Дуровскии Павtл, служtбник кнз~я прtjров Сtварина 23
Дутыи Иван, дубtнскии подданныи кн~зu Костtнтина Костtнтиновича Jстрозкого etc. 240
Дутыи Atдор 356
Духов JлTхно, звинuцкии урuдник кн~зu Романа Санкгушка, старосты житомирского 227
Дчжуса ГригорTи Игнатович, зTмuнин гсдрьскии 305
Дчжуса Михаило Игнатович, зTмuнин гсдрьскии 305
Дчжуса Михаиловая, жона Михаила Игнатовича Дчжусы 305
Дъяк (Дъuк) Яцко, служtбник Богдана Дроздtнского 180, 354
Е
Евдоким, чоловк Прокопа Матatвича Угриновского 38
ЕзTрскии Станислав, служTбник кн~зu Михаила ВишнTвTцкого, старосты чTркаского и
канTвского 128, 164
Елtцъ Григорtи, дворtнинъ гсдръскии (див. Потtвич Елtцъ)
Ело Букоtмскии Григорtи (див. Ело, Елович ГригорTи)
Ело Грицко (див. Ело Букоtмскии, Елович БукоTмскии)
Ело Малинскии Михаило (див. Елович Малинскии Михаило Дашковичъ)
Ело Сtмtн Atдорович (див. Елович СTмTн Atдорович)
Елович БукоTмъскии Иван МатaTвич, зTмTнин гсдрскии 110, 111, 118, 259, 262 (дядки Tго,
пан Грицко и пан СTмTн 110, 118)
Елович Букоtмскии ГригорTи (Грицко) Atдорович, зTмuнин гсдрскии 110, 111, 121, 126, 242,
306 (братанича своTго Ивана МатaTвича)
Елович Малинскии Михаило Дашковичъ (Малинскии Єло Михаило, Малинскии Елович
Михаило) 44, 46, 45, 72, 254, 280, 281, 291, 305, 318, 369, 373
Елович Матaи, jтtц Ивана и сTстры Tго панны Atдоры, нTбожчик 111
Елович СTмTн Atдорович, судя пн~ов Баtвских 100, 111, 259, 262
ЕловичTва Букоtмская панна Atдора МатaTвна, сTстра Ивана МатaTвича Еловича 110,
111, 118 (пан Иван восполок из сTстрою своTю панною Atдорою)
Елтух, чл~вк ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
ЕрTми (ЄрTми), шлuхтич, служTбник Яцка Ивановича Русина 182
Есиaъ, поп баTвскии кузмыдTмянскии (цTркви Кузьми и ДTмъяна) свTщTнник Василtи
ГулTвич, баTвскии посполитыи свTщTнник 139, 140, 292
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Есип, подданныи з ВtрбuTва, сторона 296
Еско з Вtрбовца, из людTи добрых сторонъных 105
Еско, жид кн~зu Романа Сонкгушковича 368
Еско, подданныи влостивыи КрыжановцTв ЖуковTцких 260
Есманович Хазко, жид луцкии 284
Є
Єло Малинскии Михаило (див. Елович Малинскии Михаило Дашковичъ)
Єлович СtмTн (див. Елович СTмTн Atдорович)
ЄрTми, иванчицкии подданныи кн~зu Януша АлTксандровича Порыцког 264
Єско, жид луцкии 291
Єсмановна Раина Глбовна, жона Яна ЗtлTнског 272
Ж
Жабокрицкии Дахно Иванович (див. Жабокрыцкии Дахно Иванович)
Жабокрыцкая Василtвая пн~и Jпрахна Atдоровна Сtрбиновича, зtмuнка гсд~рская (див.
Павловичовая Ивановая Jпрuнка Atдоровна Сtрбиновна)
Жабокрыцкая Дахновая Ганна Чtрнtвская, зtмuнка гсдрская 37, 126
Жабокрыцкая Катtрина, дочка Яцковои ЗTнови Мордвиновны 107
Жабокрыцкая Яцковая ЗTновя Мордвиновна, зTмuнка гсдрс~кая 10, 25, 107, 173, 175, 181
жабокрыцкиT люди 181
Грицик, чоловtк жабокрыцкии 181
Грицко, чоловtк жабокрыцкии 181
Дtмко, чоловtк жабокрыцкии 181
Дtнис, чоловtк жабокрыцкии 181
Данило, чоловtк жабокрыцкии 181
Еско, чоловtк жабокрыцкии 181
ИванTц, чоловtк жабокрыцкии 181
Игнатко, збtг жабокрыцкии 181
Игнатко, чоловtк жабокрыцкии 181
Ильяшка, чоловtк жабокрыцкии 181
Климко, чоловtк жабокрыцкии 181
Климъ, чоловtк жабокрыцкии 181
ЛукянTцъ, чоловtк жабокрыцкии 181
Макар, чоловtк жабокрыцкии 181
Jпанасиха, /піддана/ жабокрыцка 181
Пилип, чоловtк жабокрыцкии 181
Радко, чоловtк жабокрыцкии 181
СTн, чоловtк жабокрыцкии посполитыи 181
Сидоръ, чоловtк жабокрыцкии 181
СтTпан, чоловtк жабокрыцкии 181
Сушко, чоловtк жабокрыцкии 181
Харко, чоловtк жабокрыцкии 181
Якимович, чоловtк жабокрыцкии 181
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Жабокрыцкии ВасилTи, сын Жабокрыцкои Яцковои Зtнови Мордвиновны, нtбожчик 25,
107, 173, 175, 181
Жабокрыцкии Гурин Дахнович 36, 37, 57, 125
Жабокрыцкии Дахно Иванович, jтtц Гурина, нtбожчик 36, 37, 57, 125
Жабокрыцкии Иван 25, 107, 187
Жанtц Янко (див. Жанtцкии Янко)
Жанtцкии Янко, мстишинскии врuдникъ кн~зu Алtксандра Atдоровича Чоръторииского
244
Жасковскии Волчко Якимович, судu повTту ВолодимTрского 19, 189, 283, (во имtнº пн~а
Волчково) 317, 351
Ждан, виж урuду замку гсд~ръского Луцкого, коморник кнз~u старосты луцкого,
браславского и вTницкого 79
Ждан, виж врадовыи, боярин гсдрскии красносTлскии 295
Жданович Лtвко, виж врадовыи, боярин гсдрскии красносTлскии 118, 126
Жtбровскии Станислав, дворtнинъ гсдрскии 365, 368,
Жtжгач Сtливонtц, подданныи пн~tt Сtмtновоº Посuговtцкоº 81
ЖtлTзнuк Иван, чоловк з ТочивTки 267
Жtславская /Заславська/ Кузминая Настася ЮрTвна Голшанская, кнг~нu 256
Жtславскии /Заславський/ Януш Кузминич, кн~зъ 301
ЖижTмскии Иван, кнuз 305
Жикгимонт Август, гсд~рь, корол полскии, вtликии кнз~ь литовскии, рускии, прускии,
жомоитскии, мазовtцкии и иных 2, 5, 7, 10, 16, 20, 21, 23, 24, 31, 33, 44, 45, 58, 59, 66, 68,
69, 70, 77, 84, 91, 93, 98, 100, 102, 105, 106, 110, 111, 115, 116, 117, 122, 126, 129, 132, 133,
135, 137, 144, 146, 147, 151, 157, 159, 167, 170, 176, 178, 199, 200, 224, 230, 248, 261, 271,
273, 275, 277, 278, 283, 285, 292, 296, 305, 306, 307, 308, 312, 320, 321, 322, 323, 333, 340,
341, 344, 346, 347, 354, 358, 359, 361, 365, 368, 377, 383
Жикгмонт, барвр мста Луцкого 330
Житович Юхно, служtбник посланца гсдрского Соломона Абдулиса 33
Жолна Борис з жоною, з дTтми, моковскии подданыT Миколая Дyбровског, збtги 252
Жоравницкая ХвTдора АлTксандровна, панна 277
Жоравницкии АлTксандро Маркович, зTмTнин гсд~рьскии 37, 39, 64, 233, 277, 331 (зuть
Ивана Борзобагатого КрасTнского, ключника луцкого)
Жоравницкии Марко Василtвич, нарtчtнныи владыка луцкии и jстрозскии 23, 53, 69, 72,
73, 82, 83, 84, 100, 155, 208, 233, 267, 331, 339, 345
Жоравницкии Михаило 233
Жук, баtвскии подданныи Василя Гулtвича 190
Жук, грабар Мари Томковны ПосuговTцкои 44
Жук, подданныи ГригорTя Еловича БукоTмског 121
Жук, члв~к баtвскии Василя ГулTвича 292
Жук, чоловtк холонtвскии 152
Жук Бартош, муравицкии врадник пана троцъкого 247
Жуковtцкая Зофя Яцковна, матка Богдана Крижановца Жуковецкого, жона Яна
Павловича Жуковtцког 156, 260
жуковTцкиє люди (люди жуковTцкиº на имu - 4 особи) 260
ЖуковTцкии Богдан КрижановTц, зTмuнин гсдрскии 260
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Жуковtцкии Ян Павлович, зtмtнин гсдрьскии 156; дворuнин Tго кролTвскои млсти,
которого на вс справы ºго млсти кн~зю Яну АндрушTвичY, бискупу луцкому, до имTнTи
Tго млсти торчинъских придано 211
Жукович Пилип, понtбылскии члв~к Григоря Чаплича 158
Жукович Atдtц, бискупицкии подданныи 317
Жукович Микита, букоtмскии подданныи Андрtя Тихновича Кисtля и панов Букоtмских
126
Жуковскии Яцко, служTбник тTрTмTнског врuдника Пtтра 208
Журавницкии Марко Василtвич (див. Жоравницкии Марко Василtвич)
З
заборолскиt люди Зоatи Пtтровны Jлtхновои Козинскои (чотыри члв~ков jтчизных) 51
загаTцкиT люди Пtтра Богдановича Загоровского, маршалка гсдрьского (7 осіб) 176
Загоровская Яновая Atдора Боговитиновна Шумбарского 328, 336, 337, 360
Загоровскии Гаврило Янович, пан 176
Загоровскии Пtтръ Богданович, маршалокъ гсд~рьскии, пан 19, 54, 72, 73, 117, 129, 147, 168,
176, 244, 282, 308, 347; справца староства Луцкого 273, 277, 278, 305
Загоръскии Григории, служTбник пана ключника 277
ЗалTскии Станислав 273
ЗалTскии Ян, кн~зь /ксьондз/ 318
Залозныи Грицко,чл~вкъ боковtцкии 30
Занtц (Занца), баtвскии подданныи Василя Гулtвича 190
Занкович АндрTцъ, чоловtк жуковTцкии 260
Заруба N.1, врuдник милuновскии 234
затурtцкиT люди, подданныT Василя Гулtвича 182, 183
Борис, чоловtк затурtцкии 183
ГринTцъ, чоловtк затурtцкии 182
ЖданTцъ, чоловtк затурtцкии, 182
Жук, чоловtк затурtцкии 182
Заставскии Курило, чоловtк затурtцкии 182
Иван Годунко, чоловtк затурtцкии 182
Костюк, чоловtк затурtцкии 182
Локот, чоловtк затурtцкии 182
Луцtвич Грицко, чоловtк затурtцкии 183
Маско, чоловtк затурtцкии, подданныи 182, 183
НTстTръ, чоловtк затурtцкии 182
ТулиголовTц Яцко, чоловtк затурtцкии 182
Atдtц, чоловtк затурtцкии 183
Яцко, чоловtк затурtцкии 183
Захарии, свtщtнник таикорскии (цtркви пани Посuговtцкои) 81
Збаражскиt, кн~зи 146
Збаражскии Владислав Андрttвич, кн~зь 146

