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OLHA MAKAROWA

TE,STAME,NTSEWERYNAPoToCKIEGoZPoToKAZ1659P!.

Do ksi4g s4dowych w Owruczu 2 czetwca 1678 t' oblatowany zosta+ testament

Seweryna Potockiego, sporz4dzony dwadziescia prawie lat wczesniej (ksiggi

urrgdu grodzkiego w owruczu 1678, 16lg, 1680 r.). Namiestnik podstarostwa

o*irr.kl"go Hztictral Konczakowski informuje nas, 2e stawil sig przed nim

Franciszek Potocki, syn autora testamentu - Seweryna Potockiego' w drzewie

genealogicznym Potockich nie udalo siQ znalea( ani Seweryna, ani Franciszka

Potockiego.
KsiEgis4dowe w Owtu cztbyly w tym czasie prowadzone w jqzyku polskim

i ukraiirlkim. Po polsku pisano gl6wne czg(ci zapis6w, jgzykiem ukraifrskim

pisarzposlugiwal sig tylio we wstqpie (protokole) i czasem w eschatole' Ale

w zasadniczym tekscie zapisek zda,rzajq sig nieoczekiwane przej6cia z jEzyka

polskiego na ukrai6ski.
Testament napisany jest w zasadzte poprawn4 polszczyzn4tamtych czas6w'

ale te|jego autor byi cztowiekiem oSwieconym' Co prawda m6gl pisai pod

dyktanio eotockiego zupelnie ktoS inny, ale tezjakoS wyksztalcony, bo jego

panby|czlowiekiem -ozny* i musial mie6 na dworze osoby umiej4ce dobrze

czyta( i pisai.
ZwracajquwagQniekt6recechyfonetykipisarza.Wszczeg6lnoSciodnotowad

nale?y'.

- denazalizacjE samoglosek nosowych, np': stanowszy 21t' premissa 'premi-

s4' 2lr, sie 2lv, ii drrru**rig 22r' policzancach 22t, tg kaplice 22v' na chwale

B'ogu 23r; o denazalizacji swiadcz4 takae zaprsy hiperstaranne: serce skruszong y

poiirong 2lv, dobrodziil;stwo swoig 26r, cialo moig 22r, oicowie Karmalicg 22v'

nalgzqcemu 23r;

-'dawn4grupgxlrwpostaciir(yr)wwyrazach'.szyroki2h,obdzirano22r,Zytomirskim iZr, ut" tak2e w postaci er w" smierci Zlv, pierwszy 23r;

- wplyw fonetyki ukraihskiej na wahanie naglosowego v - Lt: upisany 2h
(a wsp6igia z tym forma ukraifiska na kohcu tekstu: yuucano 26v);
' 

--*ply* 
fonetyki ukrairiskiej takze w: szestdziesiqt 25v Prezowach 22v;

moZe: miloserdziu 2lv;

- 
archaic zt'tE z dzisiejszego punktu widzenia formE: swowolq 23r

'swawola'.
w przyszlosci przewidujg om6wienie struktury i stylu tekstu z uwzglgdnieniem

innych testament6w z ksi4g s4dowych na Ukrainie'
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IIHa C€B€pr4Ha rloToUbKoro
Mcua IllroH.rr Broporo A;r.

Ha vpx4s xrpodcrour, B 3aMb*y sgo Kp Mn ovpyuT,KoMT, nrpsno MbHoro, Mrxa,ro,lzKoaqaxovcxlllz' HaM€cHUKor" noa"aruiorrva [Dv,,pyqbKoao, u r(HrrraMrr HrH€ruHr4Mr]rrrpodcruuu ovpyuT,K,Mu. personaliier stanowszy urodzonj; jego mle pan Franci_szek na potoku potocky, premissa sorleniter, ,,u',r.rio*rJ'y'j.ot.rto* ar. ze actaowruckie przed tem non patebant. dla kto.rych nieodwarcfry A" grJr;;;ffi:dzenianizey mianowanjiiestament nie byl actykowanv, y osobliwie protestowat naprzeciwko wielmoznem.,j"s, mlslpanu Janowi Karoio*i poio"t i"*u, podkomo_rzemu Braslawskremu, jako opiekunowi swemu, testamentem od zeszlego niegdyjego mlei pana Seweryna potockieg o, rodzicaswego, ,urnuio*^u o zatrzymaniedot4d' niewiedziec dra czego, ,.gI i*r-" ntt; przez ktorg zatrzymanie y do actniepodanie w roznych ot uriu.cn.ir."oy ni"lale ponosil. alir*^racta patents tedyprecaccendo su d jndemnitati, jako pigtko do r4i oa,niurt*ur"go jego mr0 panapodkomorzego ten testament dostai dia wpisania do xi4g ninieyszych grodzkichowruckich per oblatam-podal, o czym ten testame nt szyrzey w sobie opisuig,ktorego podawszy 
i::lt aby b.yt pirrigiry y w xisgi nini.yr^ upisany. Ja redy,ur!_! do xiEg przymuiqc, czytaiem. ktory tak sie w sobie ma.W ymie Oyca, Syna I pi:h, *,U,""i w T1o1cy Swigtej; nierozdzietnego,Amen' Ja, Seweryn s poioka poto.t y, *'idz4c sig bic * I..ll"r, podeszlych na