1

Порожнє місце («віконце»), залишене писарем для вписання імені.
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Збаражскии Миколаи Андрttвич, кн~зь, староста крTмuнTцкии 29, 105, 146, 185, 216, 241,
247, 323, 369, 379
Збаражскии Миколаи Андрttвичь (див. Збаразскии Миколаи АндрTTвич)
Збаражскии Щtaан (Стtaан, Стtпан) Андрttвич, кн~зь 146
Збаражскии Юрtи Андрttвич, кн~зь 146
Збаразкии Владислав Андрttвич, кн~зь 31, 86, 146
Збаразкая N., кнг~нu 208
Збаразскии Миколаи АндрTTвич, кн~зь (див. Збаражскии Миколаи Андрttвич)
зборошовскиt подданыt панов Борзобогатых 361
Збранныи Марко, зTмTнин гсдрьскии 334, 335
Зброхович Воютинскии Гаврило (див. ГулTвич Воютинскии Гаврило Зброхович)
Зброховича ПtрTкалскии Лtвко Михаилович (див. ПtрTкалскии Зброховича)
Збускиt, паны (до панов Збузских, швакгров своих (Михаила Мышки Варковского), до
Полскии) 269
ЗвTр, староста jстръскии 44
Звtровая, жона пана ЗвTра, в Посtгви 81
звtровскиt подданныt Яроatя Гостского 375
Звихтурuнмок, подданныи кн~зu /ксьондза/ подяканого, сторона 176
ЗtлTнскии Ян, служTбник Михаила Мышки Варковского, подстаростTго мозырского 257,
272
Зtнкович Матaи, зtмtнин гсдрскии (див. Jстриtвскии Матuс) 112
Зtнов (в Зtнова), шtлвовскии подданныи Ивана Шtлвовского 188
Зtспровая Зоatя, малжонка Яна Крыштоaа Кграбя с Тарнова, кашталuна краковского
(воиницкого) 86
Злоторыиски Матуш, служtбник пн~а Борзобогатого 317
Змаилович Симон, служtбник Миколая Кухмистровича Дорогостаиского 83
Знtц, баtвскии подданныи Василя Гулtвича 191
Зраилович Идtль, жид мста Ратtнского 368
Зуб Гришко, служTбник пн~а гнTздTнског 291
И
Иван (быдло ИвановоT), загаTцкии подданныи Пtтра Загоровского 176
Иван, букоtмскии подданныи Андрtя Тихновича Кисtля и панов Букоtмских 126
Иван, врuдник Юрtя Козлинского, сторона 375
Иван, иванчицкии подданныи кн~зu Януша АлTксандровича Порыцког 264
Иван, мtщанин луцкии 22
Иван, подданныи Яцка ШибTнского, сторона 226
Иван, служtбник хорлупского врuдовника Григорtя Jлизаровского 155
Иван, гудчtбродскии члв~к Богдана Ивановича Дроздtнского 112
Иван N.1 поручоныи и вмоцованыи jт ВасилTвоT Сtмашковои JлTны Карповны 286
Иван Василtвич /Грозний/, вtликии кнuз московскии 91
ИванTц, новгородчицкии подданныи Михаила Павловича 350
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Залишене порожнє місце для вписання імені, яке закреслене, а згори написане слово «Кор».
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Иванtц, jтчизныи члв~к Jлtхновои Козинскои 51
Иванtц, подданныи кн~зu tго мл Atдора tго мл Пtтровича Jстрожtцкого 376
Иванtц, подданныи Мари Сtмtновои Посtговtцкои 46
Иванtц, члв~к jтчизныи заборолскии 51
Иваницкии N. 303
Иванко, звtровскии подданныи Яроatя Гостского 375
Иванко, слуга Михна Jщовског 276
Иванович Дмитръ, служtбник подстаростtго володимtрског Василu Гулtвича 189
Иванович ХвTдор, чоловк з Точивtк 267
Ивановая, подскарбиная, нtбожчица 117
Ивановскии Богдан, крупскии врuдник кн~зu КостTнтина КостTнтиновича Jстрозского 104
Ивашина, пtрtгоновскии подданныи Михаила Лабунского 379
Ивашко, Балдин сын, сын полонского боярина троцкого воTводы Балды 204 (див. Балда
Иван)
Ивашко, дTрманскии подданныи 267
Ивашко, подданныи Юнка Гулuлницкого 67
Ивашко, свинускии боuрын Михаиловои Свинускои 343
Игнат, боголюбскии врuдник жидичинского архимандрыта 160
Игнат, служTбник Василя СTмашка 291
Игнатович Сtргии, бискупицкии подданныи 317
Иtв, виж врuдника jтца архимандритова Михаила Смыковского 155
Иtв, дъяк чаруковскии, подданныи Яцка Борзобогатого Красtнского 265
Иtв, виж, служtбник жидичинского архимандрыта 155
Иtвович Яцко, подданныи Микиты Atдоровича СTрбина 56
Иtсиaъ, jтtц, владыка володимtрскии (див. Иjсиaъ, jтTц владыка володимTрскии и
бTрTстTискии)
Илко, звtровскии врuдник Яроatя Гостского 375
Илица, тивон Мари Томковны Сtмtновои Посuговtцкои 46
ИляшTвич Ивашко, кошTвскии подданныи Ивана Шtлвовского 248
ИляшTвич Чорныш, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Иjна, jтtц, архимандрит жидичинскии 2, 23, 65, 155, 160, 306, 307, 312, 322
Иjсиa, влдка луцкии, нTбожчик 208
Иjсиaъ, jтTц, владыка володимTрскии и бTрTстTискии 112, 246, 317, 346
ИсаTвич СtмTн, чоловк з ТочивTк 267
исачковскии подданныt Михаила Лабунского 379
Июда, жид луцкии 195
К
Калtникъ, подданныи Юнка Гулuлницкого 67
Калусовская Ивановая Татяна Григорºвна Привtрtдовская, зtмuнка гсдрскаu повту
Володимtрского 245, 280, 281
Калусовскии Иван Пtтрович, зTмTнин гсдрскии повту ВолодимTрского 131, 191, 245, 266,
280, 281, 299
Камtнскии Каспор, служtбник Ивана Яцковича Борзобагатог 33
КамTнскии Щасныи, служTбник jлыцкого старосты пн~а Клюсовског, сторона 224, 304
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Капля (полT Каплино), дроздtнскии подданныи 221
Караимович Симха, жыд луцкии 325
КарацTвич Atдор, дTрманскии подданныи 267
Карп, баTвскии члв~к Василя Гулtвича 292
Карп (полT Карпцово), дроздtнскии подданныи 221
Карп, подданныи Мари Сtмtновои Посtговtцкои 46
Качура ИванTц, сTлTцкии старTц, подданныи Пtтровоº Сtмашковои 214
Квач Пtтраш, бискупицкии подданныи 317
Кгtсинскии Щастныи 29, 128, 164
Кгtтовтовая Алtксандровая Марина Колантаtвна 77
Кгокглич Грицко, боярин Матuса Jстриtвског 134
Кгостираловскии Сtраaин, боярин кнз~u Романа, старосты житомирского 69, 70
Кграtвскии Станислав, служtбник воºводы вилtнского 112
Кгрушtвскии Ян (Кгрушовскии, Крушовскии) /ҐружTвський, шляхтич з Мазовії/, баtвскии
врuдник Василя Гулtвича 131, 140, 190, 191, 193, 196, 202, 292, 293
Кгусинскии, нtсухоtжскии врадник кн~зu Романа Сонкгушковича 368
Кивtрtцкии N., [зtмtнин гсдрьскии повту Луцкого] 1
Кинtвич Матaи, бискупицкии подданныи 317
КирдTTвич Мнишинскии Иван [Михайлович], пан, брат Jлtны Михаиловны 223
КирдTвича Мнишинская JлTна Михаиловна, зTмuнка гс~дрскаu, жона Яроша
БtзсTкирског 223
КирдTи Мылскии ПTтрь Иванович, пан, маршалок гсдрськии 100, 252, 329
Кирик Юнко, зtмtнин гсдрскии 125
КирилTц, слуга jсTлыи манастыра дTрманског сTла Бtлашовског 267
Кисtл Андрtи (КисTлu Андря) 110, 111, 121, 126
КисTлTвна Jлtна, сtстра Марины КисTлTвны кнг~ни Ивановои ЧTтвTртTнскои (див.
Хоболтовская Богдановая Костюшковича Jлtна Кисtлtвна)
КисTлTвна Марина, кнг~нu (див. ЧTтвTртTнская Ивановая кнг~ни Марина КисTлTвна)
клtванскиt мtщанt, подданныи кнз~u Ивана Чорторыского 27
Клtчковскии Гришко, боярин tго кролtвскоº млст повtту Ковtлского 58, 59, 234; дворtнин
гсдрьскии 358
Клuчковскии Грицко (див. Клtчковскии Гришко)
Климtнтовая Катtрина Дахновна, дядиная Михаила а Крыштоaа Богуaаловичtи Лабунских
371
Климко, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Климко, чоловtк холонtвскии 152
Климович Пронь, чоловк з Точивtк 267
Климович Стtпан, виж врuдовыи з урuду замку Луцкого, служtбник подстаростTг
Бориса Совы 10, 21, 26, 138, 159, 164, 189, 195, 218, 248, 254, 289, 304, 346, 348, 352, 361,
362, 375; yвuжчии 239
Клюсовскии Воитtх, jлыцкии староста Миколая Радивила, воtводы вилtнског etc. 82, 100
Кн~uгининскии Богдан Jлtхнович, зtмtнин гсдрьскии 170
Кн~uзскии Микита, зtмtнин гсдрьскии 283
Кнuзскии Atдор МатaTвич, зtмtнин гсдрьскии 351
Кобыш Стtцко, гудчtбродскии члв~к Богдана Ивановича Дроздtнского 112
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КожTнTцкии Ян, мстишинскии врадник кн~зu АлTксандра Atдоровича Чорторыского 251,
296
КожанTц Ян (див. КожTнTцкии Ян)
Козчанна Маря, жона Пtтра Чаплича Шпановского (див. Чаплича Шпановская Пtтровая
Маря Козчанна)
Козчич (Козка) Дмитро, кн~зь 356
Козинская Jлtхновая Зоatя Пtтровна, зtмuнка гсд~рьская 34, 42, 50, 51, 65
Козинская Atдора, дочка Дмитра Козинского 187
Козинская Варвара, дочка Jлtхновои Зоatи Пtтровны 51
Козинская Дмитровая Jгрtaина Ивановна кн~жна Масалская, жона Дмитра Козинского,
дочка кн~зu Ивана Василtвича Масалског 187
Козинская Зоaя Михновая (див. Козинская Jлtхновая Зоatя Пtтровна)
Козинскии ГригорTи Иванович, брат пн~а СtмTнов 63
Козинскии Дtмид 376
Козинскии Дмитръ Jлtхнович 148, 187
Козинскии Иван, сын Дмитра Козинского 187
Козинскии Михаило Тихнович, городничии володимtрскии 2, 137, 246, 291, 311, 317, 322,
347, подстаростии володимtрскии 358
Козинскии Jлtксtи (Jлtкси) Тихнович 47, 187, 135
Козинскии Jлtхно, tднач з руки Богухвала Лабунского 31
Козинскии ПавTл, зTмTнин гсдрскии 290
Козинскии Роман Jлtхнович, сын Jлtхновои Зоatи Пtтровны 42, 50, 51, 65, 99
Козинскии Сtмtн Иванович, зtмuнин гсд~рьскии 99, 372
Козинскии Хома Jлtхнович, сын Jлtхновои Зоatи Пtтровны 50, 51
Козулu Atдорко, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Козлинскии Юрtи 375
КоилTнскии Ждан Томкович, зtмtнин гсд~рьскии повtту Володимtрског 48, 144, 276, 369
Коколскии Воина Макарович, (виж маршалства зTмли Волынскоº), виж кнз~u Костtнтина
Костtнтиновича Jстрозского etc. 97, 102
Колбович (Колботович) Антонtи Кузминич, зtмtнин гсдрьскии повtту Пинского 199, 200
Колботович Кузма, jтtц Антонtя Кузминича Колботовича 199, 200
Колботовичи, браты стрыtчныt Антонtя Кузминича Колботовича, зtмuнt повtту Пинского
199, 200
Колб-Сtлtцкии Богдан Иванович (див. Колбусинскии Богдан Иванович)
Колtсницкии Климtнтъ Воинич (див. Боговитинович Климtнтtи Воинич), вtсполtк из
сtстрtнками своими Михаиломъ а Крыштоaом Богуaаловичи Лабунскими 146, 147
Колбусинскии Богдан Иванович, дворtнин гсдрьскии, братанич Антонtя Кузминича
Колботовича 199, 200
Колмовищъскии Богдан Богданович, зtмtнин гсдрьскии, служtбник кн~зu Романа
Сонкгушковича, старосты Житомирског 162
Колонтаи N. (за врuдом пн~а Колонтаtвым), врuдник Григоря Алtксандровича Ходкtвича,
кашталuна троцког 101
Колпытовская Катtрина Якововна (див. Jщовскаu Михновая Катtрина Якововна)
Колпытовская Ульяна Ивановна (див. Бtлостоцкая Сtмtновая Ульяна Ивановна
Колпытовска)
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Колпытовскиt, зtмuнt гсдрьскии 174, 382
Колпытовскии Андрtи (Андри) Иванович, зtмtнин гсдрьскии зtмли Волынскоt 38, 41, 63,
85, 99, 152, 174, 199, 200, 351, 382
Колпытовскии Яков Иванович, зtмtнин гсдрьскии зtмли Волынскоt 174, 382
Колтун Atдор, виж врuдовыи, боярин гсдрскии красносtлскии 262, 302, 303, 328, 337, 364,
381, 382
Колусовскии Иван Пtтрович (див. Калусовскии) 191
Конаш, сын боярина Михаиловои Свинюскои Ивана Шлuхты 47
Кондрат, загаTцкии боярин Пtтра Загоровского 176
Кондратtц, возница кнг~ни Марины Кисtлtвны кнг~ни Ивановои Atдоровича Чtтвtртинскои
54
Кондратович Васко, ярославицкии боярин подскарбиноº Богушtвоt 92
Конон, хорлопъскии подданыи луцкого владыки Марка Жоравницког 155
Конон, грабар Мари Томковны ПосuговTцкои 44
Конюскии Василtи Богданович (див. Шашкович Конюскии Василtи Богданович)
Корtцкая /Ганна/, кнг~ня, жона кн~зu Ивана Василtвича Масалского 187
Корtцкии Богуш Atдорович, староста луцкии, браславскии и вtницкии 49, 85, 92, 97, 108,
115, 127, 135, 143, 144, 148, 164, 173, 283, 291, 305, 351, 360, 369, 373, 378
Корбут Иван, тtслu, подданныи Мари Томковны Сtмtновоt Посuговtцкоt 81
КороваTвич Андрян (див. КороваTвич СtлTцкии Андрян Андрttвич)
КороваTвич Михаил Андрttвич, зTмuнин гс~дрскии 73
КороваTвич Плакида Андрttвич, зTмuнин гс~дрскии 73
КороваTвич СtлTцкии Андрtян Андрttвич (Андрян Андрtвич), зTмuнин гс~дрскии 71, 73,
213, 291, 324
КороваTвичTва Михаилова N., жона КороваTвича Михаила Андрttвича 213
Короваºвич СtлTцкии JстаaTи Андрttвич, зTмuнин гс~дрскии 73, 213, 214, 324
Короваи Андрян Андрttвич (див. КороваTвич СtлTцкии Андрян Андрttвич)
Короваи Михаил Андрttвич (див. КороваTвич Михаил Андрttвич)
Короваи Плакида Андрttвич (див. КороваTвич Плакида Андрttвич)
Короваи JстаaTи (див. Короваºвич JстаaTи)
Короваи JстаaTи Андрttвич (див. КороваTвич СtлTцкии JстаaTи Андрttвич)
Короваи, пн~ы Y Грушовни 72
Королко, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
коршовскиt подданыT (мужи коршовскиt, люди jтчизныt) з ымTня Миколая Юрtвича
Радивила Коршов (рTистръ) 204
Гаврилtц, коршовскии подданныи 204
Ждан, коршовскии подданныи 204
ЖданTц, коршовскии подданныи 204
Иван, коршовскии подданныи 204
Иван, коршовскии подданныи, проч пошол 204
ИванTц (1), коршовскии подданныи 204
Иванtц (2), коршовскии подданныи 204
Климко (Климца), коршовскии подданныи 204
Конаш, коршовскии подданныи 204
Кунаш, коршовскии подданныи 204
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Лазар, коршовскии подданныи 204
Марко, шурин воитов, коршовскии подданныи 204
МартинTц, коршовскии подданныи 204
Маско, коршовскии подданныи 204
Мордышовая с трTма сыны, коршовскии подданныи 204
НTстTр з сыном а дочок чотыри, коршовскии подданныи 204
Павлыш, боuрин панскии (полонскии (?), коршовскии (?)) троцкого воTводы 204
ПилипTц, коршовскии подданныи 204
Пилипtц, коршовскии подданныи 204
Сtнко (Сtнца), коршовскии подданныи 204
Тит з сыном и з дочкою, коршовскии подданныи 204
ХвTдко (ХвTдка), коршовскии подданныи 204
Atдtц , коршовскии подданныи 204
Юшко з сыном, коршовскии подданныи 204
Яцук, коршовскии подданныи 204
КорытTнскии Михаило Atдорович, зtмuнин гсдрьскии 181
Корытtнскии Павло, шлuхта, сторона 10, 110, 111
Костtновскии Сабостuн, жуковскии врuдник пн~tt Богушовоt, подскарбиноt 161
Костuнтин, пушкар мtстскии луцкии 153
Костюк, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Костюк, исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
Костюк, подданныи пн~а воTводы троцкого 337
Костюкович Томило, бурмистр мtста Луцкого 307, 333
Костюшкович Пtтро, зtмuнин гсдрьскии 99, 119, 180, 354
Костюшкович Хоболтовскии Богдан, зtмuнин гсдрьскии 245
Кот Сtмtн, курозвонскии врuдник пани Ласкавои 357
Котовскии Ян, служTбник кнг~ни Илинои Jстрозскои 331
Кошtрская Богдана, кнг~ня 70
Кошtрская, кнг~ня 68
КошTрскии Алtксандр, кнз~ь, маршалок гсд~рьскии (див. Сонкгушковича КошTрскии
АлTксандро АндрTTвич)
Кошtрскии Алtксандро Андрtвич, кнuз, маршалок гсдрскии (див. Сонкгушковича
КошTрскии АлTксандро АндрTTвич)
КошTрскии, кнuз (див. Сонкгушковича КошTрскии АлTксандро АндрTTвич)
Кошtрскии, кнз~ь, староста луцкии (див. Сонкгушковича КошTрскии АндрTи Михаилович)
Кошка Андри Юхнович, зtмuнин гсдрьскии 177
Кошка Иван Юхнович, зtмuнин гсдрьскии 177
Кошки, зtмuнt гсдрьскии 177
Кравtц Пtтръ, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Кравtц Сtнко, мTщанин луцкии 18
Краtвскии Лукаш, виж, служtбник подстаростtго кнз~u Андрtя Ивановича Полубtнского 44
Красtнскии Иван Яцкович (див. Борзобагатыи КрасTнскии Иванъ Яцкович, ключник,
городничии, мостовничии и воит луцкии)
Красовская Василtвая Маря Яковна кнж~на Крокотка Яловицкая /у першому шлюбі/ (див.
Привtрtдовская Мария Василtвая дочка кнз~я Якова Крокотки Яловицкого)
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Красовскии Василtи, пtрвшии муж Мари, дочки кнз~я Якова Крокотки Яловицкого 148
Красовскии ВоитTхъ, воротныи замку Луцкого 120-132, 134, 136-140, 170
Краткович Сава, воротныи и ключник кн~зя Алtксандра КошTрског 70
Кривицкии Михаило, [зTмTнин гсдрьскии], пtчатар акту 340, 341
Кривка Иванtц, бискупицкии подданныи 317
Кривницкии Лоринц, служTбник пана Радомского 273
КрижановTц ЖуковTцкии Богуaал, брат Богдана 260
КрижановTц ЖуковTцкии Богдан, брат Богуaала 260
КрTaъка Щастныи, служTбник Михаила Мышки Варковъского 269
Крокотка Яловицкии Яков Василtвич, кн~зъ (див. Яловицкии Яков Василtвич)
Кронь, подданныи пн~а ДроздTнского 178
Кросинскии N., /підсудний луцького міського вряду/ 153
Крошинскии, кн~зь (под клTиномъ кн~зu Крошинског) 291
Крупскии Криштоaъ, староста городTлскии 328, 337
Крушtвскии Ян (Янъ) (див. Кгрушtвскии Ян)
Крыштоa Воина, любtцкии врuдник 39
Кузма с Пронuтина, возныи зtмскии воtводства Руского и Подолского 86
Кузма, боярин владыки володимTрского и бTрTстTиского Иjсиaа 246
Кузма, слуга дворныи пн~а Козинского 375
Кунахович Сtнко, бискупицкии подданныи 317
Куницкии Мисопад Пtтръ, подстаростии ковtлскии 358
купtчtвскиt подданыt володимTрского владыки Иосиaа 112
Купка ATдTц, колнятицкии отаманъ кн~зu АлTксандра Atдоровича Чорторыского 251
Куприянович Стtпанtц, романовскии боярин Миколая Кухмистровича 12
Кутровскии Микита, зtмtнин гсдрскии 378
Курило, дTрманскии подданныи 267
Курилович Мицко, губинскии подданныи АлTксандра Жоравницкого 64
Куровскии Воитtх, буркгрuбu, тарнополскии врuдник Яна Крыштоaа кграбя с Тарнова,
кашталuна воиницкого (або краковского), гtтмана Вtликого корунного, старосты
стрыиског и любачtвского 86
Курозвонскии Иван Патрикиtвич, врядник воtводы вилtнского, маршалка зtмского etc.
Миколая Радивила 357
курозвонскии подданныи пани Ласкавои 357
Курцtвич Михаило, кнuз, судя повту Володимtрского 19
Кутровскии Микита, зtмtнин гсдрськии 50, 314, 378
Кухмистрович Ганна Миколаtвна, сTстра Яна и Пtтра 95
Кухмистрович Дорогостаискии Миколаи Миколаtвич, дворTнин Tго кролTвскоº млсти 83,
108, 109, 344
Кухмистрович Дорогостаискии Ян Миколаtвич 83, 90, 95, 123
Кухмистрович Дорогостаискии Пtтръ (пану Пtтру) Миколаtвич 83, 95, 96
Кухмистрович [Дорогостаискии] Станислав Миколаtвич, брат Яна, Миколая и Пtтра 95
Кучtвич Васко, хорохоринскии подданыи Микити Atдоровича Сtрбина 1
Кучинскии Гришко, рожищъскии врuдникъ кн~зu Богуша Дмитровича Любtцкого 39

687

Л
Лабунская Ивановая Jвдотя, матка Михаила а Крыштоaа Богуaаловичtи, нtбожчица 31
Лабунскии (Лабунъскии) Бгу~хвал Иванович, нtбожчик, jтtц Михаила а Крыштоaа 31, 146,
147
Лабунскии Василtи Иванович, дядко Михаила а Крыштоaа Богуaаловичtи 31
Лабунскии Крыштоa Богухвалович, зtмtнин гсдрскии 31, 369, 371, 379
Лабунскии Михаило Богуaалович, зtмtнин гсдрскии 31, 369, 371, 379
Лаврtн, служtбник кн~зu Алtксандра Сонкгушковича Кошtрского 96
ЛаврTнTц, воютинскии подданыи Atдора Гавриловича Воютинского 207
Лавриш, вышTгородскии врuдникъ кн~зu Михаила АлTксандровича Порыцкого 105
Лагодовского Ганна Ванковна, малжонка Atдора Дубровского, /за першим шлюбом/ кнг~ня
Богдановая Солтановича Соколская, нtвстка кнз~u Василя Солтановича Соколског,
нtбожчица 78, 80
Лазарович Пtрtц, жид, шаaар арандара Tго кр млсти корчом, броваров и солодовTн мTста
Луцкого Єска Шломича 333
Лазницкии Станислав, служTбник воºводы троцкого Миколая Юрºвича Радивила 273, 288
Лазор, жид, слуга Яцка Шимъсича [Симшича], jрандара кн~зя К. К. Острозского в Крупах
104
Ламанович Иван, полонскии боuрин Ивана Яцковича Борзобагатого 328
ЛанTвскии МацTи, служTбник Миколая Дубровского 252
Лантковскии Андрtи, зuть Jлюхны Василtвны Яцковои Мацкtвич 377
Лапка Мартишко (Мартишка Лапку) з жоною и з дTтми, моковскии подданыT Миколая
Дyбровског, збtги 252
Ласкавая N.1 Духна Сватковна 357
Лащ Адам, зTмuнин Коруны Полскоº повту Бtлзъского 314
Лащ Андри, зTмuнин Коруны Полскоº повту Бtлзъского 314
Лащ Ян зо ГрTбTного, зTмuнин Коруны Полскоº повту Бtлзъского 277, 278, 314
ЛащовT Стрtмtлtцкиt, зTмuнT Коруны Полскоº (корунныº) повту Бtлзъского 273, 277,
278, 314
Лвовчик Иван, нTбожчик 319
Лвовчиковая Ивановая [Jлuхна]2, зTмuнка гсдръская 319
ЛTв, кн~зь (див. БурTмскии ЛTв)
ЛTвTвич Яхно 330
ЛTви, жид луцкии 182, 291
Лtвко, боярин кн~зu Матau ЧtтвTртTнского, сторона 224
Лtвко, боярин кнг~ни Марины Кисtлtвны кнг~ни Ивановои Atдоровича Чtтвtртtнскои 54
Лtвко, нTсвцкии врuдник Atдора Гавриловича Воютинского 207
Лtвко, подданныи кн~зu Atдора Пtтровича Jстрожtцкого 376
Лtвко, подданныи попа црк~ви луцкоt jрмuнскоt свtтог Стtaана Вартика 130
Лtвко, полонскии врuдник нарtчtнного владыки луцкого и jстрозского Марка Василtвича
Жоравницкого 366, 367

1
2

Пропуск місця у тексті для вписання імені.
Ім’я вписане іншим почерком у пропущене місце в тексті.
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Лtвко, сын Тишины, тополского боярина Ивана Борзобагатого КрасTнского 258
Лtвкович ИсаTц, дTрманскии подданныи 267
Лtвон Щастныи, жид крTмuнTцкии 247
Лtвонович Янушь, жид мста Луцкого 215
Лtдницкии Казимир 356
Лtдоховскии Иван Лtвкович, виж, служtбника пн~а подстаростtг луцкого Бориса Совы 143,
231
Лtжнtвич Максим, звtровскии боярин Яроatя Гостского 375
Лtкнарт Иван, боярин Ивана Матatвича Еловича Букоtмского 118
Лtнко, дtсятинскии поданныи 246
Лtнко, паробок дворныи баtвскии, подданыи Яцка Русина 250, 315
Лtнко с Подлtсtцъ, подданныи панtи подскарбиноt, сторона (подданног панtи
подскарбиноt Лtнца с Подлtсtцъ) 142
Лtнкович Воина, полонскии боuрин Ивана Яцковича Борзобагатого 328
Лtнкович Стtцко, бурмистр мtста Луцкого 307, 333
Лtпtско Atдtц, бискупицкии подданныи 317
Лtцкович Савка, служtбник кнз~u Алtксандра Андрttвича Сонкгушковича Кошtрского 75
Лtнкович СтTпан, радца мtста Луцкого 21
Лtщинскии (Лtщинъскии) Матыс, виж врuдовыи з урuду замку Луцкого, служtбник
подстаростTг Бориса Совы 86, 117, 160, 166, 220, 258, 261, 267, 271, 336
ЛдуховскиT, зtмuнt гсдрьскиt (див. ЛидуховскиT, ЛидоховскиT, ЛидyховскиT)
Лдуховскии Иван Богданович (див. Лидоховскии Иван Богданович)
Лдуховскии Иван Лtвкович (див. Лидуховскии Иван Лtвкович),
ЛидYховскиT Богдановны, сTстры 293
ЛидyховскиT, зtмuнt гсдрьскиt (див. ЛидуховскиT, ЛидоховскиT, ЛдуховскиT)
Лидоховскии Иван (див. Лидуховскии Иван)
Лидоховскии Иван Богданович (див. Лидуховскии Иван Богданович)
Лидоховскии Иван, служTбник Романа Ивановича ПTрTвского (которыи в мTнT служил и
вси рTчи мои завTдал) 13
Лидоховскии Юхно Богданович 18, 19
Лидуховская Богдановая Маря ЛTцковна Баtвская 19, 280, 281
Лидуховская Маря, тютка наша (див. Лидуховская Богдановая Маря ЛTцковна Баtвская)
Лидуховская Пtтровая ВtчTрича (ВtчTриная?) Настася Ванковна Бtлостоцкая 293
ЛидуховскиT, зtмuнt гсдрьскиt 224, 293
Лидуховскии Богдан, jтtц Ивана и Богдана, нtбожчик 18, 19, 250, 293
Лидуховскии Иван Богданович 18, 19, 82, 100, 131, 139, 140, 143, 196, 202, 224, нTбожчик
263, 288, 292, 293, 300
Лидуховскии Иван Лtвкович, виж врядовыи jт Бориса Ивановича Совы, подстаростTг
луцког 29, 58, 59, 63, 87, 97, 102, 112, 119, 120, 122, 135, 156, 157, 181, 187, 236, 277, 285,
294, 349, 350; виж на вси справы з ураду замку гсдръского луцкого 269, 270, 274;
yвuжчии 52
Лидуховскии СtмTн Пtтрович, зTмTнин гсдрскии 293
Лидуховскии Atдор Пtтрович, зTмTнин гсдрскии 293
Лидуховскии Юхно Богданович, зTмTнин гсдрскии 82, 100, 139, 140, 143, 190, 193, 196, 288,
292, 293
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ЛинTвскии ATдор, зtмtнин гсдрьскии 18
Лиходtвич Тишко, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Лиходtи Иван, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Логун, тивон Яцка ДроздTнского 178
Лонскии Ян, дубtнскии воитъ 55
Лосuтинскии Богдан, городничии и мостовничии крTмuнTцкии 216
Лосuтинъскии ГригорTи, врuдникъ збаразскии 105
Лудвищъскии Atдор Павлович, зtмtнин гсд~рьскии повtту Крtмuнtцкого 13, 57
Лука, новгородчицкии подданныи Михаила Павловича 350
ЛукашTвич ВасилTи (Васко), мTщанин мста Луцкого 9
ЛукашTвич Ян, шурин Ивана Борзобагатого КрасTнского, ключника луцкого, цTлника
гсдрского зTмли Волынъскоº 278
Лукашович Васко (див. ЛукашTвич ВасилTи)
Лукошко Василtи, боярин кн~зu Михаила Вишнtвtцкого, старосты чtркаского и канtвског
172
Лукянович, jгавчицькии [подданыи] Богдана Сосницког 194
Лукuнович Василtи, бурмистр мtста Луцкого 307
Луцtвич Еско, подданныи Микиты Atдоровича Сtрбина 56
Лучич Atдtц (полT Atдца Луччича), дроздtнскии подданныи 221
Лучка, воютинскии подданыи Atдора Гавриловича Воютинского 207
Лучка (в Лучки), исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
Лучка (jглtдал Лучку), боярин Богдана Ивановича Дроздtнского 112, 346
Лучка, боярин Aронцишка AалчTвского 260
Лучка, грабовскии боярин кнз~u Романа Сангушковича, старосты житомирског, сторона 68
Любtцкая Ганна Богдановна, кнж~на (див. Харлинская Михаиловая)
Любtцкии Богуш (Богушъ) Дмитрович, кнuз (кн~зъ) 39, 41, 43, 52, 61, 62, 365
Любкович Aалко, ратновскии подданныи Яновои Atдоры Загоровскои 328
Лютикович Atдор, дTрманскии подданныи 267
Лютик ? (полT Лютково), дроздtнскии подданныи 221
Лuпка Яцко, члв~к Дахна Жабокрыцкого на зуполномъ дворищи 57
Лuсковскии, служTбник кнг~ни Марины КисTлTвны Ивановои ЧTтвTртTнскои 8
Лuх Яцко, подданныи кнг~ни Мари Лвовны Андрºвои Чtтвtртtнскои 8
М
Макар, вTрбuTвскии боярин пн~а КирдTя, сторона 296
Макар, подданыи панов Болобанов 252
Макар, сtрницкии боuрин кнг~ни старостинои крtмuнtцкои, сторона 308
Макарович Иван, подданныи пн~tи Jстиковои 62
Максим, боярин пн~а кгнTздTнског 296
Максим, наимит жуковског мtщанина пн~tt Богушовоº Савостиuна 161
МаксимTц, подданныи влостивыи КрыжановцTв ЖуковTцких 260
МаксимTц, чоловtк жуковTцкии 260
Максимович AtдTцъ, подданныи Ивана Матatвича Еловича Букоtмског 118
Малtц Яким, чоловк Прокопа Матatвича Угриновского 38
Малашина, jздовскии тивон, подданныи пн~а воtводы троцкого 367
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Малашинич АндрTико (АндрTица), копылскии подданныи кнг~ни Марины КисTлTвны
ЧtтвTртTнскои 15
Мали, вtлицкии кухар tго кролtвскои млсти 201
Малиновскии Андри, пристав, служTбник Сtмашковои ВасилTвои Михаиловича 217, 218,
286
Малинскии Елович Михаило (див. Елович Малинскии Михаило Дашковичъ)
Малинскии Єло Михаило (див. Елович Малинскии Михаило Дашковичъ)
Малинскии Михаило Елович (див. Елович Малинскии Михаило Дашковичъ)
Малхtр, кн~зь (ксьондз) 312
Малхtр, служTбник Иляша БогушTвича НTсвцког 69
Малышко Мартинович, дTрманскии подданныи 267
Малышко, жабокрицкии дворник Михаила Свинюского 10
Малышко, подданныи Януша Прокоповича Uгриновского 326
Малышкович Иван, дTрманскии подданныи 267
Малышкович Мацко, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Манко, пtрtгоновскии подданныи Михаила Лабунского 379
Манкович (полT Манкович), дроздtнскии подданныи 221
Манюкович Андрtцъ, симоновскии путныи слуга Лва Вилгорского 134
Марина АлTксандровна, жона кн~зu БурTмског Дмитрия АлTксандровича 122
Марко, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Марко, мстишинскии подданныи кн~зu Ивана Atдоровича Чорторыског 296
Маркович Миколаи, виж з урuду замку Луцкого, боярин гсд~рскии красносtлскии 77, 125,
178, 179, 180, 358
Мартин, викгуринскии врадник Марины Викгуринои 265
Мартин, подданныи Jлtхновои Козинскои 50
Мартин, служTбник кн~зя ДмитрTя АлTксандровича БурTмског 338, 353
Мартин, служTбник Ивана Пtтровича Калусовского 266
МартинTц, воютинскии подданыи Atдора Гавриловича Воютинского 207
Мартинко, шлuхтич, служTбник ГригорTя Еловича БукоTмског 121
Мартинко, служTбник Василя Сtмашка 291
Мартинович Лашина, дTрманскии подданныи 267
Мартинович Яцко, боярин Миколая Кухмистровича 12
Мартинцtвич Гацко, чtтвtртtнскии боярин кн~зu Матau ВасилTвича ЧtтвTртTнского 168
МарушTвъскии Павло, служTбник Михаила Мышки Варковъского 269
Марушка, дворная жонка Jлtксандра Богдановича Сtмашка 150
Марухна, зtмuнка гсдрьская, жона Михаила Павловича 350
Масалская Jгрtaина, кнuжна, дочка кн~зu Ивана Василtвича Масалског а жона Дмитра
Козинского (див. Козинская Дмитровая Jгрtaина Ивановна кн~жна Масалская) 187
Масалская Ивановая кн~жна /Ганна/ Корtцкая (див. Корtцкая /Ганна/)
Масалскии Андрtи Пtтрович, княз 117
Масалскии Богдан Василtвич, кн~зъ 187
Масалскии Богдан Иванович, кн~зъ 102, 187
Масалскии Василtи Иванович, кн~зъ 187
Масалскии Иван Василtвич, княз 187
Масалскии Михаило, кн~зь, дворTнин Tго кролTвскоT мл 266
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Маско, боярин воtводы троцкого с Полонои, сторона 130
Маско, дTрманскии подданныи 267
Маско, чоловTк кнг~ни Чtтвtртtнскои Андрºвои Мари Лвовны 8
Масло Крыштоaъ, дворTнин гдрс~кии 7, 8, 98
Маслович Павлюк з жоною, з дTтми, моковскии подданыT Миколая Дyбровског, збtги 252
МатTи, врадник пн~Tи Михаиловои Свинускои 14
Матttц (Матtица), шtлвовскии подданныи Ивана Шtлвовского 188
Матaи, воютинскии подданыи Atдора Гавриловича Воютинского 207
Матaи, jстрожtцкии врuдник кн~зu Atдора Пtтровича Jстрожtцкого 376
Матыжич Яцко (див. Мотыжич Яцко)
Матыс кушнTр, служTбник Ивана Яцковича Борзобагатог Красtнског 336
Матыс, варковскии врuдник 149, 274
Матыс, виж врадовыи (див. ЛTщинскии Матыс)
Матыс, кисTлинскии врядник пана КирдTя 252
Матыс, кравtц, служTбник пн~а Клюсовского, старосты jлыцкого 304
Матыс, служtбник любtцкого врuдника Михаила Гулuлницкого 39
Матыс, служTбник пн~а ДроздTнского, стрTлTц 178
Мацtвич Яцко, служTбник кнг~ни Жаславскоº 256
МацTи, кн~зь (ксьондз), плTбан костTла замкового 330
Мацина, пташник и сыны tго, подданыи володимtрского владыки Иосиaа 112
Мацынич Atдtц, зарtцкии подданныи кнг~ни Илиноº 161
Мацкtвич Яцко, зtмtнин гсдрьскии 377
Мацкtвич Яцковая Jлюхна Василtвна, зtмuнка гсдрская (дочка tt Ганна Ярцовна) 377
Мацкович Палко, головбскии подданныи Михаила Козинского 322
Мtлtх, грицовскии врuдник кн~зя Миколая Андрttвича Збаражског 379
МtлTшко, дTрманскии подданныи 267
Мtлник Atдко, подданныи кнuжtтскии, члв~к jтчизныи кн~зu Костtнтина Костtнтиновича
Jстрозского еtc. 55
Мtлникович N., jгавчицькии подданныи Богдана Сосницког 194
Мtлхиjр, старшыи и подавца прtjра костtла Луцкого панны Мари кнuзu (ксьондза)
Сtвtрина 312
Мtнко Михно, боровицкии подданныи кнг~ни Ивановои Atдоровича Чtтвtртtнскои Марины
Кисtлtвны 92; кнз~u Матau Василtвича Чtтвtртtнского 93
МигачTвич Еско (полT Еска МигачTвича), дроздtнскии подданныи 221
Микита, боярин Atдора Василtвича Рудtцкого 29
Микита, бытtнскии тивон Микиты Atдоровича Сtрбина 56
МиколаTвич Матыс, виж, служTбник кнз~u Богуша Atдоровича КорTцког, старосты луцкого,
браславског и вTницкого 92, 108
Миколаtвич Шимъко, служtбник кн~зu Алtксандра Андрttвича Санкъгушковича
Кошtрского 237
Миколаи, боярин гсдрскии красносtлскии, виж замку Луцкого 227, 241
Миколаи, врuдник Мари Томковны Сtмtновои Посuговtцкои 46
Миколаи, служtбник Алtксандра Дмитровича, городничого киtвского 46
Милкович Юхно, тристянскии подданныи, yвtзаныи на кнз~u Воину Вороницког 52
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Миловскии Сава, виж з урuду замку гсдрского Луцкого 51; /позичальник В. М. Семашка/
291
Мировицкая Маря СтTпановая Богдановна Лидуховская, сTстра рожоная нTбожчика Ивана
Лидуховского; зTмuнка гсдръская повTту ВолодимTрског 19, 82, 100, 263, 293, 300
(Мировицкая Маря Богдановна Лидоховская, Мировицкая Маря Стtпановая Богдановна
Лудуховская, Мировицкая СтTпановая Маря Богдановна Лидуховская)
Мировицкии СтTпан, зTмuнин гсдрскии 18, 19, 263
Мисопад Куницкии Пtтръ, подстаростии ковtлскии 358
Михаило, блудовскии врuдник Михаиловои Михаиловича Свинюскои Atдоры Atдоровны
кнж~ны Чорторыискои 165, 166
МихалTвич Гринь, чоловк з ТочивTк 267
Михникович ИгнатTц, слуга jсTлыи манастыра дTрманског сTла Бtлашовског 267
Михно, Yрадникъ пана Русиновъ и пановъ ПривTрTдовских 250
Миц, зборошовскии подданыи панов Борзобогатых 361
Миц, сын боярина Михаиловои Свинюскои Ивана Шлuхты 47
Мицtвич Иван, боярин кнз~я Матaя ВасилTвича ЧtтвTртTнского 168
Мицина коваль, дTрманскии подданныи 267
Мицинич Пилипtц(див. Жукович Пилип), понtбылскии члв~к Григоря Чаплича 158
Мицко, дворник мTщанина Василя ЛукашTвича 9
Мишинич Хомица, боровицкии подданныи кнг~ни Ивановои Atдоровича Чtтвtртtнскои
Марины Кисtлtвны 92, 93
Мишкtвич Максим, ярославицкии боярин пн~tt Богушtвоt, подскарбиноº 92
Мишкович Исая, дtсятинскии поданныи на дворищt 246
Мишкович Максим, гсдрскии боярин пн~а кгнTздTнског зъ Ерославич 296
моковскиT подданыT Миколая Дyбровског, пuть чоловков 252
МокрTнскии Дtхно АндрTвич, зTмuнин гс~дрскии 220
Монтовт Коблинскии Ян Якубович, пан 101, 103, 109, 209, 279, 344, 373 (Монтовтъ Ян
Якубович)
Монтовт Ян Якубович (див. Монтовт Коблинскии Ян Якубович)
Морt Стtпан Сидорович (Стtпана Морu, Моря), мtлницкии врuдник Алtксандра
Богдановича Сtмашка 48; служtбник мстибоговског старосты Григоря Воловича 144
Мордашtвич Atдко (див. Мордасtвич, Мордачtвич), слуга кн~зu Богуша Дмитровича
Любtцкого 39
Мордухаи, жид луцкии 195
Мордыш, врядник Atдора Василtвича Рудtцког 29
Мордыш, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Морочинскии Богдан, служtбник Андря Василtвича Рудtцког 28
Москвитин Роман, служTбник панTи Богушовои, подскарбиноT 206
Мотовило Богдан, служTбник кн~зu Дмитра БурTмъског 229, 238
Мотыжич Яцко, чоловк з ТочивTк 267
МошTнскии, служTбник кн~зu КостTнтина Костtнтиновича Jстрозского, воTводы
киTвъского 279 /ймовірно, Мошинскии Якуб/
МошиTвич Аврам, жид володимTрскии 291
Мошинскии Якуб, служtбник кнз~я Костtнтина Костtнтиновича Jстрозского (див.
МошTнскии) 24
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Мстиславская Богдана Михаиловна, кнг~нu, вдова кн~зu АндрTя Михаиловича
Сонкгушковича КошTрского (див. Сонкгушковича КошTрская АндрTTвая Богдана
Михаиловна Мстиславская)
Мунчинъскии ПTтръ, служTбник Aронцышка AалчTвского 211
Муравчанка, мTщанка мTста Луцкого 374
Мурин ЧагадаTвич МоисTи, зTмTнин гсдрьскии, сын ВTчTринои Настаси Ванковны 284, 297
Мушата Jхлоповскии Дахно Алtксандрович (див. Jхлоповскии Дахно АлTксандрович)
Мылскии Пtтръ КирдTTвич, маршалок гсдрскии, пан 340, 341
Мышка [Atдор], отTцъ Михаила Мышки Варковског 222
Мышка Варковскии Михаило Atдорович, подстаростии мозырскии 149, 186, 222, 231, 236,
269, 270, 272, 274, 275, 285, 294
Мышка Михаило (див. Мышка Варковскии Михаило Atдорович)
Н
Наyмtц, служtбник кн~зu Алtксандра Андрttвича Санкъгушковича Кошtрского 237
НаYмович АндрTико, кошTвскии подданныи Ивана Шtлвовского 248
Нагорникович Jмtлян, служtбник Михаила Сватковича Хрtнницкого 366
НалисTнь Ивашко (Ивашка Налиснu), чоловк з Точивtк 267
Нарtчtнкович Лtвко, служtбник комисарскии 2
Нарбуртъ Миколаи Воитахович, староста киtвскии (?) и мозырскии, маршалок гсдр~скии 31
Настасu, панна, дочка Atдоры Боговитиновны Яновои Загоровскои 328, 336, 337
Настася, жона Ивана Борзобагатого КрасTнского, ключника луцкого, цTлника гсдрского
зTмли Волынъскоº 277
Наталка, дворничка з Кривич Дtхна АндрTвича МокрTнского 220
Нtвстtцкович, служtбник jтца Иjны, архимандрыта жидичинского 2
Нtзданович Миколаи, млодTнtц костTла вTликого замку Луцкого 325
Нtкгодлик Иван, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Нtктарии, дорогобузскии архимандрит 349
Нtсвtцкии Адам ИляшTвич, сын Иляша Нtсвtцкого 326
НtсвTцкии (НTсвцкии) Илъяшъ (Илъяш, Иляш, Иляшъ) БогушTвич (Бг~ушtвич), зtмtнин
гсдрьскии 38, 68, 69, 76, 82, 205, 363, 374; дворTнин гсдрскии 41, 66, 70, 171, 224, 238,
261, 284, 287, 298, 326, 327
Нtсвtцкии Дtнис Богyшtвич, зtмtнин гсдрьскии 171
Нtсвtцкии Лtвко Стасtвич, зtмtнин гсдрьскии 26
Нtсвtцкии Михаило, загоровскии врuдникъ 147; хоровскии (хорtвскии) врuдник Пtтра
Богдановича Загоровского, маршалка гсдрского 176, 380
НTсвцкая [Иляшовна] Маруша, нTвста aорая 205
НTсвцкая Богдана (=Маруша) Иляшовна, пан~на, дочка Иляша БогушTвича НtсвTцкого и
JлTны Atдоровны 76, 205
Нtсвtцкии АндрTи, брат Василя, отtц Пtтра а Atдора 167
НTсвцкая Иляшовая JлTна Atдоровна, зTмuнка гсдрьская 76, 205, 243
НTсвцкии Иляш БогушTвич (див. НtсвTцкии Илъяшъ БогушTвич)
Нtсвцкии ПTтръ, зtмtнин гсдрьскии 167
Нtсвцкии Atдор, зtмtнин гсдрьскии 167
Нtсвцкии Дtнис, дворtнин гсдрскии 129
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Нtсвцкии Михаило (див. Нtсвtцкии Михаило)
НtстTр, полгановскии подданныи кн~зu АлTксандра ATдоровича Чорторыског 296
Нtстоимскии Юзta 86
Никон, влостивыи jтчич Борзобогатых з ымtня з Радомышлu 362
Никон, влостивыи збtг бурtмскии 362
новгородчицкиє подданныє Михаила Павловича и жоны Tго 350
НовосTлицкии Дмитръ Atдорович, зTмTнин гсдрскии 138
Новосtлскии Андрtи, служtбник пн~а Пtтра Загоровского 308
Носкович JлTшко, чоловк з Точивtк 267
Носок Иван, боярин купtчtвскии, подданыи володимерского владыки Иосиaа 112
Носок Трухон, чоловк з Точивtк 267
J
Jбазницкии Гришко Трушович, служtбник подстаростtг Бориса Совы 129 (див. Труш
Гришко)
Jблапскии Андрtи, боярин повту Ковtлского 234
JвTрко, чоловк Михна Jщовског 276
Jвдовскии Станислав, служtбник Ивана Яцковича Борзобагатог 33
Jвдотка, дворная дtвка Мари Томковны Сtмtновои Посuговtцкои 46, 74
Jвлучимскии N., [слуга луцкого воита Ивана Яцковича Борзобагатого] 204
jгавчицкиt подданныt Богдана Сосницког (3 особи) 194
Jгапка, ключница заборолского двора, дtвка Jлtхновои Зоatи Пtтровны 51
jздовскиT подданыT (людT jтчизныи) воTводы троцкого Миколая Юрtвича Радивила (за
дTржаня пн~а Борзобогатого, людT jтчизныи проч пошли) - 7 осіб 204
Костюк, jздовскии подданыи (чл~вк jтчизныи) 204
ПилипTц, jздовскии подданыи (чл~вк jтчизныи) 204
Ивашко, jздовскии подданыи (чл~вк jтчизныи) 204
Воина, jздовскии подданыи (чл~вк jтчизныи) 204
Кисло Иван (Ивана Кисла), боuрин jздовскии 204
Євтух, jздовскии подданыи (чл~вк jтчизныи) 204
НадчTрга Костюк, jздовскии подданыи (чл~вк jтчизныи) 204
Jколскии Матыс 29
JкорскиT, шляхта 356
Jкорскии Иван 222
JксTнтии, броховицкии подданныи Aронцъка Aалчовского 212
Jксак ГригорTи 44
Jксак (ГригорTи ?) 276
Jксаковая ГригорTвая Jвдотя Томковна, жона ГригорTя Jксака, сtстра Мари Томковны
Сtмtновои Посtговtцкои 46
Jксимка, жона Власца, врuдника Марка Збранног в КнTгинин 334
JлTкшина (в дом JлTкшинои), мTщанка мTста Луцкого 325
JлTкшии, мTщанин мста Луцкого 219, 276
Jлtнич Мацко (помилково – Jмнич), бондар jтчизныи кнзя Матaя Василtвича
Чtтвtртtнского 93
JлговTцкаu Сtрафиноваu, зTмuнка гсдрскаu 227
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Jлизарович Григорtи (див. Jлизаровскии Григорtи)
Jлизаровскии Григорtи, врадник хорлупскии, служtбник нарtчtнного владыки луцкого и
jстрозкого Марка Жоравницъкого 12, 69, 70, 155
Jлизаровскии Ян 155
Jлитскии Мартин, служTбник Ивана Яцковича Борзобагатог Красtнског 277
Jлюхна Василtвна, зtмuнка гсдрская, жона Яцка Мацкtвича (див. Мацкtвич Яцковая
Jлюхна Василtвна)
Jмtлко (Jмtлца збито), чл~вк ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
Jмtлкович Маско, воиницкии подданныи Гарасима Дахновича 242
Jмtлян, зuть jздовского тивона Atдца Максимовича, подданног Ивана Матatвича
Еловича Букоtмског 367
Jмtлянtц, мстишинскии подданыи (чоловк) кн~зu Алtксандра Atдоровича Чоръторииског
244
Jнацкович Гриц, головбскии подданныи Михаила Козинского 322
Jнацкович Кузма, головбскии подданныи Михаила Козинского 322
Jникии (Jникиtц повtдил), чл~вк ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
Jникии Пугач, виж, служTбник подстаростtг луцкого Бориса Совы 335
Jнисимович Лука из Сtдник, сторона 2
Jниско, слуга jсTлыи манастыра дTрманског сTла Бtлашовског 267
Jниско, служTбник Богдана Ивановича ДроздTнског 119, 178
Jниско, сын Лучки, боярина Богдана Ивановича Дроздtнского 112
Jношко, паробок дворныи Яцка Дроздtнского 178
Jношко з Бытня, чоловtк Микиты Сtрбина 332
Jпанас, исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
JрTховскии Ян, подкомории хtлмъскии 141
Jранскии ПавTл, дворTнин гсдрскии 271, 305
JришTвскии Ян (див. Jрышовскии Ян)
Jришовъскии Ян (див. Jрышовскии Ян)
Jрловъскии Ян, мTщанин торчинскии, брат Станислава 211
Jръловскии Станислав, мTщанин торчинскии 211
Jрышовскии Ян, дорогостаискии врадник, служtбник пн~а Миколая Кухмистровича
Дорогостаиског 12, 108; иванчицкии врадникъ кн~зя Януша АлTксандровича Порыцког
264
Jсмолскии Собtстиян 86
Jсовtцкии Яцко Жаба, служtбник Кгабриºлu Тарла 358
Jстанкович Иван (див. Гулялницкии Иван Jстанкович)
Jстап, врадник пн~а Aранцышка Aалчtвского (Aаличовского) 32
Jстапко коваль, подданныи Миколая Кухмистровича Дорогостаиского 109
Jстап, исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
Jстапъ, боярин кнг~ни Илиноº Jстрозкоº з ымTня Сатыºва, сторона 285
Jстапко з сыном jтамановым, новгородчицкии подданныи Михаила Павловича 350
Jстиковая Миколаtвая Юрtвича Ганна Романовна Любtцкая, кнuжна, старостиная
рtзотынская и люцtнская дtржавчиная крtвская (пн~и Jстиковая кнuжна Любtцкая,
пн~и Миколаtвая Юрtвича Jстиковая) 60, 61, 62
Jстриtвскии Матuс Знкович (Jстрыtвскии Матяс Знкович)
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Jстрожtцкии Atдор Пtтрович, кн~зь 376
Jстрозская Илиная Биuта с Костtлца, кнг~нu, вдова кн~зu Или Jстрозского 27, 104, 115,
161, 240, 252, 269, 270, 272, 285, 294, 331, 349, 359
Jстрозскии Костtнтин (Василtи) Костtнтинович, кн~зъ, воtвода киtвскии, маршалок
Волынскоt зtмли, староста Володымtрскии 10, 14, 24, 44, 45, 79, 97, 102, 104, 116, 121,
126, 149, 151, 156, 157, 184, 203, 269, 270, 273, 275, 279, 285
Jстрыtвскии Матяс Знкович, зTмTнин гсдрьскии 73, 112, 134
Jхлоповскии Дахно АлTксандрович, зTмTнин гсдрьскии 38, 283, 351
Jхлоповскии Яким АлTксандрович, зTмTнин гсдрьскии 3, 283, 351, 370
Jхрtм попович, купtчtвскии подданыи володимtрского владыки Иосиaа 112
Jхрtм, jтаман исачковскии 379
Jхрtмtц, пасынок Atдца Половинки, подданного попа црк~ви луцкоt jрмuнскоt свtтог
Стtaана Вартика 130
Jшкович Иван, подданныи жидичинского монастыря 65
Jщовскаu Михновая, жона Михна (Михаила) Jщовского, Катtрина Якововна
Колпытовског 227, 380
Jщовскии Василtи Михаилович, зtмtнин гсдрскии 380
Jщовскии Михаило (Михно) Иванович, зTмTнин гсд~рскии 22, 44, 63, 227, 276, 305, 351
П
Павло мtльник, баtвскии члв~к, подданныи Василя Гулtвича 190, 292
Павло, jтаман Прокопа Матatвича Угриновского 38
Павло, виж, служtбник подстаростtг Бориса Совы 83
Павло, скорTчскии врuдник Миколая Харлинског 207
Павло, служtбник Дахновои Жабокрыцкои 125
Павло, служtбник кнз~u Ярослава Atдоровича Сонкгушковича 75
Павлович ВасилTи, зtмtнин гсд~рьскии 92
Павлович Ждан, боярин гсдрскии красносtлскии, виж з урuду замку Луцкого (виж
врадовыи) 51, 133, 137, 222, 226, 244,
Павлович Михно, боярин гсдрскии красносtлскии, виж з ураду замку Луцкого (виж
врадовыи) 3, 25, 110, 111, 165, 188, 196, 246
Павлович СтTпан, боuрин гсд~рьскии красносTлскии, виж з ураду замку Луцкого (виж
врuдовыи) 205
Павлович Михаило, зtмtнин гсдрькии, жона Tго Марухна 350
Павловичовая Ивановая Jпрuнка Atдоровна Сtрбиновна (за першим шлюбом - Василtвая
Жабокрицкая), нTвстъка Жабокрицкои Яцковои ЗTновии Мордвиновны 25, 181
Палко, головбскии подданныи Михаила Козинского (див. Мацкович Палко)
Панас, подданыи панов Болобанов 252
Панко, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Панкович Ярмола, хорохоринскии подданыи Микити Atдоровича Сtрбина 1
Паны Рада 354
Пархом, бискупицкии подданныи 317
Пархомович ВасилTи, служTбник кн~зu КостTнтина КостTнтиновича Jстрозкого etc. 208 (=
ВасилTи Нtмtцкии)
ПацTвич БогданTц, головбскии подданныи Михаила Козинского 322
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Пацик, хоровскии боярин Загоровских 176
Пацикъ, чаруковскии подданныи Ивана Яцковича Борзобагатого Красtнского 265
Пацкович Atдор, боярин ВасилTвоT Михаиловича СtмашковоT 268
Пацук (быдло Пацуково), загаTцкии подданныи Пtтра Загоровского 176
Пацюк, паробок дворныи Яцка Дроздtнского 178
Пашкович Павло, служtбник Пtтра Богдановича Загоровског 147
Пtнковая Яновая N.1, бабка Миколаºвои Харлинскои Ганны кн~жны Любtцкои, нtбожчица
313
ПTрTвскии Роман Иванович 13
Пtрtвскии Гурин 234
пtрtгоновскиt подданныt Михаила Лабунского 379
Пtрtкалскиº Зброховича (див. Сtмtн, Дахно, Лtвко Михаиловичи)
Пtрtкалскии Дахно Михаилович Зброховича, зtмtнин гсд~рскии 102, 120, 127, 148, 162, 187,
335
Пtрtкалскии Лtвко Михаилович Зброховича, зtмtнин гсд~рскии 120, 127
Пtрtкалскии Сtмtн Михаилович Зброховича, зtмtнин гсд~рскии 102, 120, 127, 148, 162
Пtрtкладовскии Богдан Андрtвич, зtмtнин гсдрьскии 169, 306, 364
Пtрtкладовскии Иван [Андрtвич], зtмtнин гсдрьскии 169
Пtрtкладовскии Насон [Андрtвич], брат Богдана и Ивана, нtбожчик 169
Пtрtкладовскии N.2 /Богдан або Иван/, сторона 97
пtрtкопскии цар (до царu пtрtкопского, до jрды) /хан Перекопської орди/ 33
Пtрtц, жид, шаaар господарского мытника Єска Шломича 261
Пtрич Сtнко (Сtнца), понtбылскии члв~к Григоря Чаплича 158
Пtтtрблюмовна Марухна, жона Станислава Езtрского 128
Пtтtрблюмы 128
Пtторблюмы (див. Пtтtрблюмы)
Пtтръ, врuдник тTрTмTнскии, служTбник нарTчTнног вл~дки Марка Жоравницъког 208
Пtтръ, туличTвскии врядник Пtтра Козинског (врядника своTго туличTвского Пtтра) 290
Пtтръ кравtц, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
ПTтръ, кнuз, каплан костTла замку Луцкого 215
Пtтръ, шаaар пн~а Миколая Дубровского 60
Пtтрок, члв~к jтчизныи заборолскии 51
Пtтрович Jлtксtи, воиницкии боярин Гарасима Дахновича 242
Пtтринич Савка 296
Пtтрович Дмитро з Бытнu, подданныи Михаила Сtрбина, сторона 112
Пtтрович Савка зо Мстишина, подданныи кн~зu Алtксандра Чорторыского, сторона 142
Пtтровскии Станислав, шлuхта 86
Пtтрок, jтчизныи члв~к Jлtхновои Козинскои 51
Пtтрок, служtбник киtвского городничого Алtксандра Дмитровича 46
Пtтрушка, бtлостоцкии дво[рник] 382
Пикулик Миско, служtбник бtрtзолупского врuдника Ивана Волынца 67