;iffn#,Jll1ilIfl:l:]T'h' u nuvp'*ni"vszv wv.ok ,o,yr,w ktorym sis

chorjiy'r"uv,p,,r,,,io,lll'I3li;[:Tiff I;IXffi #5tT;i[H,#**;
so dzinv sm i erc i oczekiwai 4c, Nuv*v.rrr.il ; ;;ril ;r':l;o.r.ni a S tworcyniegodny podzigkowaw szy, zeti,r. 

"ru* y zdrowego umysfu na ublagania maiestaruiego Swigtego y rospoz qdzenia domu z szczegurnego dobrodzieystwa swego.pozwolic ruczyl, zeby po smierci moiey zadnir.f, t.6iror" pru*ny"fl y turbacynie znaydowalo sig, recz wszystr.o ,.ir" *ori Bozskiey y tego rosporz4dzeniamoiego stalo sie y odprawow.alo, ,ableguiqc iakim Loi*i"L?l"znaskom, alboludzkim zatnysrom,wyraznemi,rzeteheJi y iasnemi ,lo*y, a"urey wori swoieibez zadney namowy, recz jakorr- g"g i; r.rca dar, y iako naysfuszniey widzialemten ninieyszy testament, y ostatni4 *oi4 * pogrrebie regatiach y wszystkich dobrmnie od pana Boga danvc| czynie ai.politiaich mci"ow;;;* opiekunow y.€xecutorow nizey opisanych, z4daiqc y hor4.4 ptoszEc,aby dla milosci Bozey 1.sumnienia swego we wszystkicir punciach, iato tu *yilil; moig ostatecznqwykonali r,rolq. a na te.wszystLo ni.*fro*n.r, j; nigdy nieogamionemu milo_sierdziu Boga w Troyci iedynego -o.no ualac, t tor5; il";kd;ong y ponizongod nieporgtey dobroci.1*9i.v iie zwykl oaauu", rzetelnie sig manifestowawsz'zem w wierze swigtey katho,lickiey bieg zycia swego pro*uirit'l ;;;;;;#;zycra mego kresu prouadzic. bgdg dut.. i*oiE t" ,;;pr* *rrrrir,l.g" srn orzeniay szczyrey dobroci, takze milosierdziu oddaig przy niegodney suprice, aby Na1,_wyszszy shvorca, niepomni4c na grzechy y ulamnosci moig, ale jako Bog milosciu.t.
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tg kaplice powinni sporzqdzic y dokonczvc w rrrrrnrxr,-,,,1 _ 
--.--..---.---.---.---.--._'_-

naterzv.cayztymzi;r*;;;il;"Jfl: w murowaniu v we wszvstkim, co
posadzki v innvch ,)o.,u rrn r .,,^--.^ -, 

trowanie te! kaplice y na sporz4dzenieposadzki y innych,,"i,y d" L;;;; ;;;;"#;;iffiJ[#iir,H-rJJ,Tbytl kilkanascie set zrotych, *to,"'r*,".u z przy nich zostai4 , takzey wszerakieochsdozsrw o, tak ottarz, iako y "pd;;;;#.;;ff;;fi?"ru, iutrona ochsdo_zniey sprawie' lr re ten ze krasztir * gay, intrary. ir.'n ruir,nosci y surn pie-niE zny ch ovco wi e karmar i c i ni emata ."',1 -i"", 5,J.; ;;;;"zstwo tey kap li c i,iako sig ji w zapisie dolozyrotego, 
"u.".r. mai4 kosciot * #i"t.arikach. ktorymli-(23r) ktorym zbudowal n" .h';;i" ;;gu^wszechmog*cemu, ma juzode mnieprerwszy testament fundusza y osobliwj; fundusz pr;r;-;;iruczyniony, kroreprzy xiqdzu pliebanie Wielednickir. *i9Aru s,r"irLl,'i-. c#rl,, y terazzosraiq.y n krorych co za nabozensrwo pl"uri'poy rynr kosciere bgdEcy y w krore dni