1
2

Місце залишено для вписання імені і закреслено.
Ім‘я пропушено, але місце для вписання імені залишено.
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Пилtцкии Мирута (Мирюта), швtц мtста Луцкого 170
Пилип с Ковлu, боярин повту Ковtлского 234
Пилип, бискупицкии подданныи 317
ПилипTц, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Пилипович Стtцко, бискупицкии подданныи 317
Пинчук Стtпан, врuд мста Луцког 153
Пирог Мартинtц, хорохоринскии подданыи Микити Atдоровича Сtрбина 1
Пискоровскии АндрTи, служTбник Василя РогозTнског 295
ПлTскач Иван, мTщанин jстрозскии 267
Плюта Хома (в Хомы Плюты), бискупицкии подданныи 317
Плютя (Плюти – конu Кутлубая и сукно люнскоT), служTбник Василя Сtмашка 291
Подгаtцкаu Настасu Матфttвая, зtмuнка гсдрьская, тtтка Гаврила Ивашковича а Сtмtна
Костича Подгаtцких 355
Подгаtцкиº, зtмuнt гсдрьскиº 355
Подгаtцкии Гаврило Ивашкович, зtмuнин гсдрьскии 355
Подгаtцкии Сtмtн Костич, зtмuнин гсдрьскии 355
Подланскии Вtнцtслав 305
Подоскии Томас (Томаш), служTбник (намtстник) городничого и подстаростTго
володимTрского Михаила Тихновича Козинског 266, 317, 358
Познuков Василtи Иванович, купtц кнз~u вtликого московског 91
Половинка Atдtц, подданныи попа црк~ви луцкоt jрмuнскоt свtтог Стtaана Вартика 130
Полонка, мTщанка мста Луцкого 219
полонскиt боuрt Миколая Юрtвича Радивила, воtводы троцкого 204, 328
полонскии подданыи (jтчичи полонскии) Миколая Юрtвича Радивила, воtводы троцкого
204
Гарасим, jтчич полонскии 204
ГринTц, jтчич полонскии 204
ГринTц Владычка, jтчич полонскии 204
Грицко, jтчич полонскии 204
Гулко (Гулка збито), jтчич полонскии 204
Гуцина (Гуцину збито) 204
Жук, jтчич полонскии 204
КарпTц, jтчич полонскии 204
КисTлTвич, jтчич полонскии 204
Конаш, jтчич полонскии 204
Курило, jтчич полонскии 204
Малашина (Малашину збито), jтчич полонскии 204
Малко, jтчич полонскии 204
Матaи, jтчич полонскии 204
Михно, jтчич полонскии 204
Назарtц (Назарца збито), jтчич полонскии 204
Панко, jтчич полонскии 204
Пасюк, jтчич полонскии 204
Сава, jтчич полонскии 204
Савка, слюсар, jтчич полонскии 204
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Сtнко, jтчич полонскии 204
Сtнко, слюсар полонскии 204
Сачко, jтчич полонскии 204
Тишко, jтчич полонскии 204
СавостuнTц, jтчич полонскии 204
СтTпанTц, jтчич полонскии 204
СтTцко, jтчич полонскии 204
ХвTдTц, jтчич полонскии 204
Хомица, jтчич полонскии 204
ATдTц, jтчич полонскии 204
ЯрмолTц, jтчич полонскии 204
Ярошина, jтчич полонскии 204
Полоцкии Михаило Мартинович, виж з ураду замку Луцкого, служtбник подстаростtг
луцкого Бориса Совы 142, 148
Полубtнскии Андрtи Иванович, кнз~ь, подстаростии бывшии луцкии 44
Полуян Занtц, чоловк Прокопа Матatвича Угриновского 38
понtбылскии люди Григоря Чаплича – /4 особи/ 158
Попtлнух Ин (Попtлнуха Ина), члв~к блудовскии 166
ПопTлнух Стась, помочник Томаса Подоского 266
Попович JлTшко, заборолскии служTбник Ивана Яцковича Борзобагатог Красtнског 336
Попович СтTцко, чоловtк жуковTцкии 260
Попович Яцко, боярин повту Ковtлского 234
Порванtцкая Jвдотя Тихновая, тtща Ивана Богдановича Ставtцкого 114
Порванtцкая Татяна Тихновна, жона Ивана Богдановича Ставtцкого 114
ПорванTцкии Михно Нtмирич 351
Порыцкии Алtксандр Atдорович, кнз~ь, tднач з руки Василя Лабунского 31
Порыцкии Михаило, кн~зь 105
Порыцкии Януш, кн~зь 277
Постник (Посник) N., мосоръскии врядник Василя Борзобогатого Красtнского 144; [слуга
воита луцкого] 204
Посuговtцкая Jгрtнка Томковна, зtмuнка гсд~рьская, жона АлTксандра Дмитровича 46,
106, 132
ПосuговTцкая СTмTновая Маря Томковна, зtмuнка гсд~рьская, мати Гурина Масковича
Хомtка 46, 74, 81, 106, 132 (Сtмtноваu Посяговtцкая)
Посник, мосоръскии врядник Василя Борзобагатого (див. Постник) 144
ПосолTико ГригорTи (Грицко) Василtвич, бурмистр (радца) мTста Луцкого 21, 97, 307, 333
Посяговtцкая Сtмtноваu Маря Томковна (див. ПосuговTцкая СTмTновая Маря Томковна)
Потtвич Елtцъ Григорtи, дворtнин гсдрскии (див. Елtцъ Григорtи)144
Прибыткович Маско (в Масца), шtлвовскии подданныи Ивана Шtлвовского 188
Привtрtдовская Jвдюхна Василtвна, дочка Марии Яковны кнж~ны Крокотки Яловицкои
148
Привtрtдовская Грицковая Любка Лtцковна Баtвская 18, 19, 82, 100, 280, 281
Привtрtдовская Ивановаu Татяна Григорºвна Калусовскаu (див. Калусовская Ивановая
Татяна)
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Привtрtдовская Маря Якововна Василtвая, дочка кнз~я Якова Крокотки Яловицкого, жона
Василя Привtрtдовского 148
Привtрtдовскиt 143, 224
Привtрtдовскии Василtи ГригорTвич, зTмuнин гсдрскии повTту Луцког 92, 110, 111, 143,
148, 224, 245, 280, 281, 299
ПривTрTдовскии Михаило ГригорTвич, зTмuнин гсдрскии повTту Луцког 143, 181, 224, 245,
280, 281, 299
Прокопtвич Сtмtн, зuть Богуша Павловича Былtцког 364
Прокоп, чл~вк ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
Прокопъ, княз (ксьондз) костtла замку луцкого панны Марии 21
Пронtвич Васко, бискупицкии подданныи 317
Пронtц (Пронца), баTвскии врuдник Юхна Лидуховског 193, 293
Просановскии N., служTбник кн~зu КостTнтина, воTводы киTвъского 279
Протас (Протасик), головбскии подданныи Михаила Козинского 322
Прускиt (див. Юшковичи Прускиt) 244
Пугач Jникии, виж, служTбник подстаростTго луцкого Бориса Совы 183, 324, 332, 354
Пугачtвич Яцко, подданныи Марии Чапличовои Шпановскои (Козчанны)309
Пушчич (быдло Пушчичово), загаTцкии подданныи Пtтра Загоровского 176
Пъuныи Хома, бискупицкии подданныи 317
Р
Раtвич Иван, служtбник Лtвка Пtрtкалског 127
Рагоза JстаaTи, зTмTнин гсдрьскии 305, 350
Радивил Миколаи Юрtвич, воtвода троцкии, гTтман навышшии ВTликог Кнз~ства
Литовского, староста мозырскии, дTржавца лидскии, бTлицкии и сомилишскии 3, 5, 6,
80, 87, 88, 108, 130, 204, 222, 273, 288, 304, 328, 337, 328, 366
Радивил Миколаи, воtвода вилtнскии, маршалок зtмскии, канцлtр Вtликог Кн~зъства
Литовского, староста бtрtстtискии и ковTнскии, дtржавца борисовскии и шовлtнскии
82, 100, 112, 155, 163, 176, 229, 238, 305, 353, 357
Радивонович Иван, боярин пн~tи Марины Колантаtвны Алtксандровои Кгtтовтовои 77
Радко (в Радца), исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
Радошинскии ЮрTи СtмTнович, служTбник Jстаaъя Воловича, маршалка и писара Tго
кролTвскоT млсти 123
Радя (?) N.,1 служtбник кн~зu Алtксандра Андрttвича Санкъгушковича Кошtрского 237
Раина Станислав, помочник Томаса Подоского 266
Раискии Матыс, служtбник Atдора Василtвича Рудtцког 28, 29
Раискии Янъ, служtбник Atдора Василtвича Рудtцког 28, 29
ратновскиT подданныT (люди) Atдоры Боговитиновны Яновои Загоровскои 176, 328
Рtчинскии Тишко, михлинскии врадник кн~зя Василя Солтановича Сокольского 6
Ржищовскии Василtи, зtмtнин гсд~рьскии 85
Ржищовскии Лtв, зtмtнин гсд~рьскии 85
РогозTнскиT, зTмuнt гсдрскиt 126, 181, 289
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РогозTнскии Василtи Иванович, зTмTнин гсдрскии 110, 111, 126, 181, 289, 295, 352
Рогозtнскии Данило, зTмTнин гсдрскии 41
РогозTнскии Дмитръ Иванович, зTмTнин гсдрскии 10, 110, 111, 181, 289, 295, 352
РогозTнскии AалTли Иванович, зTмTнин гсдрскии 110, 111, 126, 181, 289, 295, 352
Рогозинскии AалTли Иванович (див. РогозTнскии AалTли Иванович)
Рогозинскии Василtи Иванович (див. РогозTнскии Василtи Иванович)
Рогозинскии Дмитръ Иванович (див. РогозTнскии Дмитръ Иванович)
Рокгаля СтTцко з жоною и з дTтми, моковскии подданыT Миколая Дyбровског, збtги 252
Романtц, тивон лысчицкии (костtла Луцког) 154
Росошка ИванTц, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Ростопча Ayръс, боярин кнг~ни Илиноº Jстрозскоº 240
Роткович Михно, боuрин гсдрскии красносTлскии, виж врядовыи замку гсдрського Луцкого
168
Рубtжtвич Крон, гудчtбродскии члв~к Богдана Ивановича Дроздtнского 112
Рубtжtвич Юшко, гудчtбродскии члв~к Богдана Ивановича Дроздtнского 112
РудTлTвскии Каспор Лавринович, служTбник Юря Радошинского 123
Рудtцкии Atдор Василtвич, зtмtнин гсдр~скии 28, 29, 94, 199, 200, 323
Рудtцкии Андрtи (Андри) Василtвич /у тексті помилково – РудTнскии/, зtмtнин гсдр~скии
28, 29, 94, 181, 187, 348
Рудtцкии Антон Василtвич, зtмtнин гсд~рскии 28, 94
Рудка Андрtи, бискупицкии подданныи 317
Рудскии Станислав, мосорскии врuдник Ивана Яцковича Борзобагатог 48, 144
Ружинскии Стtaан Atдорович, княз 133
Русалскии Михаило, виж врядовый jт Пtтра Загоровского 277
Русин Андри (Андрtи) Иванович, зTмTнин гсдрскии 110, 111, 182, 279, 291, 306, 373;
дворtнин гсдрскии 360
Русин Стась Яцкович (Яцькович), сын Яцка Русина 182, 315
Русин Atдор Иванович, зTмTнин гсдрскии 182, 292, 306; дворTнин гсдрьскии 66, 70, 353
Русин Яцко Иванович, зtмtнин гсдрскии 110, 111, 131, 182, 183, 190, 245, 250, 280, 281, 315,
316
Русиновая Маря Яцковая (див. Лидуховская Маря) 280, 281
Рыбинскии ВоитTхъ, служTбник кнг~ни Ивановои ЧTтвTртTнскои Мари КисTлTвны 286
Рыбка Иванtц, бискупицкии подданныи 317
Рыжко Ыванъ, дTрманскии подданныи 267
Рымар Харко, бискупицкии подданныи 317
РыпчTвскии N.1, хлопtц, слуга Яна ЗtлTнского, служTбника Михаила Мышки Варковского
257
Рuбко (Рябко) АндрTи (АндрtTц), букоtмъскии врядник Грицка Еловича 126
С
Саtвскии Яцко, служtбник пн~а Борзобагатого 317
Сабавинскии Станислав, боярин повту Ковtлского 234
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Сава, горyховскии замковыи ключник 69
Саварын (див. Сtвtрин, кн~зь)
Савка, брат Авришка и жоны дворника Мицка 9
Савка, подданныи Юнка Гулuлницкого 67
Савка, слуга jсTлыи манастыра дTрманског сTла Бtлашовског 267
Савостиuн, жуковскии мtщанин пн~tt Богушовоº 161
Савост(и)ян, слуга Atдоры Боговитиновны Яновои Загоровскои 328
Савчич Иван 29
Садовскии Андри, служtбник кнз~u старосты луцкого 97
Садовскии Ян Станиславович 97
Самъков сын, боярин колодTнскии, сторона 105
Санкгушковича КошTрскии АлTксандро АндрTвич (див. Сонкгушковича Кошtрскии
Алtксандро Андрttвич)
Санкгушковича Роман Atдорович, кнз~ь (див. Сонкгушковича Роман Atдорович)
Сац, исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
Сачкович Иван, подданныи пн~а Сtрбина з Бытнu, сторона 322
Свидtрскии Каспор, лантвоит мtста Луцкого 11
Свинуская Михаиловая Михаиловича Atдора Atдоровна кнuжна Чорторыская 14, 47, 51, 83,
84, 107, 165, 166, 175, 229, 233, 238, 246, 331, 338, 339, 343, 345, 353
Свинускии Михаило, нtбожчик 10, 14, 83, 84, 107, 166, 175, 229, 233, 338, 353
Свинюскаu Михаиловаu Atдора, кнuжна Чорторыская (див. Свинуская)
Свинюскаu Михаиловаu Atдора Atдоровна кнжна Чорторыскаu (див. Свинуская)
Свинюская Михаиловая Михаиловича Atдора Atдоровна кнж~на Чорторыиская (див.
Свинуская)
Свирскии Юрtи, кнз~ь (ксьондз) 159
Свита N.1, виж врядовыи, служTбник ПTтра Загоровского 278
Свищовская Маря Лвовна (див. кнг~нu Чtтвtртtнская Андрttвая (Андрºвая) Маря Лвовна
Свищовская)
Сtвtрин (Саварын, Сtварын, Сtвtрын, Сtварин), кн~зь (ксьондз) прtjр костtла (клuштора)
луцкого панны Марыи 21, 23, 195, 306, 307, 310, 312
Сtварин (див. Сtвtрин, кн~зь)
Сtварын (див. Сtвtрин, кн~зь)
сTлTцкиє подданныи (люди сTлTцкиº) Пtтровоº Сtмашковои, старостинои крTмuницкои
пн~Tи Зофи Боговитиновны 214
СtлTцкии КороваTвич Андрян, зtмtнин гсдръскии 302, 303
СtлTцкии КороваTвич JстафTи, зtмtнин гсдръскии 302, 303
Сtлtцкии Богдан, зtмtнин гсдръскии зtмли Волынскоt 199, 200
СtлTцкии Иван Atдорович, зtмtнин гсдръскии, врuдник пн~а Харлинского 39, 351
Сtлtцкии Atдор, зtмtнин гсдръскии зtмли Волынскоt 199, 200
Сtливон, бискупицкии подданныи 317
Сtмtн з Романова, боярин пана Кищин /Кишки?/, чоловк стороннии 375
Сtмtн, игумtн мtлtцкии 368
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СtмTнович Иван, врuдник кнз~я Богуша Любtцкого 43
СtмTнчич СтTпан, чоловк з Точивtк (див. СтTпан, сын СtмTна ИсаTвича) 267
Сtмашко Алtксанъдр Богданович, зtмtнин гсдръскии 144
СTмашко ВасилTи Михаилович (Васили), судя повту Луцкого 19, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 71, 72, 73, 80, 82, 85, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 106, 107,
132, 197, 198, 203, 213, 291
Сtмашко Иван Василtвич, зtмtнин гсдръскии, нtбожчик 49, 72
Сtмашко Пtтръ Михаилович, староста крTмuнTцкии, нTбожчик 31, 82, 100
Сtмашко Ян Василtвич, зtмtнин гсдръскии 291
Сtмашковаu ВасилTваu Михаиловича JлTна Карповна, зTмuнка гс~дрскаu 217, 218, 286, 291
Сtмашковая Пtтроваu Михаиловича ЗоaTя (Зоaя) Боговитиновна, старостиная
крTмuнTцкая 214, 247
Сtмашковича (Сtмашковна) Ганна ВасилTвна (див. Сtмашковича Рыканская Ганна
ВасилTвна)
Сtмашковича (Сtмашковна) Маря ВасилTвна (див. Сtмашковича Рыканская Маря
ВасилTвна)
Сtмашковича (Сtмашковна) Рыканская Ганна Василtвна, жона Ивана Jлtхновича
Борзобагатовича КрасTнского 49, 72, 73, 124, 142, 150, 258
Сtмашковича (Сtмашковна) Рыканская Маря Василtвна, сTстра Ганны 49, 72, 73, 124, 142,
150, 258
Сtнtц, хорлопъскии подданыи луцкого владыки Марка Жоравницког 155
Сtнко (Сtнца), паробок дворныи Сtмtна Прокопtвича 364
Сtнко, боярин Григоря ХодкTвича, кашталuна троцкого, з ымTня Tго мл Кнг~нина
(КнTгинина), сторона 285, 294
СTнко кравtцъ, мTщанин луцкии 18
Сtнко, служTбник Лtвка ПtрTкалског 121
Сtнчина, паробок дворныи Яцка Дроздtнского 178
Сtнюк, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Сtнюта Грицко, зtмtнин гсдръскии, tднач з руки Василя Лабунского 31
Сtнюта Иван Романович, зuть Стtпана Jлtхновича Борзобогатог 189
Сtнюта ЛuховTцкии ГригорTи, зtмtнин гсдръскии 301
Сtнютич Гаврило, чоловк з Точивtки 267
Сtнютич ХилTц (Хилца), чоловк з Точивеки 267
Сtраaиноваu JлговTцкаu (див. JлговTцкаu Сtраaиноваu)
Сtрбин Микита Atдорович, хоружич зTмли ВолынскоT 56, 71, 106, 241, 291, 323
Сtрбин Микола, володавскии врядник кн~зu Романа Сангушка 368
Сtрбин СтTпан, зTмuнин гсдрскии 212
СTрбинович Михаило Atдорович, хоружии зTмли ВолынскоT 1, 20
Сtрбиновна Jпранка (див. Павловичовая Ивановая Jпрuнка Atдоровна Сtрбиновна)
Сtрбиновна Jпрахна = Jпрuнка/Jпранка (див. Павловичовая Ивановая Jпрuнка Atдоровна
Сtрбиновна)
Сtркович ATдTц, головбскии подданныи Михаила Козинского 322
СtстрTн Гришко, цTрковный боярин з сTла ТочивTки 267
Сивицкии Миколаи, служtбник Atдора Василtвича Рудtцког 29
Сивицкии Ян, служtбник Atдора Василtвича Рудtцког 28
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Сидкович Иван (помилково - див. Сидоркович Иван)
Сидкович Кузма (помилково - див. Сидоркович Кузма)
Сидор, бискупицкии подданныи 317
Сидоркович Иван, чtтвtртtнскии боярин кн~зu Матau ВасилTвича ЧtтвTртTнского 168
Сидоркович Кузма (Кузмица), чtтвtртtнскии боярин кн~зu Матau ВасилTвича
ЧtтвTртTнского 168
Сикорскии Андрtи, бискупицкии врuдник Ивана Борзобогатовича Красtнского, цtлника
гсдрьского 317
Симон, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Симшич Яцко (див. Шимъсич Яцко)
Склtнскии Иванъ Шимкович, зtмuнин гсдрскии 3, 44, 80, 82, 85, 283, 351, 370; дворtнин tго
кролtвскои млсти, yвuжчии 53
СкрTка Ян, сTлTтръник, слуга Tго кролTвскоT млсти 321
Скрипка Яцко з жоною, з дTтми, моковскии подданыT Миколая Дyбровског, збtги 252
Слuс Носкович ВоитTх, служTбник Дмитра Рогозинског 352
Слава Станислав, радошинскии врuдник Романа ГулTвича 332
Славинскии Жикгмонт, муж Jксини Ивановны Боговитиновича 87, 88
Слуцкии ГригорTи, писар владыки луцкого Марка Жоравницкого 219
Смолка Лазор (Лазорu, Лазора), полгановскии бояринъ кн~зu АлTксандра Atдоровича
Чорторыского 244, 251, 296
Смыковскии АндрTи 229
Смыковскии Михаило, врuдник жидичинского архимандрыта 155
Сова Борис Иванович, подстаростии луцкии, 2-48, 50-297, 299-383
Созонович Пилип, боuрин гсдрскии красносTлскии, виж врядовыи замку гсдрского
Луцкого 109, 167, 243, 347
Созонович Сtргtи, затурtцкии врuдникъ Василя Гулtвича 186
Соколовскии ВалTнтыи, служTбник Станислава Вилгорског 324
Соколовскии Вацслав, лысчинскии врuдник 154
Соколовскии Ян, мtлницкии врuдник Алtксандра Богдановича Сtмашка 113
Соколская Jлtна Солтановая, кнг~нu и з сынми tt млсти кнз~tмъ Василtмъ и кнз~tмъ
Маркомъ Солтановичи Соколскими 3, 80
Соколскии JстаaTи Василºвич, кнuз 14, 283, 305; подстаростии бывшии Луцкии 85
Соколскии Богдан Солтанович, кнз~ь, нtбожчик (малжонка Ганна Ванковна Лагодовского)
78, 80
Соколскии ВасилTи Богданович, кнuз 78
Соколскии Василtи Солтанович, кнзъ 71, 73, 78, 283, 284
Сокор ГригорTи, ровTнскии врuдник кнг~ни Илиноº Jстрозкоº кнг~ни Бtаты с КостTлца 257,
272, 349, 359
Сокор Томко, брат ГригорTя Сокора 349
Сокоровая Григорtвая Ганна Юрtвна Воронина, сtстра Вороны Андря Юрtвича 359
Солнцов Кнuжскии Григорtи (Григорu Солнцова Кнuжского), приuтTл з руки Дахна
Jхлоповског 351
Соломон Абдулис, посланtц гсдр~скии 33
Солтан Atдор (див. Солтанович Atдор)
Солтановая Соколская Jлtна, кнг~нu (див. Соколская Jлtна Солтановая)
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Солтанович Atдор, дворTнин гсд~рскии 110, 111, 126, 259
Солтанович Соколскии Василь, кн~зь 3, 6, 213
Солтанович Соколскии Марко, кн~зь 3, 5, 213
Сонкгушкович Роман Atдорович, кнuз, староста житомирскии 66, 96, 277, 365, 368
Сонкгушковича Zрослав (Ярослав) Atдорович, кнuз, старостич володимtрскии 4, 75
Сонкгушковича АлTксандро АндрTTвич, кнuз (див. Сонкгушкович Кошtрскии Алtксандро
Андрttвич)
Сонкгушковича Роман Atдорович (Санкгушковича Роман Atдорович), кнз~ь, староста
житомирскии 66
Сонкгушковича Кошtрскии Алtксандро Андрttвич (Санкгушковича КошTрскии
АлTксандро Андрtвич), кнuз, маршалок гсд~рьскии 4, 5, 17, 44, 66, 68, 69, 70, 75, 96, 192,
226, 228, 232, 234, 237, 249, 253, 311, 319, 361
Сонкгушковича КошTрскии АндрTи (Андри) Михаилович, кнз~ь, староста луцкии,
нTбожчик 68, 69, 178
Сонкгушковича КошTрская АндрTTвая Богдана Михаиловна Мстиславская (Мъстиславноº),
кнг~нu, старостиная луцкая 67, 68, 69, 70
Соровцtвич Курило з братом, любtцкиº подданныи пн~а Харлинского 62
Сосницкии Богдан, зtмtнин гсд~рскии 375
Ставtцкии Иван Богданович, зtмtнин гсд~рскии повту Володимtрского 114
Станислав (Стась), врадник дорогостаискии, служTбник Миколая Кухмистровича
Дорогостаиского 108, 123
Станислав мTрчыи (див. Aащовскии Станислав)
Станислав, бtрtстскии врuдник старосты крtмuнtцкого кн~зu Миколаu Збаразкого и
малжонки tго млсти кнг~ни Ганны Дtспотовны 241
Станислав, воит мста Ратtнского 365
Станислав, горyховскии врuдник кн~зu Алtксандра Кошtрского 69, 70
Станислав, кухар Михаила Мышки Варковског 149
Станислав, мужик з Мозыра 257
Станислав, служTбник Ивана Яцковича Борзобогатог 328
Станислав, служTбник пана Кухмистровича 109
Станислав, служtбник Юхна Богдановича Лидуховского 193
Станислав, служTбник Юхна Лидуховског 293
Станкович Илко, сTлTцкии подданныи Пtтровоº Сtмашковои 214
Станкович СанTц, брат Илька, сTлTцкии подданныи Пtтровоº Сtмашковои 214
СтасTвич АндрTи, братанич Грицка Еловича (див. СтасTвич Елович АндрTи)
СтасTвич Елович АндрTи, братанич СtмTна Єловича 118, 126, 262
Стасtль (Стасtля), служtбник Григорtя Ело Букоtмского 242
Стась (див. Станислав, врадник дорогостаискии)
Стась, служTбника СтTпана Сtрбина 212
Стtбtль Иван, бискупицкии подданныи 317
Стtблtвич Яцко, слуга дворныи бискупицкии 317
СтTпан, вTрбuTвскии врuдник маршалка гсдрьског пн~а КирдTTва 296
Стtпан, врадник ставtцкии, служtбник кнг~ни Илиноº Jстрозскоt кнг~ни Бtяты с Костtлца
27
Стtпан, сын боярина Михаиловои Свинюскои Свинюская Ивана Шлuхты 47
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СтTпан, сын СtмTна ИсаTвича, чоловк з Точивtк (див. СtмTнчич СтTпан) 267
СтTпанtц зъ Смолгова 211
СтTпанович Иtв, старTц, служTбник жидичинского архимандрита 322
Стtцyта, мtлник пн~tи Звровои с Клtчан 154
Стtцко, сусtд боярина Михаиловои Свинюскои Ивана Шлuхты 47
Стtцкович Иtв, служtбник jтца архимандрыта жидичинского 2
Стомич Вtлtриян, служtбник комисарскии 2
СтрTмTлTцкии Адамъ, зTмuнин Коруны Полскоº повту Бtлзъского 277, 278
СтрTмTлTцкии Станислав, братанич Адама, зTмuнин Коруны Полскоº повту Бtлзъского
277, 278
Стужинскии Станислав, киtвскии ротмистр 153
Судовскии Томко, служtбник Jлtксандра Богдановича Сtмашка 150
Сужко, исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
Сума Васко, служTбник Михаила Тихновича Козинског 137
Суринова Маря Ивановая Турчиновича (див. Турчиновича Ивановая Маря Суринова)
Сусло Хома, бискупицкии подданныи 317
Сусолович Atдина, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Т
Тавлуи, чоловк JстаaTя Рагозы 350
Тарковскии Ян, дорогостаискии врuдник Миколая Кухмистровича 344
Тарло Кгабриºль пан Радомскии, jхмистр королtвоº tt млсти, староста холмскии и
любачtвскии, дtржавца ковtлскии 358
Тархалскии Мартинъ, чTтвTртTнскии врадник кн~зu Матaя ВасилTвича ЧtтвTртTнского 254
Тtрtшко, поtздник замку Володимtрского 176
ТtрTшкович Atдtц, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Тилкович МатaTи, дtсятинскии поданныи на дворищt 246
Тилкович Мацко, дtсятинскии поданныи на дворищt 246
Тимоaºвич Иван, служTбник Миколая Юрºвича Радивила, воtводы троцкого 204, 288
Тирикович Калиш, бискупицкии подданныи 317
Тит, служTбник Антона Яловицкого 274
Тишина, тополскии боярин Ивана Борзобагатого Красtнского 258
Тишич Гарасим, понtбылскии члв~к Григоря Чаплича 158
Тишкtвича Звtровая Лъвовича Jгрtнка Atдоровна Посuговtцкая, старостиная jстръская
81
Тишко, кочкаровскии врuдник Михаиловоº Свинюскоº, сторона 308
Тишко, паробок дворныи Яцка Дроздtнского 178
Тишко, толпыжинскии врадник Михаила Сватковича ХрTнницког, чоловк стороннии 226
Тишко, топольскии тивон Ивана Jлtхновича Борзобагатог 150
Тишко з Романова, подданыи Миколаu Дорогостаиског, чоловк стороннии 375
Тишковая жонка, подданная Андря Василtвича Рудtцкого 28
Толстикович Касян, дtсятинскии поданныи на дворищt 246
Толстыи Иван, курозвонскии тивон пани Ласкавои 357
Томаш бондар, чоловк з Точивtк 267
Томаш коваль, чоловк з Точивtк 267
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Томко, луцкии барбtр 330
Томко, служTбник Atдора РудTцкого 121
Томкович Иляш, дTрманскии подданныи 267
Торгун, ратновскии подданныи панTи Загоровскоº 337
точивTцкиT люди 267
ТристTнскии Станислав (див. ТрыстTнскии Станислав)
Трокконончич Єско (!),чоловtк жуковTцкии 260
Трохим, врадник Андрtя Рудtцкого 29
Трохимtц, подданныи Дмитра Atдоровича НовосTлицког 138
Труш Гришко, служTбник, виж з ураду замку Луцког jт кн~зu Jстаaъя Соколског
подстаростTг бывшого луцкого 14 (див. Jбазницкии)
Труш, полонскии боuрин троцкого воTводы 204
ТрыстTнскии Станислав, рыканскии врадник Ивана Борзобагатог Красtнског 142, 150, 258,
296
Трыстинскии Станислав (див. ТрыстTнскии Станислав)
Туличовскии Хацко, полонскии врuдник Ивана Яцковича Борзобагатог Красtнског 328,
336, 337
Тунtико Андрtи, бискупицкии подданныи 317
Турок Грицко (Грицка Турка), боярин Гаврила Яновича Загоровског 176
Турскии Якуб, /шлuхтич/ 86
Турчинович Грицына, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Турчинович Иван, зtмtнин гсдрскии, нtбожчик 203
Турчиновича Ивановая Маря Суринова (Ивановая Турчиновича Маря Суринова), зtмuнка
гсдрьская 203
ТушTбинскии ВасилTи ЧижTвич, зTмTнин гсдрскии 340, 341
ТушTбинскии Aурс ЧижTвич, зTмTнин гсдрскии (брат ВасилTя) 340, 341
Y
Yгриновскии Прокоп Матatвич (= Вгриновскии Прокоп Матatвич див. Угриновскии
Прокоп Матatвич)
Yгриновскии Януш Прокопович (= Вгриновскии Януш Прокопович див. Угриновскии Януш
Прокопович)
Yгриновскиє люди, подданныt Януша Прокоповича Угриновского – люди Yгриновскиº з
роботами и их повинностuми (рtистръ) 287
Авди, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
АндрTи с Пожичи, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Баран, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Волосъ бортникъ, jгородник Yгриновскии 287
Грицко, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Дtдъ чоботарь, jгородник Yгриновскии 287
Дtмъянъ, jгородник Yгриновскии 287
Дмиш, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
ИванTц (1), чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
ИванTц (2), чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
КалTник, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287

708

Климко (1), чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Климко (2), чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
КозTлъ, jгородник Yгриновскии 287
Конаш, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt а сTдит на тTсTлствT 287
Лашко Жулча, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Мартинъ, jгородник Yгриновскии 287
МатaTTц, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Матъattцъ, jгородник Yгриновскии 287
Михъно, jгородник Yгриновскии 287
Мотруница, jгородник Yгриновскии 287
Назар, боярин Yгриновскии 287
Павtлъ, jгородник Yгриновскии 287
ПанTц, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Пашко Гира воротныи, jгородник Yгриновскии 287
ПилипTцъ, jгородник Yгриновскии 287
СтTпанTц, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Тимош, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Тишко, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Трушь, jгородник Yгриновскии 287
Хавустовая, /піддана/ Yгриновска на зуполнои службt 287
Янко, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Яцко, чоловtк Yгриновскии на зуполнои службt 287
Угриновская Прокоповая Jрина Болбасовна, зtмuнка гсд~ръская 41
Угриновскии Прокоп Матatвич, jтtц Януша, нtбожчик 38, 41, 76
Угриновскии Януш Прокопович, зTмuнин гсдрскии 38, 41, 64, 76, 205, 243, 225, 287, 298,
326, 327, 363, 374
Угрыновскии Януш Прокопович (див. Угриновскии Януш Прокопович = Вгриновскии Януш
Прокопович)
Устимtц, подданныи Любки Романовои Бtлостоцкои 198
A
Aалtлии, служtбник киtвского городничог Алtксандра Дмитровича 74
Aаличtвскии Aронцышtк (див. Aалчtвскии Aронцышко)
Aаличовскаu Ганна (див. Aалчtвскаu)
Aаличовскии Юрии, кнз~ь (ксьондз), бискупъ луцкии и бtрtстtискии 30, 122
Aалчtвскаu Ганна пн~и [Крыцкаu], старостинаu ковtлская 31, 32
Aалчtвскии Aронцышtк (Aронцышко, Aранцышок, Aронцко) 133, 137, 177, 188, 212, 248, 260,
318, 351, 356
Aалчtвъскии Aронцишко (див. Aалчtвскии Aронцышко)
Aалчовскии Aранцышtк (див. Aалчtвскии Aронцышtк)
Aащовскии Станислав, присuжныи мTрчыи, шлuхтич 351
Atдtц (быдло Atдцово), загаTцкии подданныи Пtтра Загоровского 176
Atдtц, боярин Мари Сtмtновои Посtговtцкои 46
ATдTц, сын Лtвка Янковича, боярина гулuлницкого 268
Atдtц, чл~вк ясtниницкии Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
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Atдtц, чоловк боковtцкии 30
Atдtцъ, подданныи Юнка Гулuлницкого 67
Atдtц, ясtниницкии подданныи Яска Матaºвича Ясtниницкого 27
AtдTчко, служTбник Василя Сtмашка 291
Atдко, дTрманскии подданныи 267
Atдко мtлник, подданныи кнuжtтскии, члв~к jтчизныи кн~зu Костtнтина Костtнтиновича
Jстрозского еtc. 55
Atдкович Jлизар, чоловк з Точивtк 267
Atдор, боярин Yгриновскии 287
Atдор, служtбник Ивана Jлtхновича Борзобогатого Красtнского 124
Atдор, боярин гсдрскии гулuлницкии 264
Atдор, боярин Пtтра Загоровского, сторона 226
Atдор, дtцкии 94
Atдор, игумTн дTрманскии 267
Atдор, мытник крTмuнTцкии 247
Atдор, служtбник Ивана Jлtхновича Борзобагатого 124
Atдор, служTбник Ивана Яцковича Борзобагатог Красtнског 336
Atдор, служtбник пн~а Загоровского 308
Atдора, панна, дочка Ивана (Гулtвича?) и онука Ивана Борзобагатог КрасTнског, ключника
луцког, цTлника гсдрског зTмли Волынъскоº 277
AtдорTц, новгородчицкии подданныи Михаила Павловича 350
Atдорко N., [слуга воита луцкого] 204
Atдоровичъ Аврамъ, шулжинскии врuдник кн~гни Иллиноt Костtнтиновича Jстрозскоº
кн~гни Бtяты с Костtлца 184, 185
Atдорович Макар, служtбник жидичинского архимандрита Ионы 306, 307
Atдорович Микита (див. Сtрбин Микита) 56
ATдорович СTмTн, виж врядовыи, служTбник подстаростtг Бориса Совы 28, 344
Atдорович Atдор, зtмtнин гсдрскии 133
Atдчич Jмtлко, боuрин Мари Козчанки Пtтровои Чаплича Шпановскои 309
Aилипко, дорогостаискии врuдник Пtтра Миколаtвича Кухмистровича Дорогостаиского 97
Х
Хажимович Аврам, жид мTста Луцкого 348
Хазко, жид мTста Луцкого 297
ХалTцкии, служTбник Василя Сtмашка 291
Халчинскии Андрtико, виж врядовыи, служtбник подстаростtг луцкого Бориса Совы 23
Хамко Аврам, жид мTста Луцкого 206
Хамко /можливо, Аврам, 206/, жид мTста Луцкого 291
Харлинскаu Миколаºваu Ганна Богдановна кн~жна Любtцкая 165, 313
Харлинскии Миколаи 37, 39, 44, 61, 62, 165, 166, 207
Харлинскии Михаило (помилково, див. Харлинскии Миколаи) 165
Хвалчtвскии Юрtи, княз, бискупъ луцкии и бtрtстtискии (див. Aаличовскии)
ХвTдя, жона господара домового Васка, которыи грTбTлного jт жида пилновал 104
Хилtц (Хилца боярина), звtровскии боярин Яроatя Гостского 375
Хилко, /тяглая/ служба в Борисковичох 372
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Хмара Atдор (див. Хмара Миловскии Atдор ГригорTвич)
Хмара Миловскии (Миловшскии) Atдор ГригорTвич, зTмTнин гсдръскии 122, 291, 306, 320,
378
Хмара Миловскии АндрTи ГригорTвич, зTмTнин гсдръскии 43
Хмарина Миловская Atдоровая Марина АлTксандровна кн~жна Бурtмская 320
ХмTль Станислав, служTбник кн~зu Ярослава Atдоровича Сонкгушковича 75
Хоболтовская Богдановая Костюшковича Jлtна Кисtлtвна, зtмuнка гсдрьская (Jлtна
Богдановая Костюшковича, Jлtна Костюшковичовая) 197
Хоболтовскии Богдан Костюшкович, зTмTнин гсдръскии 245
Хоболтовскии ПTтрь Костюшкович, зTмTнин гсдръскии, зuт панов Дроздtнских 342
Ходичич Романtц, копылскии подданныи кнг~ни Марины КисTлTвны ЧtтвTртTнскои 15
Ходкtвич Григорtи Алtксандрович, кашталuн троцкии 101, 114, 116, 269, 270
Ходкович Григорtи Алtксандрович, пан троцкии, дtржавца кормuловскии (див. Ходкtвич
Григорtи Алtксандрович, кашталuн троцкии)
Ходор, курозвонскии подданныи пани Ласкавои 357
Ходорович Дмитро, курозвонскии подданныи пани Ласкавои 357
ХоTнскии Томаш, княз, поддякании костTла замку Луцкого (поддякании луцкии,
подuкании костtла вtликого замкового) 124, 142, 154, 206, 258, 318, 325, 330
ХолонTвскиº, зTмuнT гс~дрскиº 222
Холонtвскии Василtи Андрttвич, зTмTнин гсдрьскии 152
Холонtвскии Грицко, зTмTнин гсдрьскии 152
Холонtвскии Иван Гаврилович, зTмTнин гсдрьскии 382
Холонtвскии Марко Гаврилович, зTмTнин гсдрьскии, служtбник Миколая Юрtвича
Радивила 87, 88, 222
Холонtвскии JлTхно Гаврилович, зTмTнин гсдрьскии 222
Холстовскии АндрTи, староста торъчинскии 211
Хомtк (Хомuк) Гурин Маскtвич (Маскович/Максимович), зTмTнин гсдрьскии, сын Мари
Сtмtновои Томковны Посtговtцкои 46, 81, 106, 132
ХомTк Пtтръ Иванович (див. ХомTк Смордовскии ПTтръ Иванович)
Хомtк Тихно Иванович, зTмTнин гсдрьскии 36, 37, 230
ХомTк Смордовскии ПTтръ Иванович, зTмTнин гсдрьскии 37, 181, 230, 280, 281,
Хомtкова Jвдотя, панна, дtвка, дочка Пtтра Хомtка Смордовского 126
Хомuк Гурин, сын Сtмtновоº Посuговtцкоº (див. Хомtк Гурин) 81
Хомuк N. (Маско?), пtрвшыи муж Мари Томковны Сtмtновои Посuговtцкои, сын Гурина
Масковича Хомtка 46
Хома, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Хома, подданныи Яцка Пtтровича ШибTнског 138
Хома, слуга jсTлыи манастыра дTрманског сTла Бtлашовског /або ТочивTки/ 267
Хома, служtбник кн~гни Ивановои Чtтвtртtнскои 159
Хоминичь Ивашко (Хомичич), атаман (jтаман) погорTлTцкии 269, 270, 294
Грицинич Хомица, хорлопъскии подданыи луцкого владыки Марка Жоравницког 155
Хомица, слуга Atдоры Боговитиновны Яновои Загоровскои 328
Хомич Симон, чоловtк пана Кивtрtцкого, сторона 2
Хомичич Богдан, чоловк з Точивtки 267
Хомичич Ивашко (Иванко) (див. Хоминичь Ивашко, атаман погорTлTцкии) 294
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Хомичич Мартин, бискупицкии подданныи 317
Хомяк Гурин (див. Хомtк Гурин Маскtвич)
хорлопъскиє подданыи (люди хорлопъскиº) луцкого владыки Марка Жоравницког 155
хорохоринскиє люди, подданыи Микити Atдоровича Сtрбина 1, 241
хоружич Микита Atдорович (див. Сtрбин Микита Atдорович)
Хрtбтович Иван (Хрыбтович), tднач з руки Богухвала Лабунского 31
ХрTнницкии Михаило Сваткович 226, 291
Хрибтович N. (= Хрtбтович N.) 176
Хропун СTмTн, служtбник Василя Романовича Бtлостоцкого 35
Хрустицкии Ян 156
Ц
Цар пtрtкопскии 33
Цыбулскии Бартош, служtбник кн~зu Матaя ВасилTвича ЧtтвTртTнског 168
Ч
ЧагадаTвич МоисTи Мурин, зTмTнин гсдрскии 284
Чаплич Григорtи Василtвич, зTмTнин гсдрскии 158, 304
Чаплич Иван Пtтрович (див. Чаплич Шпановскии Иван Пtтрович)
Чаплич Atдор Кадьянович, зTмTнин гсдрскии 359
Чаплич Шпановскии Иван Пtтрович, зTмTнин гсдрскии 46, 71, 72, 305
Чаплича Шпановская Пtтровая Маря Козчанна 309
Чапскии Ян (Яско), виж врuдY замку Луцкого, служTбник подстаростtг луцкого Бориса
Совы 194, 268; служtбник писаря Василя Дtшковског 212, 224, 366
Чапъскии Ян (див. Чапскии Ян, Яско)
чtрвискиt подданыT Миколая Юрtвича Радивила etc. 204
Иванtц, мужик чtрвискии, подданныи Миколая Юрtвича Радивила 204
Кузма, мужик чtрвискии, подданныи Миколая Юрtвича Радивила 204
Махно, старtц чtрвискии 204
Панко (Панца), мужик чtрвискии, подданныи Миколая Юрtвича Радивила 204
Станtц, мужик чtрвискии, подданныи Миколая Юрtвича Радивила 204
Тишко, мужик чtрвискии, подданныи Миколая Юрtвича Радивила 204
ХвTдtц, мужик чtрвискии, подданныи Миколая Юрtвича Радивила 204
Юрко, мужик чtрвискии, подданныи Миколая Юрtвича Радивила 204
ЧарнTвъскии Atдор, врадник Михаила Ела Малинского 254
Чарныш, мtщанин варшtвскии 102
Чtркас Макар, служtбник, виж кнuзя КостTнтина Костtнтиновича Jстрозского etc. 121,
126
Чtрнtвская Ганна (див. Жабокрыцкая Дахновая Ганна Чtрнtвская)
Чtрница (быдло ЧtрницовоT), загаTцкии подданныи Пtтра Загоровского 176
чtруковскиt подданыt (jтчичи) Миколая Юрtвича Радивила (з ымTня Tго млсти Чtрукова
за дTржаня Борзобогатого jтчичов Tго млсти проч пошло) 204
Васко, чtруковскии подданныи 204
Гирка Андри, чtруковскии подданныи (слуга) 204
Гринtц, чtруковскии подданныи 204
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Грицко, чtруковскии подданныи 204
Єлтухов сын, чtруковскии подданныи 204
Иван, чtруковскии подданныи 204
Ивашко, чtруковскии подданныи 204
Игнатов сын, чtруковскии подданныи 204
Иtв дъuк (в дъuка Иtвца), чtруковскии подданныи 204
КалTник, чtруковскии подданныи 204
Костюк, чtруковскии подданныи 204
Куприян, чtруковскии подданныи 204
Лашко, чtруковскии подданныи 204
Лукян, чtруковскии подданныи 204
Лучко /Лука/ (в Лучка), чtруковскии подданныи 204
Масюк, чtруковскии подданныи 204
Мартин, чtруковскии подданныи 204
Матыско, чtруковскии подданныи 204
Матaи, чtруковскии подданныи 204
Михно, чtруковскии подданныи 204
Мишкова жона, чtруковская подданная 204
Павлюк, чtруковскии подданныи 204
Пtтрок, чtруковскии подданныи 204
СтTцко, чtруковскии подданныи 204
Тимош, чtруковскии подданныи 204
Троц, чtруковскии подданныи 204
ATдина, чtруковскии подданныи 204
Хомич Гацко, чtруковскии подданныи 204
Якуб, чtруковскии подданныи 204
Ян грабар, чtруковскии подданныи 204
N., поп чаруковскии, подданныи 204
ЧtтвTртTнскаu Ивановаu Марина КисTлTвна, кнг~нu, нTвTстка кнз~я Матaя ЧtтвTртTнского
8, 7, 15, 16, 217, 218
Чtтвtртtнская Андрttвая (Андрºвая) Маря Лвовна Свищовская, кнг~нu (кнг~ни Андрttвоº
Чtтвtртtнскоº) 7, 8, дочки 98
Чtтвtртtнская Ивановая Atдоровича Марина Кисtлtвна, кнг~нu (кн~гнu Ивановая
Чtтвtртtнская) 8, 15, 16, 17, 54, 93, 98, 159, 197, 254, 286
ЧTтвTртTнскии ВасилTи АндрTTвич, кнuз, мужTбоица 15, 54, 98
ЧtтвTртTнскии Иван, кнз~ь, нtбожчик, малжонок Марины Кисtлtвны 7, 98, 159
ЧTтвTртTнскии Лtв АндрTTвич, кнuз, мужTбоица 98
Чtтвtртtнскии Матatи (Матaи) Василtвич, кнз~ь 16, 80, 82, 85, 93, 100, 129, 159, 168, 170,
173, 213, 215, 291, 302, 306, 308, 369, 373
чtтвtртtнскии боярt кн~зu Матaя Чtтвtртtнског (3 особи)168
Чtшtико Иван Василtвич, виж, служtбник подстаростtг луцкого Бориса Совы 115, 116
Чибtнскии Пtтръ, виж jт кн~зu КостTнтина КостTнтиновича Jстрозского etc. 14
Чиж Ярмола, мtщанин луцкии 367
Чоботар Жданtц, подданыи Андря Василtвича Рудtцког 28
Чорноyс Игнат, боярин Мари Томковны Сtмtновои Посuговtцкои 46
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Чорторыиская Atдора Atдоровна, кнж~на, вдова Михаила Михаиловича Свинюского (див.
Свинюская Михаиловая Михаиловича Atдора Atдоровна кнж~на Чорторыиская)
Чорторыскии Алtксандр Atдорович, кн~зь 26, 244, 296
Чорторыскии Иван Atдорович, кн~зь 291, 320, 340, 341, 369
Чоръториискии Алtксандр Atдорович (див. Чорторыскии Алtксандр Atдорович)
Ш
Шашкович Конюскии Василtи Богданович, дворuнин ºго кр млсти 359
Шахнов унук (з унуком Шахновым), jгавчицкии подданныи Богдана Сосницког (див. N.,
унук Шахнов) 194
Шахно (див. Шахнов унук) 194
Шtлtст Гринtц, хорохоринскии подданыи Микити Atдоровича Сtрбина 1
шtлвовскиt подданныt Ивана Шtлвовского (людtи tго пuти члв~ков) 188
Шtлвовскии Иван, зtмtнин гсдрьскии 133, 188, 248
ШибTнскии Яцко Пtтрович, пасынок Atдора Хмары 40, 138, 378
Шимко, наимит Матtв, вишнtвскии (=вишнtвtцкии) подданныи Алtксандра Богдановича
Сtмашка 194
Шимко, подданыи Андря Василtвича Рудtцког 28
Шимко, чоловк имTнu БаTвског 250
Шимкович Иван (див. Склtнскии Иванъ Шимкович)
Шимкович Склtнскии Иван (див. Склtнскии Иванъ Шимкович)
Шимкович Ян, маршалок и писар гсдрьскии, староста тыкотинскии 102, 347
Шимъсич (Симшич) Яцко, жид мtста Луцког, jрандар кн~зя К. К. Jстрозского в Крупах
104
Шитко Кондрат, хорохоринскии подданыи Микити Atдоровича Сtрбина 1
Шишка Пtтръ, служtбник Григорtя Ходковича, пн~а троцкого 115, 116
Шлuхта Иван, боярин Михаиловои Свинюскои з сынами Стtпаном, Мицtм а Конашtм 47
Шлома Лtвtвич, жид мtста Луцкого, подданныи Миколая ЮрTвича Радивила, воTводы
троцкого 304
Ханна, матка Шломы и Юхна Лtвtвича, жона ЛTвu 304
ЛTви, жид мtста Луцкого, jтtцъ Шломы и Юхна (в дом jтца нашого ЛTвu) 304
Шломич Єско, мытник гсдрскии, арандар корчомъ и солодовнTи мста Луцкого (арандар
Tго кр млсти корчом, броваров и солодовTн мTста Луцкого) 261, 333
Шмарко (квит Шмарков), жид, подданыи кн~зu Романа Сангушковича 368
Шмоило, жид мtста Луцкого, брат Мошка Гошвича 104, 374
Шмонко, плTмTнник шаaара Пtрца Лазаровича 333
Шостакович СтTпан зъ Старог Торчина, мTщанин торчинскии 211
Шпраскии Лtвко Солтанович, боярин кнз~я Алtксандра Фtдоровича Чорторыског 26
Штtх, члв~к Дахна Жабокрыцкого на зуполномъ дворищи 57
Шумскии [Боговитинович] СтTпан (Стtaан), /пан/ 87, 88, 305
Щ
Щасныи (Сщастныи), муравицкии врuдник Григоря Алtксандровича Ходкtвича, кашталuна
троцког 101
Щастныи, подданныи Яцка Ивановича Русина 182

714

Щока Юско (в дом до Юска Щоки), мtщанин мtста Луцкого 325
Щотка Иванtц, бискупицкии подданныи 317
Ю
Юнко, боярин гсдрскии гулuлницкии 264
Юрко (Юръко), боярин гсдрскии красносTлскии, виж з yраду замку Луцкого 1, 69, 70, 87,
88, 121, 177, 186, 213, 214, 233, 234, 237, 251, 253, 260, 311, 317
Юрко, пTрTмилскии врuдника кн~зu Алtксандра Андрtвича Санкгушковича КошTрског
226, 249
Юрко, служtбник Андря Василtвича Рудtцкого 28
Юрко, служtбник Мари Томковны Сtмtновои Посuговtцкои 46
Юско, жид мtста Луцкого, брат Аврама Яковича 136, 206
Юско, члв~к Дахна Жабокрыцкого на зуполномъ дворищи 57
Юхно, брат Шломы Лtвtвича 304
Юхно, брат нtбожчика Грицка Кгокглича 134
Юшко, подданныи Михаила Єла Малинског 324
Юшковичи Прускиt, зtмuны ºго кролtвскоº млсти 244
Юшковская Настася, зtмuнка гсдрьская 251
ЮшковскиT, зTмuнT гсдрскиT 251
Юшковскии ВасилTи Яцкович, зtмtнин гсдрьскии 251
Юшковскии Микита Яцкович, зtмtнин гсдрьскии 251
Я
Яким, служTбник ровTнского врuдника Григория Сокора 257
ЯкимTц (Якимца), замостскии врuдник Яцка Ивановича Русина 182
Яковицкии Михаило, зtмtнин гсдрьскии, пtрвъшии муж Jлtны Кисtлtвны 197
Якуб, паробок дворныи Яцка Дроздtнского 178
Якуб Jръганиста, служTбник кн~зu Максима ВишнTвTцкого, сторона 105
Якубович Пtтръ, виж 176
Яловицкая N., кнг~нu, жона кн~зu Якова Яловицкого 92
Яловицкиt Яковны, сtстры 148
Яловицкии Крокотка Яков Василtвич, кнuз 92, 148, 280, 281, 304
Uловицкии Яков, кнuз (див. Яловицкии Крокотка Яков Василtвич)
Ян, вtлицкии кухар tго кролtвскои млсти 201
Ян, вишнtвскии (=вишнtвtцкии) подданныи Алtксандра Богдановича Сtмашка 194
Ян дъяк, шлuхтич, служtбник Михна Jщовског 276
Ян, козинскии врядник Jлtксtя Тихновича Козинского 47
Ян, сtрницкии врuдник кнз~u Миколая Андрºвича Збаразкого, старосты крtмuнtцкого 30
Ян, служtбник хорлупского врuдовника Григорtя Jлизаровского 155
Янко, паробок дворныи баtвскии, подданыи Яцка Русина 250, 315
Янко, служTбник Василtя ГулTвича 193, 293
Янкович Лtвко, боярин гулuлницкии 268
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Янковскии N.1, врuдник ковtлскии 234
Янъко, служTбник Микиты Сtрбина 323
Ярtбинскии Ян, сtрницкии врuдник кнз~u Миколая Андрºвича Збаразкого, старосты
крtмuнtцкого и малжонки tго млст~и кнг~ни Ганны Дtспотовны 30
Ярмола, /тяглая/ служба в Борисковичох 372
Ярмошtвич Юнко (див. Ярмошtвич Янко)
Ярмошtвич Янко (Юнко) [Гулuлницкии (?)], слуга кн~зu Богуша Дмитровича Любtцкого 39
Zрослав, кнuз (див. Сонкгушкович Zрослав Фtдорович)
Ярош, врuдник Сtмtна Ивановича Козинского 99
ясtниницкиt люди, подданныи Яска Матaºвича Ясtниницкого (9 осіб) 27
Ясtниницкии Яско Матaºвич, зtмtнин гсдрскии 27, 220, 276
Ясtницкии Мартин, зtмtнин гсдрскии 158
ЯсTницкии Яско (див. Ясtниницкии Яско Матaºвич)
Ясtнскии Лtнарт, врядник головбъскии Михаила Тихновича Козинского 2
ЯсTнскии Ян, виж з урадY замъку Луцкого, служTбник Василя Дtшковского 252, 257, 259,
272
Яско, вишнtвскии (=вишнtвtцкии) подданныи Алtксандра Богдановича Сtмашка 194
Яхно, jтаман рачковскии, подданныи кн~зu Костtнтина Костtнтиновича Jстрозкого etc.
240
Яцtвич Atдtц, зборошовскии подданыи панов Борзобагатых 361
Яцко, исачковскии подданныи Михаила Лабунского 379
Яцко, служTбник пн~а Яворова 219
Яцкович Гарасим, вижъ з урuду замку Луцкого, служTбник подстаростTг луцкого
Бориса Совы 184, 185, 250, 326
Яцкович Мицко, бурмистр мtста Луцкого 307
Яцук, подданныи Любки Романовои Бtлостоцкои 198
Яцутичи, служTбники Василя Сtмашка 291
Яцына, ратновскии подданныи Atдоры Яновои Загоровскои 328
Яцинич Андрtи, шлuхтич, служtбник Дмитра Долматовича 126
ЯшTвскии Станиславъ, jстрозскии врuдник кнг~ни ИлиноT КостTнтиновича Jстрозскоº
кн~гни Бtяты с КостTлца 104, 115
Яшковскии Станислав (див. ЯшTвскии Станиславъ)