iixJ:x.: ffi [x3#l;"J :I[ *; 
;. f,;; ;";; ;;;' ; ;'"' r,u *y oso b r i wI

appro bu i s y mi e c 
" 

h" ; 
" 
b; ; i; ilil # fl,flT, q: J :ffi if ffi ji} :TS'TT",strzegac maiqprzerzeczeni panowie rJr Karol y Andrzeypotocscy, synowcowiemoji'jako executorowie tego testamer* -"go. Apo doysciu lat syn moy ma tegowe wszystkim postrzegac y dogr4dac. A ze tei zetor"ioiwi"rednicky iestspusl0szonji y oszarpanji p,r",,*:o*orq kozackq- redy w oraoui. orego. gdy pa,Bog dapokoy, z do_br moych, irt" l,iilrr, kto;m r" r"r r"i"sciol fundowal.ratowac ji naprawowac maiqprzerr"ir"ni r*"cutorowie testamentu mego posporui xigdzem plebanem welednrckim.;;;;g" z kosciola w"reJnicr.iego appera{,.y ochgdozstwo zostaig tlprzy -ri., . trl.ego srebra kierich w zastawie u oyco\\.karmalitow Luberskich w. r,, nrm?"ry."t ,o.ruig, teay ten tier ich zyntrat,roychwykupionji ma bvc y tg ochgdorrt*o t or"i"1ry *irvr*i. ;;;lr* regestru przy.xigdzu plebanie Wieiedn1if.1. UeOa.r*1"0" , kielich odszukan5;, temu z koscio_lowi wielednickiemu.odaurE -riE t'y.. maigtnosci moie rezEce dziedziczng za_stawng' y stimy pienigzng *.rvritil, v wszelakie prr", ni-")ulogoslawigstwaBozego, y z starania yury moiey, na ui;tg w woiewodstwie Kiiowskim bgd4ca.wlosc wieredn icka v ch r uiransk;r" ;;';kiem i poddanemi y przynareznosc ianrido tey wlosci nalezacemi. syno\\ i mem,u nritemu _ urodzonemu FranciszkowiPotockiemu' iako praweS Bozym y p.u** przyrodzonym nalgz4cem u dziedzi-cowi. tyrn osrarniev r,roli rrroie,i ,.i,"r"nr.r,legui9 i ,rrirriE iii 23vt yzapisuiEtakze maigrnosci. y ru w woiewodstwie Luterskim rezqc4czgici w poroku. czgscoyczyst4' y czgsci zastawng w Sumach od niebozczyd;;;; K;stantego Slugo_

;[i:ffi::,lff]'- |1.,s"k1'g";;oa? ze wszvsrkiemi rvch czssci pozyrkami

;{d;i.,1#i[Li"f :ilifl i;]i-lJ#;,:,TH,X,y,:l;;::::::1";;;,uchraniaiacsigr4knieprzyiacierrr."rrp_rirEril;;;il&;#;:rrZrr:;;;1
Arnolfa potockiego, y tzeczy ruchomych'nie,nalo, ;.t;;;;rtko rachuig naosmnascie tvsigcv v kirka set zlotvch,'Jo ..t,o.'uil;;#";i1*, ,tura., iut osfnowcowi przv nim zostaw,em,'re iud.wol4 moig ,;;;;;;;i;kich dziewisctysigcy s tey sfimy moieji ,;;;i;;r;sc wol4 Rzeczyck4 y D4browg
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TESTAMENT SEWERYNA POTocKIEGO z PoToKA.…
つ
４