N (особи, які згадуються в тексті без зазначення імені)
N. гришковскии врuдник Ивана Борзобогатого, ключника и воита луцкого 51
N.2служTбник Ивана Калусовског 299
N.3 боярин пн~а КирдTTва 296
N.4 мtщанин муравицкии 101
N. вTлицкии урадник пана Борзобагатог 324

1

Порожнє місце, залишене писарем для вписання імені.
Пропуск місця у тексті для вписання імені.
3
Закреслений пропуск місця у тексті для вписання імені.
4
Ім’я нерозбірливо, не читається 3-4 літери.
2
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N. виж врuдовыи замку Луцкого 44
N. виж врuду Луцкого 46
N. воит бурtмскии / врuдник бурtмскии 362
N. волошин-3 (трtтtг волошина на имu … нt вtм) 113
N. 1 волошин-1, 2 (двох волошинов на имu) 113
N. врuдник кн~зu Чtтвtртtнског 168
N. Гtцкова, жона хорохоринского подданного Микити Фtдоровича Сtрбина Гtцка 1
N. жона дворника Мицка 9
N. зять Савки 9
N. кравtц з имtня пана Кгtсинского Дублuн 29
N. нTсвцкии врuдник кнг~ни КошTрскоº, старостинои луцкои 207
N. пtрtгоновскии отаман Михаила Лабунского 379
N. подданныи кн~зu Миколая Збаражского 113
N. поп бискупицкии 317
N. свTщTнник дмитровский мста Луцкого 219
N. служtбник кнз~я Якова Яловицкого 148
N. служtбник пн~а Козинского 187
N. служtбник пн~а Хрtнницкого 366
N. староста ковtлскии 234
N. чоловк пн~а Загоровского, збTг Матфu Блостоцкого 334
N. боярин кнг~ни ИлиноT JстрозкоT з ымTнu Жорънова, сторона 269, 270
N. боярин Григоря ХодкTвича, кашталuна троцкого з ымTня Кнг~нина, сторона 269, 270
N.2 боярин кнг~ни Илинои з ымTнu СатыTва, сторона 294
N. ковалtв сын, хорохоринскии подданыи Микити Фtдоровича Сtрбина 1
N. колысчинскии врuдник кн~зu Костtнтина Костtнтиновича Jстрозског, воtводы
киtвского, маршалка зtмли Волынскоº, старосты володимtрского 184
N. писар коморы луцкои Ивана Яцковича Борзобогатог, цTлника гсд~рьского 79
N. сtрницкии врuдник Михаила Atдоровича Мышки Варковског 186
N. унук Шахнов (з унуком Шахновым), jгавчицькии [подданныи] Богдана Сосницког 194
N. Ян, jтчим Богдана Крижановца Жуковtцкого 260

1
2

Пропуск місця у тексті для вписання імені.
Закреслений пропуск у тексті для вписання імені.
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК1
А
Аршичин, имtнº 344
Аршичинскии гаи (Y Коблинt) 103
Б
Баєв, БаTв, имtнº, двор/дворtц, сtло (во имTню БаTвском; до имTня своTго БаTвского; на
зTмлю баTвскую) 19, 82, 100, 130, 131, 139, 140, 143, 193, 190, 191, 196, 202, 224, 250,
263, 280, 281, 288, 292, 293, 299, 300, 315
Баболоки, имtнº 187
Батков, имtнº 377
Билtвскии торг (tдучи з Билtвског торгу) 161
Бискупичи, имtнº, двор (бискупицкии двор, до двора Бискупич; на имtню
Бискупицкомъ) 317; грTбTлка (грtблu) пана Козинского имTня бискупицкого 246
Бtлашов, имtнº, котороt […]жит к манастырy Дtрманскому 115
Бtлзъскии повт Коруны Полскоº 273, 277, 278
Бtлыи Сток (Блыи Сток), имTнº 89, 174, 335, 370, 381, 382
Бtрtг, двор Бtрtзскии, имtнº Пtтра Дtнисковича 135
Бtрtзноє, имtнt Atдора Jстрожtцкого 376
БtрTзолупы, имTнt (на имTню моTм ЗдTнTжу и на БtрTзолупTх) 268, 291
БtрTстTчко, двор, 50, 279, 373
Бtрtстиянскоt имtнє воtводы вилtнског (граница зtмли пн~а воtводы вилtнског имtня
Бtрtстиянского) 177
Бtрtстск, двор (Y дворt Бtрtстском; до двора Бtрtстского; y Бtрtстску) 241, 368
Блtв 309
Блудов, имTнº, двор, кгрунт имtня Блудовског 166, 229, 233, 331, 345; с присTлком
Дtсuтиною 339
Богдановскоt дворищt имTня Jхлоповского 283, 351
Боголюбоє, сTло 277
Боголюбы, двор имtня цtрковного (Жидичинського монастиря) 160; в дворt
Боголюбскомъ 160, двор имtня tго млсти цtрковного Боголюбскии;
Богуши, имtнt кн~зu Atдора Jстрожtцкого 376
Божов, имtнt 3, 5
Боков, имtнº костtла Луцкого 30
Болотковцы, имTнº Джусов 305
Борuтин, присTлок замка Тtслугова 339
Борисковичи, имTнº 372
Борисковскии двор 99
Борисковскии став и млын 99
борисовTцкиє полu 225
Боровичи, имTнº, сtло 15, 54, 93, 98
Бородчицкая гать 222