panu grodskiemu udal y prawo na sig y potomki swoig otrzyma!,o co wszystkoprotestacia jest ode mnie w trybunale i ru"trti- *ryri""-i-oo ktoreji prawniedochodzic tak summji, jako y rzeczy w niey_opis anych,umyslilem, ze potymobacrywszy sie tey ze summji, wlasney moiey aziewigci,yrii"l, r"r.i Ey transfviqprawa swego na mnie-y dziatki moig uczynfi, Ja z milosci moiey .tvio*.ti"vresidium tey summy,. klora przy nim zosiaig-y rzeczy * p.ot"rtu"iey opisangoplf,szczarn. Jezeliby jednakr<tedyz kolwiek iuta pr.p.aitii-matz4cemoieji takw zastawney teji maigtnosci, jako y inszych ooe ,ri" aof*o"i"- zapisanych,crynic chcial, albo sig w ogieke iak4niepotrzebuie nad wi4 moig udawar, tedyprawnie dochodzic wszys.kiego wedlug protestacji uczynioney malzEcemoieizlecam y te tedy summg, jako y insze w"szytko, co sie wzeypomien*o, tak ma-igtnosci dziedziczng zastawng-\\ (24r) zastawne, gdzieiorwiek bgd4ce summydfugiem prostym, komu totwiet prz er' niepo4 czong @dwa tjtsiEce przezmnie samego durg y inng wszelakie synowi memtrprzerzeczo_nemu Franciszkowi potockiemu t5rm. ostatniey wori testamentem moym reguig yzapisuig-, ktorego; gdy pan Bog wszechmog?cy chowac bqdzie racyrymazostawacprry miley ma,z,ce moiey - pan iey Zofiey Trzyscinskiego potockiey, jako matceswoieji, ktorey na wszystkich dobrach moych ruchomych y nieruchomych, toiestdziedzicznych zastawnych y summacn fienigrnyc h, takzey wszystkich sprzgrach[!], do mojich zapisarem do4,wocie w grodzie sgoomirstim. ilo, ten zapis do_zywociatymze testamentem moym upp.iurig ufai'4c"ur", ,. juto matkadziadkomswoym kr4rwd nie uczyni y o wszem wedtug jch lat d; y-;etoyng cwiczenie,a zem w grodzie Sgdomirskim zaprsatdfugiem malz4ce moiey szesc tysigcy zlotychna maigtnosci mey wszystkiey. Tg wedirg zapisu 1.y ,u-.yl successorom iejistvy: myi}, a ze jeszcze w tamtych kraiach pok"ra"rt"ir& z kozakami niestan4l, zeby milamaNz4kamoianie mogla przy.i oo iarywaniatamtych maigtnosci\ (2av) maigtnosci, tedy.przy tut yrry.fr.iigtnosciach w woiewodstwie Lubelskim.bgd4cjich, toiest wsiach Woli Rzeczy.U*r., D4browie, 
"r9r"ru"r, 

ffi 
'ilr' ;poddanych, takze Forwarkach y Gumn alh zostaiqc 

"ri"r, i,l"in ci zazywac ydziatkom moym z nichpronidowac mabez czynienia zadnychprzeszkod odwszelakich osob krewny a.h y bltzkich moych, tit r" ,r""4,-.JJo*" wszystkie,jakoby dla stada, srebra miedzy.ciny y inirg rprrgtydomowg malzqcemoiey, ktoraprzezws4rstkie czasy on nie wreciech *oy.t, poal.rly"h ;h;; ahy ozdrowiumoym radzita, daig daruig corce moieyanlie, S"sri i"y ru, n?g o" przysc do latypostanowienia zapisuig posagu zlotyihporctlcn A*uari"r.iu: fi,rig"y zewsryst_kich dobr moych. rezeriby jeJnat-iitratv y spustoszenie maigtnosci tamtych dozebraniatey sfimy niewlmiosro, 
!9{v *.irug proportiey maigtnosci y intrat na tenczas urodzonego swego yrodzicielki upominac sig-ugdzie. Azostawui4c executoramitego testamenfu mego uroctzonych icrr mtciow panow Karola, Jana y AndrzeiaPotockich, synowcow *9y:h, aU piu"ttorg Uy w postgpkach prawnych \ (25r)prawnych, albo w jakim korwiek itury*dr"niu poozostal eyrrl matz[ki y dziatekmoych podymowari summe pigc.tysigcy y trzysta iroq;.r1 ,o*Lnu funu Andrzeiowidwiescie zNotych,ktorem uyt winien ;;;;;summf (: exekutui4c summ' pigcset
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zlotych, ktoremi naznaczyldo kosciola potockiego) u jej ml0i paniey Jordanower.
teraznieyszey,przeszley malzaki slawney pamigci jego mlci panaKrzS,sztopcha
Gniewosza, y potomkow jego mrei pozostalych tymLe przerz"irony*rxecutorom
testamentem moym leguig y zapisuig, slugo,r moym y czeradzi,tak sluzaley, jako
y dworney prostey, ktory tylko mnie uslugowari, aby jm zaslugi ych wedle wtle,r
moey y zaslug jch nagrodzono, aby byli contenci, osobliwie pannie Zuzanni-e
Boieleckiey, zlo\rch.dwiescie panu Lewkowskiemu, zlotych dwiescie Maliszew-
skiemu, zlotych dwiescie suchodolskiemu, zlotych dwiescie Bialoszyckiemu.
zlotych dwiescie Niemiriickiemu, zlotych pigcdziesi4t Bieleckiemu, zlotych sto 1.srebra B i alonszczaku \\ (2 5 v) Jqdzeyowi, zl oty chsze sidzi esi 4t S lo s arzowi, zloty ch
dwadziescia Janowey, zrotych dwadziescia Biarobrzeskiemu, wedlug obligowel.
zlosch pigcdziesi4t tym wszystkim z maigtnosci tamtey wierednicki.5,oorr"a.r!
maLzEka moia placic powinna bgdzie. A iezeliby ktory znich chciat na gruntacir
wielednickich, albo slobodach osadniczych, tedy w tych summach jm dawac
wedlug summy ode mnie 