1

Принципи укладання географічного покажчика наведені в дослідженні В.Поліщука на с. 46.
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Бородчичи, имtнt 149, 222
Бруховичи, имtнº 137
Брыховичи (подданного кролTвского з Брыхович) 322
Бузскии повtт Коруны Полскоt (Коруны Полскоt повtту Бузского) 314
Буг, рtка 104
Буглов, сTло, имtнt кнз~u Михаила Порыцкого 105
букоTмъскиt полu 259
Букоима, имTнT, двор (во имTнT Tго Букоиму; въ половицу Бокоимы; y Бокоимt) 110,
111, 118, 121
БурTмtц 65
Бурtмль, имtнt кн~зu Бурtмъског 77, 238, 362
Былtцкии двор 364
Бытtнь, имTнT, сtло (з Бытнu; под сtломъ tго Бытtнскимъ) 112, 322, 332
В
Ванчулов Буглов, сTло, имtнt кнз~u Михаила Порыцкого 105
Варковичи, имtнt 149, 269, 270, 272; варковскиt люди (подданныи) 274, 275
Варковская дуброва 294
Васковцы, имtнº пн~а Шумского, сtло 87
Ватинскоt полt 290
Вгринов (Вгрынов) имTнº, двор (имTнº своT Вгриновскоº) 38, 41, 76, 85, 205; 298 (див.
ще Угринов)
Вгриновскии гаи 363
Вtлавско, имtнt в повтt Jвруцкомъ 41
Вtликии Гостинtц, дорога, которая идtт jт Садова бtрtгом гая Линtвского до Локач
188
Вtликоt Кнз~ьство (Кнuзство) Литовскоt (монtта и личба) 71, 72; 5, 312, 320 (див.
Литва)
Вtлицк, имtнt 324
ВtрTщагинъци, имtнt кнз~u Михаила Порыцкого 105
ВtрбuTв, имtнt (подданных з ВtрбuTва) 296;
Вtрба, имtнt (до имTня Tго мл пн~а Михаила Ела Малинского до Вtрбои) 254
Вtчин, имtнt 122, 320
Вжытныи гаи, врочыщt сTла црк~овного Нtвжыль (на врочыщу Вжытного гаю, гдT гран
в сосн положона) 322
Викгурская зTмля 265
Викгурская сTножат 265
Вилгор, имTнº (в пана Вилгорского были y Вилгори) 134
Вилно (Вtлна, Y ВилнT, до Вилни, з Вилни) 23, 44, 51, 59, 70, 91, 117, 187, 273, 277, 305,
320, 339; канцtлtрия господарская (канслtрия tго кр. млсти, канцлtрtя) 342, 351,
365; скарб 277
Витониж, имTнº 354
Вишнtвtц, зtмлu имtнu (на кгрунтt пн~а Сtмашковом, на зtмли Вишнtвtцкои); 194,
Вишнtвtцкии ярмарок (ºхал Tсми з ВишнTвца зъ ярмарку с крамом; на uрмарок до
ВишнTвца) 348
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вишнtвскиє люди =вишнtвtцкиt (вишнtвскиє люди во имtнях ихъ пану Василю
Лабунскому Колышчинцы, Сахновцы, Скалинцы) 31
воиницкиє подданныи 242
ВоисTч (Воисч), имTнT (имTнT власности матTристоT нш~о ВоисTчT; имTнº матTристоT
ВоисTч; со всих имTнTи своих, тоTст Воисчя) 122, 320
Волuнскии ставок 351
Володава 368
Володимtр, мсто 231, 236, 266, 317, 358; воит володимtрскии 266; книги мстскии
266; писар мстскии 266
Володимtрскии замок, вряд 176, 245, 252, 266
Володимtрскии повtт 19, 48, 114, 144, 190, 245, 266, 299, 300, 317, 351
Волын (по Волыни, з Волыни, Волынu, тут на Волын) 3, 44, 86, 132, 370, 377
Волынская зtмля (до зtмли Волынскои) 20, 24, 122, 199, 200, 373; jт всtи шлuхты
зtмли Волынскоt 20; маршалство зTмли Волынскоº 102
Воютин, имtнº 282
воютинскии подданныи 207
Всtлюб, двор имtня в Новгородскомъ повтt 313
Вuзовыи луг, врочищt имtня Садовского 356
Г
Галичаны, имtнt, двор 232, 237
Гнидава 291
Головбы, имtнt, двор пана Михаила Тихновича Козинского 2, 322, 332
Голузtи, имtнt 98
голузtнскиt люди 7
Горихов (tхали зъ Горихова до Пtрtмилu) 232, 237, 351; Горухов, замок (до Горухова;
до Горyхова; в замку своtмь горуховскомъ; замок горуховскии) 66, 69;
Гориховская дорога, 351
Городищt, имtнt пн~ов Бtлостоцких 31, 174, 225, 370, 381
Городок 130
Горухов (див. Горихов)
горуховскиt подданныº 192
гостинtцъ кролtвскии (на гостинцу кролtвскомъ, которыи идtт с Красног ко
Мстишину) 244
Грtбtнин, городищt 31; граница 184
Грtбtница, рtчка, которая дtлит зtмлю Колыщинскую, Чtрнuтинскую и мtстскую 184
Грицово, имtнt 146, 369
грицовскиt люди 185
Грушвица, рчка 177
Грушовнu, имtнº (во имtню Грушовнt; y Грушовни) 49, 71, 72, 73
Грuдныи Путь, врочищt 167
Губин, имtнº 53
губинскиT люди 64
Гугов, имTнT, двор Гуговскии 319
Гудчии Брод , имtнt панов Дроздtнских 112, 346
Гулuлники 268
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гулuлницкиT боярT гсдрскиT 264
Д
Дtмидов 377
Дtнtшtвичы, имtнº в повтt Житомирскомь 359
Дtрман, село 267
Дtръновоt 23
ДTсuтина, имTнT цTрковноº, сTло 246
Дtсuтина, присTлок имTня Блудов 339; Дtсятинская зtмля панtt Свинускоº 246; пTта
имtня дTсuтинского jтколT сT была пTрвTи граница почола 246
ДTсuтинскии гаи боярина панTи Свинускои Жукова 246
Дд, врочищt 225
Добрывода, присTлок замка Тtслугов 339
Долзъск, двор 372
дорога, котораu идtт с Красног и jт Ставрова к Радомышлю 244
дорога Зубtлtнская, котораu идtт с сtла Корчомъ до Зyбºлна (Зубилна) 231, 236
дорога, гостинtц Вtликии 231, 236
дорога, котораu идTт jт Литогоща до Вtлицка 213
дорога, котораu идTт jт СTлца к ПодрTжю, къ старому сTлу 213
дорога Прасолская 351
Дорогобуж, замок Дорогобужскии 349
Дорогобужскии манастыр (Дорогобузкии)187, 349
Дорогостаи, имtнt, двор, кгрунт 108, 109, 123, 344
Дроздни, имtнº, двор 136, 178, 179, 221, 342
дубtнскиt подданныи 240
дубTнскии ярмарок 254
Дублuны, имtнt, двор пн~а Щастного КгTсинского 29, 164
Дубно, мtсто, замок 45, 55, 116, 151, 285, 294; ярмарок 254
Дубовица, рtчка 48, 144
Дубчаны, двор 128
дYнаєвскии подданыи гсдрьскии 216
Е
Ерославичи (див. Ярославичи)
Ж
Жабокрики, Жабокрыки, имtнt, двор 10, 25, 36, 107, 125, 175, 181, 339
Жаславль (Жtславль, в Жаславли) – Заслав 256, ЖTславская мытная комора 256
Жtсна з дворцом полtским, имtнT 95
Жидичин, Жидичинскии манастыр 23, 65, 155, 306, 307
Жидичинскии ярмарок 155, 170
Житомирскии повт 359
Жировичи, имtнº 177
Жоравницкая граница 351
Жорънов, имtнº 269, 270
ЖуковTцкая грTбля 260
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ЖуковTц, имtнº Жуковtцкоt (в ЖуковцT ... дворTц пана AалчTвского збудовано) 156,
260
З
Заборовль, Заборол, Заборовльскии двор (до имTня своTго Заборовлu) 11, 34, 51, 102,
273, 277
заборолскии гаи 277
Заваликовtц, став, которыи лtжит там с тои стороны рtки Болванца ку бtрtгу имtня
Сатановског 86
загаTцкиT люди 176
Загоров, Загоровскии двор 176
Залtсє, сtло во имtню кн~зu Кошtрского 234
Залозцы (Tздили до ЗалозTц) 247
Заполt, jстров 201
зарtцкиt люди 161
Затурцы, имtнº, сTло 19, 186
затурtцкиt люди 183, 315, 316
Зборошово, имtнº, Зборошовскии кгрунт 249, 361
Зборошовскии кгрунт 249
звинuцкии урuдник кн~зu Романа Tго млсти Санкгушка 227
Звров, имtнº 375
ЗдTнTж, имTнt, двор 291
ЗмTинtц, имTнº 14, 343, 353
змTиницкиt подданныt 343
змучскиє чTртTжи 212
Золочов, имtнt 279, 373
золочовскиt подданныt 373
Зубилно (Зубtлно, Зyбєлно), имtнº Зубилºнскоº 119, 180, 231, 342, 354
И
иванскии подданныt (ыванскиt люди) 47, 149, 285
иванчицкиt подданныt 264
Иванчичы (во Иванчичох ) 4
Ивань, имtнº tго млсти кн~зu Костtнтиново 149
Игнатовскоє дворищT, што Игнат дTржал 291
ИзвTст, врочищT 213
Инставtц, став, которыи лtжит там с тои стороны рtки Болванца ку бtрtгу имtня
Сатановског 86
Исачков, имtнt 379
Исков, двор имtня в Новгородскомъ повтt 313
Иaлuнты, Иaлuнтская зtмля – Лівонія, служба, воина 239, 308, 312, 320
К
Калусов, имtнº 299
КамTница, имtнº Антона Яловицкого 274
КамTницкии гостинTц 105
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Камtнь, имtнº 66, 68
квасовская граница 351
Киtв (Киºв), замок, мсто 24, 203, 273, 277, 334
КисTлин 252
клtванскиt мtщанt 27
КлTвань 340, 341
Клtчаны 154
КнTгинин, Кнг~нин, имtнº Tго млсти пн~а Григоря ХодкTвича 270, 285, 294, 334, 335
Кнг~нин (КнTгинин), имtнº кнг~ни Збаразскои 208
кнг~нинскиt подданныt 162
Коблин, имTнT, двор 103, 109
КовTл (с Ковлu, будучи в Ковли), замок 156, 358; врuд замку КовTлског 178
Ковtлская волость 234
Ковtлскии повtт 58, 59 234
Козин 135, 187
козинскиt люди 47
Козлиничи, имtнº 137
Коилно, имtнº 276
Кокоров, имtнº гсдр~скоt повту Крtмuнtцкого 216
Колка, имtнº пн~а Aалчовского (имtня Колку) 137, 177, 301
Колмов, имtнº 60
колнuтицкиt люди 244
Колнuтицкии гаи (за гаtмъ Калънuтицкимъ) 244, 244, 251
Колышчинцы, имtнº, зtмля Колыщинская 31, 184
Коптtв, имtнº в Jвруцком повtтt 46
копылскиt люди 15
Копыль 291
Коросниц, став, которыи лtжит там с тои стороны рtки Болванца ку бtрtгу имtня
Сатановског 86
Корсов, имTнT 14, 338, 353
Коруна Полская (до Коруны) (див. Полска) 80, 86
Корчмы, сtло 231, 236
корчомъскиє полu 231
КоршовTцъ, имTнT 284, 297
Коръмановскоt дворищt имtня дTсuтинского 246
Косков, имTнT (jт имTня кнг~ни TT млсти Косковског ) 185
косковскиt люди 185
Костuновъская Лоза 105
Котtлtвскоt полt зtмtнина гсд~рского Василtя Привtрtдовского 92
Котчисщt, имtнt в повтt Jвруцкомъ (имtнtи в повтt Jвруцкомъ Котчисща и
Вtлавско, которыи jтtц tго, нtбожчик Вгриновскии ) 41
Кочкаровцы, двор Кочкаровскии, 343, 353
КошTво, сTлищt 225; пTта сTлища КошTва 225
кошTвскиt подданныt 248
КошTр, имtнt, замок, кгрунт имtнu Кошtрского 4, 234
Красноt, имtнt пн~ов Jлtхновичов Борзобогатых, двор 157, 189, 228, 244, 296, 383
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Красноt, цTрков Свuтого Спаса на Красном 291
КрTмuнtц (в Крtмuнцы, до КрTмuнца), мtсто, замок 13, 31, 247, 323; мыто 247; мытная
комора 256
Крtмuнtцкии замок, урuд гсдрскии 31, 216, 247, 323
Крtмuнtцкии повtт 13, 57, 216
Кривичи, имTнT, двор 220
Крошнt, имtнº в повтt Житомирскомь 359
Крупtц, присTлок замка Тtслугова 339
Крупа, имTнº (имTнº Tго млсти Крупую) 104
Кузмин, двор 223
Купичов 112, 346
Куповатtц, врочищt имtня Садовского 356
курозвонскии подданныи 357
Курозвоны (в сtл в Курозвонtхъ; в Курозвонtх) 357
Куты, имTнT 122
Кушнtрова могила, кгрунт имtнu Кошtрского 234
Л
Лаврово, имtнt, двор (двора панског, з Лаврова) 150 167
Львов, мtсто 204
Линtвскии гаи 188
Липов Снть, врочищt (до Липова Снтя) 177
ЛисT Полt, сTло (до сTла ЛисTго Полu, в ЛисTм Поли) 184
Литва (в Литв, до Литвы) 123, 204, 291
Литва, имtнº Торчинскоt 356
Литогоща, Литогощъ, имtнt 159, 217, 218, 291
Локачи (до Локач) 188
Лотовка 31, 185
Лотовск, имtнt 146
Луков, двор Пtтра Богдановича Загоровског (до Лукова, з Лукова) 54, 168
Лупоголовы, врочыщt сTла црк~овного Нtвжыль 322
Луцк, Луцко (в мстt Луцком; з мста Луцкого; мTсто гсдрскоº Луцкоº; в мстt
гсдрьском в Луцку; писан в Луцку) 3, 9, 15, 17, 18, 22, 44, 51, 58, 59, 65, 71, 72, 73, 79,
80, 85, 91, 92, 97, 102, 108, 122, 128, 144, 182, 183, 192, 199, 200, 205, 208, 210, 215,
219, 227, 245, 246, 256, 275, 276, 277, 282, 285, 298, 303, 304, 306, 307, 310, 312, 318,
320, 321, 330, 331, 333, 366, 367, 369, 374, 377, 380
– врuд мста Луцког (лантвоитъ и рuдцы) 11, 21, 22, 91, 97, 153, 170, 307, 321, 325, 333;
бурмистры мtста Луцкого 22, 307, 321, 333
– гаи липовыи (под Луцком Y гаю липовомъ) 285
– господа плTбана костTла замкового кн~зu МацTя (на мсто до аптыкарки Бартошовои)
330
– двор бискупа луцкого в замку Луцкомъ jколномъ 124
– двор в мTстT Луцкомъ панов Лидуховских 288, 300
– двор панов ГнTвошTвичов Яловицкихъ (в Луцку Y подворю панов ГнTвошTвичов
Яловицкихъ за ГлушцTм) 210
– дом воитовскии 29, 58, 59, 102, 122, 144, 256, 310
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– дом Иляша БогушTвича НTсвцког 298
– дом мTщанина луцкого Atдка Блазниковича 318
– дом, которыи зостал по нTбожчикY кн~зи Балцари в мстT Луцком на кгрунтT
костTлном свuтого Якуба збудованыи 318
– дом Jлtкшого 219
– домы корчомныT мста Луцкого, которыT домы под присудомъ бискупимъ,
проборщовскимъ и плTбанскимъ 261
– зTмля длu сTлTтры за ГлусцTмъ поблизу Стыра, по дворTх прTдмTстских 321
– замостº мста Луцкого 182
– казнь мстская 219
– комора луцкая (див. мито) 256
– костTл вTликии замку Луцкого свtтои Троицы 21, 24, 30, 124, 142, 195, 325, 330
– костTл свuтого Якуба 318
– мыто луцкоt 21, 157, 256
– на мстT в дому воитовском 256
– пtчать мtста Луцкого (под пtчатю мtста Луцкого) 307
– подворº манастырскоº (Жидичинского манастыря), котороº и тtпtр tст в мtстt
Луцком на yлицы Жидовскои y парканt в кутt jт Стыра 306, 307
– Yлица Вtликая (кгды ишли зъ замку Yлицою Вtликою в рынок) 325
– yлица Жыдовская (в мстt Луцком на yлицы Жыдовскои в парканt jт Стыра к
манастыру Жидичинскому) 306, 307
– Yлица Рыболовская за ГлушцTмъ 65
– yлица Татарская (на uкоись yлицы Татарскои; j тои yлицы Татарскои в мстt
Луцком вдомости жадноº нt маtмо) 306, 307, 312
– yлица трtтuя Jрмuнская 306, 307
– yлица Троцская, котораu идtт к мосту Вtликому кривому 306
– yлица чtтвtртая – до Глушца 306, 307
– цTрков столTчная Ст~го Ивана Богослова 291
– шпитал луцкая 291
– ярмарок (j ярмарцT луцкомъ, ярмарок луцкии волныи j свTтом СtмTни) 79, 275, 277,
285, 333
Луцкии замок (до замку гсд~рьского Луцкого, в замку Луцкомъ, в дTтинцы 82) 31, 45,
49, 82, 83, 85, 86, 99, 106, 107, 108; 114, 122, 128, 129, 130, 132, 170, 172, 173, 175, 194,
202, 203, 206, 215, 223, 233, 252, 282, 284, 292, 298, 306, 310, 311, 315, 316, 339, 372,
373, 378
Луцкии замковыи врuд (врuду Луцкого; з ураду замку гсд~рского Луцкого; до враду
замкового; до врuдY замъку Луцкого; прTд Yрад замку луцкого; на врuдT в замку
гсдрскомъ в Луцку; на врадt здtшнtм в замку Луцкомъ; пtрtд врадом здtшним в
замку Луцком) 46, 57, 63, 69, 70, 79, 83-89, 91, 97, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112,
117-121, 123-128, 130, 132, 135, 137, 139, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 157, 158, 159,
164, 165, 166, 173, 175, 176, 180, 185, 186, 187, 193, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205,
209, 217, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 236, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 250, 252,
253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 270, 271, 275, 276, 277, 283, 285, 287, 289,
291, 294, 297, 299, 302, 305, 311, 317, 319, 322, 323, 324, 326, 328, 337, 338, 340, 342,
344, 345, 346, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 358, 361, 369, 371, 373; з мtстца моtго врuду
староства Луцкого 49, 102
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Луцкии повт (в повтt Луцкомъ; повtт тутtшнии Луцкии) 100, 299, 351, 373
Лучицы, имtнt костtлноº 142
Любtцкая пуща 60, 61, 62
Любtцкиє лtсы 61
Люблин 79, 269
Любомль 11
Любчt 60, 61, 264
Лuхов, имTнº Джусов 305
М
Максимовtц, став, которыи лtжит там с тои стороны рtки Болванца ку бtрtгу имtня
Сатановског 86