_naznaczoney. b podda nych tezproszg, aby wedlug
zachowania mego zostaw ari y l<rzywdy zadiey w piawach swoych dawnych ni!
11e11, 

a yztez roznQ processa z roznemi osobami ode mnie wzgigdem dobr wie-
lednickich zaruQtQ y nieskonczong mianowicie z succe.ro.u*-i nieborzczykow.
panow wilanow, y innemi osobami zostai4,tedy tezprocessa y dlugi recznig , t ogo
kolwiek bgd4ce y znayduiEce osobg syna mego Franciszka potockiego wszystk-ie
a rvszystkie ogalem wlewam y transfunduig, a opiekunami dla obrony pewnieyszey,
dziatkom moym zaznaczam y unizenie pokornie upraszam ll (26i,r) rp.urru*
mianowicie jasniewielmoznego jego mlOi pana J ana nizamoysciu Zamoyskiego.
woiewodg Kiiowskiego, mego mrcirizego pina; jasniewiermoznego jego mrei pana
Krzysztofaz tr-ohoyska Tyszkiewicza, woiewodg czemihowsheg;lato oobrodzieia
mego, z ktorego domu jeszcze za zywota z dawnych czasow dobrodzieystwa
doznawalem, rozumiem, ze y po zywocie moym laskg y dobrodzieystwo swoig
pozostatym potomkom moym oswiadczyc ruczy, jego.iei punu Jerzego Sornela,
sgdziego zienrskiego Lubelskiego, jego mrii pana Adama Driewickiegq podsgdka
ziemskiego Lubelskiego, jego ml6i pana lana czerminskiego, jego ml6i pana
Moyiesea Szeniutg, stryia marz4ki mey, jego mlOi pana waclJwa Sienrutg, brata
przyrodnego malz4ki mey, jego ml6i pana Jana Karola potockiego, podczaszego
Podolskiego, jego ml0i pana Andrzeia potockiego, jego mrci paria Mikolaia Bie-
leckiego, aby jch mle nie wzglgdem zaslug moych jch mlciom, ale wzglgdem
ludzkosci y dobrodzieystwa \\ (26v) y dobrodzieystwa swego tey prace sie po-
di4wszy laskawie potomkom moym y miley marzEce moiey stawili, ,u ro iun
Naywyszszy Sam bgdzie nagrod4ich mlcidm, y tak tedy ostainiey woli moiey ten
testament wonczg y zawieram, usilnie proszQc, aby we wszystkim podfug woli
mgiey ostatniey y opisania sie stalo napominai4c w tym, abynikt y zadnaosoba
tak z krewnych blizkich moych y dalekich osob sprzecznemi nie byli y przeciwko
tey ostatniey woli moiey nie przerzyriy nie narusziri. ktorego kozdego rpr...rn.go
tey ostatniey woli moiey y nie dosic czyniEcych na s4d pana zbawiciela mego
pozlnvam j na to ten ostatniey woli moiey testament moy zostaw sig s pieczgci4
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SUMMARY

THE LAST WILL OF SE,WERYN POTOCKI FROM POTOK (1659)

The article presents the testament of Seweryn Potocki (1659) The testament

wasenteredintt-'"o*,uchMunicipalGov-ernmentYear(Record)Book(1678)
approximatefy ZCr Vtu" uftt' i" t'"utlo' S"*t gtuphic and phonetic features of

this testament u,t u'u[;;i*;h" linguistic comment on the testament'

Keywords: testament, Seweryn Potocki' language interference' graphic and pho-

netic features.