Малtв 117
Малая Мощtница, имtнº 116
Марковцы, имtнº 184
Мачулищи, врочыщt сTла црк~овного Нtвжыль 322
МTжныи Путь, врочищt, гдT граница прибTгла блудовская имTня панTи Свинускоº 246
Мtловая Гора, гаи имTня Jхлоповского 351
Мtрвtн, имtнº 314
Микитинци, сtло 86
Микулин, имtнº 31
Мирков, имtнº 75, 96
Митковичи (Миткtвичи), имtнº в повтt Полоцкомъ 359
Митковскии jстров 34
Митковскии лсъ 34
Митнов, лсъ вtликии 48
Михлин, имtнt кнг~ни Солтановоº Соколскоº 3, 6, 41
Моквин, имtнº 187
Моковичи, имtнº 252
Мокрuтичи, имtнº в повтt Житомирскомь 359
Молодаво, имtнº 294
молодовскиt подданыє 275
Монtв лtс (лtс нашъ, прозываtмыи Монtв) 67
Морозовская грtбля 86
Мороч, имtнº 116
Мощtница, имtнº 116
Мстиславль 377
Мстишин, имtнº, двор 142, 244, 251, 296
Муравица 101
Мутишов, jстров имtня Скорtчцког 165, 166
Мутишовская долина 165
Мшuна, сtло 86
Н
Навоз, сtло 291
Нtвжиль, имtнº цTрковноt, сtло (в том сTл цTрковном Нtвжыли) 322
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НtмTцкоT, имTнT цTркви столTчноT вл~дчTства Луцкого 30, 208
Нtмиринtц, став, которыи лtжит там с тои стороны рtки Болванца ку бtрtгу имtня
Сатановског 86
НTсвцкая зtмлu 207 (на зTмлю нTсвцкую; полT нTсвцкоº)
Нtсвч, имtнº, двор 171, 205, 243, 298, 326,
Новгородчичи, имTнº панов Джусов 305
НовосTлки, имTнº, двор 14, 138, 338, 353, 377
Новоставскии став имtня костtлного (j спущtнº ставу моtго Новоставского) 195, 310
Новыи Став, имtнt костtлноt 195
J
Jбзир, двор Jбзирскии 353
Jборотов, врочищt имTня Jхлоповского 351
Jбынж, имtнt пана Кирика Юнка 125
Jвруцкии повtт 46
Jгавчичи, имtнº (набывши имtнu Jгавчицкого) 375
Jдрыжин, двор Jдрыжинскии под Пинском (тот двор Jдрыжинскии под Пинском
мTжи рTками и болоты топкими стоит, jдно ж, дTи, длu пTрTTзду на час малыи тот
двор поставлTн) 353
jзtро, як выливаtт jт гостинца Вtликог 231, 236
Jздов, имtнº 328, 337
Jкорск, имtнº 356
Jлховtц, сtло 86
JмTлTницкая грTбля 277
Jмtлянов Дyб, кгрунт имtнu Кошtрского 234
Jсовыи Луг, врочищt (jт врочища Jсовог Луга) 188
Jстрог 115, 189
jстрозскиt бояры 104
jстрозскиT купцы 256
jстрозскиt татары 104
Jрда 33
Jхлопов, имtнº, сTло, кгрунт зTмлTныи 283, 351
Jшмuны, имtнº 95
Jщов, имtнº, двор 22, 227, 276, 380
П
Панковцы, имtнt кнз~u Михаила Порыцкого 105
Пашов 38 (Писан в Пашов )
Пtлtпtлtцкии став посполитыи 150
Пtлtпtлки, имtнt 150
Пtрtгоновцы, имtнt 147, 379
ПtрTкали, имtнt, двор (в ПtрTкалTх, ПtрTкал) 120, 127, 228
Пtрtкладовичи, имtнt (во имtню Пtрtкладовичох) 169
Пtрtмиль, замок, имtнt 232, 237
Пtрtпаров 192
Пtчихвосты, имtнt 351; пTчихвостская граница 351
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Пtщанка, присTлок замка Тtслугова 339
Пинскии повт 199, 200
Плисков, лс Романа ГулTвича 332
площtнскиt люди 309
Поворск, сtло 113
погорTлTцкиt люди (подданныt) кн~зu Костtнтина 149, 269, 270, 285, 294
ПогорTлцы, имtнt, сtло (за сTломъ ПогорTлцами; до сTла ПогорTлTцкого) 269, 270
Подгаtцкии запуст 355
Подгаtцкии кгрунт имtня 355
Поддубцы 375
подлTскии (подлскиє) люди 213, 291
Подлtсцы 142
Подлtсы (с Подлtс; до Подлtсъ) 168
Подлозцы, Подълозцы, имTнº, двор пн~а Пtтра Загоровского 142, 244
Подлuшє – Підляшшя 92
Подолє (с Подоля) – Поділля 370
Подолская зtмля (Подолскую зtмлю jдины jт Рускоt зtмли, а другиº jт Волынu) 86
Подолскоt воtводство 86
ПодрtжT, Подрж, имTнº (Подрtжа; Подрtжя; Подржа, имtня Подрtжског) 49, 72,
291
подрTзскиє подданныи 217, 218
Полuна, став, которыи лtжит там с тои стороны рtки Болванца ку бtрtгу имtня
Сатановског 86
Полганов, имtнt 296
полгановскии подданныи 244, 296
Полоная, имtнt (до Полонои, в Полонои) 130, 193, 201
Полоная, рtка (Полоноº рtки) 19
полонскиt подданыt 204
полонскии став 19
Полоцкии повт 359
Полска 269 (до Полскии) (див. Коруна Полская)
понtбылскии люди 158
Понtбыль, имtнt (имtня Понtбылског ) 158
Поповицкая зtмля имtня Алtксандра Богдановича Сtмашка 48
Поповичи, имtнt Поповичскоº 144
Порванtцкоt имtнt 114
Посuгва, Посtгва, имtнt 45, 81
посuговtцкиt люди 132
ПочаTв (во имTню пн~а Ерофя Гостског ПочаTви) 247
Почапская зTмля, имTнº панов Джусов 305
Прtнятин 377
Привtрtдов, имtнt 118, 148, 299
Пугачова гора, кгрунт имtнu Кошtрского 234
Р
Радомышль, имtнt 225, 244, 362
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Радошин 112
ратtнскии мtщанt 365
Ратно, мсто Ратtнскоt 365
Ратново, имTнt, двор Ратновскии (до имTня Ратнова, имTнº Ратново, будучи в РатновT)
328, 336, 337, 360
ратновскиt люди (подданныи) 176, 328, 337
ратчинскиt подданныt 149
Рачин, имtнº кнз~u Алtксандра Андрtвича Сонкгушковича Кошtрског, сtло 75, 96
Рtпная, сtло 86
Ровно, замок, мсто (до Ровного, писан в Ровном, назад к Ровному, з мста Ровного)
257, 272, 349, 359
Рогознu, двор 289, 295, 352
Романов, сtло 375
романовскиt люди 12
рудtцкии люди 94
Руда, сtло 32, 86
Рудка, двор, сtло 28, 348
Рудка, рtка 130
Рудлtв, имtнº 187
Рудники, имtнº 177
рудскии люди 32
Руская зtмля (воtводство) 86
Рускоt воtводство (зtмля) 86
Рыкани, имtнº (в РыканTх; с Красног Tхали до Рыкан) 296
рыканскиt подданныt 142
С
Садки, имTнº панов Джусов 305
Садов, имtнº Садовскоt 137, 188, 356
Садовская зTмлu 248
Сатанов, кгрунт Сатановскии 86
Сатыєв, имtнº, двор Сатыºвскии 161, 240, 285, 294
Свинюхи, Свинухи, замок 66, 75, 233, 345
Сtuныи гаи, имTнº панов Джусов 305
Сtлtц, имtнº в Пинском повтt 199, 200
СtлTцк, имtнº, двор СtлTцкии (будYчи в Сtлцы, в дворt пн~а Jстафьu Короваºвича)
213, 214, 302
сTлTцкая граница 351
Сtрники, имtнº 186, 231, 236
СTстрuтин, имTнº 14, 338, 353
Симонов, имtнº 134
Синаиская гора 91
Склtнь, имtнº, сTло 246, 363; грTбля Склнская имTня пана ТрTбуховского 246
Скорчt, имtнt, двор Скорtцкии (до Скорча; в дворt Скорtцкомъ; на кгрунт имtня
Скорtчцког) 44, 62, 165
скорчtнскиt подданныt 166
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Скочtр (Скочtр в моцы своtи дtржали) 166
Словичи 148
слуцкиє мtщанt 46
Смtдин, имtнº 358
Смtрдин, имtнº 117
СмолTва, имtнº (под сTломъ СмолTвою) 253
Смордва, имtнº пн~ов Хомtков 230
смыковская чtрtда имtнu жоны tго 40
Соколовцы, сTло 105
Соколь, двор (до Соколu) 3
Сопчинскоt Лопатскоt дворищt 199, 200
ставtцкиє люди 27
Ставров (по дорогу, котораu идtт с Красног и jт Ставрова к Радомышлю; по правои
руцt зtмлu моu Ставровскаu) 244
Старыи дубовыи гаи имTня Jхлоповского 351
Старыи Торчин 211
Столпtц, имtнº Пtтра Дtнисковича 135
Стронuтин 86
Струга, врочыщt сTла црк~овного Нtвжыль 322
Струга, дворTц в Литв 291
Стугно, имtнº 116
Студtнка, имtнº 116
Стыр, рtка 255
Судилков, имtнº 31, 147
Судиловка, рtчка 314
суховолскиє люди (подданых панов Борзобагатых людTи суховолских) 251
Т
Тарнов 86
Тарновtц, сtло 86
Тарновская Волu, сtло 86
ТвTрдын, имTнº 252, 329
Тtрtмноt (Марко ºго мл Жоравницки, будучи в дворt своºм Дtръновном Y Тtрtмном)
23
Тtрtшов, имtнº 187
Тtслугов, замок з присTлками 339
Титков, имTнº 31, 147, 379
Тишицы, имtнº 187
Тишковtц, став, которыи лtжит там с тои стороны рtки Болванца ку бtрtгу имtня
Сатановског 86
Товпыжин, имtнº 226
Тополt, имtнº, сtло 49, 72, 124, 150, 258,
Тополє, имtнt костtлноº 142
Торговица, имtнº 187
Торчин 1, 211, 248
ТочивTки, сTло (в ТочивTках) 267
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Тристuни, двор 52
Тристuнка, сtло 30
тристuнскии подданныи 39
Трояновцы, имtнº в повтt Житомирскомь 359
туличTвскиt подданныt 290
Туличов 33
ТушTбин 340, 341
У
Угринов (до Вгринова; до Угринова) имtнº, двор Угриновскии 62, 64, 225, 243, 287, 326,
327, 363
угриновская грTбля 225
угриновскиє люди 287
Угриновскоє имtнº, двор 363
Уимица, сTло кн~зu старосты житомирского 277
Укропишки, дворtц имtня Jшмuны 95
Х
Хмtлtв, имtнº пн~а Волчково 317
Холонtв, имtнº 152, 222
Хомор, рtка (над рtкою Хоморомъ) 185
хорTвскиT люди (Хоров, Хорев) 176
хорлопъскиє люди (Хорлоп) 155
Хоров, двор пн~а Пtтра Загоровског 176
Хорохорин, имtнº, зTмля 1, 323
хорохоринскиє люди 1, 241
ХрTнова Гора (ку ХрTновT Гор), сTлищt 167, 275
Ц
Цtвов, имtнº, двор 63, 99, 198, 239, 372
Цtпоров, имtнº цtрковноº цtркви jрмtнскоt луцкоt свtтого Стtaана, сTло 82, 100, 130,
131, 143, 224
Ч
чаруковскиT люди 265
Чtрнuтин, имtнº, Чtрнuтинскии кгрунт имtня 184
ЧtрнчTгородок, имtнº 137
чtтвTртTнская буда 93
чTтвTртTнскиt люди 255
Чtтвtртнu, имtнº 15, 168
Чижов мосток 177
Чирчина могила 177
Чолгузово 301
Чорнобаилово стоило, кгрунт имtнu Кошtрского 234
Чудница, имtнº 223
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Ш
Шtлвов, кгрунт имtня 188
Шtлвовскии лсъ 188
Шулжинцы (в Шулжинцох) 184
Шумск, замок 87, 88
Щ
Щурин, имtнº 52
Ю
Юшковtц, став, которыи лtжит там с тои стороны рtки Болванца ку бtрtгу имtня
Сатановског 86
Юшковцы, кгрунт имTня 251
Я
Яблонов, сtло 86
яблоновскиє дворища 86
яблыновскиє подданныº 228
Яловичи, имtнº 92
Янtвичы 317
Яровица, имtнº, двор 16, 129, 159, 170
ярославицкиє боярt 92
Ярославичи, Ерославичи, имtнº 92, 296
ясtниницкиt люди 27
ясtниницкии кгрунтъ 27

N. имtнt рускоt во Мстиславли 377
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АНОТАЦІЇ
The full is published by one of the first completely saved Act Books - the Castle book of Lutsk by
December 1560 and all of 1561, which includes 383 records of judicial and notarial affairs - a fundamental
historical source from the history of Volyn, which was part of the Grand Duchy of Lithuania, Rus' and
Zhemaytiyskoho. This is the first book formed by governance of Prince Bogush F. Koretsky as mayor of Lutsk.
The Castle book is the product of power and documentary judicial and administrative institutions (castle
Government) in the capital of Volyn land. The case materials reflects the social structure and dynamics of caste
society in Volyn before the Union of Lublin in 1569 – the princes, lords, nobles, the boyars, servants,
countrymen. Displayed home, property and conflicting relations between the noble estates, officials (sergeants),
Lutsk citizens, merchants. Exhaustively represented the area of justice. The text of the study is an unique source
old-of written Ukrainian literary language in its northern Ukrainian version. A lot of linguistic and historical
facts shown first. Transliterated text is accompanying historical, linguistic-paleographic study, guide words and
word forms, name and geographical.
The publication is intended for historians, linguists, lawyers, and for all who interested in the history of
Volyn, Volyn nobility and the countrymen of the sixteenth century.

W pewnym wymiarze zostanie opublikowana jedna z pierwszych zachowanych ksiąg aktowych– Łucka
zamkowa księga za grudzień 1560 oraz cały 1561 rok, która liczy 383 zapisów aktów sądowych, stanowiące
fundamenty historycznego źródła historii Wołyni, który należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego i
Żemajtijskiego. To jest pierwsza opracowana księga za czasów rządzenia księdza Bogusza Fedorowicza
Koreckiego na stanowisku starosty łuckiego. Księga Zamkowa jest zbiorem uprawnień i postepowań sądowoadministracyjnej instytucji (rządu zamkowego) w stolicy na ziemi Wołyńskiej. Materiały aktów przedstawiają
strukturę socjalną oraz dynamikę rozwoju społeczeństwa stanowego na Wołyniu przed Unią Lubelską 1659 r. –
książąt, panów, szlachty, bojarów, sług, chłopstwa. Przedstawiono również gospodarcze, majątkowe i
konfliktowe stosunki między majątkami szlacheckimi, osobami, pewniącymi odpowiednie stanowiska
(urzędnikami), łuckim mieszczaństwem, kupcami. Wyczerpująco został przedstawiony zakres sądownictwa.
Tekst jest unikalnym źródłem poznania staroukraińskiego pisemno-literackiego języka w północnoukraińskim
obszarze. Po praz pierwszy wyświetlono dużo językowych i historycznych faktów. Transliterowany tekst
przewodniczy historycznym, lingwistyczno-paleograficznym badaniom, reprezentacji słów , słowotwórstwa, jest
imienny i geograficzny.

В полном объеме печатается одна из первых полностью сохраненных актових книг – Луцкая
замковая книга за декабрь 1560 и за полный 1561 год, которая насчитывает 383 записи судебных и
нотариальных дел, – фундаментальный исторический источник по истории Волыни, которая была в
составе Великого княжества Литовского, Руського и Жемайтийского. Это первая сформированная книга
за время правления князя Богуша Федоровича Корецкого на должности луцкого старосты. Замковая
книга – продукт полномочий и деловодства судебно-административного учреждения (замкового
правительства) в столице Волынской земли. Материалы дел отражают социальную структуру и
динамику развития классового общества на Волыни в предверии Люблинской унии 1569 г. – князей,
панов, шляхты, бояр, слуг, крестьян. Отражены хозяйственные, имущественные, а также конфликтные
отношения между шляхетскими именьями, должностными лицами (урядниками), луцкими мещанами,
купцами. Основательно представлена сфера судопроизводства. Текст памятника является уникальным
источником изучения староукраинского письменно-литературного языка в его северноукраинском вари
анте. Много языковых и исторических фактов засвидетельствовано впервые. Транслитерированный текст
сопровождает историческое, лингвистически-палеографическое исследования, указатели слов и
словоформ, именной, географический.
Издание рассчитано на историков, языковедов, правоведов, а также для всех, интересующихся
историей Волыни, волынской шляхты и крестьянства.
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Наукове видання

ЛУЦЬКА ЗАМКОВА
КНИГА
1560 – 1561 рр.
Підготували до видання
МОЙСІЄНКО Віктор Михайлович, ПОЛІЩУК Володимир Васильович
Верстка та оригінал-макет
Жанни Ганько
Верстка, виготовлення оригінал-макету здійснено в Північноукраїнському
діалектологічному центрі імені М. В. Никончука
Житомирського державного університету імені Івана Франка
Наклад 300 примірників

Умовн. друк. арк. 54,12 Обл.-вид. арк. 46,26

Друк: СПД ФО Купровський В.М., вул. Грушевського, 19, м. Нововолинськ,
45400, тел. 03344-24658.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру України: серія
ДК № 3286 від 24.09.2008 року

734

ДЛЯ НОТАТОК

735

ДЛЯ НОТАТОК

736

